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Acta Scientiarum Socialium

Az Acta Scientiarum Socialium című spanyol/portugál nyelvű tudományos folyóira-
tot 1998 óta jelenteti meg a Kaposvári Egyetem (akkor Pannon Agrártudományi 
Egyetem) társadalomtudományi tanszéke. A folyóirat célja a tanszéken dolgozó 

és a tanszékhez kötődő kollégák tudományos munkájának bemutatása, eredményeinek 
közzététele volt. Idővel azonban lehetővé vált, hogy más egyetemek Latin-Amerikával 
és Spanyolországgal foglalkozó oktatói, kutatói is egyre nagyobb számban publikálhas-
sanak a folyóiratban. Ennek megfelelően 2002-től átalakult a szerkesztőbizo�ság, amely-
nek összetétele reprezentálta a magyarországi latin-amerikai kutatás főbb csomópontjait. 
A Szegedi Tudományegyetemről Anderle Ádám, a Veszprémi Egyetemről Szilágyi Ist-
ván, a Pécsi Tudományegyetemről Fischer Ferenc és Domingo Lilón, a Corvinus Egye-
temről az azóta elhunyt Kollár Zoltán, az Eötvös Lóránd Tudományegyetemről Szilágyi 
Ágnes Judit, majd 2006-tól Pólyi Csaba nagykövet, Latin-Amerika-szakértő ve� részt a
munkában. A folyóirat egyre ismertebb le� a latin-amerikai országokban és az Ibériai fél-
szigeten, ezért a szerkesztőbizo�ság munkáját 2004-től Agustín Sánchez Andrés mexikói
és Sérgio Roberto Costa portugál professzor is segíti.

1998 óta 11 spanyol/portugál nyelvű kötet jelent meg. A 11 kötetben 26 magyar szer-
ző publikált és hét latin-amerikai, valamint öt európai országból küldtek cikkeket egye-
temi oktatók, kutatók.

A folyóiratban közölt cikkek döntő része a latin-amerikai illetve a spanyol történe-
lemmel foglalkozik. 

A fentiek ellenére a cikkekben kifejte� témák többségét – a teljesség igénye nélkül 
– a következő csoportokra lehet osztani: Mexikó, Brazília történetének egyes fejezetei, a 
latin-amerikai politikai eszmerendszerekkel (liberalizmus, pozitivizmus, populizmus), 
a spanyol polgárháború témakörével foglalkozó írások.

A cikkek legnépesebb csoportja Mexikó történetével, jelenkori gazdaságával foglal-
kozik: Nagy Marcel az 1857-es alkotmányt elemzi, Szente-Varga Mónika a magyarországi 
Mexikó-képet mutatja be (2004-es szám), Horváth Gyula Habsburg Miksa mexikói csá-
szárságát, a mexikói belpolitikai viszonyokat tárgyalja a második császárságról szóló 
cikkében (1998-as szám). Joel Bonales Valencia, José César Lenin Navarro és Oscar Hugo 
Pedraza a jelenkori mexikói gazdaságot, azon belül is Michoacán állam gazdaságát mu-
tatják be cikkeikben (2005, 2006, 2007-es számok). Agustín Sánchez a spanyol–mexikói 
kapcsolatokat elemzi a kubai függetlenség kapcsán (2004-es szám). Pólyi Csaba a mexi-
kói emigrációról ír a 2005-ös számban.

A Brazíliával foglalkozó cikkek közül a náci Németország brazíliai geopolitikáját 
tárgyalja Mario G. Losano írása (2005-ös szám). Szilágyi Ágnes Judit a brazil oktatásügy 
„útjairól” (2007-es szám) és i�abb Horthy Miklós brazíliai nagykövetségéről közölt cik-
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keket (2000-es szám). Braz Augusto Brancato a brazil függetlenség elnyerésének körül-
ményeit elemzi (2004-es szám). 

Az Acta Scientiarum Socialiumban közölt cikkek igen jelentős része a latin-amerikai 
politikai eszmerendszerekkel foglalkozik. Ezen belül a fő témák: a liberalizmus, kon-
zervativizmus, a pozitivizmus és a populizmus. A latin-amerikai politikai gondolkodás 
főbb szakaszait, elemeit tárgyalja cikkében Florencia Benitez-Schaefer (2004-es szám).

 A chilei Eduardo Cavieres a latin-amerikai (benne kiemelten a chilei) liberalizmus-
ról és neoliberalizmusról közöl cikket (2007-es szám). Horváth Gyula és H. Szabó Sára 
közös cikkükben a brazil és mexikói liberalizmust és konzervativizmust hasonlítják 
össze (2000-es szám). Nagy Marcel a mexikói katolikus gondolkodást és a liberalizmus 
viszonyát taglalja (2002-es szám).

 A pozitivizmus Latin-Amerikában a 19. század második felében a modernizmus, 
a modernizáció szimbólummá vált. A liberális-konzervatív harcokba belefáradt konti-
nensen a pozitivizmus sok országban az állami politika rangjára emelkede�. Erről ír 
Horváth Gyula és H. Szabó Sára közös cikkükben (1998-as szám). Ugyancsak ők elemzik 
a pozitivizmus szerepét Brazíliában (2004-es szám).

 Az Acta Scientiarum Socialium jelentős számú  – magyar és latin-amerikai szerzők 
tollából származó  – cikket közöl a latin-amerikai politikai populizmusról. A politikai 
populizmus Latin-Amerikában születe� és olyan neves képviselői voltak, mint Getúlio 
Vargas, Juan Domingo Perón, Lázaro Cárdenas. A populizmusnak (amely Latin-Ame-
rikában újra és újra megjelent) az Acta Scientiarum Socialium külön tematikus számot 
is szánt (1998-as szám). Ernesto Sagás a Dominicai Köztársaságbeli populizmusról, Hor-
váth Gyula és Domingo Lilón a populizmus, karizma és a prezidencializmus viszonyát 
elemzi Brazília, illetve Latin-Amerika viszonylatában (2002-es szám). Juan Contreras 
Figueroa a chilei populizmust vizsgálja, Romero Jiménez és Larez Rubio cikkükben a vene-
zuelai átmenetet (1998–2001) tárgyalják (2002-es szám). Juan Domingo Perónnal foglal-
kozik Váró Kasza Borbála cikkeiben (2004-es és 2006-os szám). 

 A spanyol történelemmel foglalkozó cikkek nagy része kapcsolódik a spanyol pol-
gárháború és a Franco-rendszer utáni demokratikus átmenet témaköréhez. Harsányi 
Iván az átmenet programjairól ír (2007-es szám). Pethő Szilvia a menekültek Csehszlová-
kiai életéről, Angeles Edigo León Azañaról értekezik (2005, ill. 2006-os számok). Szilágyi 
István Spanyolország viszonylatában az európaiság és a modernitás viszonyát elemzi 
Ortega kapcsán (1999-es szám). Anderle Ádám a magyar–spanyol kapcsolatok néhány 
fejezetét mutatja be cikkében (2005-ös szám). 

 Az Acta Scientiarum Socialium célja, hogy a jövőben egyre inkább tudományos 
műhellyé váljon, amelyben a publikációkon keresztül a magyar és külföldi „latin-ame-
rikanista” oktatók, kutatók bemutathatják kutatási eredményeiket, sőt egyfajta vitafó-
rumot biztosítson a különböző nézeteknek. 

Horváth Péter


