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Jelen számunk Spanyolországot mutatja be. Elsősorban, természetesen, külpolitiká-
jának fő irányait, jellegzetességeit, de a spanyol társadalom néhány fontos problé-
máját is számba veszi. Alkalmat erre az összeállításra az Európai Unió spanyol–  

magyar–belga közös elnöksége adott , amikor a „spanyol félév” után már gyorsmérleget 
is készíthetünk a spanyol elnökség tevékenységéről.

E munka ugyanakkor jó alkalmat kínált a viszonylag fi atal magyar hispanisztika ku-
tatóinak – legalábbis a történészek és a politikatudományt művelők – bemutatkozására.

A spanyol kultúra és történelem, a magyar–spanyol kapcsolatok iránti érdeklődés-
nek az elmúlt évszázadban már voltak nagy személyiségei (Körösi Albin, Brachfeld 
Olivér, Passuth László), és Spanyolországban is éltek ismert magyar művészek, akik jó 
hírét keltett ék hazánknak, mint például a fotóművészetben Müller Miklós és „Juan” 
Gyenes, a fi lmművészetben Vajda László, az irodalomban Elisabeth Szél.

Irodalmi vonatkozásban Márai Sándor és Zilahy Lajos emelkedik ki. Zilahy két vi-
lágháború között  spanyolra fordított  regényei (összes regénye!) máig megtalálhatóak a 
spanyol könyvesboltokban. Márai pedig hosszú évtizedek óta a legismertebb és elis-
mertebb magyar író az ibériai országban.

Ám a szisztematikus érdeklődés és az ilyen kutatások csupán az 1960-as évektől 
kezdődtek. A történeti kutatásokban Witt man Tibor és Harsányi Iván, a nyelvészetben 
Faluba Kálmán, az irodalomtudományban Horányi Mátyás és Kulin Katalin, a műfor-
dításban pedig Benyhe János, Takács Zsuzsa, Xantus Judit és Szőnyi Ferenc jelentett e 
az indulást.

Igazi lendületet a diplomáciai kapcsolatok felvétele (1977) és különösen a demokra-
tikus rendszerváltás hozott . Ma már négy egyetemen folyik spanyol szakosok képzé-
se, s a társadalomtudományi doktori képzésben is erős a hispanista vonulat. A nyelv 
iránti érdeklődésre utal, hogy hét gimnáziumban (Budapest, Miskolc, Debrecen, Pécs, 
Szeged, Veszprém, Kecskemét) működik két tannyelvű (magyar–spanyol) tagozat, és 
tízezernél több a spanyol nyelvet tanuló középiskolások száma.

Egyetemeink pedig az EU Erasmus és Szókratész programja keretében erős közvetlen 
kapcsolatokat alakított ak ki húsznál több spanyol város felsőoktatási intézményével.
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A nagy olvasótábort vonzó latin-amerikai irodalom mellett  egyre több fordítás je-
lenik meg immár a spanyol irodalomból is. Benyhe János új Don Quĳ ote-fordítása 
(2005) mérföldkőnek számít, s az ELTE Scholz László vezett e spanyol tanszéke a mű-
fordítóképzés műhelyévé vált. A mai műfordítók közül különösen Pávai Patak Márta, 
Tomcsányi Zsuzsanna és Mester Yvonne munkássága fi gyelemre méltó. A Szegeden élő 
Csejtei Dezső professzor és Juhász Anikó művei, műfordításai pedig a spanyol fi lozófi a 
és politikai gondolkodás klasszikusait (Ortega y Gasset, Unamuno, Vitoria, Sepúlveda 
stb.) mutatják be.

E szám tanulmányai maguk is tükrözik a magyar hispanisztika jellegzetességeit. 
Négy generáció képviselőit találjuk ugyanis a szerzők között : a huszonéves doktoran-
dusztól a nyolcvanéves professzor emeritusig. És mintha a történeti és politikatudomá-
nyi kutatások epicentrumai a szegedi és a pécsi egyetemek lennének.

Az írások ugyanakkor jelzik a kutatások fő irányait és fontos hangsúlyait. Magá-
nak e tematikus számnak a megszületése pedig utalhat a hispanista kutatók között i jó 
együtt működésre is.


