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A Károli Gáspár Református Egyetem Történettudományi Intézetéhez kapcsolód-
va 2013 tavaszán interdiszciplináris jellegű Latin-Amerika Kutatócsoport alakult. 
Bemutatkozása 2013 novemberében történt egyetemünk dísztermében, szimpózi-
um formájában. Az itt elhangzott előadásokat és a kutatócsoport további munkáit 
veheti most kézbe a szakmai közönség és az érdeklődő diákság az Orpheus Noster 
lapjain.

Egyetemünkön több olyan kolléga is dolgozik, aki különféle tanszékeken, több-
féle tematikában és korszakhoz kapcsolódóan érdeklődik Latin-Amerika iránt, 
vagy kutatja e földrész múltját, kultúráját. A kutatócsoport tagjainak tudományos 
szenvedélye, érdeklődése nem feltétlenül jelenti egyben azt is, hogy Latin-Ameri-
ka közvetlenül vagy folyamatosan gazdagítja órái tematikáját. Mégis valamennyien 
fontosnak látjuk, hogy oktatásunk horizontját egy-egy új területtel szélesítsük rajta 
keresztül. Latin-Amerikát a „kíváncsiság és a kozmopolitizmus jellemzi” – mondja 
egy helyen a mexikói költő, Octavio Paz. Történelmén és kultúráján keresztül a 
világ sodrása tette és teszi ilyenné. Semmiképpen nem lehet „elmenni mellette” 
úgy, hogy ne tekintsünk rá érdeklődéssel vagy elmélyült figyelemmel, a párhuza-
mok tudományos megfigyelése és az abból levonható tanulságok reményében és 
érdekében.

Alábbi szerény, bemutatkozó kötetünket Latin-Amerika gazdag történelme és 
kultúrája ösztönözte. Szerzői és egyben a kutatócsoport tagjai: Bánki Éva (KRE 
BTK Magyar Nyelv-, Irodalom és Kultúratudományi Intézet, a latin-amerikai re-
gények, szociográfiák társadalomtörténetének kutatója), Bubnó Hedvig (KRE 
BTK Történettudományi Intézet, kora újkori egyháztörténet, eszmetörténet), 
Semsey Viktória, a kutatócsoport vezetője (KRE BTK Történettudományi Intézet, 
legújabb kori politika- és társadalomtörténet Ibér-Amerikában), Vassányi Miklós 
(KRE BTK Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet, prekolumbián kultú-
rák vallástörténete). Külsős tagjaink: dr. Izaskun Álvarez Cuartero, az Universidad 
de Salamanca történész professzora, aki a yucatáni maya indiánok kora újkori és 
újkori történetének elismert szakértője; Horváth Emőke (Miskolci Egyetem Tör-
ténettudományi Intézet), latin-amerikai egyháztörténet és a Karib-térség kutatója, 
valamint Imrei Andrea, műfordító, a modern latin-amerikai irodalom kutatója.
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1. ábra. Amerika térképe 1653-ból. Köszönet a publikálás engedélyezéséért a www.antikregiseg.hu tulajdonosának, 
Zagyva Attilának.


