
Az V. évfolyam elé 

E számával ötödik évfolyamába lépett a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság 
folyóirata, a Hungarológiai Értesítő. Ezen időszak alatt — a Társaság célkitűzéseivel 
összhangban — kialakult és véglegessé vált az a szerkesztői koncepció, amelyen az egyes 
évfolyamok tartalmi-szerkezeti felépítése nyugszik. A kezdeti bizonytalanságok után, a 
tagság igényeit figyelembe véve megtörtént a szükséges korrekció: a bibliográfiák össze
hangolása és egységesítése, a recenziós rovatok belső arányainak finomítása. Töreked
tünk az ismertetések tartalmi-stiláris jellemzőinek meghatározására, s fejlesztettük a 
hungarológia híreit közzétevő rovatunkat. Ma már névmutató is szolgálja a gyorsabb 
és könnyebb tájékozódást. 

Úgy véljük, a lustrum egy folyóirat történetében van akkora időszak, amelynek 
már megvonható a mérlege. Azt reméltük, amint a Végrehajtó Bizottság 1983. évi ülé
se is erről győzött meg bennünket, hogy a Hungarológiai Értesítőnek sikerült nélkü
lözhetetlen információs bázissá tennie magát a hungarológia nemzetközi művelői kö
rében. 

Sikerült ezt elérni egyrészt az irodalomtörténeti, néprajzi és magyar nyelvészeti 
bibliográfiák együttes közlésével, mellyel nem csupán hiányzó szakági bibliográfiát pó
tol vagy juttat el a lap a világ bármely táján élő kutatóhoz, hanem a tudományszakok 
közti közvetítésre is vállalkozik: az interdiszciplinaritás jelenkori igényének és felada
tának megfelelően. Másrészt hozzájárult ehhez az I—IV. évfolyamban ismertetett kö
zel ezerháromszáz (917 hazai és 356 külföldi kiadású) hungarológiai érdekű könyv 
bemutatása, ráirányítva a figyelmet — s ezzel bekapcsolva azokat a tudományos infor
mációkeringésbe — olyan művekre is, amelyekről egyébként nehezen szerezhetett vol
na tudomást az érdeklődő szakember. 

A Végrehajtó Bizottság határozatával egybehangzóan a jövőben is szeretnénk 
megőrizni a folyóirat jellegét és felépítését. Technikai és terjedelmi okok azonban 
— anyagi következményeikkel együtt — bizonyos változtatásokra kényszerítik a szer
kesztőséget. 

Ezután évente két alkalommal jelenik meg a Hungarológiai Értesítő. Kisebb ter
jedelemben ugyan, de a teljesség igényét változatlanul legfőbb vezérelvnek tartva. 

Az V. évfolyam 1—2. számában ezúttal a három tudományág bibliográfiája mel
lett a néprajzi művek bemutatására s a hungarológia időszerű híreinek közlésére kerül 
sor. A 3^4. szám a magyar irodalomtörténeti, nyelvészeti és zenetörténeti munkák is-
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mertetésén kívül ugyancsak közli a hungarológia aktuális híreit, valamint a Társaság ve
zetőségének és tagjainak névsorát — most már a pontos lakcímüket is megadva. 

Számunk nyomdába adásakor váratlanul ért bennünket a folyóirat főszerkesz
tőjének, Béládi Miklósnak lesújtó halálhíre. Az 1983-as évfolyamot még közösen szer
keszthettük. 

Béládi Miklós neve immár örökre összeforrt a Hungarológiai Értesítőével. Nem
csak lapalapítóként, a pályára állítás gondjain győzedelmeskedve, hanem felelős-majd 
pedig főszerkesztőként és szerzőként is meghatározója volt a lap szellemi arculatának. 
1983 augusztusában még kifejtette a Hungarológiai Értesítő szerkesztésének alapelveit, 
s megnyugvással vehettük tudomásul, hogy a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság 
Végrehajtó Bizottsága elfogadta s egyetértőleg jóváhagyta a szerkesztői programot. 

A Hungarológiai Értesítő szerkesztése változatlanul ezen alapelvek jegyében fo
lyik tovább... 


