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Fõszerkesztõi levél

A Modern Nyelvoktatás 2009. évi 4. számába Molnár Mária recenziót küldött be Kis 
Tamás: A magyar katonai szleng szótára (1980–1990) című munkájáról. A recenziót 
nem a kinyomtatott könyv alapján, hanem annak elektronikus változata alapján készí-
tette; ezt azonban nem tüntette fel az írásában. Az ebből eredő filológiai bonyodalma-
kat a recenzeált mű szerzője észrevette, és szóvá tette. Sajnáljuk az esetet és elnézését 
kérjük. (Az igazsághoz hozzátartozik, hogy sem a főszerkesztő, sem a rovatvezető 
nem vette észre a recenzens eljárását; a szerkesztő gyanút fogott, de nem kérdezett 
utána.)

Szerkesztőségünkben amúgy sem preferáljuk a „beküldött” recenziókat, bár ezek 
között is akadnak kiválóak. Továbbra is mellőzni kívánjuk azt az eljárást, amely 
szerint egy adott mű szerzője, szerkesztője vagy kiadója tesz javaslatot a mű recen-
zensére.

A föntebb említett filológiai eset időszerűvé teszi, hogy a folyóiratunk (talán egyéb 
folyóiratokkal együtt) számot vessen az elektronikus publikációs korszak eddig előre 
nem látott helyzeteivel.

Itt említjük még meg: elkezdtünk utánajárni annak, hogy mit fednek a tudományos 
folyóirat és referált folyóirat műszavak; ezekre azonban nem találtunk sem érvényes 
nemzetközi normákat, sem kötelező magyarországi előírásokat, sőt még tudományos 
társaságoknak követhető útmutatásait sem (egyéni találomszerű megoldásokat azon-
ban itt-ott sikerült föllelnünk, többek közt a nyelvtudományi doktori iskolák követel-
ményrendszerében).

Folyóiratunkban továbbra is igyekszünk összehangolni az új tudományos eredmé-
nyeknek, a releváns tudományos véleményeknek, a magas szintű szakmai kollegiális 
tájékoztatásnak és az újdonságok bemutatásának a követelményeit, nem megfeled-
kezve szakmánk történetének időszerű feldolgozásáról sem. Továbbra is érvényesnek 
tartjuk a folyóirat megindulásakor megfogalmazott „mission statement”-ünket, amely 
a 2007. évi 1. szám óta az impresszum-adatok alatt olvasható. Ennek legutolsó, ezen 
szám megjelenése alkalmából hozzátett kiegészítését kivételesen ehelyütt ismét kö-
zöljük, hogy felhívjuk rá a kollégák figyelmét.

*
A folyóirat minden egyes írását lektorálják; a tanulmányokat általában egy külső lek-
tor bírálja el (amennyiben egy ilyen kis országban lehetséges: „vak lektorálás” kere-
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tében); a tanulmányokat és valamennyi egyéb írást elolvassa, véleményezi és szer-
keszti a főszerkesztő, a szerkesztő és az egyes rovatvezetők.

A folyóirat következetesen magyar nyelvű. A tanulmányok címét idegen nyelvű 
(általában angol) fordításban is megadjuk. Minden egyes tanulmány és szemlecikk 
elején idegen nyelvű (általában angol) „absztrakt” található.

Budapest, 2010. április 6-án,
Szépe György
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