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F o g a r a s i Miklós: 

A magyaroktatás néhány kérdése az olasz egyetemeken 

A magyarok Olaszországban szétszórtan élnek, lényegesen eltérően pl. 

az USA-ban élő magyarok jelentős részétől, akik többé-kevésbé homo-

gén csoportokat, településeket alkotnak. Az Olaszországban élő magya-

rok egymás között is több réteget képviselnek életkorukat, s Olaszor-

szágba településük idejét, politikai nézeteiket, szülőhazájukhoz volér 

kapcsolataikat illetően. Természetesnek tartom, hogy mindegyiküket kü-

lön kell megítélnünk, és hogy megítélésük is változó szempontok szerint 

történik, líz-tizénöt évvel ezelőtt sajtónk még általában egyöntetűen el-

ítélően nyilatkozott a "disszidensekről", de ez a vélemény az elmúlt 

néhány évben jelentősen - s a valóságnak megfelelően - sokkal 

differenciáltabban kezeli volt honfitársainkat, akik közül sokan nem is 

disszidensek. Mindenképpen találkozunk kinti munkánk során ezekkel a 

magyarokkal és életük problémáival, amelyeket nekünk is differenciáltan 

kell megítélnünk. 

Minthogy Szauder Józseffel egy országban tanítok, a tőle felhozott s ná-

lam is azonosan mutatkozó kérdésekről lehetőleg nem szólok, mindössze 

néhány gyakorlati kérdésre térek ki. Egy év tapasztalata áll mögöttem. 

Eszerint diffúz, szétszórt igényeket kellett kielégítenem mind a magyar 

nyelv és nyelvészet, mind az irodalom oktatásában. Hiába adtam ki te-

hát egy előreláthatólag optimális programot, ettől lényegesen el kellett 

térnem éppen a szétszórt igények lehetséges kielégítése érdekében 

azért, hogy a jelentkezőket ne riasszam el a programhoz való merev 

ragaszkodással. Igen rugalmasan kellett tehát eljárnom mind az irodalom-

történet oktatásának módszereiben, mind a hozzávaló eszközök megvá-

lasztásában. Minthogy Olaszországban minden idegen nyelv és iroda-

lom oktatása olasz nyelven folyik, célszerűnek látszott olyan írókra 

és művekre összpontosítanom, akik és amelyek részben olasz fordítás-

ban is megismerhetők /pl. József Attila stb./ Ehhez már könnyebb volt 

kiegészítésül néhány szemelvény magyar szövegét bemutatnom, nyelvi-

leg és tartalmilag interpretálnom. Tövábbi meghatározó körülmény volt 

az, hogy különböző irodalmi témákhoz való igénnyel mindössze egy-egy 
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hallgató jelentkezett, s ez megszabta az oktatási formát is, amely 

semmiképpen sem lehetett prelegálás, hanem csak a hallgató aktív 

együttműködésre késztetése. A. legalkalmasabb volt erre a speciális 

kollégium, speciális szeminárium, és az egyéni /rendszeres, tehát óra-

rendszeru/ konzultálás, amely formákban a hallgató felkészültségi foká-

nak megfelelően el lehetett menni a legélénkebb vitaszemináriumig /álta-

lában, de korántsem mindig, előre meghatározott témakörben/. Egy másik 

hallgató esetében azonban gyakran volt szükség alapvető irodalomtörté-

neti, kritikai, műfaji, stilisztikai, komparatisztikai alapfogalmak tisztázásá-

ra, a fő világirodalmi áramlatok, irányzatok felvázolására, hogy megértse 

a magyar irodalmi jelenség helyét ezekben az áramlatokban. Nagyon 

gyümölcsözőnek mutatkozott, ha néha az olasz írók müveiből, az olasz 

történelemből idézett gondolati párhuzamokkal hozhattam közelebb egy 

magyar irodalmi, művelődési jelenség megértését. 

Olaszországban a bölcsészkarokon végzetteket a megszerzett diploma 

típusa, szakiránya szerint bizonyos pontrendszerbe sorolják, amelyben 

az elhelyezkedés szempontjából a magyar nyelvi és irodalmi doktorátus 

a legalacsonyabb pontszámot képviseli. Bár az egyetemi oktatói utánpót-

lásban ilyen kiválóan végzett, tudományos munkára alkalmas diplomásokra 

is szükség van, ez a szükséglet nagyon korlátozott. Ezért célszerűbbnek 

tartom, ha a magyar nyelvészet és irodalom köréből választott témákkal 

más tárgyak címén doktorálnak az olasz hallgatók, mert erre lehetőség 

van /pl, "idegen nyelvek és irodalmak" csoportban, vagy "általános nyel-

vészet" círnén/. Ezáltal az illető elhelyezkedése könnyebbé válik, s méf 

4is a magyar nyelvet és irodalmat ismerő, értékelni és terjeszteni tudó 

embereket nyerünk, akik különböző területeken dolgozhatnak. 

Nagyon fontosnak tartottam, hogy a már végzett, s hosszabb-rövidebb 

ideig, többé vagy kevésbé alapos magyar tanulmányokat folytatott hallga-

tókkal külön foglalkozzam. Erre a legalkalmasabbnak látszott a fordítás-

ra való buzdítás, fordításaiknak alapos elbírálása, többszöri megbeszélése, 

konzultációk sorozata. A fordításnak kettős jelentősége van. Amennyi-

ben sikerült kiadóknál, folyóiratoknál elhelyeznem azokat, egyrészt 

szerzőik erkölcsi és anyagi értelmét látták annak, hogy eredményesen 
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tanulták a magyar nyelvet és irodalmat, s egyre magasabb szinten ha-

tolhattak be a magyar irodalmi alkotások élvezetébe; másrészt hozzá-

járulhatnak ezen az úton /elsősorban a mai/ magyar irodalom olaszor-

szági megismertetéséhez. Természetesen itt elsősorban nem versfordí-

tásokról van szó, amelyekhez sokkal határozottabb és ritkábban elő-

forduló művészi érzé kre, készségre van szükség, hanem prózai 

/szépprózai, tudományos értekező prózai/ fordításokról. Az adekvát 

prózai fordítások lehetőségéről a két évvel ezelőtti lektori konferenci-

án már szóltam, amikor kifejtettem "kompenzációs" elgondolásomat. 


