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BEVEZETİ

A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Társasága 2010 októberében is
megrendezte hagyományos konferenciáját, ezúttal „Tegnapi filológiánk mai szemmel” címmel. A Társaság vezetısége és választmánya évrıl évre igyekszik olyan
átfogó témát találni, amelynek kutatása a tudományos érdeklıdés elıterében áll, s
amely egyúttal arra is alkalmas, hogy fiatal, új erıknek elıadási és publikációs lehetıséget teremtsen.
A konferencián elhangzó elıadások közvetlen vagy közvetett módon kapcsolódtak a megjelölt témakörhöz. Szó volt általános és elméleti nyelvészeti kérdésekrıl, a
világ nyelvi képének egyes fogalmak megnevezésében való tükrözıdésérıl. Elhangzottak a fordítás elméletével és gyakorlatával foglalkozó elıadások, valamint bepillantást nyertünk olyan, sokak számára ismeretlen, új dolgokba is, mint a digilektusok
nyelve.
Az elıadások lektorált és szerkesztett szövegét tartja kezében az olvasó. A szerzık alapos tájékozottsága, a lektorálás és a gondos szerkesztés garantálja, hogy konferenciánk anyaga tudományosan értékelhetı, hasznos publikációkkal gyarapítja a
hazai filológiát.
A szerkesztés munkáját ezúttal is Bárdosi Vilmos professzor úrnak köszönjük!
Budapest, 2011. június hó 14-én

Nyomárkay István
A Modern Filológiai Társaság elnöke

