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Szépe György

Szerkesztõi levél

2005 szeptemberének végén a Corvina Könyvkiadó arról értesített, hogy tulajdonosváltást
követően profiltisztítást hajtanak végre, s ezért a továbbiakban nem adnak ki folyóiratot.
Az átmenet megkönnyítésére kiadják még a Modern Nyelvoktatás 2005. évi 4. számát és
a 2006. évi 1. számot.
A folyóirat a Corvina Könyvkiadó keretében jött létre, 1995 óta jelent meg a kiadó gondozásában. Mi nagyon meg voltunk elégedve ezzel a kiváló könyvkiadóval. Hálásak voltunk és
maradunk Bart István igazgatónak és Blaschtik Éva felelős szerkesztőnek. Szép időszak volt.
A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének (MANYE) vezetősége
úgy döntött, hogy „meghívásos verseny” formájában új kiadót választunk. Ennek a tárgyalás-sorozatnak a lebonyolításában részt vett Klaudy Kinga alelnök, Szöllősy-Sebestyén
András főtitkár, Fóris Ágota pénztáros, valamint Kis Ádám, a Számviteli Bizottság elnöke
(maga is kiadási szakember).
Nekik köszönhető, hogy 2006. június 24-én a Tinta Könyvkiadó igazgatójával, Kiss
Gáborral a MANYE elnökeként aláírhattam egy olyan megállapodást, amelynek alapján
egy évig ennek a kiadónak a keretében jelenik meg a folyóirat. (Reméljük, hogy a próbaév
után hosszú időn keresztül ez a nyelvészeti szakkiadó lesz a házigazdánk.)
A változás miatt 2006 nyarán foghattunk hozzá az év hátra levő füzeteinek előkészítéséhez. Az látszott a legegyszerűbb megoldásnak, ha 2006 szeptemberében a 2. („szimpla”)
szám, a 3-4. jelzésű („dupla”) szám pedig az év végére jelenik meg.
A szeptemberi szám anyagának nagy része már összegyűlt az előző szerkesztőség asztalán;
az új anyag összegyűjtéséhez majd ezután fogunk tudni hozzákezdeni.
A főszerkesztő ebben a próbaévben (s reméljük a továbbiakban is) Szöllősy Éva szerkesztővel együtt végzi munkáját. A 3-4. számtól kezdve a „Könyvszemle” rovat szerkesztője
Terts István lesz. A „Szoftver-kritika” rovatot is szeretnénk – Horváth József segítségével
– folytatni. A „Hírek” helyett 2007 elejétől „A MANYE társasági élete” című rovatot
készülünk megindítani.
A folyóirat felelős szerkesztője a jövőben Kiss Gábor, a Tinta Könyvkiadó igazgatója
lesz. A kiadón belül az ő munkáját Bagu László tördelő segíti.
A folyóirat szerkesztőségének levelezési címe – ebben az évben – azonos lesz a MANYE
levelezési címével: 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. Pécsi Tudományegyetem, Nyelvtudományi
Tanszék; telefon: (72) 501-500/4335; e-mail: nagyagi@btk.pte.hu. (A szerkesztőségi titkár
szerepét – ebben az évben – Nagy Ágnes látja el.)
A folyóirat 10. évfordulóján jelzett változtatások egészének bevezetése természetesen
lassabban fog megvalósulni – legkésőbb a 2008. év végéig.

