
 

     Szakmai önéletrajz 

1982-ben szereztem diplomát az ELTE BTK történelem-spanyol-portugál szakán. Azóta a Portugál 

Tanszék munkatársa vagyok, 1996 óta egyetemi docensként, miközben elnyertem az OM Széchenyi 

Professzori utóbb Széchenyi István Ösztöndíját. A nemzetközi tudományos életbe 1989-ben 

kapcsolódhattam be, amikor Benda Kálmán professzor úr javaslatára részt vettem az École des Hautes 

Etudes en Sciences és a Gulbenkian Alapítvány Párizsi Kulturális Központja szervezésében rendezett 

kollokviumon, ahol a portugál felfedezések és európai projekciója témakörében 20 ország kutatóinak 

munkái között első külföldi előadásomat tarthattam. Ennek eredményeképpen rendszeres 

meghívottjává válhattam az utóbbi évek fontosabb luzitanisztikai tárgyú nemzetközi konferenciáinak. 

A Nagy Portugál Felfedezések Emlékbizottsága tudományos igazgatójának, Dr. Luis de Albuquerque 

professzornak volt köszönhető az, hogy szakmai kapcsolataim új lendületet kaptak (így pl. részt 

vehettem Madeirán az Atlantikum szigeteinek történetével foglalkozó II. és III. Nemzetközi Kollokvium 

munkájában), és kutatásaim új témákkal gazdagodtak. Az ő ösztönzésére kezdtem meg ui. források 

gyűjtését és rendszerezését az indiai portugál erőd, Diu első, 1536-os és második, 1548-as török 

ostromával kapcsolatban. 1992 és 1994 között e témában elnyertem a nagy tekintélyű macaui és 

lisszaboni székhelyű Kelet Alapítvány tudományos ösztöndíját, aminek köszönhetően 1996 nyarán 

ebben a témakörben védtem meg kandidátusi értekezésem, és készítettem korreferátumot a XVII. 

Indiai- Portugál Történelmi Szakszeminárium angrai összejövetelére. 1997 júliusában Lisszabonban a 

XVIII. Congress of History of Carthography Brazíliáról szóló plenáris ülésén, majd Varsói Egyetem 

iberisztikai kollokviumán tarottam előadást (Diogo do Couto). Részt vettem tanszékünk 20. és 25. és 

30. éves évfordulójának alkalmában tartott tudományos ülésszakon, amelynek történelmi szekcióját 

vezettem – szerveztem. Itthon öt, külföldön a Nemzetközi Nautika-és Hidrográfia Történeti Társaság 

alelnöki minőségben pedig három nemzetközi tudományos konferencia szervezője voltam. Első 

tudományos kutatói megbízatásom - 1981 és 1983 között - óta végigkíséri kutatói tevékenységemet ill. 

érdeklődésemet Portugália és Magyarország kulturális és történelmi és irodalmi kapcsolatainak 

története. E témakörben tucatnyi tanulmányom és cikkem jelent meg külföldön, és további szakmai 

konferenciák előadásai (Coimbra, Porto, Lisszabon, São Paulo, Luanda, stb.) születtek e témakörben. 

1996. november 15-étől kezdődően témavezető kutatója voltam a JNICT (Nemzeti Tudományos és 

Kutatási Államtitkárság) Luzitánia Programja egyetlen külföldi projektnyertes kutatásának, amelyben 

4 tanszéki kollégámmal együtt vettem részt. Ez a magyar OTKA-nak megfelelő kutatás résztvevőit nem 

díjazza, csupán az adott oktató-kutatóhely infrastruktúráját gazdagítja. 

2002. december 5-én a BTK Kari Tanácsa elfogadta az „Európai expanzió története” önálló oktatási 

program megalapítására tett javaslatomat, aminek a programgazda koordinátora voltam. Ez a terület 

a kutatásaim másik kiemelt kutatási iránya: hogyan alakult ki az első globalizmus és mi ebben 

Portugália és az ibér világ úttörő szerepe? E témából azóta egy sikeres monográfiát és számos esszét 

készítettem, de jelenleg is foglalkoztat az a régi kérdés, hogy a  word system/ network analysis 

megközelítéssel írható le jobban a táguló világ, és milyen párhuzamai vannak a jelennek és a múltnak? 

2009-2010-ben módom nyílt éppen ezt kérdést kutathatni Portugáliában a Gulbenkian Alapítvány 

támogatásával. A CHAM – Portuguese Center for Globalisation in Portugal – nak külső kutatója 

maradtam, és tagja vagyok portugál fogadóintézményem folyóirata – az ANAIS – szerkesztő 



bizottságának. Itthon tagja vagyok az Ethnológia című folyóirat szerkesztő bizottságának, ill. alapító-

szerkesztője a tiszavirág életű Portas Comunicantes című középső-európai luzitanisztikai folyóiratnak.  

Mint filológus ugyancsak a XVI. század a leginkább kutatott és művelt korszakom: kiadtam kritikai 

kiadásban magyarul Camões A Lusiádák-ját, doktori disszertációmat Fernão Mendes Pintonak 

szenteltem, és életművéről vagy fél tucat tanulmányt írtam,  majd 2014-ben, a mű megjelenésének 

400. évfordulóján le is fordítottam magyarra az akkor még átültetésre váró, Indokínával kapcsolatos 

fejezeteit. A kultúraközvetítést fontos feladatként tartva, Magyar László konferenciát szerveztem az 

Afrika-kutató születésének 200. évfordulóján és kiadtam portugál nyelven útinaplóit. Afrikai témájú 

kutatásaim köre kitejed a mozambiki magyar jezsuiták tevékenységére, a humanitárius és katonai 

békefenntartó műveletek magyar résztvevői emlékezetének a gyűjtésére is, hiszen mind ezek egy 

misszió megnyilvánulási formái.  

2006 áprilisában az ELTE által is homologált habilitációs vizsgát tettem a Pécsi Tudományegyetemen, 

az Amazonas vidékének a XVIII. századi jezsuita térképészetéről szóló előadással, s így nem volt szakmai 

akadálya annak, hogy később átvegyem az ELTE Portugál Nyelv és Irodalom Tanszékének a 

tanszékvezetői tisztségét, amit 2014 februárja óta töltök be. Egyetemi tanári kinevezésemet 2019 

őszén kaptam meg. 

2016. október 30. és november 1. között a Brazíliavárosban zajlott államfői csúcsán a Portugálnyelvű 

Országok Közössége társmegfigyelői státuszban felvette hazánkat a sorába, aminek az un. „fókusz 

pontjaként” engem delegált a szervezethez a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium. 

Szakmai tudományos tevékenységemet 2003-ban a portugál Köztársasági Érdemrend tiszti fokozata és 

2005-ben az ELTE Pro Universitate díjával tüntették ki. Ugyanez év novemberében a lisszaboni 

Tengerészeti Akadémia a levelező tagjává választott. 
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