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Előszó

A Külügyi Szemle 2012/1. száma több tekintetben is rendhagyónak számít. A folyó-
irat történetében az első olyan kiadványról van szó, amely teljes terjedelmében 
– és úgyszólván egy tanulmánykötet igényével – az arab világ mai problémáira 

fókuszál. Fontos körülménynek mondható, hogy a különszám ügyének sikerült a mo-
dern arabisztika területén tevékenykedő hazai szakértők és tudósok szinte teljes körét 
megnyerni, s ilyen módon a közreadott tanulmányok a hazai kutatások és értékelések 
mai állását is jól mutatják. Természetesen egy folyóiratnak nem lehet az a célja, hogy 
egységesített véleményt tárjon az olvasó elé. A maga nemében minden értelmezésnek 
megvan a létjogosultsága. Így vagyunk a különszám tematikáját meghatározó „arab 
tavasz” fogalmával is.

Az „arab tavasz” (al-rabí’ al-arabí) kifejezés, mint bármelyik más, amelyet a média 
hirtelen multiplikál, tartalmilag nincs pontosan definiálva, sok esetben inkább a külföl-
di valóságkonstrukciók visszatükröződéseként értelmezhető. Általános referenciaként 
azonban magának a jelenségegyüttesnek a megjelölésére szolgál, és olyan mértékben 
elterjedt, hogy használatától nehéz lenne eltekinteni. A nyitó tanulmány filológiai pon-
tossággal nem csupán dekonstruálja a publicisztikában elterjedt „arab tavasz” elneve-
zést, hanem bebizonyítja, hogy a fogalomhasználat nagyrészt az eurocentrikus gondol-
kodás eredménye, és mint ilyen, a tudományos vizsgálat próbáját nem állja ki. Valódi 
jelentése éppen ellentétes azzal, amit tartalmilag annak tulajdonítanak. A többi szerző 
jórészt idézőjelesen, azaz képletesen és pragmatikusan használja/érti a fogalmat, ám 
végső következtetéseiben nem mond ellent az „arab tavasz” kritikai értelmezésének.

Az arab országokban bekövetkezett események definiálásának másik, sokat vitatott 
kérdése, hogy vajon forradalmak zajlottak/zajlanak-e, vagy felkelésekről és/vagy lá-
zadásokról van-e szó. Miközben az európai, klasszikus értelemben vett „forradalom” 
(szaura) az arab világban nem játszódott le, maga a szó bekerült az arab politikai reto-
rikába, ahol az 1950-es, 1960-as évek sikeres katonai hatalomátvételeinek megjelölése 
után a 2011-es eseménysor megjelölésére is szolgál (pl. a január 25-i forradalom Egyip-
tomban: szaurat-janáir khamsza-va-ísrín, vagy a [líbiai] forradalmárok: szuvvár, stb.).
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Egyetlen, az arab világról szóló kiadvány sem kerülheti meg az átírás kérdését. 
A Külügyi Szemle jelen számában a közérthetőség kedvéért a magyar kiejtést leg-
jobban megközelítő átírást alkalmaztunk, elsősorban az arab nevek arabul leírt 
változatát véve alapul. Ugyanakkor bizonyos speciális hangok (kh, gh, ’) megje-
lölését szükségesnek éreztük, csakúgy mint egyes speciális, de az arab világban 
ismert kiejtési változatot (a klasszikus arab dzs hangja helyett az egyiptomi dia-
lektus g hangát, amely visszaköszön pl. Gamál Abdel-Nasszer nevében). Alapelv-
ként egyes kiemelkedő és ismert személy nevét a magyar nyelvben megszokott 
formában használtuk (Nasszer – Nászir helyett, Szadat – Szádát helyett).

Végül a főszerkesztő itt szeretne köszönetet mondani N. Rózsa Erzsébetnek, 
a Magyar Külügyi Intézet koordinációs igazgatójának, aki a különszám meg-
szervezésében, az átírások egységesítésében és a rezümék összeállításában 
nélkülözhetetlen segítséget nyújtott.
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