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Tisztelt Olvasó! 

 

 

 

A Modern Magyarország online folyóirat legutóbbi száma különleges ünnepi 

tanulmánygyűjtemény volt, melyben Doktori Programunk oktatóját, a legendás 

hírűvé váló szellemi eszmecserék, Teadélutánok szervezőjét és vezetőjét, Pritz Pál 

egyetemi magántanárt köszöntöttük 70. születésnapja alkalmából.   

A mostani szám egyrészt továbbviszi ezt az ünnepi hangulatot, hiszen 

mindhárom történész interjúalanyunk kerek születésnaphoz érkezett. Ring Éva 

professzor asszony tavaly, Pajkossy Gábor kollégánk pedig idén tölti be 65. életévét. 

Ehhez a nagy generációhoz tartozik Tanszékünk vezetője, Erdődy Gábor is, aki 

ugyancsak idén lesz 65 éves. Mindhármukat sok szeretettel köszöntjük, s jó 

egészségben, alkotóerőben eltöltött hosszú éveket kívánunk nekik!  

 

        

Ring Éva, Pajkossy Gábor, Erdődy Gábor és Anssi Halmesvirta 

 

Tanszékünk régi barátja, Anssi Halmesvirta professzor (Jyväskylä-i Egyetem) 

szintén idén ünnepli 60. születésnapját. Köszöntjük őt is e jeles évfordulón a további 

sikeres együttműködés reményében. 

 Az idei folyóiratszám egyúttal visszakanyarodik a korábbi „normál 

üzemmódhoz”, azaz a megszokott rovatok szerinti struktúrához. A figyelmes olvasó 
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persze észreveheti, hogy egy új rovattal tovább bővült a kínálat. Régi tervünk vált 

valóra azzal, hogy végre érkezett a szerkesztőségbe egy izgalmas, publikálásra váró 

dokumentum. A Forrásközlés rovatban egy Kanadába kivándorolt, bótrágyi ifjú 

naplójának első részét tesszük közzé.  

 Aki végigolvassa majd a tanulmányokat, recenziókat, könyvismertetéseket és 

beszámolókat, érzékelheti, hogy kicsit elbillent a „korszakos mérleg” a 20. század 

felé. Örvendetes tendencia viszont, hogy akár a 19., akár a 20. század politika-, 

társadalom- vagy éppen művelődéstörténeti kérdéseivel foglalkoznak is szerzőink, 

nemzetközi kitekintésre törekedve teszik ezt.  

Az elmúlt időszak sikeres doktori védései alapján várható, hogy a következő 

online számban újra kiegyenlítetten lesznek képviselve a két évszázad egyes 

periódusai, de addig is kínál olvasnivalót a MoMa.  

A Tanszék ebben az évben önálló tanulmánykötettel is jelentkezik. A 2015. évi 

doktorandusz konferencián elhangzott előadások tanulmánnyá fejlesztett 

szövegeiből összeállított kötet megjelenése 2016 őszén várható.  

 

 

Budapest, 2016. május  

 

 

Varga Zsuzsanna 
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  Tanulmányok 

 




