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LECTORI SALUTEM

A Századok 2017. évi 1. száma kettős célt szolgál: a megemlékezés és a megújulás 
dokumentuma. Az emlékezésé, hiszen a folyóirat most zárta 150. évfolyamát, s az 
újulásé, hiszen számos szerkesztési elven és technikai részleten változtatva igyek-
szünk a folyóiratot közelebb hozni a mához, közelebb olvasóihoz, s közelebb a 
nemzetközi folyóirat-kiadási gyakorlathoz.

E számunk elöljáróban a folyóirat 150 éves jubileumának tiszteletére rendezett 
ünnepi konferencia anyagát adja közre. A megemlékezést 2016. október 14-én 
tartottuk a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának Bécsi kapu téri épü-
letében, a kiállító- és konferencia teremben. Körbevett itt bennünket a Nyomot 
hagytak: Évszázadok – Személyiségek – Aláírások című kiállítás a maga emlékünne-
pünkhöz jól illeszkedő, kitűnően válogatott magyar történelmi dokumentumai-
val, képeivel.

A konferencia előadóit Hermann Róbert, a Magyar Történelmi Társulat el-
nöke és Frank Tibor főszerkesztő köszöntötte, majd emlékelőadások következ-
tek. Glatz Ferenc akadémikus, az MTA volt elnöke a Századok múltjáról, ifjúkori 
szerkesztőségi munkájáról beszélt. Rácz György, az MNL főigazgató-helyette-
se a történelem és levéltár kapcsolatát elemezte, Mann Miklós, az MTA dok-
tora, egyetemi magántanár Szilágyi Sándor szerkesztői korszakára, Pritz Pál, 
az MTA doktora, egyetemi tanár Pamlényi Ervin szerkesztőségére emlékezett. 
A szünet után Hermann Róbert, az MTA doktora 1848–49 szerepét vizsgálta 
a Századok hasábjain; Orosz István akadémikus, a Magyar Történelmi Társulat 
volt elnöke az agrár-történetírás debreceni hagyományait idézte fel. Befejezésül 
Hunyady György akadémikus, a MTA II. osztályának elnöke a folyóirat „küz-
delmes és ígéretes jövőjéről” szólt.  A konferencián a szerkesztőbizottság tagjai és 
a folyóirat szerkesztői, szerzői és támogatói vettek részt. 

Erre az alkalomra készült el a Századok 2016. évi 5. száma, az évfordulóra 
emlékező tanulmányaival, cikkeivel. A konferencia alkalmával köszöntöttük Pál 
Lajost, aki több mint 40 éven át volt a lap felelős szerkesztője, s összesen kö-
zel 250, egyenként is könyvnyi lapszámot szerkesztett meg. Ezúton is megkö-
szönjük kiváló szerkesztőnk sok évtizedes munkáját és hűségét a folyóirathoz. 
Bemutatkozott a konferencián új felelős szerkesztőnk, Simon Anita, aki több hó-
napi közös munka után átvette a lapot Pál Lajostól. 
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E számunk második blokkja nemzetközi tükröt tart folyóiratunk számára. 
Külföldi testvérlapjaink: az amerikai American Historical Review, a cseh Český 
Časopis Historický, a brit English Historical Review, a német Historische Zeitschrift, a 
dán Historisk Tidskrift és a román Revista istoricǎ szerkesztőitől kértünk és kaptunk 
választ három körkérdésünkre, melyek a történelmi szakfolyóiratok jövőjét érin-
tették. E blokkokat néhány más írással is kiegészítettük.

Nemcsak a múltra vetettünk tehát pillantást, jövőnkkel is sokat foglalkoz-
tunk az elmúlt időszakban. A Századok életében számos új dolog történik ugyan-
is jelenleg. Elköltözik a szerkesztőség eddigi központjából: 2017 februárjától új 
címünk 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. Új szakemberekkel bővült a szer-
kesztőség, melynek tagjai most Csukovits Enikő, Eiler Ferenc, Hegedűs István, 
Kenyeres István, Toma Katalin és Völgyesi Orsolya. 

A Századok 151. évfolyamától az egyes számok –  az eddigi gyakorlattól el-
térően –  immár nem korszakonkénti elrendezésben jelennek meg. Valamennyi 
szám vegyesen fogja tartalmazni a különböző történelmi periódusokkal foglalko-
zó írásokat. Ez lehetővé teszi a tanulmányok, cikkek gyorsabb közlését és változa-
tosabb témájú számok megjelentetését. Igyekezni fogunk azonban számainkban 
tematikus blokkokat is kialakítani, és éves, előre elkészített laptervünket követni. 
Minden régi és új szerzőnktől folyamatosan várjuk új kutatási eredményeiket 
közreadó írásaikat a szerkesztoseg@szazadok.hu elektronikus levélcímen. 

A folyóirat külseje és belső képe is megújul, közlési szabályzata módosul, hon-
lapja átalakul. A lap összterjedelme a levegősebb oldalak kialakítása érdekében 
kissé csökken. Kérjük, hogy kéziratuk benyújtásakor mostantól az új előírásokat 
szíveskedjenek követni, különösen ügyelve a terjedelmi elvárásokra. A módosított 
közlési útmutatót  honlapunk (www.szazadok.hu) közli. 

Reméljük, hogy az új évfolyamtól kezdve megújított lapunkban minden szer-
zőnk és olvasónk örömét leli majd, s hogy a Századok felfrissülve tekinthet a 
múltra – és a jövőbe.

 
Frank Tibor  
főszerkesztő                                                                                                                           

  


