Köszöntő
Távol-Kelet egy történeti tájegység neve, amely elnevezését onnan kapta,
hogy Kelet-Ázsiában, tőlünk, európaiaktól a legtávolabbra található. Ennek az
egységnek a meghatározó közös jellegzetessége, amely már évezredek óta áthatja
az itt élő emberek mindennapjait, nem más, mint maga a kínai kultúra, jóllehet e
térség a külső szemlélő számára meghökkentő sokszínűséget mutat. A kaleidoszkóp
zsongító forgatagába éppúgy beletartozik a világ tetején élő tibeti lámák imamormolása, a japán udvarházak szamurájainak viadalai, a teaházakban kimonóban tipegő gésák kecses szertartásossága, a mongol pusztákon vágtató nomád
lovasnépek félelmet keltő dübörgő száguldása. Így vagy úgy valamennyien a kínai
mértékrendhez igazodnak: vagy életszemléletüket veszik át, vagy csupán anyagi
kultúrájának termékeire vannak utalva. Mindez a múlt kincse, napjainkban pedig
a világgazdaság meghatározó ereje. Szokássá vált mondani: a 21. század a TávolKeletről fog szólni.
Jóllehet a távolság mai szemmel sem elhanyagolható, nekünk magyaroknak
mégis közelebbinek tűnik, mint más európai népeknek. Itt, „Kína belső zugaiban”
kereste KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR népünk őshazáját, s LIANG QICHAO a múlt század jeles kínai gondolkodója is büszkén hirdette, hogy lám, az ázsiai népek egyike,
a magyar, Európában is helyt tudott állni. Ez a kölcsönös vonzalom ma is tartja
magát népeink között.
A folyóirat elsődleges szempontja az a tudományos követelményrendszer,
amely Intézetünket az oktatás területén is jellemzi, vagyis hiteles források feltárása
és azok elemzése. Módszer tekintetében azonban eltérünk a szokott úttól. A hagyományos orientalisztika úgy tekintett Ázsia kultúráira mint kutatási tárgyakra,
érzékletesen szólva, a maga számára felfedezte azt, ami az ottlakók számára mindennapi valóság volt, a publikáció európai nyelven európaiak számára szólt.
A 20. század második felétől nyilvánvalóvá vált ennek tarthatatlansága, ezért
Intézetünk a távol-keleti intézetekkel való közös munkára helyezi a hangsúlyt.
A másik jellegzetesség, hogy élünk azokkal az előnyökkel, melyeket az informatika
nyújt, folyóiratunk az Intézet honlapján is elérhető.
Minden szemléletváltás mellett meg szeretnénk őrizni csodálatunkat a térség
klasszikus kultúrái iránt, melyek az egyetemes emberi műveltséget oly sokszor és
oly sokszínűen gazdagították, s értékei szerencsés módon a modernizáció motorjainak bizonyulnak.
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