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Bemutatjuk a Magyarországi
Olasz Kultúrintézetet

Bevezetés
A Magyarországi Olasz Kultúrintézet oktatói munkája 1937-ben vette kezdetét 
Budapesten, miután a két ország 1935. február 18-án aláírta első kulturális 
egyezményét, mintegy az 1927 óta fennálló barátsági szerződés betetőzéseképpen.

Kezdetben az Intézet az egyik belvárosi palotában kapott helyet, de a hall
gatók nagy száma miatt hamarosan szükségessé vált, hogy a nyelvtanfolyamo
kat a főváros iskolaépületeibe helyezzék ki. Az Intézet termeiben, amelyek töb
bek között a könyv- és folyóirattárat fogadták be, olasz anyanyelvű tanárok 
kulturális tanfolyamokat tartottak, és itt került sor a különböző kulturális ren
dezvényekre is: előadásokra, hangversenyekre, filmvetítésekre és az olasz mű
vészi és tudományos élet képviselőivel rendezett találkozókra.

1942. február 3-án Budapest városa hazánknak ajándékozta a Bródy Sándor 
utcai értékes épületet, amely jelenleg is az Intézet székháza. A Nemzeti Múze
um kertjére néző, neoreneszánsz palota a múlt század legnagyobb magyar épí
tészének, Ybl Miklósnak az alkotása; 1867-től 1902-ig itt ülésezett a Magyar 
Képviselőház. Új székházunkat 1943. június 21-én avatták fel.

A II. világháború viharos időszaka és az 1956-os drámai napok kivételével 
az Intézet az olasz nyelv és műveltség megismertetésén, terjesztésén fáradozott, 
s teszi azt ma is.

Különösen említésre méltók a nyelvi es kulturális tanfolyamok; amelyek 
mindmáig a magyar közönség legnagyobb érdeklődésére tarthatnak számot. 
Újabban sok magán nyelviskola nyílt, de az Intézet megőrizte elsőrendű fon
tosságát a főváros kulturális életében. Ez annak is köszönhető, hogy oktatói 
tevékenységéhez nagyszámú és értékes kulturális kezdeményezés is járul, ami 
nagy vonzerő az olasz műveltség iránt érdeklődő magyar közönség számára.

Az oktatói tevekenyseg

A nyelvi és kulturális tanfolyamok
A közelmúlt politikai változásai nyomán megnövekedett a magyar közönség ér
deklődése az idegen nyelvek iránt. Az olasz nyelv mindig is igen népszerű volt 
Magyarországon, de a legutóbbi időkben Valóságos konjunktúrája lett: azoknak 
az idegen nyelveknek szűk körébe került, amelyeket nélkülözhetetlennek tekin
tenek mind kulturális, mind szakmai szempontból. Jelentős szerepre tett szert 
az olasz a magyar középiskolai oktatásban is, olyannyira, hogy Magyarország 
európai összehasonlításban szinte kivétellé vált: egyetlen más európai ország
ban sem dicsekedhet nyelvünk hasonló méretű sikerrel az iskolai oktatásban.
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A tanárok
Az elmondottakból következik, hogy az olasz nyelvoktatás igen nagy számú és 
képzett belföldi tanári gárdára támaszkodhat, amely hatékonyan közreműködik 
az országunk iránti érdeklődés növelésében és kultúránk terjesztésében. így az 
Intézetnek lehetősége van arra, hogy jól képzett, hozzáértő és tapasztalt taná
rokat foglalkoztasson, mellettük ott vannak a kétnyelvű gimnáziumok és a fő
városi egyetemek anyanyelvi oktatói is.

Olaszország nagyra becsüli azt a munkát, amely nyelve terjesztése érdeké
ben az Intézetben folyik. A két ország közt érvényben lévő kulturális munka
terv alapján a Magyarországi Olasz Kultúrintézet, a magyar Közoktatási Mi
nisztériummal karöltve, székházában minden évben szakmai továbbképző tan
folyamot rendez valamennyi magyarországi olasztanár számára. Ám ezzel a há
romnapos továbbképző tanfolyammal még nem ér véget a szakmai képzés. 
Ezen kívül az Intézet minden félévben hetenkénti találkozók sorát kínálja kife
jezetten a tanárok részére. Az anyanyelvi oktatók vezetésével tartott találkozók 
azt a célt szolgálják, hogy a résztvevőket folyamatosan továbbképezzék nyelvi, 
kulturális és módszertani szempontból.

Ezekhez a kezdeményezésekhez járul még az ösztöndíjak adományozása 
olyan olasz egyetemekre, amelyeken szakosításuk szerint olaszt mint idegen 
nyelvet tanítanak (Perugia, Siena, Reggio Calabria).

A közönség
Milyen okok indítják hallgatóinkat arra, hogy a Magyarországi Olasz Kultúrin
tézet tanfolyamaira járjanak? Erre a kérdésre természetesen nem könnyű egyér
telmű választ adni; erről tanúskodik I. Baldelli vizsgálata is az olasz tanulásá
nak okairól a világban. A kifejezetten művelődési jellegű indok mellet -  amely 
túlnyomóan érzelmi vonásokat mutat -  újabban másfajta meggondolások is sze
repet kapnak: az olaszt jelentős fontosságú tényezőnek tartják, amely elősegíti 
a hivatásbeli érvényesülést.

Tükröződik mindez az Intézet nyelvtanfolyami látogatói körének összetéte
lében is. Más szóval élve, a hallgatók különböző korosztályokhoz tartoznak és 
igen eltérő foglalkozási körökből kerülnek ki. Éppen ezért az Intézet oktatói 
munkájának sugara kiterjed az általános iskolai tanulóknak (6-tól 15 éves ko
rig) tartott óráktól a felnőttek esti tanfolyamaiig, és nemcsak kezdő, középszin
tű és haladó tanfolyamokra tagolódik, hanem szakosított és különleges célokat 
szolgáló oktatásra is. Az Intézet elsődleges célkitűzése, hogy kielégítse a helyi 
közönség sokféle igényét.

A tanfolyamok leírása
Lássuk ezek után részletesen, hogyan tevődik össze az a kurzusajánlat, amely 
évente két félévre -  szeptember-január és február-május -  oszlik.

Ha gúlaszerű felépítést képzelünk magunk elé, azt találjuk, hogy az alapot 
a hagyományos fokozati beosztás képezi: kezdő, közép- és haladó szinten.
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Alapfokú tanfolyamok
Az első szint nyilvánvalóan a teljesen kezdők számára alakult, azaz olyan kö
zönség számára, amely még egyáltalán nem ismeri a nyelvet. A többi fokozatba 
azok kerülnek, akik már értékelhető (közepes) vagy fejlettebb (haladó) nyelv- 
ismerettel rendelkeznek.

A két utóbbi fokozatba vagy az előbbi fokozatból letett vizsga után lehet 
jutni, vagy felvételi beszélgetés (teszt) alapján.

Minden tanfolyam hetente kétszeri, összesen négyórás részvételt irányoz 
elő. De arra is lehetőség van, hogy mindhárom fokozatban intenzív, heti hat 
órás csoportba iratkozzon be valaki.

Azoknak a hallgatóknak, akik jó előmenetelükkel kitűntek, az Intézet ösz
töndíjak adományozásával lehetőséget nyújt arra, hogy ismereteiket a legrango
sabb, külföldieket oktató olasz egyetemeken bővítsék tovább.

A felkínált kurzusok közt külön említést érdemelnek azok, amelyek a 6-15 
éves gyermekek képzését célozzák, itt is a három fokozat szerinti felosztásban.

Társalgási tanfolyamok
A képzelt gúla második rétegét a középfokú és haladó társalgási tanfolyamok 
alkotják, azok számára, akik túlnyomóan szóbeli kifejezőkészségük fejlesztésé
re törekednek. Ezekre a kurzusokra bárki beiratkozhat, ha befejezte az alapfokú 
csoportokban végzett tanulmányait, vagy felvételi beszélgetés (teszt) révén bi
zonyságát adta jártasságának.

Szakosított tanfolyamok
Szakosított tanfolyamaink az olasz irodalom és fordítás területén adnak nyelvi 
továbbképzést, és kifejezetten kulturális igényt elégítenek ki, de a pedagógusi 
és a fordítói pálya követelményeit is szem előtt tartják.

Hogy a Magyarországon működő olasz vállalatok növekvő számából eredő 
szükségleteket is kielégíthessük, a közeljövőben olasz üzleti nyelvet és keres
kedelmi levelezést oktató tanfolyamokat indítunk. Ezeknek célja, hogy a mun
kaerőpiacon azonnal felhasználható szaknyelvi képzettséget nyújtsanak.

Különleges célú tanfolyamok
A különleges célú tanfolyamok az Intézet oktatói tevékenységének keretében az 
egyik legmagasabb fokú képzést kínálják.

Az Intézet szeretne hozzájárulni a magyarországi állami nyelvvizsgákra tör
ténő felkészítéshez, ezért előkészítő tanfolyamokat tart közép- és felsőszinten, 
a vizsgáztató Idegennyelvi Továbbképző Központ előírásai szerint.

A bizonyítványszerzés másik lehetőségét a perugiai Külföldiek Egyeteme 
nyújtja, amely tagja az ALTE-nek (Association of Language Testers in Europe). 
Az Egyesületet 1990-ben az idegen nyelveket oktató legnagyobb európai intéz
mények (idézzük példaként a legnevesebbek némelyikét: University of Cam
bridge, Goethe-Institut, Alliance Française) hozták létre elsősorban a nyelvis
meretek egységes színvonalának megállapítása, a bizonyítványok nemzetközi 
elismertetése és a nyelvi tesztelés közös „standardjának” kialakítása céljából.
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Ezzel kapcsolatban az Intézet 1) olyan tanfolyamokat ajánl, amelyeket ki
fejezetten arra terveztek, hogy felkészítsenek „az olasz nyelv ismeretének iga
zolására” (CELI) az előírt öt szinten; 2) minden évben megszervezi a megfelelő 
vizsgákat; amelyeken egyébként olyan jelentkező is részt vehet, aki nem irat
kozott be az Intézet tanfolyamaira.

Az Olasz Külügyminisztérium által elismert CELI az első két szinten né
gyes összetételű vizsgából áll (olvasásértés és írásbeli teljesítmény, hallásértés 
és szóbeli teljesítmény); a három további szinten ehhez a négy vizsgához még 
egy ötödik járul a nyelvi jártasságból. Ami a különböző szinteken való megfe
lelés követelményeit illeti, ezek növekvő sorrendben a következők:

-  CELI 1: az érintkezés alapvető kívánalmainak való megfelelés köznapi 
helyzetekben;

-  CELI 2: az olasz nyelv olyan fokú ismeretének felmutatása, amellyel a 
jelölt képes a kapcsolatteremtésre idegenforgalmi és társasági helyzetekben;

-  CELI 3: a felmerülő közlési feladatok teljesítése olyan helyzetekben, 
amelyek a közösségi életben való tevékenyebb részvételt jelentik;

-  CELI 4: képesség arra, hogy valaki olaszul beszélő környezetbe illesz
kedjék és abban aktívan résztvegyen tanulmányi vagy munkaügyi szinten is;

-  CELI 5: tárgyalóképesség bármilyen társasági vagy hivatásbeli kérdésben.

F elszerelések és kézikönyvek
Tantermeink általában rendelkeznek televíziós készülékkel és videofelvevővel, 
hogy kiegészítsék a tanárok rendelkezésére álló magnetofonokat. Ezenkívül van 
két audio-aktív összehasonlító nyelvi laboratóriumunk is.

Az Intézet szem előtt tartja az Olaszországban folyó nyelvoktatási kutatá
sokat és tájékozódik azok legújabb fejleményeiről, velük összhangban alakítja 
ki módszereit és választja ki a tananyagokat. Erről a pedagógiai érdeklődésről 
tanúskodik az intézeti könyvár részét képező korszerű nyelvoktatási részleg is.

Az 1996/97-es őszi félév megindulása óta a tantestületben kutatócsoport 
alakult azzal a céllal, hogy folyamatosan javítsa az Intézet tanfolyamain az ok
tatás minőségét. A csoport feladata, hogy tervezetet dolgozzon ki az alábbi pon
tokban:

-  adatbank kialakítása oktatási segédanyagokról. Ez az adatbank állandó 
része lesz az Intézet felszerelésének és lehetővé teszi a tanárok számára, 
hogy korszerűen kiegészített, hiteles szövegekkel és gyakorlatokkal ren
delkezzenek az olasz mint idegen nyelv tanításának különböző szintjeire 
szabott pedagógiai feladatokhoz;

-  a vizsgáztatás új eszközeinek kidolgozása (felvételi és záró tesztek). Ezek 
az eszközök lehetővé teszik, hogy tudományosabb módon irányíthassuk 
hallgatóinkat és az értékelés terén végzett legújabb kutatások eredményei
nek figyelembevételével mérhessük fel tudásszintjüket.

A Magyarországi Olasz Kultúrintézet ma és a jövőben is az olasz nyelvtanulás 
vezető intézménye marad, annak ellenére, hogy a legutóbbi években más szer
vek is alakultak hasonló célkitűzésekkel. Ezt erősítik meg a legutóbbi beiratko
zási adatok, amelyek jelentős növekedésről adnak számot és azt tanúsítják,
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hogy a magyar közönség képes különbséget tenni választásában és előnyben 
részesíti azt, aki intézményes céljának tekinti az olasz nyelv és kultúra terjesz
tését.

A kulturális tevekenyseg
Intézetünk az olasz kultúrát közvetíti Magyarországon. Feladata, hogy minél 
változatosabb képet mutasson Olaszországról és rendezvényei a magyar közön
ség legkülönbözőbb rétegeit vonzzák.

Hangversenyeket, színházi előadásokat, kiállításokat szervez; vetítőtermét 
minden héten megtöltik a legfrissebb olasz filmek iránt érdeklődők. Az olasz 
filmművészet, amelyet háború utáni aranykorában a magyar kritikusok is a vi
lág legjobbjai közé soroltak, mindig is nagy rokonszenvre tartott számot. A ret
rospektív életmű-sorozatok, a legutóbb például Pier Paolo Pasolinié, újra meg 
újra kiemelkedő sikert jelentenek. 1996 első félévében Olaszország látta el az 
Európai Közösség soros elnöki tisztjével járó feladatokat. Ez alkalomból ren
deztük meg április 23. és május 17. között „Film és irodalom” címmel az Európai 
Unió filmfesztiválját, amelyen egy-egy irodalmi alkotás alapján készült filmmel 
mutatkoztak be a tagországok, valamint Magyarország mint társult ország.

Az évszázados hagyományokra visszatekintő, szerteágazó olasz-magyar 
kapcsolatokat napjainkban különböző egyezmények szabályozzák. A kultúr- 
egyezmény rögzíti a két állam ösztöndíjasaira vonatkozó rendelkezéseket, a kü
lönböző oktatási, művelődési és más kulturális intézmények együttműködésé
nek formáit és kereteit. Az Istitutónak, mint az Olasz Nagykövetség kulturális 
hivatalának feladata tehát az intézmények közötti kapcsolatteremtés, valamint a 
már meglévő kapcsolatok ápolása és fejlesztése. Feladata, hogy az ösztöndíja
sok ügyeit intézze, hogy az Olaszországban tanulni vagy továbbtanulni kívánó 
magyar fiatalokat útbaigazítsa. Szakemberek cseréjét szervezi, tudományos ta
nácskozásokat, konferenciákat készít elő.

Az egzakt tudományok és a technika terén végbement gyors, nagyjelentő
ségű változások és a mai gazdasági életre és műveltségre gyakorolt hatásuk 
arra ösztönözték a két kormányt, hogy 1965-ben tudományos műszaki együtt
működési egyezményt is kössenek.

Az ifjúsági cserekapcsolatokról szóló megállapodást kétévenként újítják 
meg. Intézetünk ezen a téren is összekötő láncszem az olasz és magyar ifjúsági 
szervezetek között, segít a különböző projektumok megvalósításában.

Az irodalmi, tudományos művek kölcsönös fordítására és megismertetésére 
is egyre nagyobb az igény. Állandó és jól működő kapcsolatok alakultak ki az 
olasz és magyar könyvkiadók, fordítók között. Könyvbemutatóinkra gyakran be 
sem fér az érdeklődők népes tábora. Natalia Ginzburg, Claudio Magris, a ma
gyar származású Giorgio Pressburger és más kortárs szerzők személyesen is 
megjelentek ezeken az író-olvasó találkozókon. Az idén a Montale évforduló 
alkalmából jelenik meg kétnyelvű válogatás, amelyet december 9-én kerék
asztal konferencia keretében mutatunk be.

Intézetünk a magyarországi italianisták közreműködésével Nuova Corvina 
címmel olasz nyelvű folyóiratot jelentet meg. A Soros Alapítvány nagylelkű 
támogatásának köszönhetően az idén immár a harmadik szám anyagát rendez-
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zük sajtó alá, amely valószínűleg az év végére kerülhet majd a szakemberek 
kezébe.

Az Olaszországba látogató turisták és a magyar utazási irodák nagy figye
lemmel kísérik idegenforgalmi rendezvényeinket, melyeket a különböző olasz 
tartományokkal közösen szervezünk. Marche és Umbria után október közepén 
Campania tartomány mutatkozott be nemcsak a természeti szépségeit és műem
lékeit népszerűsítő vetítéssel és prospektusokkal, hanem jellegzetes termékeivel 
és néptáncaival is.

A híres mediterrán étkezési szokások, az olasz gasztronómiai hagyományok 
Magyarországon is gyorsan elterjedtek és igen népszerűek. Egymás után nyíl
nak az olasz éttermek és pizzeriák, amelyek szívesen küldik magyar munkatár
saikat az Intézetünkben szinte havonta megrendezésre kerülő főzőtanfolyamok
ra. De rendszeres látogatóink közé tartoznak a magyar háziasszonyok, sőt fér
jeik is. Legközelebb a római Villa Pamphili étterem főszakácsa látogat el hoz
zánk. „123 olasz recept” című könyvének bemutatója december 17-én lesz a 
Magyarországi Olasz Kultúrintézetben.

Engedjék meg, hogy a Magyarországi Olasz Kultúrintézet igazgatójaként és 
az Olasz Nagykövetség kultúrattaséjaként szíves figyelmükbe ajánljam kétha
vonta megjelenő műsorfüzetünket, s amennyiben sikerült érdeklődésüket felkel
tenem, keressék fel a Bródy Sándor utca 8-ban található székházunkat, ahol 
programjainkon kívül 15 000 kötetes könyvtárunkkal és gazdag videokazetta 
gyűjteményünkkel várunk tisztelettel és szeretettel minden érdeklődőt.




