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Fordulóponthoz érkezett megint a TéT szerkesztése. Lejárt Barta Györgyi főszerkesztő közel 10 évre szóló megbízása, és vele együtt abbahagyja szerkesztői
tevékenységét Czirfusz Márton főszerkesztő-helyettes, Tagai Gergely szerkesztő
és Thomas Richers angol nyelvi lektor. A TéT új főszerkesztője Váradi Monika, a
MTA KRTK RKI tudományos főmunkatársa.
2010 őszén megalakult az MTA RKK Budapesti Osztályának munkatársaiból
a TéT új szerkesztősége. A tízfős szerkesztőség további tagjai az RKK (majd RKI)
más osztályairól és budapesti és vidéki egyetemekről érkeztek. A szerkesztőségből gyakorlatilag kezdettől fogva Barta Györgyi, Czirfusz Márton, Fenyvesiné
Simon Ágnes, Tagai Gergely és Thomas Richers végezték a szerkesztői munkát:
a stratégiai döntések meghozását, a lektorok felkérését és a lektori folyamat
felügyelését, az olvasó- és tördelőszerkesztést, az angol nyelvi lektorálást, az
archiválást, a számok technikai összeállítását és nyomdába küldését, valamint a
finanszírozás forrásainak megkeresését és adminisztrálását, a nyomtatott példányok szétküldését, az online verzió megszerkesztését.
A kiinduló célokon alig változtattunk az évek folyamán. Kezdettől a folyóirat minőségi színvonalának emelésére törekedtünk (az elméleti jelleg erősítésével), a hazai „területi szakma” legszélesebb körének bevonásával (élve az
interdiszciplinaritás lehetőségével). A nemzetközi normáknak való megfelelést
(a magyar nyelvi korlátok között) az angol absztraktok információtartalmának
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növelésével, a szigorúbb lektorálással (két, esetenként három anonim lektorral), a lapszámok pontos megjelentetésével igyekeztünk biztosítani (a Palatia
Nyomda és Kiadó Kft. ebben megbízható partnerünk). Alapvetőnek tartottuk a
folyóirat vonzó formájának kialakítását, és a kiszámítható, minél önállóbb finanszírozás megteremtését (pályázatokon való részvétellel, szponzorok megtalálásával, ugyanakkor a folyóirat árának jelentéktelen emelésével).
Az évek folyamán új elemekkel gazdagodott a szerkesztés folyamata: bevezettük a publikációk archiválását, kiszűrtük a plagizálást, a lektorálási folyamat
áttekinthetősége érdekében új digitális rendszert vezettünk be, digitalizáltuk a
folyóirat teljes archívumát, valamint egyszerűsítettük az egyes lapszámok és
tanulmányok online elérhetőségét. Évente egy-egy tematikus számot is megjelentettünk, amelyre pályázatot írtunk ki.
Tevékenységünk sikerét mutatja, hogy az elmúlt 10 évben 34 számot, benne több mint 300 tanulmányt jelentettünk meg, évente 35-40 szerzővel, és 70-80
lektorral dolgoztunk együtt. A Tér és Társadalom az évek kemény munkájával
kiérdemelte az MTA „A” kategóriás besorolását (több tudományos bizottság
szerint is), és elértük, hogy folyóiratunk bekerült a Web of Science körébe.
A Tér és Társadalom történetében 2019 a váltás és az átmenet éve. Az új
főszerkesztő kinevezésével még nem állt föl az új szerkesztőség (és szerkesztőbizottság), és jelenleg is zajlik a szerkesztői feladatokat elvégző szűkebb stáb
tagjainak keresése és betanítása. A leköszönő szerkesztők vállalták, hogy ebben
az évben végigviszik a teljes szerkesztési folyamatot és emellett átadják mindazt a tartalmi és technikai tudást, amelyet az elmúlt évek alatt felhalmoztak. Ez
a szerteágazó tudás és tapasztalat nagy érték, amire támaszkodhatunk és amit
maradéktalanul tovább akarunk vinni.
Az már ma is látható, hogy a feladatok megoszlanak majd a Regionális Kutatások Intézetének különböző osztályain dolgozó kollégák között, a jövőben a
teljes szerkesztési folyamatban az eddigieknél nagyobb mértékben támaszkodunk az RKI hálózatos működéséből fakadó előnyökre és lehetőségekre. Horizontálisan szerveződő, a jelenleginél nagyobb számú és a szerkesztés folyamatába aktívan bekapcsolódó szerkesztőség létrehozását tervezzük. Akik (újra)
vállalták a szerkesztőséggel járó feladatokat, szakterületük kiváló és a TéT iránt
elkötelezett művelői. Az új, formálódó szerkesztőség és szerkesztőbizottság elsődleges célja, hogy az előző szerkesztők által megalapozott színvonalon és minőségben adják ki a folyóiratot. Ebben segítséget jelent, hogy Barta Györgyi
továbbra is a szerkesztőség tagja marad, Fenyvesiné Simon Ágnes továbbra is
elvégzi a technikai szerkesztéssel járó feladatokat, személyükben biztosítva a
folytonosságot. S számítunk továbbra is mindazokra, akik szerzőként, lektorként és olvasóként kötődnek a Tér és Társadalomhoz.
Nem hallgathatjuk el, hogy a szerkesztőségváltás előkészítése és bonyolítása közben teherként nehezedett, nehezedik mindannyiunkra az MTA intézményhálózatának elhúzódó, félelmekkel, aggodalommal és bizonytalansággal
kísért folyamata. A jelenlegi fordulópont tehát nemcsak a szerkesztőségváltás-
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ról szól, hanem az MTA-nál bekövetkezett és a folyóirat sorsára várhatóan kiható változásról is. Meggyőződésünk, hogy a Tér és Társadalom a területi szakma megbecsült folyóiratává vált, és addig fog fennmaradni, amíg lesznek a publikálásban érdekelt szerzői (ennek feltétele a szakma elismertsége, tudományos
és gyakorlati szakemberekre való igénye), lesz olyan tudományos intézmény,
amely képes a folyóirat szellemi örökségét folytatni, valamint lesznek elérhető
források a finanszírozásra.
A leköszönő szerkesztők ezúton köszönik meg szerzőiknek és lektoraiknak,
a többi szerkesztőnek és szerkesztőbizottsági tagnak színvonalas munkájukat,
és kívánnak az új főszerkesztőnek és az alakuló új szerkesztőségnek jó munkát!
2019. augusztus

