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Bakos Áron

Beszámoló a II. latin-amerika Szimpóziumról
kre BTk, Budapest, 2015. október 30.

A Károli Gáspár Református Egyetem interdiszciplináris Latin-Amerika Kutatócso-
portja második alkalommal mutatkozott be tudományos szimpózium keretében. 
Az eseményt Kurucz György, az intézmény dékánhelyettese nyitotta meg.

A köszöntőt követően Josá Antonio Sánchez Román vendégelőadó tartotta meg 
díszelőadását. Nagy ívű történeti áttekintése során bemutatta a függetlenné vált dél-
amerikai országok politikai útkeresésének főbb állomásait, elemezte a kontinens 
változó nemzetközi megítélését, Latin-Amerika országainak Népszövetségen belüli 
politikai helyzetét és tevékenységét a két világháború közötti időszakkal bezárólag.

Semsey Viktória Gabriel Carrasco argentin statisztikus kötetbe fűzött úti leve-
leit ismertette, elsősorban azok kortörténeti vonatkozásait tárgyalva. Az előadó 
Carrasco életpályájának rövid felvázolása után az 1899-es világkiállításra Európába 
érkező, a kontinens körutazást tevő Carrasco Latin-Amerika és Európa eltérő viszo-
nyaival kapcsolatos meglátásaira tért ki. Az előadó emellett érintette Carrascónak 
a migráció szabályozásáról kialakított álláspontját, a világkiállítással kapcsolatos 
impresszióit, hazánkról tett rövid megjegyzését, valamint az utazásról és a statiszti-
ka műveléséről vallott felfogását.

A következő előadás a római katolikus egyház változó viszonyait ismertette az 
1959-es forradalom utáni Kubában. A történelmi áttekintés keretében Horváth 
Emőke a fontosabb eseménytörténeti fordulópontok mentén elemezte egyház és 
állam radikálisan átalakuló viszonyát. Mint rámutatott, Batista rendszerének bu-
kását követő időszakot hamarosan a kölcsönös bizalmatlanság periódusa követte.  
A kommunista-ellenes egyházi körlevelekkel, az állami média egyházellenes kam-
pányával, a papok letartóztatásával meginduló folyamat végül a Disznó-öbölbeli 
fiaskóval tetőzött: a három pap részvétele jó ürügyként szolgált az egyháziak kol-
lektív megbüntetésére, bebörtönzésükre, száműzésükre.

A kávészünetet követően Bánki Éva Balassi Bálint Szép magyar komédiájáról tar-
tott előadást. Elemzésének középpontjában az írói szándék és a Latin-Amerikára vo-
natkozó utalások értelmezése állt. Bánki Éva elsősorban a hódító fogalmán és alak-
ján keresztül ragadta meg témáját, és elemezte többek között „Cortes Ferdinandus” 
megemlítését a prológusban. Mint kifejtette, Balassi költői hitvallásában a szerelmi 
költészet és a fordítás politikai aktus, társadalmi forradalom, egyfajta hódítás. Az 
előadó emellett a mű szellemtörténeti háttérre is kitekintett, valamint kitért azokra 
a forrásokra, útleírásokra, melyekből Balassi feltételezhetően tájékozódhatott.
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Imrei Andrea a fordításában 2013-ban, eredeti nyelven 2010-ben megjelent Nők 
országa (El país de las mujeres) című kötet kapcsán beszélt a feminista mozgalmakról. 
A politikai pamfletként is felfogható ironikus regény szerzőjének, Gioconda Belli 
életútjának és a regény cselekményének felvázolását követően a nőmozgalmak tör-
ténetét ismertette, különös tekintettel annak dél-amerikai sajátosságaira. Mindezek 
tükrében azt tárgyalta, hogy a regény gondolatiságát tekintve a feminizmus mely 
ágához köthető, Belli milyen mozgalmi ideálképeket ültetett át írásába, valamint 
azt, hogy a nőiség mely jegyeire épül Belli kötetének utópisztikus politikai beren-
dezkedése.

A program következő pontjaként Bubnó Hedvig ismertette Luis de Molina és 
Francisco Suárez munkásságát. Előadásában felvázolta a 16–17. század fontosabb 
szellemtörténeti, politikatörténeti folyamatait, a Spanyolországban jelentős filo-
zófiai fellendülést hozó korszak jellegzetességeit, majd felrajzolta Francisco de 
Vitoria e két követőjének szellemi portréját, elemezte teológiai és jogi írásaikat.  
A salamancai iskola két kiemelkedő alkotójának írásaiból elsősorban a hatalomra 
és a kormányzásra, valamint a kolóniák lakóinak jogaira vonatkozó tételeket emel-
te ki, hangsúlyozva, hogy a népfelség elvének és az egyetemes emberi jogoknak a 
megfogalmazásai már e szerzőknél is megjelentek. 

A szimpózium utolsó előadója, Vassányi Miklós két folyamatban lévő munkáját 
ismertette. Az első, a Szellemhívók, áldozárok című szöveggyűjtemény az azték, inka 
és inuit vallástörténet kiemelkedő, óizlandi, közép-francia, modern dán stb. nyelvű 
forrásait közli magyar fordításban, a szövegek elé fűzött kommentárokkal. Az elő-
adó bemutatta az antológiában szereplő szerzőket és a kiválasztott szövegek tartal-
mát, valamint kitért azok vallástörténeti jelentőségére. A második, egyelőre félkész 
állapotban lévő kötet a bolíviai kecsua nyelvbe nyújt bevezetést. Mint megtudtuk, 
az angolul íródó nyelvkönyv az önálló tanulást teszi majd lehetővé, és elsősorban 
gyakorlati nyelvtudást kíván átadni a tanulóknak.

A szimpózium előadásait termékeny eszmecsere követte, megerősítve a rendez-
vény műhely-jellegét. Az előadások írott változata 2017-ben, az Orpheus Noster tema-
tikus számában fog megjelenni.
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