
Beköszöntő 

Igazi hagyomány nélküliség, előzmények nélküli újat kezdés nem 
fordul elő a kultúrában. A Hungarológia új szerkesztőbizottsága 
tudatában van ennek, amikor formailag és tartalmilag egyaránt a lap 
megújítására vállalkozik. Az eddigi lapszámok rendjéhez való 
alkalmazkodással is érzékeltetjük, hogy vállaljuk az alapítók örökségét. 
A címben is megjelölt, a magyar nyelv és kultúra idegen ajkúak számára 
történő közvetítését magukra vállaló szakembereknek szükségük van egy 
nyilvános fórumra, amely lehetőséget teremt a terület eredményeinek 
számon tartására, problémáinak feltárására, vitás kérdéseiről eszmecserék 
folytatására, önismeretre és önértékelésre. 

Indokolatlan lenne változtatni azon az eredeti szándékon, amely 
publikációs lehetőséget kívánt biztosítani a külföldi egyetemeken 
küldetésüket teljesítő vendégoktatóinknak. Amennyiben az 
alkalmazásunkban álló (vagy egykor a Nemzetközi Hungarológiai 
Központ által idegen országba kiküldött) tanárok kutatásaik során elért 
eredményeiket lapunkban közzé kívánják tenni, vagy hozzá akarnak 
szólni egy-egy vitához, vagy véleményt kívánnak nyilvánítani a 
hungarológia területén született szellemi produktumokról, minden más 
jelentkezővel szemben elsőbbséget élveznek. Ugyanígy nyitva állnak 
rovataink a magyar tanítás külföldi műhelyeiben dolgozó idegen ajkú 
kollégáink előtt. 

Nem lenne azonban értelme arra kényszeríteni külföldön dolgozó 
munkatársainkat, hogy írásaik publikálási helyét ne választhassák meg 
szabadon, bármely magyarországi vagy külföldi szakmai orgánumban, 
vagy éppen a hungarológia szűkebb területén működő egyéb 
folyóiratokban. Különösen akkor, ha írásaik jellege ezt indokolttá teszi. 
Ugyanakkor helytelen lenne kizárni oldalainkról azokat a hazai és 
külföldi hungarológusokat, akik nincsenek ugyan velünk rendszeres és 
közvetlen munkakapcsolatban, de írásaikkal színvonalasan hozzá tudnak 
járulni a szakterület gazdagításához. 

Jó hagyománynak tekintjük a kiadvány rovatokra tagolását, s azokat a 
korábbi számokat választjuk mintául, amelyekben az ilyen felosztás 
megtörtént. Mi magunk sem tartózkodunk a jövőben valamely 
konferencián hozzászólásként elhangzott anyagok közzétételétől, de ezt 
mindig válogatva (és nem csupán a szöveg színvonalára, hanem a lap 
profiljához történő illeszkedésére is tekintettel) fogjuk tenni. 



Beköszöntő 

A rovatok nevét és karakterét úgy választottuk meg, hogy az lehetőleg 
jól tükrözze, egyrészt a hungarológiai terület jelenlegi belső megoszlását, 
másrészt az előttünk álló legfontosabb feladatokat. A szakterület 
önismeretét fontosnak tartjuk, ezért minden számunkban arra törekszünk, 
hogy egy hazai és egy külföldi műhely bemutatkozására sor kerüljön. A 
kapcsolattörténet és a művelődéstörténet kiapadhatatlan tárháza a 
hungarológiai kutatásnak, s a vendégtanárok ilyen kutatások végzése és 
közzététele szempontjából különösen szerencsés helyzetben vannak. 
Ugyanez mondható el az összehasonlító irodalom- és kultúrtörténet 
művelőinek lehetőségeiről. A hungarológiai kutatás és az összehasonlító 
módszerek vonzzák egymást. A vendégoktatók jelentős része nyelvtanár, 
és nagy tapasztalatokat halmozott föl a magyar nyelv idegen ajkúak 
számára történő oktatásának módszertanáról. Ezen túl pedig többnyire az 
alkalmazott nyelvészet kérdéskörében tettek szert kompetenciára. Ez 
indokolja a negyedik rovat kialakítását. 

Úgy ítéljük meg, hogy a magyar mint idegen nyelv tanítása, illetve a 
magyar kultúra tanítása külföldiek számára alakulóban lévő hivatás. 
Problémák egész sora lappang előttünk, s ha tudunk is róluk, mindeddig 
nemigen volt alkalom arra, hogy érvek és ellenérvek sorában, a leírt 
szöveg higgadtságával tudatosítsuk és megvitassuk őket. Az Eszmecsere 
rovat teret nyit a szakterület egészét érdeklő nyilvános viták előtt. Az 
„alakulóban lévő hivatás" kifejezéssel egyúttal arra is utalni kívánunk, 
hogy az egyes műhelyek hiányosan ismerik egymást. Számos kiváló 
publikáció elkerüli a szélesebb szakmai ismertséget, míg problematikus 
szövegek nélkülözik a hozzáértő közvélemény kontrollját. Nem lenne 
szabad megtörténnie annak, hogy számottevő munkák pozitív vagy 
negatív visszhang nélkül maradjanak. A Szemle rovat ennek az 
anomáliának a felszámolásához kíván hozzájárulni. 

Az állandó rovatok mellett, a publikálandó anyagok karakteréhez 
illeszkedve más, alkalmilag változó rovatcímek kialakításától sem fogunk 
tartózkodni. Kérjük mindazokat, akik szívükön viselik a hungarológiai 
szakterület helyzetét, s közzétételre érdemes írásokkal rendelkeznek, 
vagy ilyen szövegek megírására vállalkoznak, keressék föl 
szerkesztőségünket. Azzal is nagy mértékben segítségünkre lenne a 
tisztelt olvasó, ha véleményét a megjelent lapszámokról megosztaná 
velünk. A szerkesztőség a Nemzetközi Hungarológiai Központban 
található, de a szerkesztő bizottságot úgy választottuk meg, hogy jelen 
legyenek benne, egyrészt a hungarológia fontos vidéki műhelyeinek 
képviselői (.Debreceni Nyári Egyetem, a szegedi Hungarológiai Műhely), 
másrészt az Országos Széchényi Könyvtár és a Nemzetközi Magyar 
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Filológiai Társaság is képviselve legyen. írásaikat ezért ezekhez az 
intézményekhez is eljuttathatják. 

Szerencsére lapunk nem egyetlen orgánum a hungarológiai képzés 
területén. Üdvözöljük laptársainkat, jó munkát kívánunk nekik, és arra 
törekszünk, hogy mindannyiunk számára előnyös munkamegosztás 
alakuljon ki közöttünk. Ha olyan kéziratot kapunk, amely jobban 
illeszkedik az Intézeti Szemle, az Anyanyelvünk, a Kisebbségkutatás 
profiljába, ha ügy véljük, hogy színvonala indokolja, hogy a Hungarian 
Studies-ban idegen nyelven is napvilágot lásson, a szerző engedélyével 
tovább küldjük. Mi is szívesen fogadunk laptársaink szerkesztőitől a lap 
jellegéhez jól illeszkedő publikációkat. 
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