
Kötetünkről 

A Nemzetközi Hungarológiai Központ által 2000. augusztus 22-23-án 
rendezett Hungarológia az ezredfordulón című konferencián elhangzott 
előadások szövegeit, az ennek kapcsán, valamint a Hungarológia 2000/1-2. 
számában megjelent cikkek alapján kibontakozott vita írásos anyagát kí-
vántuk mostani kötetünkben megjelentetni. Úgy ítéltük meg, hogy a kon-
ferenciánkon felvetett kérdések fontossága indokolja, hogy lehetősége-
inkhez mérten hűségesen őrizzük meg az ott történteket és gyűjtsük össze 
az ott elhangzottakat. Ezért közöljük konferenciánk programját, és kiad-
ványunk szerkezetében megpróbáljuk követni azt. Az előadásokat követő 
vitán nem kapott vagy nem kért szót, vagy nem tudott jelen lenni min-
denki azok közül, akik később írásos véleményt juttattak el hozzánk. 
Olyan is előfordult, hogy a felszólaló nem kívánta publikálni véleményét, 
és természetesen az is előfordul, hogy a szóban elhangzott hozzászólás 
nem, vagy nem teljesen azonos az átgondoltabb, publikálásra szánt cik-
kel. Ezért a hozzászólások szerkesztettségének színvonala sok esetben 
erősen különbözik. A szóbeli vitán felszólalók, megszólalásuk sorrendjé-
ben a következők voltak: Nagyné Goller Ágota, Gadányi Károly, Eőry 
Vilma, a délutáni programban Bányai János, Szörényi László, Nyirkos 
István, Amedeo di Francesco, Szathmáry István, Horváth Andor, Pomo-
gáts Béla, Arató György, Keresztes László, Szűcs Tibor, Szili Katalin, 
Gál András Levente, Stark Ferenc, Monok István, Kissné Pap Margit, Fa-
zekas Tiborc, Farkas Zsuzsa, Peter Lizanyec, Velki Magdolna, Bakos Ist-
ván, Andrási Dorottya, Réffy József, Szőllősy-Sebestyén András, Töttösy 
Beáta, Kovács Imre Attila. 

Öröm volt számunkra, hogy a konferenciánk által kiváltott sajtóvissz-
hang egyik legkiemelkedőbb megnyilvánulásaként az Európai Utas (Az 
Európai Együttműködés folyóirata) tízéves, évfordulós számának jelentős 
részét tanácskozásunknak szentelte; tanulmányokat, és a részvevőkkel 
interjúkat közölt. Fájlaltuk azonban, hogy rendezvényünk első délelőttjé-
nek előadója Szegedy-Maszák Mihály előadásának szövegét csak az Eu-
rópai Utasnak adta át közlésre, jelen kiadványunkban való közzétételéhez 
már nem járult hozzá. (Adatai: Európai Utas 2000. 3. [40.] sz. 7-10.) Ez 
indokolja, hogy az ő sokak által vitatott vagy hivatkozási alapul szolgáló 
szövege a Hungarológia ezen számában nem olvasható. 
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