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Köszöntő

Szépe György professor emeritus 75. születésnapjára

„… ha dolgoztok,
beteljesíttek egy darabkát

a föld legmesszibb álmaiból,
azt a darabkát,

melyet rátok szabtak,
amikor az álom megszületett.”

(Kahlil Gibran: A próféta.
Fordította: Révbíró Tamás.

Édesvíz Kiadó, Budapest, 1998. 40.)

Ezt a kötetünket Szépe tanár úrnak ajánljuk – szeretetünk és tiszteletünk jelé-
ül, őszinte nagyrabecsüléssel. A 70. születésnapra akkoriban átnyújtott két vaskos
kötethez képest ezúttal szerény köszöntésként, ám mégis az akkori könyv szellemi-
ségében fogant folytatásként, hiszen a „Színes eszmék nem alszanak…” – továbbra
sem. Ünnepeltünk közismerten sziporkázó ötletei ugyanis éppen ebben a teremtő
közegben – a folytonos alkotókedv, a végtelenül változatos elevenség jegyében –
élnek, hatnak, ihletnek.

Talán még nem minden mai olvasónk tudja, hogy a Hungarológiai Évkönyv
ötlete is eleve tőle származik: ő álmodta meg az ezredforduló előtt, mi pedig – szer-
kesztők és szerzők – 2000-ben megjelent első számunktól kezdve egyszerűen csak
igyekeztünk és igyekszünk valóra váltani ezt a magyarságunkat és egyetemünket
remélhetőleg egyaránt gyarapító álmot. Gazdag életművének színes munkásságá-
ban egyébként az 1970-es évektől folyamatosan jelen van szűkebb szakterületünk,
a magyar mint idegen nyelv / hungarológia iránt tanúsított megkülönböztetett el-
kötelezettsége. (Erről az Évkönyv olvasói is meggyőződhettek az 1. számot meg-
nyitó írásából.)

Reméljük, hogy Ünnepeltünk e számunk – szándékunk szerint – sokoldalú te-
matikájában méltóképpen visszatükröződni látja mindazt, amivel ő maga mindig is
érzékelhető szakmai szeretettel és hozzáértéssel foglalatoskodott a hungarológia
terén is, s ekként szívesen veszi különösen kedves témáit: a nyelvleírás, a nyelvpe-
dagógia, a határon túli magyarsággal kapcsolatos nyelvpolitika, a nyelv és a kultú-
ra egységét hirdető filológia, az interkulturális kérdéseket is feszegető szocioling-
visztika e kötetben érintett megközelítéseit, s bizonyára ma is magáénak érzi az annak
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idején személyesen is átélt Rutgers Egyetem ugyancsak itt olvasható magyar vonat-
kozású krónikáját.

Kezdeményezéseire, tanácsaira, javaslataira továbbra is számítva szeretnénk ki-
teljesíteni az Évkönyv küldetését, s ezúton is hálásan köszönjük az eddigi ösztön-
zéseket. Szívből kívánunk neki minden jót, éltető alkotókedvet, újabb és újabb csil-
logó szemű tanítványokat, hogy továbbra is fiatal maradhasson közöttünk – Isten
áldásával!
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