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BEKÖSZÖNTÕ

Hungarológiai mûhelyünk, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Kara Nyelvtudományi Tanszékének keretében mûködõ hungarológiai program vál-
lalkozásában új kiadványsorozat elsõ kötetét tartja kezében az Olvasó. A kezdemé-
nyezés ötletét SZÉPE GYÖRGY professzor úrnak köszönhetjük, aki sokoldalú nyel-
vészeti munkásságának egyik kiemelkedõ vonulatában immár évtizedek óta igen
nagy odaadással szolgálja a hungarológiai oktatás ügyét, s meghatározó szerepet
vállalt szakmánk arculatának korszerû alakításában.

Az e számunkkal megindított sorozat jellegét elsõsorban természetesen a vál-
lalt tartalmi kör minõsíti: a magyar mint idegen nyelv / hungarológia tárgykörében
írott tudományos közlemények (tanulmányok, dolgozatok) sora. Egy-egy kötetünk
válogatott anyagában a szakmai-tematikai sokszínûség mindenkori megjelenítésé-
re törekszünk. Így az írások felölelhetik a magyar mint idegen nyelv leírásában és
oktatásában egyaránt lényeges elméleti és gyakorlati kérdéseket, s kiterjednek a le-
hetõ legtágabb körben kapcsolódó hungarológiai érdekû témákra is. A szerzõk nyi-
tott névsorába – tapasztalt és elismert kollégáinkon túl – szeretnénk bevonni tehet-
séges pályakezdõket és ígéretes diákokat is.

A megjelenés rendszerességét évente legalább egy kötettel tervezzük; alkalman-
ként ezt kiegészítheti egy második szám is. Az éves kötet tehát mindenképpen a
periodika évkönyvszerû folyamatosságát, a másik – adott esetben mellékletszerû-
en – alkalmi monográfiák (például doktori értekezések) megjelentetését biztosíta-
ná. A terjesztésben is tükrözõdnék, hogy a hazai (elsõsorban a pécsi, szegedi és bu-
dapesti) egyetemi és intézeti mûhelyek (tanszékek, kutatócsoportok, doktori
programok) munkásságának bemutatásával országos publikációs fórumként kívá-
nunk fellépni – az érintett külföldi oktatóhelyek bevonása révén természetesen a
nemzetközi kitekintés igényével.

E kötetünkben közöljük a IX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus
(Veszprémi Egyetem, 1999. április 9.) Magyar mint idegen nyelv szekciójának elõadásait
is (teljes szövegváltozatban, elhangzásuk sorrendjében), mivel akkoriban a rendezõk
pénzügyi okokból központilag csak egy-egy oldalnyi kivonat megjelentetésére tudtak
ígéretet tenni, s a teljes anyagok kiadását szekciónként külön-külön indítványozták.
Megtiszteltetésnek érezzük, hogy ennek jelen számunkkal mi tehettünk eleget, s a jö-
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võben is szívesen vállalkozunk a hasonló szakmai adósságok törlesztésére, ugyanis
meggyõzõdésünk szerint ezzel is kiadványunk frissességét gyarapíthatjuk.

Szerkesztõbizottságunk összetételének virtuális személyi szálaival is mindenek-
elõtt azt szeretnénk megjeleníteni, hogy a hazai hungarológiai mûhelyek intézmény-
közi kapcsolatrendszerére építve kívánunk szakmai együttmûködést kezdeményezni.
Ebben kitüntetett jelentõséget tulajdonítunk a Nemzetközi Hungarológiai Központ-
nak, amely hivatalból koordinálja a szakmai tevékenységet, s amelyen keresztül a
határokon túlról összefutó szálakhoz is hozzáférhetünk. Köteteink összeállításához
számítunk a tavaly sikeresen újraindított Hungarológia szerkesztõinek segítõkész-
ségére és a többi szakmai fórum együttmûködésére is.

A fentiek szellemében szerkesztõségünk tisztelettel várja az Évkönyv olvasói-
nak véleményét, nyitottan fogad minden hasznosítható ötletet, javaslatot, s minde-
nekelõtt természetesen magukat a közlésre váró hungarológiai írásokat.
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