Ibero-Amerika Hét

2018. május 7. és 11. között újból részt vehettem a XIX. Ibero-Amerika Hét elnevezésű
konferencián, ahol a szervezői munkák mellett elő is adtam. Bevezetésnek szeretnék néhány
sort írni arról, hogy miről is szól ez a konferencia, ezután bemutatom az én feladataimat,
előadásomat.
Az Ibero-Amerika Hét immáron 19. alkalommal került megrendezésre a Pécsi
Tudományegyetemen. A rendezvénysorozat egy tudományos és kulturális találkozó, mely a
spanyol és portugál nyelvű civilizáció bemutatását szolgálja. A nemzetközi konferencián
nemcsak előadásokat hallgathatunk meg, hanem kapcsolatépítésre is lehetőség van olyan
rendezvények alkalmával, mint a latin-est, borkóstolók és vacsorák. A rendezvényre idén a
világ 17 országának 37 egyeteméről érkezett körülbelül 150 kutató. Nem csak Európából (pl.
Lengyelország, Szlovénia, Románia), de Latin-Amerikából is érkeztek előadók (Chile,
Brazília, Argentína, Mexikó, Ecuador). A magyar egyetemek közül az Eötvös Loránd
Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a
Szegedi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem és a Pannon Egyetem hallgatói vettek részt
a konferencián. Az idei találkozó a „’68 szelleme 1968-2018: fél évszázad változásai és
étmenetei a világban és Ibero-Amerikában” címet viselte, ebben a témakörben vártak
előadásokat. A konferencia célja a spanyol és portugál nyelvű civilizáció bemutatása,
valamint Magyarország, Közép-Európa és az ibero-amerikai országok oktatási és kulturális
kapcsolatainak, tudományos együttműködéseinek elősegítése.
A XIX. Ibero-Amerika Héten továbbá újból megrendezésre került a IV. Nemzetközi Nyári
Egyetem, ahol a téma iránt érdeklődő egyetemi hallgatók előadásait várják szintén
nemzetközi palettából. Emellett a fiatal kutatók is lehetőséget kapnak tudományos munkájuk
bemutatására a 7. Amerikanista Doktoranduszok Országos és Nemzetközi Találkozója
keretében.
Ahogy már korábban is volt erre példa, az Ibero-Amerika Hét egyik napja idén is Budapesten
került megrendezésre, mely során a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tartotta a záró
rendezvényt.
A nemzetközi konferencián elhangzott előadások az Iberoamericana Quinqeecclesiensis
sorozat 16. spanyol és portugál nyelvű kötetében kerülnek kiadásra.

Az Ibero-Amerika Hét fővédnökének minden évben az aktuális külügyminisztert kérik fel a
szervezők, így idén (is) Szijjártó Péter vállalta el a megtisztelő felkérést. Az előadássorozat
alkalmával rengeteg érdekes előadást lehetett hallani nagy tekintélyű személyektől, úgy mint:
Raúl José Betancourt Seeland, Venezuela nagykövete; David Nájera Rivas, Mexikó
nagykövete; Maximiliano Gabriel Gregorio Cernadas, Argnetína nagykövete, Dr. Varga
Koritár Pál, volt nagykövet.
A konferencián az előadásom megtartása mellett szervezői feladatokat is vállaltam. Ez
felelősségteljes munka, mivel rajtunk (is) múlik a rendezvénysorozat színvonala. A fő
szervezési munkák természetesen a már tapasztalt tanárainkra és az Ibero-Amerika Központ
dolgozóira hárult, azonban úgy gondolom, hogy sok apró feladat megoldásával nagy
segítségükre voltunk. A munkánk legnagyobb részét a recepció felállítása, valamint az
előadók, résztvevők eligazítása tette ki. A közös nyelv a spanyol volt, így a hét tökéletes
alkalomnak bizonyult a nyelvtudásom fejlesztésére. Az ott tartózkodó személyeknek nemcsak
a konferenciával kapcsolatban akadt kérdésük, hanem általános, mindennapi kérdéseket is
feltettek nekünk, úgy mint: merre található a legközelebbi ATM, hol tudnak finomat
vacsorázni, milyen tippünk van, ha kirándulni mennének, hol tudják beváltani a régi
készpénz. Az egyik hölgy súlyos fogfájással érkezett, neki fogorvosi időpontot kellett
foglalnunk, majd a rendelőbe is elkísérni, hátha nem értik meg egymást az orvossal.
Összességében egy igen mozgalmas hét van a hátam mögött, mely során sok új emberrel
ismerkedtem meg, valamint régi ismerősök is szembejöttek velem.
Az előadásomról is szeretnék megosztani néhány információt. A „Venezuela – lo que pasa
realmente” (Venezuela – ami valójában történik) címmel tartott prezentációmat a konferencia
második napján, a Nemzetközi Nyári Egyetem előadássorozat keretében adtam elő. Hogy
miért választottam ezt a témát, jó kérdés lehet azoknak, akik tudják, hogy egyébként a kutatási
területem az EU-CELAC, valamint Magyarország latin-amerikai kapcsolatait fedi le. Mivel
utóbbi területet már az előző évi konferencián bemutattam, így nem szerettem volna idén is
ezt boncolgatni. Mindenképpen valamilyen aktuális problémáról, helyzetről szerettem volna
beszámolni, a Venezuelában folyó események pedig mindig is érdekeltek. Megkérdeztem
néhány, nem a szakterületen tanuló, dolgozó barátomat, ismerősömet, hogy mit tud
Venezueláról és bár erre az eredményre számítottam, mégis kicsit megdöbbentem. A
megkérdezettek közül mindenki tisztában volt azzal, hogy Venezuela igazán nagy bajban van,
azonban alig néhányan tudták a válság valódi okát. Nem ismerték a csőd felé közelítő ország
történelmi és gazdasági múltját és jelenjét, nem tudták, hogy milyen kormány van épp

hatalmon és hogy az tud vagy egyáltalán megpróbál-e valamit tenni a fellendülés érdekében.
Nem tudták, hogy a bolívárt és a dollárt is használják a latin-amerikai országban és sokan a
fekete piacon szerzik be a dollárt. Ezért úgy gondoltam, hogy bár ez egy egyszerű, ismertető
témának tűnik, a megkérdezettek alapján mégis szükség van az ismerek elmélyítésére, a
szemek felnyitására. Így esett választásom tehát Venezuelára. Az előadásom véleményem
szerint jól sikerült, a hallgatóság érdeklődéssel figyelt. A korábbi tapasztalataim
beigazolódtak, jó néhány adatra hangosan „hümmögött” fel a közönség.
Ugyan kutatási területem elsősorban az EU-CELAC és Magyarország kapcsolata LatinAmerikával, azon belül is koncentrálva a Déli Nyitás adta lehetőségekre, mégis fontosnak
tartom, hogy ne kizárólag erről írjak. Hiszen, ahhoz, hogy egy témát hitelesen át tudjak adni,
fontos, hogy megismerjek minden hozzá kapcsolódó szálat.
Összességében úgy gondolom, a konferencia megint jó alkalommal szolgált arra, hogy
gyakoroljam a nyelvtudásomat, előadókészségemet, valamint, hogy kiterjesszem kapcsolati
szálaimat. Az Ibero-Amerika Hét egy igen egyedi konferencia: a világ közel húsz országából
több mint 150 előadót vendégel meg. A rendezvénysorozat véleményem szerint valóban
elmélyíti az egyetemek és országok közötti tudományos és kulturális együttműködést, így
remélem, hogy jövőre is részt tudok rajta venni.

