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Olasz-magyar trió egy tananyagért

1. Az olasz nyelvtanítás alakulása a fordulat óta
Nagyon nehéz elfogulatlanul szólnom az olasz mint idegen nyelv magyarországi 
tanítása kérdésköréről, részint mert közvetlen érintettként nem vagyok alkalmas arra, 
hogy a helyzetet objektívan megítéljem; részint pedig azért, mert igen nehéz pontos és 
friss adatokhoz jutni a kérdéskört illetően.

Az egyik szemem sír, a másik nevet.
Lássuk előbb mindazt, ami az olasz nyelvért és kultúráért rajongót elkeseríti.
Nem kedvező, hogy megtorpanni látszik az a dinamikus növekedési tendencia, 

amely az olasz nyelv gimnáziumi oktatását a kilencvenes évek elején jellemezte. Míg 
az 1990/91-es tanévben 5805, az 1992/93-as tanévben már 8171 tanuló választotta az 
olaszt; addig az 95/96-os tanévben a számuk 8743-ra módosul, tehát az eltelt újabb két 
év alatt a növekedés az előző időszak 2366-os növekedésével szemben mindössze 572. 
Jobb a helyzet a szakközépiskolákban, legalábbis akkor, ha a növekedés dinamikáját, 
s nem az abszolút értékeket vesszük figyelembe; 1990/91-ben 1619,1992/93-ban 1769, 
míg 1995/96-ban már 2377 diák tanult olaszul. Tehát a vizsgált tanévek növekedési 
mutatója 150, illetve 608.

2. Megjegyzések a nyelvválasztásról
Nem lehet feladatom e helyen vizsgálni, még érintőlegesen sem, mindazon tényezőket, 
amelyek a tanulandó idegen nyelv kiválasztását motiválják. De feltételezem, hogy 
szerepet játszanak benne közvetlen gazdasági érdekek, amelyek bizonyára jól tükrö
ződnek a napilapok és a hirdetési újságok hasábjain megjelenő álláshirdetésekben is. 
Közülük csupán egy jellemzőből idéznék: „A munkakör ellátásához többéves szakmai 
gyakorlat, az államháztartás, a költségvetési gazdálkodás elméleti és gyakorlati kérdé
seinek ismerete, jó szervezési és önálló munkavégzési képesség, valamint idegen nyelv 
(angol, francia vagy német) ismerete előny.” Természetesen eszembe sem jut kétségbe 
vonni az-itt meg nem nevezendő-hirdető jogát arra, hogy leendő munkatársa
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kiválasztásában tetszése s még inkább igénye szerint állapítson meg preferenciákat. 
Nem tartom viszont szerencsésnek a megfogalmazást, amely egyenlőségjelet tesz az 
idegen nyelv és az „angol, francia vagy német” közé. Hiszen előnyt csupán annak ígér, 
aki az angolt, a franciát vagy a németet „ismeri” (s itt elidőzhetnénk az „nyelvismeret’’- 
nek rendkívüli pontatlanságán is), nem pedig az idegen nyelv ismeretét díjazza, ami 
jelenthetné kétségkívül a fenti három nyelv egyikét, vagy éppen - a teljesség igénye 
nélkül - a spanyolt, az oroszt, a lengyelt, a horvátot, a szlovákot, a japánt, s miért is ne, 
akár az olaszt is.

3. Olasz tananyagok Magyarországon
Az olasz nyelv oktatása magyarországi helyzetében tapasztalható pozitívumok közül 
- s szerencsére szép számmal akad ilyen -, vizsgáljuk meg röviden a tananyagkiadás 
kérdését. Az elmúlt évtizedben jelentős mértékben növekedett azon kiadványok száma, 
amelyek az olasz nyelvet tanító tanárok munkáját megkönnyíti. A Nemzeti Tankönyv
kiadón kívül számos cég jelentkezett a piacon olasz nyelvi anyagokkal; az Akadémiai 
Kiadó, az Animus Kiadó, az AULA Kiadó, a Budapest Nyelviskola, az Elektro-Coop, 
a Holnap Kiadó, az 1KVA Könyvkiadó, a Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző 
Kft, a Lexika Tankönyvkiadó, a Magyar Diafilmgyártó Vállalat, a PONTE Alapítvány. 
A kezdőkkel foglalkozók - a kereskedelmi forgalomban viszonylag könnyen beszerez
hető külföldi, elsősorban természetesen olasz kiadásúakon kívül - már hat hazai 
tananyag közül választhatnak. Középfokra ezek közül két tananyagsorozat jut el, 
felsőfokra pedig mindössze egy. Az arány természetesen nem meglepő, s mondhatjuk, 
hogy nagyjából megfelel bármely nyelvhez kapcsolódó oktatási anyagok arányának, 
illetve a nyelvet különböző szinteken tanulók arányának is bárhol a világon. így a 
nemzetközi tankönyvpiacon sem könnyű megfelelő, korszerű felsőfokú olasz tananyag
hoz jutni.

Az olasz - bár a nemzetközi kommunikációban természetesen nem játszik az 
angolhoz hasonlóan kiemelkedő szerepet -, rendkívül fontos lehet a kétoldalú, az 
olaszok s más nemzetiségűek, így a magyarokkal megvalósuló kapcsolataiban, vala
mint azokban a többoldalú kapcsolatokban, amelyekben az olaszoknak valamilyen 
oknál fogva meghatározó szerepük van. Míg egy svéd, dán, japán vagy éppen hindu 
beszédpartner esetében a legtermészetesebb módon alkalmazunk egy harmadik nyelvet 
(s kell-e említenem, leginkább melyiket), az olaszok esetében ez ritkán hatékony.

4. TEMPUS-triónk létrejötte
Mindezen tényezőket figyelembe véve döntöttünk úgy két olasz kolleganővel, a Johns 
Hopkins Egyetem bolognai központjának olasz nyelvtanáraival, Claudia Brighettivel 
és Fernanda Minuzzal, hogy élve a TEMPUS program adta lehetőségekkel olyan 
tananyagot hozunk létre haladók, illetve felsőfokon tanulók számára L’italiano per gli 
scambi internazionali címmel, amely szándékaink szerint szól mindazokhoz, akik 
olyan területen szeretnének tevékenykedni, vagy esetleg tevékenykednek már, ahol 
Olaszországgal kerülnek gazdasági-politikai kapcsolatba. Gondoltunk vállalatok, ban
kok, biztosítók nemzetközi osztályán, kereskedelmi kamarákban, tanácsadó cégeknél, 
nemzetközi szervezeteknél dolgozókra, illetve dolgozni szándékozókra, az írott s az 
elektronikus sajtó, a külképviseletek jelenlegi s leendő munkatársaira, a nemzetközi 
joggal foglalkozókra, illetve foglalkozni szándékozókra. Olyan nyelvtanulóknak szán-
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tűk tehát elsősorban a tananyagunkat, akik felsőfokú képzésben, esetleg továbbképzés
ben vesznek részt a gazdaság, a külkereskedelem, a jog területén, de nem hagytuk 
figyelmen kívül természetesen az egyetemek és főiskolák azon olasz tanszékeinek 
igényeit sem, amelyek arra készülnek, hogy az új szakmai igényeknek megfelelően 
megújítsák tanulmányi programjukat.

5. A közös tananyag elkészítéséhez szükséges előzetes 
kérdések tisztázása
Mielőtt hozzáláttunk volna a konkrét anyaggyűjtéshez és a szerkesztéshez, szükséges
nek látszott néhány alapvető metodológiai kérdést tisztázni. Szerencsés módon minden 
alapvető kérdésről azonos módon gondolkodunk, s ez már ebben az időszakban is 
megkönnyítette az együttműködésünket, s a későbbiekben is biztosította a gördülékeny 
és konfliktusmentes munkát.

Mindhárman úgy gondoltuk, hogy az idegen nyelvi órának egy konkrét téma köré 
kell szerveződnie; egy írott, hallott, vagy hallott és látott dokumentum megfigyeléséből 
és kommentálásából kell kiindulnia; egyéni és páros, illetve csoportos munka során kell 
kiteljesedni különböző feladatmegoldáson, vitán, illetve eszmecserén át, amelyben 
lehetőség szerint valós gondolatok, vélemények hangzanak el az adott idegen nyelven, 
esetünkben természetesen olaszul.

Egyetértettünk abban is, hogy a nyelvileg és kulturálisan hiteles eredeti dokumen
tumok felhasználásával lehet leghatékonyabban fejleszteni a kreatív nyelvhasználatot, 
illetve az autentikus kommunikációs képességeket, amely túlmegy természetesen a 
puszta lexikai-grammatikai készségeken. Arra törekedtünk tehát, hogy változatos típu
sú dokumentumokat kínáljunk a tájékoztató újságírástól a szaksajtóig, a tanulmányok
tól a törvényekig, a grafikonoktól a népszerűsítő anyagokig.

Fontosnak tartottuk, hogy a változatosság más területen is megvalósuljon; a médi
umok különböző fajtáit használtuk forrásként; újságokat, képeslapokat, rádióadásokat, 
televíziós műsorokat. Azon kívül, hogy így lehetőségünk volt a beszélt nyelv jellegze
tességeinek a megfigyeltetésére is, a videofelvételek tág teret adtak a nyelven kívüli 
elemek bevonására az olasz nyelv tanítási-tanulási folyamatába.

Végül, de természetesen nem utolsósorban azt szerettük volna, ha tananyagunk nem 
csupán az olasz nyelv szavainak, szerkezeteinek elsajátításában segíti a nyelvet tanu
lókat, hanem olyan eszközrendszerrel vértezi fel őket, amely segítségével a nyelvelsa
játítás folyamatában képesek lesznek önállóan elboldogulni, illetve megszerzett tudá
sukat továbbfejleszteni.

6. Az elkészült tananyag
Az elkészült tananyag hat önálló tematikus egységből épül fel (nem fordítom le ezeknek 
a címét magyarra, mivel azt tapasztaltam, hogy bizonyos szinten minden magyar 
értelmiségi érti az olaszt):

- Lo sviluppo economico e sociale italiano: cenni storici
- Le organizzazioni internazionali
- Aspetti del decentramento dello stato
- Il sistema politico
- La politica economica e l’impresa
- Le relazioni industriali
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Az egységek viszonylag független részekből állnak, amelyek lehetővé teszik a 
tanulócsoport érdeklődésével, felkészültségével összhangban a differenciált felhaszná
lást.

Documenti címet kapta az egység gerincét alkotó, autentikus dokumentumokat 
tartalmazó rész. A dokumentumokat a megértést segítő, illetve a dokumentumfajták és 
a szaknyelv jellemzőit célzó, a teljes tanulócsoporttal vagy kisebb csoportokkal elvég
zendő, a dokumentum különböző vonatkozásait érintő, aktív nyelvhasználatot igénylő 
gyakorlatok kísérik. Az egységen belül Per comprendere il testo címmel megjelenő 
„ablak” tartalmazza mindazon lexikai és kulturális segítséget, amelyre a dokumentum 
megértéséhez szükség lehet (az egyszerű szómagyarázattól kezdve a rövidítések felol
dásán át az esemény történeti utalásokig). A mellette található Per pariare di... címet 
viselő rovat viszont a szorosan vett szakterminológiát tartalmazza az adott téma szóbeli 
feldolgozásában alkalmazható köznyelvi fordulatokon kívül.

Riflessioni linguistiche címen gyűjtöttük össze a kiemelkedően fontos lexikai, 
szintaktikai, morfológiai, illetve stilisztikai problémákat érintő gyakorlatokat. Nem 
kívántunk kizárólagosan grammatikát tárgyaló részt beiktatni, hiszen azt feltételeztük, 
hogy a felhasználók már túljutottak a nyelvtanulás azon szakaszán, amikor erre van 
szükségük.

Per approfondire il téma címszó alatt találhatók azok az anyagok, amelyek kiegé
szítik a Documenti részben tárgyaltakat más típusú, de azonos szaknyelvet használók
kal.

A szaknyelvet nyelvészeti, szociolingvisztikai vagy nyelvtörténeti szempontból 
vizsgáló cikkek, tanulmányok kaptak helyet az A proposito della lingua című részben.

S végül Uno sguardo differente címen arra gyűjtöttünk példákat, hogyan lehet az 
adott témáról egészen másképpen, az irodalom, a dalok, a film nyelvén szólni.

Az egységekhez kapcsolódó nem nyomtatott anyagokat a tankönyvhöz tartozó 
videokazetta és három hangkazetta tartalmazza.

7. Tanári tapasztalataim a tananyaggal kapcsolatban
Magam harmadik éve használom a tananyagot egyetemi stílusgyakorlat, illetve fordí
tástechnika órákon. Nem volt nehéz elfogadtatni a rendkívül érdeklődő diákokkal, akik 
szeretik a kihívásokat és nyitottak az „olaszság” teljes vertikumára. A legnépszerűbb 
minden évben az olasz politikai életet tárgyaló fejezet, amelynek feldolgozása kapcsán 
az egyik tanulócsoportban a választási küzdelmek szimulálása után „valódi” szavazást 
is rendeztünk. Akkor, ott a „Forze Oscure” [Sötét Erők] nevet viselő párt nyert 
lendületes kampányának és vezetőjének nagyhatású záróbeszédének köszönhetően. S 
azóta nagyobb figyelemmel kísérik és értőbb szemmel nézik az izgalmas olasz belpo
litika eseményeit.


