Új fórum a regionális tudomány szolgálatában

Enyedi György akadémikus, a hazai regionális tudomány megalapítója és első szakmai műhelyének vezetője,
a szakterület mentora nevét viselő Regionális Tudományi Alapítvány elnökeként köszöntöm a city.hu
várostudományi szemlét!
A kuratóriumunk lelkesen támogatta Szirmai professzor asszony nagyszerű ötletét, hogy a magyar
regionális tudomány egyre gyérülő folyóirat palettájának frissítése érdekében éppen az Enyedi-életmű
megtartása és bővítése okán új, a jelen korhoz méltóan online folyóirat kerüljön kiadásra a városkutatásra
koncentrálva. Alapítványunk vállalta a kiadást, magára vette a folyóirat megjelentetésének költségeit,
gyakorolja a tulajdonosi jogokat.
1989 végén az MTA égisze alatt, az akkori MTA Regionális Kutatások Központja és egy amerikai
szervezet támogatásával jött létre a Magyarország Gazdasági Fejlődéséért Alapítvány (MTA VITA). Célját
a rendszerváltozás motiválta, hiszen a társadalmi-gazdasági fejlődés támogatását és a piacorientált magyar
gazdaság kialakítását jelölték meg az alapítók fő tevékenységük irányának. Ezen belül hangsúlyozták a
magánvállalkozások létrehozásának segítését, főleg az ország kevésbé fejlett térségeiben, az európai
regionális fejlődés folyamatainak kutatását és annak eredményeinek közreadását, a Kárpát-medence
regionális tudományi műhelyeinek fejlesztését, az innováció terjesztésének képzési rendszerekkel való
támogatását, a publikációk ösztönzését, a szakértői tanácsadást és a különféle kutatások, adatgyűjtések
folytatását. Az első elnök Enyedi György volt (1989–2012), vezetése alatt a kuratórium számos kutatás
mecénása volt, ösztöndíjakat nyújtott, hozzájárult a magyar regionális tudomány kiépüléséhez. Horváth
Gyula professzor vette át az elnöki posztot (2013–2015), aki rövid működése alatt nagy erőket fordított a
Kárpát-medencei magyar regionális műhelyek és azok hálózatának kiépítéséhez. Az elnök úr hirtelen halála
az egész szakmát, de az alapítványt is megbénította. Még ő kezdeményezte, hogy a szervezet vegye fel
Enyedi György nevét, s címében és működésében is a regionális tudomány ápolása, gondozása szerepeljen.
2016 végén felkérést kaptam a kuratórium elnöki feladatainak ellátására. A rövid három esztendőben szakmai
rendezvényeket támogattunk, fiatal regionalisták külföldi konferenciákon való részvételéhez járultunk hozzá,
egy-egy kiadvány megjelenésében segédkeztünk. Csendben és nem kellő ismeretségben működtünk,
megtartottuk a ránk ruházott alapítványi vagyont.
A city.hu várostudományi szemle teljes körű, egyben tulajdonosi támogatásával lépünk újra a színre. A
kuratórium elkötelezett abban, hogy ennek a szakmai periodikának meg lesz a helye, első menetben a hazai,
majd a későbbiekben a nemzetközi tudományos körökben. A hazai regionális tudomány az elmúlt harminc
évben számos szervezeti változáson ment keresztül, a kutatási témák garmadáját dolgozta fel, erős, élő
szakmai közösségek alakultak ki, egy időben képes volt hatást gyakorolni a területi folyamatok alakítására,
annak szervezeti rendszerére, szakembergárdájára. Bízunk abban, hogy az évente négyszer megjelenő a
városkutatás eredményeit bemutató online folyóirat a szakterületünk jövőbeli felívelésének egyik
meghatározó fóruma lesz.
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