
A projekt négy évi periódusának idején a munkatervnek megfelelően haladt:
levéltári és könyvtári kutatások, szakmai konzultációk, részvétel hazai és nemzetközi
konferenciákon, s a publikálás is folyamatos.

Sikerült több alkalommal is – és rendszeresen – kutatásokat végezni a megjelölt
levéltárakban. Így is csak töredékét tudtam feldolgozni az anyagnak Ennek az eleve adott
mennyiség mértékén túl az is oka volt, hogy a periódus idején tovább javult a forrásokhoz
való hozzájutás. (Szinte évenként szabadulnak fel újabb fondok). Ám még mindig messze
vagyunk a források teljességének a kutathatóságától, személyiségjogi stb okok miatt.

Különösen értékes anyagra bukkantam a párizsi Politikatudományi Főiskola
Jelenkortörténeti Levéltárában (Archives contemporaines), ahol az algériai politika
franciaországi meghatározó személyiségeinek (miniszterek, főkormányzók, prefektusok)
anyagát, hagyatékát, visszaemlékezéseit tanulmányozhattam. Feldolgozásuk folyamatos,
beépültek illetve beépülnek a tanulmányokba. Algériai utam (2007. február) alkalmával
érdeklődtem levéltári anyagok kutathatósága iránt a Nemzeti Levéltárban. Konzultációim
eredménye lehangoló: a létező anyagoknak sem a mennyisége, sem a minősége s főként a
kutathatósága nem éri el a franciaországiét.

A szakirodalomban jobb a helyzet, szép számú az algériai szerzők száma, de rendszerint
francia folyóiratokban teszik közzé írásaikat.

A könyvtári munkát kibővítettem, az olaszországi Cagliari Politikatudományi Intézet
kitűnő könyvtára – ahol a kutatási periódus idején többször tudtam dolgozni – rendelkezik
szinte valamennyi specializált szakfolyóirattal. A munkatervben megjelölt sajtóanyagot
sikerült szinte teljes egészében feldolgoznom: a Résistance algérienne-t és az El Moudjahidot
teljesen, a République algérienne-t és az Alger républicaine-t nagyrészben. Tanulmányoztam
az iszlám szakirodalmat, amely nagyon érdekes, de a projekttől távol esik, elsősorban
biztonságpolitikai szempontokra koncentrál.

A Magyar Országos Levéltárban is találtam hasznosítható dokumentumokat, elsősorban
a Franciaországra vonatkozó anyagban.

Bővültek a nemzetközi kapcsolatok, a meglévők pedig elmélyültek. Új kapcsolat az
Algíri Egyetem és a Máltai Egyetem Mediterrán Intézete. Több szakember tartott előadást,
konzultációt Szegeden. A múlt évben Nourredine Abdi (CNRS Paris), Habib Khazdahli
(Tuniszi Egyetem), Robert Escallier (Nice-i Egyetem).

A kutatási eredmények közzététele folyamatos. A külföldön tartott konferenciák anyaga
némely esetben előbb iterneten jelenik meg (http://w3.ens-Ish.fr/colloques/france-algérie) s ez
év tavaszára várható könyv formában is (Pour une histoire franco-algérienne. Ed. La
Découverte). A tuniszi konferencián (2007. október) elhangzott előadás (La nation, le
nationalisme vues par les héros de la Révolution algérienne) megjelentetése folyamatban van.
Ugyanígy az Algíri Egyetemen a Történettudományi Intézetében elhangzott előadásom (La
formation du nationalisme algérien) publikálására is ígéret van.

Az algériai nacionalizmus alapvető dokumentumainak összegyűjtése megtörtént, a
válogatás folyamatos.

A projekt idején folytatott kutatások és konzultációk megerősítettek abban, hogy a
felszabadító háború (1954-1962) időszakát még sokkal alaposabb vizsgálat tárgyává kell
tennem, ugyanis minden arra utal, hogy a nacionalizmus alapelemei (iszlám, arabság) ekkor
szilárdultak meg, ugyanakkor a korábbi időszakétól el is térnek. Másrészt azért is érdemes
kutatni, mert– bár ez már a jelenkort érinti – napjainkban ezeknek az alapelveknek a tartalma
módosul, „torzul”.

Az eredményekről különböző helyi rendezvényeken is beszámoltam illetve hasznosultak
az oktatásban is.


