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Beköszöntõ

A Modern Nyelvoktatás 1995 óta megszakítás nélkül és egészen a legutóbbi számig 
Szépe György főszerkesztésében jelent meg. Az, hogy a folyóirat immár a 17. évébe 
léphet, mindenekelőtt neki köszönhető. Az ő roppant szakértelme, széles körű tájéko-
zottsága és ismeretségi hálózata nélkül a Modern Nyelvoktatás meg sem született 
volna, vagy ha mégis, ugyanúgy megszűnt volna, mint számos, jobb sorsra érdemes 
szakfolyóirat. Újdonsült főszerkesztőként nagy segítség számomra, hogy Szépe pro-
fesszor úr felajánlotta, az idei évben társfőszerkesztőként közreműködik a zökkenő-
mentes átállásban. 

Sajnálatomra azonban nemcsak az alapító főszerkesztő mondott le tisztségéről, 
hanem a szerkesztő, Szöllősy Éva is, aki hat éven keresztül bizonyította, hogy a jó 
szerkesztő a folyóirat motorja. Odaadó munkájáért hála és köszönet. Utódjának, 
a szakmai és szerkesztői munkában járatos Dróth Júliának nem lesz könnyű az ő 
nyomdokaiba lépni. Már csak azért sem, mert Júlia egyúttal átvette Terts Istvántól 
a könyvszemlerovat gondozását is. 

Ha már a rovatvezetőknél tartunk, Horváth József továbbra is szorgosan gyűjti majd 
a szoftverrovat anyagát, és a jövőben is Szőllősy-Sebestyén András ad hírt szakmai 
konferenciákról és más számottevő eseményekről. Fő támogatónk, a Magyar Alkal-
mazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete főtitkáraként ebben a rovatban számol 
be az egyesület életéről is. Tekintettel a szótárak iránt megnyilvánuló növekvő érdek-
lődésre, szótárrovatot indítunk: a rovat vezetését a szótárszerkesztőként jól ismert 
Lázár A. Péter vállalta.

A váltás okán időszerűnek tűnt egyszersmind új szerkesztőbizottságot toborozni.  
Az új tagok az angol, a francia, a német és az orosz nyelv képviseletében számos in-
tézményből verődtek össze. Bizonyos vagyok benne, hogy szakmailag és emberileg 
egyaránt kitűnő csapatot alkotnak. De mivel a korábbi szerkesztőbizottság hatalmas 
tudását vétek volna veszni hagyni, tagjait felkértem arra, hogy vegyenek részt az 
újonnan megalakuló Tanácsadó Testület munkájában. Megkönnyebbülésemre kérésem 
nyitott fülekre talált. 

Egy beköszöntőben illik tájékoztatást nyújtani arról is, miben változik a folyóirat 
profilja. A minőség megtartása mellett fő törekvésem az, hogy közelebb vigyük a fo-
lyóiratot a gyakorló nyelvtanárokhoz. Ennek feltétele, hogy minél több tanulmány 
szóljon róluk, és egyetlen olyan munka se jelenjék meg, amely nem hozzájuk szól. 
Ennek feltétele a közérthető, sallangmentes fogalmazás, ha ugyanis egy nyelvtanár 
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nem ért meg valamit, az nem az ő bűne, hanem a szerzőé. És mivel nemcsak az alkal-
mazott nyelvészeti és nyelvpedagógiai kutatómunkában, hanem az osztályteremben 
is szép számmal akadnak kiemelkedő egyéniségek, terveink szerint minden számban 
közlünk riportot a szakma egy-egy kiemelkedő képviselőjével. 

Szeretettel köszöntöm az olvasót!

Medgyes Péter




