
NÉHÁNY SZÓ AZ ELSŐ SZÁM ELÉ 

THL, c ímmel útjára indított folyóirat nem e lőzmények nélküli, de je len leg 
egyedülálló vállalkozás. Sok évig létezett a Balassi Bálint Intézet jogelődjé-

JL J L ben, a Nemzetközi Előkészítő - majd későbbi nevén Magyar Nyelvi Intézet
ben Intézeti Szemle c ímmel egy szakfolyóirat, de ez csak belső terjesztésű kiadvány 
volt, bol tokba nem került, s a könyvtárak közül is csak az országos hatáskörű 
könyvtárak gyűj teményében (OSzK, MTA, FSzEK) található meg. A másik kezdemé
nyezés a Nemzetközi Hungarológiai Központhoz kötődik, ahol e lőször A hungaro
lógia oktatása, majd Hungarológia c ímmel indult periodika. Ma már egyik sem lé
tezik, de abban mindenki egyetért, hogy szükség lenne egy saját publikációs 
fórumra. A területet ér intő írások je lenleg kü lönböző folyóiratokban, egyetemi év
könyvekben és konferenciakiadványokban j e lennek meg, de a je lentőségük csök
ken azzal, hogy ott a magyar mint idegen nyelv és a magyar kultúra csak egy érde
kes határterület. A szakma hatalmas léptekkel fejlődik, a nyelvtanulók és a magyar 
kultúra iránt é rdeklődők száma több ezerre tehe tő , s a szakképzett tanárok, dokto
ri fokozatot szerzők létszáma is évről évre növekszik. Mind Magyarországon, mind 
külföldön lényegesen nőne a magyar nyelv és kultúra tanításának súlya, ha sok más 
nyelvhez hasonlóan rendelkezne egy lektorált szakfolyóirattal. 

A folyóirat célja az, hogy fórumot biztosítson a magyar nyelv és kultúra oktatói
nak és kutatóinak a magyar nyelv és kultúra külső szemléletéhez, valamint a nyelv
pedagógiához kapcsolódó írásaik közzétételéhez. Emellett ötleteket, megoldásokat 
kínáljon egy-egy e lem hatékony megtanításához, valamint tájékoztasson azokról a 
nyelvkönyvekről, tankönyvekről é s segédkönyvekről és elektronikus kiadványok
ról, in ternetes oldalakról, amelyek mind a tanárok, mind a diákok számára hasz
nosak lehetnek. Már az e lső szám anyagából is kitűnik, hogy a nagyobb lélegzetű 
tanulmányok mellet t kisebb közleményeket , valamint recenziókat is közlünk. A ké
sőbbiekben m é g egy rovatot tervezünk, amely a „Módszerek és öt le tek" címet vi
seli. 

A folyóirat - a hungarológiai oktatás te rmészetének megfelelően - nemzetközi 
jel legű mind a témáit, mind a szerzőit tekintve. Lehetőséget biztosítunk a Balassi 
Bálint Magyar Kulturális Intézet munkatársainak éppúgy, mint az intézethez szoro-



san kö tődő volt és je lenlegi vendégoktatóknak, a magyarországi egyetemek hunga
rológiai kutatásokat folytató tanárainak, valamint a külföldi egye temek é s kulturá
lis intézetek oktatóinak és kutatóinak. 

Reméljük, e lső számunk felkelti majd az érdeklődését! 
Várjuk véleményét , észrevételeit , javaslatait - de főként írásait a t h l 2 @ b b i . h u 

szerkesztőségi c ímre! 
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