
Új beköszöntő

Idei (10.) kötetünk ünnepi alkalmat jelentő jubileumi szám. Persze nem ma-
gunkat ünnepeljük, hanem nagyszerű nemzeti hivatást, küldetést vállaló szakterü-
letünknek, a hungarológia ügyének immár ebben is megnyilvánuló sikerét. S ezt 
ekként „elkönyvelve” immár együtt örülhetünk annak, hogy – egyébként mostoha 
szakmai (anyagi) körülményeink ellenére – elérhettük ezt az első kerek évfordulót. 
Minden bizonnyal összefogásunknak köszönhetően, a hazai (itthoni, illetve határain-
kon túli) és külföldi hungarológia egyetemi, kutatói, illetve kulturális műhelyeinek 
együttműködésével. 

Annak idején SZÉPE GYÖRGY professzor úr egyszerűen megálmodta ezt a 
sorozatot, s megbízott minket (mint szerkesztőket) ennek az álomnak a valóra váltá-
sával. Reméljük, időközben sikerült mindenkor korszerű tartalommal feltöltenünk, 
s – a célul kitűzött tematikai sokszínűség megjelenítésének jegyében – a magyar 
mint idegen nyelv leírásában és oktatásában, illetve a hungarológia kulturális kon-
textusában időszerű elméleti és gyakorlati kérdéseket közvetítenünk. Szerzőink 
nyitott névsorába – tapasztalt és (el)ismert kollégáinkon túl – mindig is törekedtünk 
bevonni tehetséges pályakezdőket és ígéretes diákokat is. 

Az érintett hungarológiai (oktató-kutató-kulturális) műhelyek munkásságának, 
újabb eredményeinek bemutatásával továbbra is országos publikációs fórumként 
kívánunk föllépni – a külföldi helyszínek bevonása révén természetesen a nemzet-
közi kitekintés igényével.

Első köteteinkhez képest bizonyára észrevehető volt a későbbiek határozottabb 
tematikai tagoltsága, illetve újabb rovatok megjelenése. Ugyanakkor szinte kez-
dettől fogva közöljük az évenként megrendezett Magyar Alkalmazott Nyelvészeti 
Kongresszus tematikailag idevágó szekciójának előadásait is. Megtiszteltetésnek 
érezzük, hogy ennek jelen számunkkal is legalább részben eleget tehetünk, s a jö-
vőben is szívesen vállalkozunk a hasonló szakmai adósságok törlesztésére, ugyanis 
meggyőződésünk szerint ezzel is kiadványunk frissességét gyarapíthatjuk. Ezúttal 
pedig megragadjuk az alkalmat még a szintén jubiláló (nemrég 45 éves) Müncheni 
Magyar Intézet múlt- és jelenbeli színvonalas tevékenységének – itthon még mindig 
szakmai adósságnak számító – bemutatására is.

E jubileumi kötettől kezdve újdonságokkal is szolgálunk: angol nyelvű össze-
foglalókkal és ugyancsak angol nyelvű tartalomjegyzékkel, valamint szerzői név-
jegyzékünkben villámpostacímekkel kiegészülve. Ezúton is köszönetünket fejezzük 

hugarologia_10.indd   7hugarologia_10.indd   7 2009.03.19.   9:22:212009.03.19.   9:22:21



8 ÚJ BEKÖSZÖNTŐ

ki DÓLA MÓNIKA kolléganőnknek ezzel összefüggő áldozatos angol nyelvi lektori 
munkájáért.

A fentiek szellemében – megújuló hagyományaink szerint – szerkesztőségünk 
továbbra is tisztelettel várja az Évkönyv olvasóinak visszajelzéseit, nyitottan fogad 
minden hasznosítható ötletet, javaslatot. S mindenekelőtt természetesen magukat a 
közlésre váró hungarológiai írásokat, miként már első beköszöntőnkben (ma pon-
tosan tíz éve) is kértük.

Pécsett, 2009. február 27-én
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