
Előszó 

A Nemzetközi Hungarológiai Központ idén augusztus 22-én és 23-án 
Hungarológia az ezredfordulón címmel rendezi vendégoktatói konferen-
ciáját. A rendezvény címe nem véletlenül esik egybe jelen folyóiratszá-
munk rovatcímével. A Hungarológia megjelenését úgy időzítettük, hogy 
a konferencia résztvevőinek a programmal együtt elküldhessük az új 
szám egy-egy példányát. A rovatban közölt írásokat tehát a rendezvény 
előkészítéséül szántuk. Az alábbiakban közölt írások együttese tömörített 
formában visszatükrözi a konferencia napirendjét. 

Köpeczi Béla akadémikus áttekintése és helyzetfelmérése az első nap 
délelőtti programját jelzi előre, amely A hungarológia fogalmával, mód-
szereivel kapcsolatos előadásokból tevődik majd össze. A tanulmány egy 
korábbi írás újraközlése, amelyben Köpeczi Béla, mint a Hungarológiai 
Tanács elnöke, a tevékenységi terület 90-es évek eleji állapotát írja le. 
Bár az első közlés óta történtek fontos lépések a hungarológia továbbfej-
lesztésére, a tudományterület állapotát mi sem jellemzi jobban, mint hogy 
ez az áttekintés ma sem vesztette el aktualitását. A rendezvényünk célja, 
hogy elősegítsük a jelen helyzet jó irányban történő meghaladását. 

Rákos Péter ez év tavaszán a Magyar Tudományos Akadémián el-
hangzott székfoglaló előadásának közlésével arra hívjuk föl a figyelmet, 
hogy a hungarológia művelése nem magyar belügy, és hogy a külföldön 
élő magyar és nem magyar származású, magyar és nem magyar anya-
nyelvű hungarológusok olyan nézőpontokkal gazdagítják a magyarságtu-
dományokat, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy ez a szakterület 
nemzetközi rangját megőrizze, és a tudományos életben jelen legyen. 

A hungarológia továbbfejlesztésének három koncepciója, amelyeket 
Kissné Pap Margit, a Jankovics József és Monok István szerzőpáros és 
Fazekas Tiborc fogalmaztak meg, az augusztusi konferencia első napjá-
nak délutáni üléséhez kapcsolódnak. Ez a három írás képezi annak az 
eszmecserének a kiindulópontját, amely A hungarológia továbbfejleszté-
sének koncepciói címet viseli majd, s amely a szakterület intézményi, 
szervezeti kibontakozásának feltételeivel, nehézségeivel foglalkozik. 
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A második nap délelőtti programja hungarológiai örökségünket teszi 
mérlegre. Arra a kérdésre keres választ: mi az, ami ebből az örökségből 
elavult, s főleg mi az, amihez kapcsolódnunk kell ma is. Ennek előrejel-
zéseként rovatunkban Kovács Imre Attila és Miskolczy Ambrus tanul-
mányait tesszük közzé. 

A konferencia utolsó ülése a hungarológiai tevékenység tárgyi hordo-
zóinak, nyelvkönyveknek, szótáraknak, CD-ROM-oknak, magyarságtu-
dományi publikációknak a kérdéseire fordítja figyelmét. A Hungarológia 
bőséges Szem/e-rovata ennek a szekciónak a tematikájából nyújt előzetes 
ízelítőt. 

Folyóiratunk első rovatával segítséget szeretnénk nyújtani munkatár-
sainknak és meghívottainknak ahhoz, hogy a konferencián tárgyalt té-
mákkal megismerkedjenek és az eszmecserében minél eredményesebben 
vehessenek részt. 

TVERDOTA GYÖRGY 

6 


