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Az egyetemek a modern világ kihívásaira felkészítı, tudományos eredményeket elıállító és azokat 
alkalmazó szellemi központok szerte a világban. Sok évszázados történetük során kiindulópontjai 
voltak társadalmi és történelmi változásoknak, de maguk is nagyon sok változáson mentek át. Igaz ez 
a debreceni felsıoktatásra is, amely 1538, a Református Kollégium alapításának éve óta 
Magyarországon a leghosszabb ideje képviseli a „felsıbb” oktatást; a Debreceni Egyetem szellemi 
örökösként és egyik jogutódként folytatója e jeles történelmi tradíciónak. 

Az állami egyetemi lét 1912-ben kezdıdött Debrecenben. Ennek százéves évfordulója 
közeledtével Centenáriumi Bizottságot hoztunk létre, 2007-tıl pedig operatív bizottság fogja össze 
közvetlenül a százéves évfordulóra történı méltó megemlékezés szervezését. Ennek a tevékenységnek 
a során vált nyilvánvalóvá, hogy bármennyire is vannak igen kiváló történeti munkák, a száz év és a 
korábbi korszakok tudományos igényő feldolgozásában nagyon sok hézag található. Érvényes ez más 
hazai vagy európai intézményekre is. Érdemesnek tőnt tehát olyan folyóiratot alapítani, amely teret ad 
egyetemtörténeti adatok, információk, kutatások eredményei közlésének. Így született meg 2009 végén 
az alapítói döntés, hogy a Debreceni Egyetem hozza létre a Gerundium Egyetemtörténeti 
Közlemények folyóiratot. 

Napjainkban nagyon sok új folyóirat jelenik meg a tudományos közéletben, nem kis kihívás tehát 
újjal jelentkezni. Alapítóként azt a törekvést és igényt fogalmaztam meg, hogy ez a folyóirat feleljen 
meg a legmagasabb tudományos igényességnek. Legalább negyedévenként jelenjen meg, angol nyelvő 
összefoglalói és a világháló segítségével lehessen bárhonnan elérni, nyisson nemcsak a debreceni, 
hanem a hazai és nemzetközi egyetemtörténeti kutatások felé, a szerkesztıbizottság pedig garantálja, 
hogy minden egyes tudományos közlemény független véleményezés és pozitív elbírálást követıen 
kerül közlésre. A mai világban a folyóiratok zöme egyre inkább elektronikus formában jelenik meg, 
így tehát ezen folyóirat is döntıen ilyen lesz a Debrecen University Press kiadói gondozásában. 
Ugyanakkor korlátozott számban nyomtatott formában is megjelenik majd. 
  

Ezúton is köszönetet mondok Szabó Béla Professzornak és a szerkesztıbizottság valamennyi 
tagjának, továbbá a Kiadó munkatársainak, hogy felkérésemre vállalták a bizonyos szempontból 
hálátlan, de ugyanakkor komoly kihívást és izgalmas lehetıségeket magában rejtı feladatot. 
Meggyızıdésem, hogy nem rövid idıszakra alapított folyóirat a Gerundium, hanem olyan, amely sok 
évtized múlva is fogadja a kitőnı publikációkat, az évek során angol nyelvő kiadvánnyá is válhat, és 
tartósan öregbíteni fogja a Debreceni Egyetem hírét és tekintélyét a világban. 
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