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A spanyol nyelv és kultúra 
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Interjú Miguel Ángez Moreta Lara 
nyelvi tanácsadóval

Húsz ország hivatalos nyelve: egy európai országé és annak volt gyarmatbirodalma 
révén a dél-, és közép-amerikai kontinens minden országáé egyúttal, az egy Brazília 
kivételével. Húsz ország kultúrájának hordozója. A tudomány, az oktatás, a kereskede
lem, nemzetközi szervezetek nyelve. Az Európai Unió hivatalos nyelve, és a tagorszá
gok középiskolásainak átlagosan 15%-a tanulja.1 Ugyancsak az EU-ban, az idegen 
nyelvet beszélő lakosság 4%-a beszél spanyolul.2 Mindez és a világban hozzávetőleg 
350 milliós és dinamikusan növekvő lélekszámú spanyolajkú népesség megléte sem 
elegendő ahhoz, hogy a Magyarországon idegen nyelveket beszélők és tanulók statisz
tikáiban a spanyol nyelv egyáltalán néven nevezhető legyen. Szinte kivétel nélkül az 
„egyéb” kategóriában, a „futottak még” között szerepel, velük együtt az egy százalékot 
alulról közelítő arányban.3 A statisztikai adatok azonban csak ritkán képesek minőséget 
kifejezni. Pedig a helyzet árnyalt bemutatásához az is hozzátartozik, hogy Magyaror
szágon a spanyol nyelvet tanulók igen nagy többsége ezt a nyelvet nem első, hanem 
második, gyakrabban harmadik vagy még többedik idegen nyelvként tanulja.4

A világban ennyire elterjedt, ám a magyarországi nyelvoktatás szempontjából „kis” 
nyelv és az általa is közvetített kultúra magyarországi helyzetét és jelenlétét igyekez
tünk körbejárni a Spanyol Nagykövetség egy éve Magyarországon tartózkodó diplo
matája, Miguel Ángel Moreta Lara [M. M.] nyelvi tanácsadó segítségével és Miguel 
Ángel Peláez Navarrete [M. P.], az új Aula Cervantes koordinátorának a közreműkö
désével.

*

Gy. A.: Magyarországon a kilencvenes évek elejétől működik spanyol nyelvi tanács
adó. A spanyol nagykövetségen Ön már a harmadik asesor. Érdekes, hogy Önnek, az 
előző tanácsadónak és a Magyarországra érkező lektorok közül többnek is Marokkó 
volt az előző állomáshelye. Kell-e ennek valamilyen jelentőséget tulajdonítani?

M. M.: Azt hiszem, hogy nincs különösebb jelentősége. A helyzet az, hogy a 
marokkói Consejería de Educación-ban és Cervantes Intézetekben kétszázötven spa
nyol dolgozik, és az ottani munka során szerzett értékes tapasztalatok birtokában már 
többen folytatták Magyarországon a munkát.

Gy. A.: Cervantes Intézetekről beszél, többes számban. Ennyire fontos lenne Ma
rokkó a spanyolok számára?

M. M.: Marokkót Spanyolországhoz rendkívül szoros és konfliktusoktól sem men
tes történelmi-nyelvi kötelékek fűzik. Andalúzia egészen a XV. század végéig a virágzó
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arab birodalom része volt. A XX. század első felében belső hatalmi harcok jellemezték, 
és a nyugat-európai nagyhatalmak viszálykodtak megszerzéséért, különféle gazdasági 
előnyök megszerzése céljából. A gazdaságilag hasznosítható területeken francia pro
tektorátus alakult, míg a nehezen kiaknázható, de katonailag értékes sivatag és az északi 
hegyvidék, a Rif, spanyol fennhatóság alatt volt. Marokkó 1956-ban vívta ki függet
lenségét. A spanyol nyelvet anyanyelvként a század elején még kb. két millió ember 
beszélte. Ma már csak az északi részen beszélik: az öregek nyelve. A spanyol anyanyel
vűek számát ma húsz ezerre teszik. A nyelv használatának látványos csökkenése 
ellenére az oktatásban megmaradt a spanyol nyelv tanulásának az igénye. Statisztikai 
adatok szerint jelenleg kb. 50 ezren tanulnak spanyolul a közoktatásban. A spanyol 
iránti igény az iskolai nyelvoktatáson kívül is megmutatkozik. Spanyolország a spanyol 
nyelv felélesztésére jelentős anyagi erőket mozgósított. Marokkó a spanyol nyelv 
szempontjából komoly stratégiai célpont. Az országban öt spanyol nyelvi egyetemi 
tanszék van, a különböző városokban számos iskolában oktatják a nyelvet, és öt 
Cervantes Intézet működik, kétszázötven alkalmazottal, ami azért is feltűnő, mert a 
világon összesen harmincöt Cervantes Intézet található.

Gy. A.: A spanyol nyelv és kultúra művelőinek régi álma, hogy Magyarországon is 
legyen Cervantes Intézet. Létrehozására legfelső szinten nem egy szándéknyilatkozat 
történt, köztük a spanyol királyi pár, illetve a spanyol kormányfő látogatása során. Mi 
az akadálya vajon annak, hogy végre itt is legyen és olyan kulturális tényezővé váljon, 
akár a Francia, az Olasz, vagy a Goethe Intézet?

M. M.: A volt szocialista országok közül ma már van Cervantes Intézet Varsóban és 
Bukarestben. A térséget tekintve hozzá lehet tenni Bécset. Biztos, hogy lesz valamikor 
Budapesten is. Ennek csupán anyagi korlátái vannak. Az Alcalá de Henares székhelyű 
központi Cervantes Intézet racionálisan igyekszik beosztani nem korlátlan eszközeit. 
A népesebb igényeket kielégítő Japánban, Kínában építi ki hídfőállásait, valamint a 
spanyol nyelv kötelező oktatását a közelmúltban bevezető Brazíliában kíván a tömeges 
keresletnek megfelelni. Ezen felül rendkívüli nyomás nehezedik rá az Egyesült Álla
mokban is, ahol köztudott, hogy a hispán lakosság egyre jelentősebb politikai és 
kulturális tényező.

Gy. A.: Kicsit biz.arr ez a nyelvi tanácsadó elnevezés. Mi áll az ilyen missziót betöltő 
diplomata munkaköri leírásában? Ez valami egyszemélyes intézmény, két lábon járó 
Cervantes Intézet?

M. M.: Amikor az 1991/92-es tanévben kinevezték az első tisztségviselőket erre a 
posztra, tényleg nyelvi tanácsadó volt a címük. Később, amikor világossá vált, hogy ez 
az elnevezés távolról sem fedi le azt a szerteágazó tevékenységet, amellyel meg vannak 
bízva, változtattak, és így asesor técnico lett belőlük. Azokon a szerencsés helyeken, 
ahol a spanyol nyelv és a kultúra terjesztésének feladata megoszlik a Cervantes Intézet 
és az Oktatási Tanácsadó Iroda (Consejería de Education) között, ott egész tanácsadói 
csapatok működnek mindkét intézményben. A kelet-európai és közép-európai orszá
gokban tevékenykedő egy-egy asesor técnico az adott ország diplomáciai missziójának 
tagja, azonban előfordul, hogy az Oktatási Minisztériumban, vagy valamelyik két 
tannyelvű iskolában is van irodája. Tevékenységének célja, röviden összefoglalva, a 
spanyol nyelv helyzetének megszilárdítása a célország oktatási rendszerén belül, azért, 
hogy egyre többen használják és egyre jobban megbecsüljék a kulturális, a gazdasági 
szférában, valamint a médiában. Másrészt pedig nyelvi és módszertani segítséget nyújt
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a spanyol nyelvet oktató iskolák tanárainak. Az első cél elérésére az oktatási kormány
zattal működik együtt és magukkal az oktatási intézményekkel, a kutatóhelyekkel, 
velük együtt igyekszik fokozni a spanyol iránti érdeklődést és támogatni a spanyol 
nyelv nagyobb mérvű elterjedését célzó intézményhálózat bővítését az iskolarendszer 
minden szintjén. A tanácsadó tizenöt funkciója között van az is, hogy a nagykövet 
irányítása alatt a követség kulturális beosztottjával együttműködik a kulturális progra
mok megvalósításában.

Gy. A.: Ezek szerint a Magyarországon tevékenykedő nyelvi tanácsadó egymaga lát 
el olyan feladatokat, amelyek elvégzésére a marokkói Cervantes Intézetekben egész 
csapatok szakosodtak. Vegyük sorra: először is, hol tanítanak spanyolt?

M. M.: Kéttannyelvű oktatás egészen a 2000-2001-es tanévig az országban csak 
egy helyen volt, a kispesti Károlyi Mihály gimnáziumban. Éppen tíz éves fennállását 
ünnepelte az intézmény, amely fennállásának ötödik évétől évente hetvenkét diákot 
bocsát ki spanyol nyelvű érettségivel. Általában el lehet mondani, hogy a spanyol 
nyelvoktatás Budapest-központú.

Gy. A.: Ez azonban nem jelenti azt, hogy az ország más területein ne lenne 
érdeklődés a spanyol iránt, legfeljebb kielégítetlen...

M. M.: Valóban, ezzel egybehangzik, hogy éppen az idén indult egy második két 
tannyelvű képzés, Debrecenben, a Fazekas Mihály gimnáziumban. További előkészü
letek folynak 2001-ben vagy később induló kéttannyelvű szekciók létesítésére a pécsi 
Kodály Zoltán, a miskolci Herman Ottó Gimnáziumban, és szó volt egy Szegeden 
létrejövő szekcióról is, jóllehet pillanatnyilag úgy tűnik, ez még várat magára. Győrből 
is olyan jelzéseket kaptunk, hogy nagyon szívesen vállalkoznának a spanyol nyelv 
oktatására ebben a formában. Ami az érdeklődést illeti, igaz lehet, hogy van kielégítet
len igény. A tavalyi évben Debrecenben dolgozó lektor jelezte, hogy csak tizennyolc 
férőhelyet biztosítanak az induló két tannyelvű szekcióban, pedig száznyolcvanán 
jelentkeztek, közülük válogattak.

Budapesten, Szegeden, Pécsett és Debrecenben van egyetemi, illetve főiskolai 
szakos és nem szakos spanyoloktatás, továbbá néhány gimnázium és nagyon kevés 
számú általános iskola, ahol spanyoloktatás folyik.

Ami a kérdés másik felére vonatkozik, a tanárokkal való kapcsolattartásra, a 
középfokú oktatásban hat, a felsőoktatásban is hat spanyol lektor tevékenykedik. A 
felsőfokú intézmények lektorait a spanyol külügyminisztérium szerződtette, a Spanyol 
Nagy követséghez tartoznak adminisztratív szempontból, szervezetileg pedig ahhoz az 
intézményhez, ahol a munkájukat végzik. Az ELTE Bölcsészettudományi Karán van 
még egy katalán lektor is, akinek tevékenységét a katalán kormány finanszírozza. A 
kéttannyelvű gimnáziumokba a lektorokat a Spanyol Oktatási, Kulturális és Sportmi
nisztérium küldi.

Gy. A.: Mi van még ezen kívül? A magyarországi spanyoltanárokról még nem esett 
szó. Velük milyen a kapcsolata? Azt hiszem, ők a nyelvi tanácsadó jelenlétének valódi 
haszonélvezői.

M. M.: A közép- és felsőoktatásban dolgozó magyar spanyoltanárokhoz adminiszt
ratív kapcsolat nem fűz, de gyakran találkozunk. A spanyoltanárok támogatására, illetve 
a módszertani segítségnyújtásra már kialakult és jól működő mechanizmusok vannak. 
Ezt a tevékenységet egész egyszerűen és túlzás nélkül személyre szóló tanácsadásnak 
nevezhetjük. Bejárnak a tanárok a követségre, én is elmegyek az iskolákba, vagy postán,
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e-mail-en küldöm a kért információt. Kifejezetten nekik szerveztünk az elmúlt években 
egy-egy szimpóziumot, ahol a Magyarországon dolgozó lektorokon kívül a szomszédos 
országok lektorai is szerepeltek előadásokkal, műhelyfoglalkozásokkal. Egy-egy évben 
több rendezvény is van, ahová a különböző intézmények spanyoltanárai hivatalosak. 
Hol a Közoktatási Szolgáltató Iroda, vagy a Spanyoltanárok Magyarországi Egyesülete 
rendez módszertani délutánt, hol pedig maguktól a spanyol nyelvet oktató intézmények
től indul ki a kezdeményezés.

Gy. A.: Egy-egy rendezvény kivételes, ünnepi esemény. Előfordul-e, hogy a spanyol
tanárok közvetlenül Önhöz fordulnak valamilyen kéréssel, vagy kérdéssel? Itt a nagy
követség szuterénjében, ahol a hetvenes évek végén, nyolcvanas évek elején filmvetíté
seken vehettünk részt-igaz, feljebbvalóink engedélyét kellett kérni a külföldi képviselet 
látogatásához -, most könyvhalmok láthatók. Itt lesz a Médiatár?

M. M.: Eddig is volt és ezután is van lehetőség a rendszeres munkakapcsolatra. A 
spanyoltanárok napi munkáját segítheti a nagykövetség szuterénjében berendezett 
Centro de Recurso (CERE), vagyis a Médiatár. Az egyik helyiségben különféle oktatási 
segédanyagokat tartunk itt, spanyol kiadású tankönyveket, szótárakat, kézikönyveket, 
hanganyagokat, videókat. A nagyteremben a spanyol és latin-amerikai szerzők kötetei 
mellett vannak irodalomtörténeti, nyelvészeti, művészeti és egyéb kulturális kiadvány
ok is. Ide bármikor bejöhet a spanyoltanár és körülnézhet, a könyvek java része 
kölcsönözhető. A gyűjteményt folyamatosan bővítjük, ha valamilyen újdonság megje
lenik és szükség van rá, igyekszünk megrendelni Spanyolországból.

A Médiatárban tartott anyagokon kívül többször előfordult már, hogy a spanyolta
nárok kérésére egy-egy spanyol kiadású tankönyvből tanulói példányokat vásároltunk 
és ajándékoztunk egy-egy intézménynek.

Gy. A.: Vannak-e a nagykövetségen pályázható ösztöndíjak tanárok és diákok 
számára ?

M. M.: A magyar-spanyol kormányközi megállapodás tárgyát képező ösztöndíjakat 
az Oktatási Minisztériumban működő MÖB (Magyar Ösztöndíj Bizottság) hirdeti meg. 
Minden évben pályázhatók ezen kívül is nyári egyetemi helyek, és a világ minden 
országában kutató hispanisták számára is minden évben meghirdetjük a Hispanista-ösz- 
töndíjat. Sajnos, diákok számára nincsenek ösztöndíjak. Elismerem, hogy ez hiányosság.

Gy. A.: Ahogy a Francia Intézet vagy a Goethe Intézet, szerveznek-e nyelvtanfolya
mokat, vizsgákat?

M. M.: Nyelvtanfolyamokat nem szervezünk, nincs rá kapacitásunk. Nyelvvizsgát 
viszont igen. A DELE (Diploma de Espanol como Lengua Extranjera) komplex, 
egynyelvű nemzetközi nyelvvizsga, amelynek már komoly múltja van: 1989-ben 
szervezték meg először. A DELE-vizsgáknak három fokozata van, az Initial, a Básico 
és a Superior. A nyelvtudásnak az Európa Tanács Kulturális Együttműködési Bizottsá
ga által leírt hét szintjéből az Inicial a küszöbszintnek, a Básico a negyedik, a korlátozott 
nyelvi kompetencia szintjének és a Superior a hatodik, a felsőfokú nyelvismeret 
szintjének felel meg. A Cervantes Intézet megbízásából a Salamancai Egyetem szak
értői csapata fejlesztette ki elsőként a Básico és a Superior vizsgát, majd 1994-től az 
Inicial-t. Világszerte évente két alkalommal hirdetik meg ezt a vizsgát, most már 49 
ország 173 városában. Magyarországon évente hozzávetőleg száz fő jelentkezik, míg 
világviszonylatban, például az 1998/99-es tanévben szervezett két vizsgaalkalommal, 
1998 novemberében és 1999 májusában valamivel több, mint 16 ezer fő vizsgázott.
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Gy. A.: Ki és miért jelentkezik DELE vizsgára?
M. M.: A DELE vizsgát azok teszik le, akik Spanyolországban szeretnének tovább

tanulni, vagy munkát vállalni. Egy ilyen „európai” diploma előnyt jelent a munkaerő
piacon.

Gy. A.: Persze a magyarok motivációja nem valószínű, hogy a fentiekkel egyező': 
többnyire inkább intellektuális kihívásnak érzik, vagy a nyelv iránti lelkesedés fűti őket, 
amikor a DELE vizsgát leteszik... Magyarországon most folyik a nyelvvizsgák sztender- 
dizálása, az államilag elismert nyelvvizsgák fejlesztése és akkreditálása. Egy államilag 
elismert nyelvvizsgával kiváltható a nyelvi érettségi, többletponthoz lehet jutni a 
felvételin, vagy egyes állásokban nyelvpótlékot fizetnek. Ahhoz, hogy a DELE nyelv
vizsga is államilag elismert vizsga legyen Magyarországon, akkreditáltatni kellene. 
Van-e ilyen szándékuk?

M. M.: Hiszen ez a vizsga már akkreditált Európában és az egész világon... De ha 
ilyen előnyök fűződnek hozzá, akkor el fogunk rajta gondolkozni.

Gy. A.: Nem beszéltünk még a tanácsadónak a kultúra terjesztésével kapcsolatos 
feladatairól. Egyéves itt tartózkodása alatt milyen spanyol vonatkozású kulturális 
események voltak, amelyekhez Önnek is köze volt?

M. M.: Októbertől decemberig minden hónapban több rendezvény is volt. Megem
líthetem a 33 spanyol képzőművész kiállítását a debreceni Mű-terem Galériában, 
Horma Kati fotókiállítását Miskolcon és Budapesten, a Magyar Napló katalán irodalmi 
számának a megjelenését, a spanyol-magyar operagálát, a második spanyol filmhetet 
Budapesten, költők, műfordítók felolvasóestjeit.

Az oktatással és kutatással kapcsolatban pedig a szegedi Celestina-szimpoziumot, 
a Külkereskedelmi Főiskola Ibéramerikai Kommunikációs és Továbbképző Intézeté
nek rendezvényét, a Kolumbiai Napokat, a III. Spanyol nyelvi szimpóziumot, a Cuenca 
városi Alonso Lobo kamarakórus hangversenyét, egy spanyol mesemondó délutánt.

Gy. A.: Egy év alatt igen változatos program. Vajon a nyelvi tanácsadó hány évre 
tervez?

M. M.: Ilyen misszióra nem egy évre vállalkozik az ember. De a folytatás szándékát 
évről évre meg kell újítani. Azt hiszem, van még mit tennem.

Gy. A.: Milyen tervei vannak a közeljövőben? Néha úgy tűnik, mintha meg kellene 
sokszoroznia önmagát... Vagy mégis a Cervantes Intézetet kellene sürgetni?

M. M.: Igen, a Cervantes Intézet tényleg jó volna, de úgy is felfoghatjuk, hogy most 
rakjuk le az alapjait. Itt van a Médiatár és jön az Aula Cervantes. Ez utóbbinak a neve 
eredetileg Aula Virtual lett volna, annak ellenére, hogy nagyon is kézzel fogható. A 
központi Cervantes Intézet ebben az évben a szófiai után még két ilyen tantermet avat, 
egyet a prágai Károly Egyetemen és a másikat Budapesten, az ELTE Bölcsészettudo
mányi Karának Spanyol Tanszékén. Az egyetem által biztosított tanteremben tíz darab, 
multimédiás konfigurációval felszerelt számítógépet helyeznek el, az egyetem szerve
réhez csatlakozó Internet hozzáféréssel. Az így kialakított munkahelyeket az ELTE 
spanyol szakos hallgatói, tanárai, más intézmények spanyoltanárai, hallgatói használ
hatják, talán ebben a hozzájutási sorrendben, hiszen csak tíz számítógépállás lesz. 
Végső soron elvileg bárkinek hozzá kellene férnie, akinek spanyolt tanulni támad 
kedve. A központi Cervantes Intézet, Miguel Ángel Peláez Navarrete személyében egy 
spanyol lektort is biztosít, aki a koordinátori feladatot ellátja.

Gy. A.: Koordinátor úr, igazán jó, hogy lesz tíz vadonatúj multimédiás számítógép
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konfiguráció, Internet-hozzáféréssel. De miért kell ezt Aula Cervantes-«^ nevezni? 
Egyre több embernek van már otthon is internetes hozzáférése.

M. R: A termet egy kis médiatárral is felszerelik, kézikönyvekkel, szótárakkal, de 
legfőképpen multimédia-szoftverekkel, elektronikus szótárakkal, enciklopédiákkal és 
nyelvtanuló programokkal. A cél egyrészt a hallgatók kutatásait segítő informatikai 
háttér biztosítása, másrészt az önképzés elősegítése. Az önálló tanulás és a távoktatás
ban való részvétel gyakorlata és kultúrája Magyarországon még gyermekcipőben jár. 
Hiába a berendezés, a hozzáférés, ha nem tudjuk hatékonyan használni. Az én feladatom 
lesz a rendszer lehetőségeinek bemutatása, az egyéni kutatás hatékonyabbá tétele. Az 
Aula Cervantes referenciaműhely lesz, és egyben módot ad a tanári továbbképzésre. A 
cél az EU képzési-továbbképzési programjaiból jól ismert „multiplikátor-hatás” el
érése.

Gy. A.: A távoktatás hogyan valósulhat meg így?
M. R: Nem említettem, de fontos elmondani, hogy az Aula Cervantes hátterében a 

Cervantes Virtuális Központ (Centro Virtual Cervantes) áll, amely a Cervantes Intézet 
honlapján található. Rendkívül gazdag anyagot tartalmaz, a DidactiRed, illetve Didac- 
titeca nevű, naponta megújuló módszertani rovattal, kincsesbánya a különféle szintű 
nyelvtanulók és nyelvoktatók számára. Ezen a fórumon jelenik meg hamarosan a 
spanyol táv-nyelvoktató program is.

Gy. A. : Nagy várakozással nézünk elébe. Csak beférjünk a terembe! Moreta úr, van-e 
még valami, amiró'l nem esett szó? Nagy-Britanniában, vagy Franciaországban, igaz 
sokkal többen vannak, kiadtak a hispanistákról egy ismertető' kötetet, amelyben afó'bb 
adatok mellett ott áll, hogy milyen kutatási témán dolgoztak, illetve dolgoznak éppen. 
Nálunk nem készül ilyesmi?

M. M.: Tényleg volt a Cervantes Intézetnek egy projektuma, amelyben ezek az 
ismertetők készültek, én magam is részt vettem az észak-afrikai (Maghreb) országok 
hispanistáiról szóló kötet összeállításában. Nagyon hasznos lenne a magyarokét is 
megcsinálni, úgy tudom, készül is már. Van egy másik tervünk is: a helyi hispanisták 
kutatásait tartalmazó, évente kétszer megjelenő periodika kiadása. Címet még nem 
adtunk neki, de a magyar és spanyol kultúra kirakatának szánjuk.

Gy. A.: Engedjen meg egy személyes kérdést: Ön filológus, kutató is amellett, hogy 
most Magyarországon tanácsadó. Ha marad még szabad kapacitása, milyen kutatási 
téma foglalkoztatja ?

M. M.: Kedvenc témám a más országokról, népekről alkotott kép. Publikáltam is e 
tárgyban: írtam egy tanulmányt „Marokkó képe a spanyol irodalomban címmel”. A népi 
kultúra is vonz: írtam könyvet a gasztronómiáról, a babonáról és a népdalokról is. Most 
készültem el egy tanulmánnyal a kupiéról, amit már át is adtam a kiadónak.

Gy. A.: Talán felkelti majd érdeklődését egy másik egzotikus ország is, Magyaror
szág. Hátha rólunk is kutatásba kezd?

M. M.: Magyarország egyáltalán nem tűnik egzotikusnak, de nagyon vonzó szá
momra. Úgy érzem magam, mint a darázs a mézzel teli bödön láttán. Szemmel tartom. 
Közben persze kóstolgatok.
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Angol-magyar
Roald Dahl: Jámbor örömök 128 oldal, 850 Ft
Charles és Mary Lamb: Shakespeare mesék 124 oldal, 720 Ft
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Előkészületben:
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