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Elıszó 
 

A Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézet Kelet-Mediterrán és Balkán 
Tanulmányok Központja (PTE FI KMBTK) gondozásában megjelenı „Balkán füzetek” 
címő periodika eddig megjelent számai, közismerten a figyelem középpontjában vannak 
a Balkán iránt érdeklıdı olvasók és kutatóbázisok munkatársai körében. Intézményünk, a 
Magyar Örökség Díjjal kitüntetett Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum (HM HIM), mint tudományos kutatóhely, szintén ebbe a körbe tartozik. 

Több okunk is van arra, hogy a „Balkán füzetekben” megjelenı tudományos értékő 
publikációkat figyelemmel kísérjük. Mindenek elıtt, az egyik ilyen fontos indokunk az, 
hogy intézményünk kutatási területei között kiemelkedı helyet foglal el Magyarország és 
a Balkán hadtörténelmi kapcsolatainak mind szélesebb körő feltárása. (A térség országai 
és hazánk tudományos kapcsolatrendszerében a hadtörténelemmel összefüggı tények és 
események egyre szélesedı bázison történı feltárása, kutatásaink eredményeinek 
megismertetése terén, élı kapcsolatokat ápolunk a balkáni országok társintézményeinek 
egy jelentıs részével.) Kiemelt figyelmet fordítunk a periodikában közreadott 
dolgozatokra azért is, mert a „Balkán füzeteket” gondozó egyetemi intézménnyel szoros 
tudományos kapcsolatot tartunk fenn. Néhány éve ugyanis a két kutató bázis 
együttmőködési megállapodást kötött egymással, a Balkánnal foglalkozó – 
szakterületekhez kapcsolható – tudományos tevékenység folytatásáról, amely 
tapasztalataink szerint, eredményesen mőködik. 

Az együttmőködési folyamat keretében, közös szervezésben, – „Baranyai államhatár a 
XX. században” címmel – nagy sikerő nemzetközi tudományos konferenciát rendeztünk. 
Ugyanakkor a PTE FI KMBTK Balkán szakos hallgatói számára a HM HIM 
folyamatosan biztosítja az óratartás helyszínét, munkatársaink pedig, tanórák keretében, 
részt vállalnak a Balkán szakértıi képzésben. Természetesnek tartjuk, hogy az 
együttmőködésünk nyomán a „Balkán füzetek” e két külön számában hadtörténész 
kollégáink dolgozatai is helyet kaptak. 

Miért is tartjuk még fontosnak a Balkán térséggel történı foglalkozást? Azért mert az 
ott zajló, Európai dimenzióban elhelyezve is fontos, aktuális politikai, gazdasági nem 
utolsósorban pedig katonai/biztonsági törekvések tudományos igényő feltárását állami 
szintő feladatnak tartjuk. Magyarországnak – megítélésünk szerint – történelmi távlatokra 
visszatekintve is, fontos érdeke a térségben zajló folyamatok események megértése, 
hiszen ami a Balkánon történt, történik, vagy történni fog, hatással van hazánkra. (Az 
idıhatárok fontosságának hangsúlyozásától, geostratégiai politikai/gazdasági 
összefüggések vizsgálatakor bizonyos értelemben eltekinthetünk, amikor a Balkánról 
beszélünk.) 

Magyarország a Balkán kapuja, vallják a kutatók, de ez így is van, hiszen javarészben 
országunkon keresztül futnak azok a szállítási útvonalak, amelyeken a Balkánra és a 
Közel-Keletre, illetve e térségekbıl Európa nyugati felébe juthatnak el az áruk. (Ezek az 
útvonalak, a történelem során számos alkalommal, a hadak útjai is voltak.) Fontos 
számunkra továbbá, hogy hazánkban jelentıs számú délszláv nemzetiségő népcsoport éli 
békés, zavartalan életét, míg – fıleg Romániában és néhány nyugat-balkáni országban – 
számos magyar ajkú nemzettársunk keresi a boldogulásának útját. A velük való 
tudományos alapokon nyugvó foglalkozás, az identitásuk megırzésének elısegítése, 
rendkívül fontos szerteágazó, több tudomány területet is felölelı, feladatot ró a kutatók 
számára. E jelentıs kapcsolódási pontok tehát alapos okot adnak nekünk hazánk és a 
Balkán rég- és közelmúlt hadtörténelmének feltárására, illetve a politikai-, gazdasági- 
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valamint katonai történéseknek a földrajzi tér struktúráiban történı vizsgálatára. 
Számunkra ezért oly izgalmas kutatási színtér a Balkán. 

Munkatársaimmal közösen úgy ítéljük meg, hogy tudományos tevékenységünk 
komplexitása, intézményeink fontos kutatási irányait/területeit kapcsolja össze, amelynek 
keretében hozzájárulhatunk ennek a rendkívül izgalmas folyamatokat és törekvéseket 
megjelenítı térségnek a jobb és alaposabb megismeréséhez. Hitem szerint mindehhez a 
„Balkán füzetek” címő periodika, illetve annak külön számai kitőnı teret biztosítanak. 
 

Dr. habil. Holló József Ferenc 
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