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Latin-Amerika-kutatások Magyarországon
Anderle Ádám–Szilágyi István

A Latin-Amerika iránti érdeklődés a kubai forradalom győzelméhez (1959) köt-
hető, amelyet a gerillaháborúk, majd a katonai diktatúrák sokkoló eseményei 
mélyíte�ek el. Ám legalább ilyen nagy hatása volt a latin-amerikai irodalom

magyar nyelvű megjelenésének, amelyet kiváló műfordítóink közvetíte�ek.
A társadalomtudományok érdeklődése köve�e ezt az irányt. A történe�udományban 

Wi�man Tibor a szegedi egyetemen, a közgazdaság-tudományban Kádár Béla az MTA 
Világgazdasági Kutatóintézetében, a politikatudományban pedig Kerekes György, az 
MSZMP Társadalomtudományi Intézetében adta meg az alaphangot az induláshoz. 
A kulturális antropológia nagy alakja le� Boglár Lajos. Klasszikus munkáik máig meg-
határozó jelentőségűek.

Egyetemi kurzusaik nyomán a második generáció is megjelent tanulmányaival. 
A közgazdaság-tudományban Kollár Zoltán, Inotai András, később Zádor Márta és 
Borbély Szilvia, Szegeden Anderle Ádám, Horváth Gyula történeti, Szilágyi István po-
litikatudományi témából írta meg doktori értekezését. Benkő Judit és Gyenge Sándor 
hasonlóképpen politikatudományi írásokkal jelentkeze�. Az ELTE spanyol tanszéke 
le� az irodalmi kutatások és a műfordítás bázisa, Kulin Katalin, Benyhe János, majd 
Scholz László műhelyteremtő tevékenységének eredményeként.

E kutatások az ELTE melle� a szegedi egyetemen intézményesültek, ahol Latin-Ame-
rika-történeti kutatócsoport alakult 1982-ben. E kutatások erős nemzetközi támogatást 
kaptak az európai latin-amerikanista társaságoktól. A CEISAL-nak hosszú évekig Ká-
dár Béla volt az alelnöke, az AHILA végrehajtó bizo�ságának pedig egy évtizedig volt 
tagja Anderle Ádám (1987–1990 közö� elnöke). A magyar kutatások így jól beágyazód-
tak az európai munkamegosztásba.

Az 1980-as évek második felétől érzékelhető a Latin-Amerika-kutatások iránti ér-
deklődés hanyatlása, egyébként egész Európában, s ez a trend folytatódo� egy ideig
1990 után is, amikor a társadalomtudományi érdeklődés egész Európában Kelet-Kö-
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zép-Európa felé fordult. Számos kutató új, sokszor nem is spanyol témát választo�,
vagy világgazdasági koordinátákba helyezte kutatásait.

A túlélés és az újrakezdés az egyetemeken sikerült jobban. Szegeden a kutatócsoport 
le� az alapja a hispanisztika tanszéknek, emelle� Pécse� (Fischer Ferenc, Domingo
Lilón), Kaposváro� (Horváth Gyula), Veszprémben (Szilágyi István) indultak történeti 
és politikatudományi kutatások, s alakultak tudományos műhelyek. Az ELTE-n Boglár 
Lajos körül látunk érdeklődő hallgatókat. Az új típusú doktori programok segíte�ék 
ezt a nekilendülést, de Kollár Zoltán és Boglár Lajos halála nagy vesztesége a magyar 
latin-amerikanisztikának.

A Külügyi Szemle jelen összeállítása a mai állapotokról, a kutatói érdeklődés szer-
kezetéről ad tájékoztatást – természetesen, a folyóirat profilja mia� elsősorban a poli-
tikatudományi, nemzetközi politikai vonatkozásokra helyezve a hangsúlyt. Az össz-
képet némileg segítendő bibliográfiai válogatást közlünk az 1990 utáni magyar szer-
zőktől születe� munkákból, és bemutatjuk azokat az egyetemi évkönyveket, amelyek 
hispanista-latin-amerikanista témákra szakosodtak. A szerzők névsora mutatja, hogy a 
Latin-Amerika iránti érdeklődés a Corvinus Egyetemen is újjászülete�, s jelen van az
MTA Politikatudományi Intézetében is.
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