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Mediterrán Világ

A veszprémi Pannon Egyetem Bölcsésze�udományi Karán dr. Szilágyi István
tanszékvezető egyetemi tanár, jelenleg dékán indíto�a el a társadalom- és böl-
csésze�udományi képzésekkel párhuzamosan a mediterrán kultúrák és civili-

zációk politikai, történelmi és társadalmi korszakainak kutatását. Szilágyi professzor 
immár három évtizede ismert kutatója az ibériai és latin-amerikai geopolitikai térség 
politikatudományi diszciplináinak, és az akadémiai doktori értekezését is ebből a té-
makörből védte meg.

A hispán világ kutatása a társadalomtudományok és európai tanulmányok tanszé-
ken az elmúlt években egyre szélesebb tematikus kereteket ölelt fel. Ez összefügg az-
zal is, hogy a bolognai rendszerű felsőoktatási képzésre való á�érés során bővültek az 
akkreditált alap- és mesterképzési szakjaink (például nemzetközi tanulmányok, poli-
tológia, társadalmi tanulmányok), amelyekhez új, tudományos fokoza�al rendelkező 
kollégák is csatlakoztak. Így fokozatosan bővítve a képzési kínálatunkat, jelentősen 
megnövekede� a hallgatói létszámunk, és az új kollégák bevonásával, illetve a nemzet-
közi kapcsolatok szélesítésével a kutatói tevékenység is megsokszorozódo�, és reálissá 
vált egy olyan szakmai folyóirat létrehozása, amely tágabb értelemben felvállalja a me-
diterrán földrajzi térség kulturális-civilizációs problematikájának kutatását, szűkebb 
értelemben pedig tematikus keretekben reflektál a hispanisztikai – s azon belül – a 
latin-amerikai társadalmi és politikai mozgások változásaira.

Ezért 2005 végén alapíto�uk meg a Mediterrán Világ című folyóiratot dr. Kalmár Zol-
tán kollégánk ötlete alapján, aki a szerkesztőbizo�ság elnöki tisztét vállalta. 2008-tól 
lapunk már periodikaként (évi négy számmal) működik. Főszerkesztőnek dr. Szilágyi 
Istvánt kértük fel, és dr. Garaczi Imre végzi a felelős szerkesztői és a kiadói tevékeny-
séget. A szerkesztőbizo�ságba olyan elismert kutatókat és egyetemi oktatókat sikerült 
megnyernünk, mint Anderle Ádám, Fischer Ferenc, Carlos Flores Juberias (Valencia), 
Luís Filipe Castro Mendes (Lisszabon), Rostoványi Zsolt, Manuel Alcantára Sáez 
(Salamanca) és Szilágyi Ágnes Judit.

Az elmúlt években Szilágyi professzor – a bolognai folyamatra való á�érés közben 
– fokozatosan építe�e fel a társadalomtudományok és európai tanulmányok tanszék 
keretein belül a mediterrán kutatócsoportot, amely jelenleg hat főből áll, és célul tűzte ki a 
következő tudományos programot: a képzési profilunkat mediterrán hispanisztikai, la-
tin-amerikai mesterképzéssel bővíteni, mediterrán kutatásokkal foglalkozó akadémiai 
kutatócsoportot létrehozni, és önálló doktori iskolát alapítani.  

E terveket alapozza meg a Mediterrán Világ, amely nem csak folyóirat kíván lenni, 
hanem fokozatosan tudományos műhellyé szeretné kinőni magát. E célok érdekében 
országos előadássorozatot szervezünk a lapunkban bemutato� témákból, rendszere-
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sen tartunk az egyetemi városok akadémiai közösségei elő� lapbemutatókat, önálló 
tanulmányköteteket adunk ki saját kiadónk, a Pro Scientia Humama Vesprimiensi Ala-
pítvány segítségével, a folyóiratnak saját honlapot alakítunk ki, hogy a tájékoztatást és 
a hazai és nemzetközi kapcsolatainkat így is bővíthessük, valamint egyetemünk böl-
csészkari honlapján is beszámolunk fontosabb eseményeinkről.

Szintén fontos eleme lapunk tudományos stratégiájának az a kezdeményezés, 
amit 2007 őszén indíto�unk útjára: terveink szerint évente két alkalommal megren-
dezzük a Mediterrán Világ-symposiunot, amely egy-egy tematikus tartalmat dolgoz fel 
tizenhat-húsz előadás keretében – műhelykonferencia jelleggel, majd a lap követke-
ző számaiban közöljük az elhangzo� előadások szerkeszte� változatait. Eddig két 
symposiumot rendeztünk: 2007 őszén az arab–izraeli konfliktusokat muta�uk be, míg 
folyó év tavaszán a mediterrán államférfiak működését elemezték az előadások. 2008 
november elején kerül sor a harmadik műhelykonferenciára, amelynek témája a had-
seregek a Mediterráneumban volt.

A Mediterrán Világ folyóiratnak hét száma jelent meg 2008 augusztusáig. A követ-
kezőkben bemutatjuk az egyes kötetek rovatait és tanulmányait. Az első számunkban 
öt rovatba szerkeszte�ük a tanulmányokat. A Mediterrán örökség rovat több kötetben 
is rendszeresen visszatér, és olyan kulturális, történelmi földrajzi stb. érdekessége-
ket muta�unk be, amelyek napjainkban is nagy jelentőségűek, avagy indokolatlanul 
le�ek a felejtés áldozatai. Például a kiváló kutatónak, Cholnoky Jenőnek A Földközi-
tenger című 1937-es írását közöltük. Az antik mediterráneum egyik jelentős szellemi 
és politikai centruma volt az egyiptomi Alexandria, amelynek történeti és világvárosi 
érdekességeit muta�ák be Norbert Hinske, Heinz Heinen és Reinhold Merkelbach ta-
nulmányai. 

A lap szerkesztésének egyik alapelve az, hogy – lehetőleg – minden számunkban 
bemutatunk egy földrajzi egységet (lehet az egy régió, ország, város kultúrája, történel-
me, földrajza stb.), egy történelmi személyiséget (akár politikus, hadvezér, író, vallási 
vezető stb.), illetve Dialógus rovatunkban Egyetemes történeti beszélgetések keretében az 
utóbbi időben a térségről megjelent könyvekre hívjuk fel a figyelmet – neves történé-
szek, politológusok részvételével. Az 1. számban Görögország antik világát eleveníte�ük 
fel: John E. Coleman és Martin Bernal a görögséget ért egyiptomi hatások jelentőségét 
elemzte, Géczi János a görög rózsa-hagyományokat értelmezte, Gerd Höhler Náfplion-
ról, Klaus Harpprecht a hellén nosztalgiáról, míg Garaczi Imre az antik görögség kultú-
rája és F. Nietzsche kapcsolatáról értekeze�. E számunk „személyisége” José Saramago 
portugál író volt, akinek kiemelkedő munkásságához fontos adalékokat fűzö� Felkai
Piroska, Pál Ferenc és Kalmár Zoltán.

A lap második száma szintén a Mediterrán örökség rova�al indult, s benne elsősor-
ban Dalmáciát eleveníte�ük fel hat évtizeddel ezelő�i írások alapján (Cholnoky Jenő, 
Thurzó Gábor, Kolosváry Gábor, Wagner János). E számunk történelmi személyisé-
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ge Nagy Sándor volt, akinek katonai hírszerzését, a szarkofágjának történetét, illetve 
az általa alapíto� város világát  három tanulmány értelmezte (Donald Engels, And-
rew Chugg, Andrew Erskine). Ezek után négy írás járta körül Horvátország történel-
mét: Jennifer Wallace: Illíria regényes történelme; Marcus Tanner: Illírizmus és a horvát 
államküldetés, Garaczi Imre: Dalmáciai és horvátországi régiségek; Molnár Anna: Gabriele 
D’Annunzio fiumei kalandja. A második szám Dialógus blokkja Torbágyi Péter: Magya-
rok Latin-Amerikában című könyvét muta�a be az egyetemes történeti beszélgetések 
keretében.

A folyóiratunk harmadik kötete abban különbözik az előzőktől, hogy – engedve 
a kísértésnek – egy hosszabb rovatot szerkeszte�ünk a magyarországi bizantológiai 
kutatásokról: szó esik ebben a bizánci építészetről, az ikontisztelet teológiájáról, az 
egyházszakadásról, a nyugati és keleti keresztény vallásgyakorlatok közö�i különb-
ségekről, a húsvét ábrázolásairól, Krisztus hitelesnek tarto� profiljáról és a magyar gö-
rög katolikus énekek gyökereiről. Emelle� nem maradt el a Mediterrán örökség (Széky 
Pálma: Az ibérek unokáinak földje; Bán Márton: Gibraltár), és a Dialógus (Scholz László: 
A spanyol-amerikai irodalom rövid története című könyve volt a téma) rovatunk sem. 
Mindezeket fűszerezte a Közel-Kelet című tematikus blokkunk, amelyben egy-egy po-
litikai kérdés került terítékre a történelmi közelmúltból (Martin Kramer: A Közel-Kelet 
egykor és ma; Douglas Li�le: Egy különleges viszony kezdetei: az Egyesült Államok és Izrael, 
1957-68, Gerd Frank: Jordániai Husszein. Király veszélyben).

A 4. számunkban egy új tematikus íráscsoportot indíto�unk Mediterrán utazások cím-
mel, s ebben olyan magyar utazók naplóiból, leveleiből, beszámolóiból váloga�unk,
akikről eddig keveset olvasha�unk (Kiss István: Jeruzsálemi utazás; Orbán Balázs: Ná-
záre�ől Jeruzsálemig; G. Timár György–Tedeschi Mária: Jeruzsálem ősi falai közö�). Ez-
után következik a Szuez című tematikus egység, amely a csatorna fontos hadászati 
és nemzetközi politikai szerepét muta�a be Salvatore Bono, Gazdik Gyula, J. Nagy
László, Nourredine Abdi és Anne-Claire de Gayffier-Bonneville elemzéseinek tükré-
ben. E szám „személyisége” Cervantes, akinek latin-amerikai hatásait két írás mutatja 
be (Szilágyi Ágnes Judit, Jancsó Katalin), majd Rákosi Marianna tanulmánya dolgozta 
fel a Don Quĳote magyar könyvkiadásait. A Dialógus a kiváló történész Életek és Korok 
című kötetét tárgyalja.

Az ötödik számunk vezető rovata a Közel-Kelet című, amely a 2007 őszén megrende-
ze� műhelykonferencia előadásainak szerkeszte� változatait közli az arab–izraeli konf-
liktusokról. Ebben szerepelnek a Szegedi Tudományegyetem doktoranduszai egy-egy 
írással (Ferwágner Péter, Prantner Zoltán, Szilágyi Péter, Farkas Anikó), J. Nagy László, 
a szegedi doktori iskola vezetője, izgalmas filológiai tényeket boncolgat a Magyaror-
szág és a hatnapos háború címmel, majd Gazdik Gyula az izraeli–palesztin viszonyról, 
Csicsmann László Jordánia szerepéről az arab–izraeli konfliktusban, végül a veszprémi 
kutatók, Hoffmann Tamás, Molnár Anna, Garaczi Imre és Kalmár Zoltán villantanak 
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fel egy-egy érdekes szempontot az arab–izraeli konfliktusok történetéből. E szám törté-
nelmi személyisége Tiziano, a Dialógus rovat pedig a spanyol–magyar diplomáciai kapcso-
latok helyreállításának harmincadik évfordulójára reflektál.

A Mediterrán Világ hatodik száma az európai-amerikai történelmi kapcsolatok sok 
érdekességét járta körül. Az egyes tanulmányok és rovatok összekötő személyisége 
Kolumbusz Kristóf. Ennek kapcsán szó kerül Kolumbusz utazásairól, a reneszánsz 
kozmográfiáról, a korabeli gyarmati életről, és a Próféciák Könyvéről (Jorge Semedo 
de Matos, Juan Gil, Török Zsolt, Rákóczi István, Consuleo Varela, Carmen M. Radulet). 
A Mare nostrum blokk Székely György írását közli a Kolumbusz-korabeli földközi-ten-
geri kereskedelemről, az Új világok témacsoport a Kolumbusz-kor szélesebb kulturá-
lis-, vallási- és életmód-világát jellemzi Molnár Máté, Mekis Tamás, Babarczi Dóra, 
Szommer Gábor és Amélia Polónia írásaiban. A befejező rész, a Dialógus á�ekinti a Ko-
lumbusz-szakirodalom jelenlegi helyzetét Rákóczi István vezetésével.

Folyóiratunk hetedik számának élén a Mediterrán államférfiak témacsoportba foglalva 
közöljük a tavasszal, ugyanezzel a címmel megtarto� symposium előadásainak egy 
részét. Ebben Garaczi Imre II. Fülöp spanyol királyról, Harsányi Iván Manuel Azañaról, 
Szilágyi István António de Oliviera Salazarról, Molnár Anna Silvio Berlusconiról, M. Csá-
szár Zsuzsa és Vati Tamás Öcalanról, Pap Norbert és Bali Lóránt pedig Havass Rezsőről 
formál tanulságos gondolatokat. Ezután visszatér a Közel-Kelet rovat, ahol az arab világ 
közelmúltbeli eseményeinek történeti és politikai elemzését kapjuk öt szerző tollából: 
Maurizio Scaini, Menahem Milson, Kalmár Zoltán, Füredi Ane�, és Rachel Bronson. 
A Horvátország című blokk két írása a geopolitikai terület történelmi struktúraválto-
zásait, illetve az Európai Unióhoz való viszonyt elemzi (Gulyás László, Bali Lóránt). 
Végül a Dialógus Semsey Viktória Spanyolország és Latin-Amerika 19–20. századi rövid 
története című könyvét mutatja az egyeteme történeti beszélgetések keretében.

Röviden tallózva a Mediterrán Világ eddig megjelent számaiban a további célunk az, 
hogy a Pannon Egyetem Bölcsésze�udományi Karának képzési és kutatási profiljait
bővítve, a folyóiratunk továbbra is a hispanisztikai és a latin-amerikai kutatások egyik 
jelentős és hatékony műhelye legyen – rendszeresen kiegészülve konferenciákkal, új 
kiadványokkal, és egyre bővülő nemzetközi kapcsolatokkal.

Garaczi Imre


