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KITEKINTÉS: 

Chilcán Ildiké: 

Ösztöndíjjal Olaszországban 

1984. augusztusát Perugiéban a Külföldiek Olasz Egyetemén 

töltöttem ösztöndíjjal. Ezt a fajta ösztöndíjat általában éven-

te harminc-negyven pályázé kapja meg, elsősorban gyakorié olasz-

tanárok, olasz szakos egyetemisták. Volt köztünk azonban több 

más - olasz nyelvtudását tökéletesíteni kívánó - szakember is. 

Ez az egyetem kis részben a NEI társintézményének is tekint-

hető tevékenységét tekintve, ezért szeretnék bővebben beszélni 

róla. 

Perugia "Olaszország zöld szívé"-nek, a tengerpart nélküli, 

dimbes-dombos ümbria tartománynak a székhelye. Maga a város egy 

ötszáz méter magas dombcsoporton fekszik. Legrégebbi, legmagasabban 

fekvő részébe az "Etruszk" kapun át vezet egy szűk, meredek ut-

cácska. 

A város egész évben tele van diákokkal, hisz a Külföldiek 

Egyetemén kívül egy másik, a XIII. században alapított tudomány-

egyetem is működik a városban. 

A Külföldlek Olasz Egyetemét 1929-ben hozta létre egy tör-
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vény, de már előzőleg - 1929-től - is folytak a városban az 

olasz kultúrát bemutató felsőfokú kurzusok. Az egyetem auto-

nóm intézmény volt 1973-ig, amikor is egy újabb törvény a 

Közoktatási Minisztérium alá rendelte. 

Az egyetem 1927-től a város központjában, dombokról le-

futó utak találkozásánál egy XVIII. században épült, s ké-

sőbb kibővített barokk stílusú épületben székel, de folynak 

nyelvtanfolyamok egy közeli modernebb épületben is. Az egye-

temhez tartozik egy távol eső villa is, amely óriási kertjével, 

sportpályáival, könyvtárával, raoziterraével a nemzetközi kap-

csolatok magasabb szintű lebonyolítását szolgálja. 

A Külföldiek Egyeteme sokrétű tevékenységének célja az 

olasz kultúra különböző területein elért eredményeinek meg-

ismertetése a világgal. E kultúra terjesztésének eszköze maga 

az olasz nyelv. Alapvetően három szinten folynak nyelvtanfo-

lyamok: előkészítő, középfokú ós felsőfokú kurzusokon. A sok 

jelentkező mellett általában sikerül hasonló anyanyelvű cso-

portokat indítaniuk: szláv, német, észak-amerikai, /a többi-

ek az "egyéb" csoportba kerülnek/. így - főleg középfokon -

a nyelvtanításban összehasonlító módszereket is alkalmaznak. 

A rendes előkészítő tanfolyam három hónapig tart, s éven-

te négy alkalommal indítanak csoportokat. Vannak rövidebb idő-

tartamú - 1-2 hónapos - tanfolyamok is. A heti óraszám 2o illet-

ve 27 óra. Itt a nyelv alapelemeit tanulják meg elméleti- gya-



175 

korlati szinten. 

A középfokon szintén három hónapos a rendes képzés, 

s a tanfolyam célja a biztonságosabb nyelvismeret adása. 

Itt már némi szaknyelvi csoportosítást is alkalmaznak: 

nyelvi-kulturális, illetve műszaki-kereskedelmi nyelvet 

tanítanak. A nyelvtan órák mellett szakmai szövegeket 

olvasnak, történelmet, illetve kereskedelmi-gazdasági 

ismereteket tanulnak. A tankönyveket az egyetem biztosít-

ja, az egyetem tanárai által írt nyelvi anyagokat használ-

ják. A tanfolyamok végén a vizsga fakultatív. 

A felsőfokú kurzus Időtartama kilenc hónap három 

periódusban. A vizsga itt is fakultatív, de aki a tanfo-

lyamot elvégzi s levizsgázik, az jogot nyer arra, hogy az 

olasz nyelvet külföldön tanítsa. S kurzuson már nemcsak 

a nyelvben mélyednek el jobban, hanem irodalmi, történel-

mi, művészettörténeti előadásokat is hallgatnak. 

A fentieken kívül létezik még úgynevezett egyetemi fel-

vételire előkészítő nyelvtanfolyam azok számára, akiknek 

egyébként az egyetemi felvételhez megfelelő előképzettségük 

van. Itt heti hűsz órában tanítják a nyelvet körülbelül 

négy és fél hónapig. A diákok előzetes felmérő dolgozat 

alapján kerülnek a különböző nyelvi szintű csoportokba. 
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Vizsgázni nem kell, látogatási bizonyítványt kapnak. Felvételi 

vizsgát az egyetemen tesznek. /A külföldiek különféle ösztön-

díjakat pályázhatnak meg az első évi eredmények alapján./ 

A nyelvtanfolyamokon kívül számos hosszabb-rövidebb, 

változatos és állandóan váltözó témájú tanfolyam és előadás-
,. , jl 

sorozat indul, például a gyerekek nyelvoktatásának módszertana, 

az olasz örökség című sorozat, olasz-amerikai kapcsolatok, mű-

vészettörténeti sorozatok. 

Az úgynevezett "Magas kultúra" előadássorozat egy-egy 

hónapos, amelyen alkalmanként különféle témák szerepelnek. 1984 

nyarán például: a XVIII. század filozófiája, gondolkodástörté-

nete, történelme; Dante olvasása /ez minden évben szerepel/, a 

mai olaszországi kormányzat stb. volt a téma. 

Én hivatalosan a minden nyáron megrendezett a "külföldi 

olasz tanárok tanfolyamá"-n vettem részt. Négy hétig hétfőtől 

péntekig voltak órák, naponta délelőtt, majd a déli szieszta 

után délután. Ismeretfrissítő előadásokat hallgattunk az iroda-

lomról, történelemről, a mai gazdasági- politikai helyzetről, 

filmtörténetről és egy-egy nyelvtani kérdésről. Módszertani be-

szélgetések is voltak, s az önként jelentkezők ismertethet-

ték az olasz nyelvtanítás helyzetét hazájukban. A filmtörténe-

ti előadások mellett hetente egy-két alkalommal vetítést is 

tartottak a város egyik kibérelt mozijában az egyetemi hallgatók 

nak. 
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Saját csoportunk előadásain kívül más kurzusok óráit 

is látogathattuk. így voltam a felsőfokú tanfolyam néhány 

óráján, a Magas Kultúra egy-két előadásán. Ezek általá-

ban érdekesebbek voltak, mint a saját tanfolyamon. 

Ha már ott voltara, próbáltam elérni, hogy látogat-

hassam egy kezdő nyelvcsoport óráit. Látni szerettem volna, 

hogyan kezdi a tanár a nyelvtanítást. Igen nehezen sikerült 

elérnem, hogy beengedjenek egy csoportba, ahol a tanárnő 

láthatólag nem örült megjelenésemnek. Azután hamarosan az én 

örömöm is elszállt. Pár pillanat alatt kiderült ugyanis, 

hogy a kilenc fős csoport minden tagja tanult már valamit 

otthon olaszul, s így a kezdő csoportban olaszul folyt 

az óra, a tanár nem is a magyarázott, hiszen a diákok ki-

jelentették, hogy ismerik a kérdéses igemódot. így némi 

halvány gyakorolgatásra került csak sor. 

Ezek után másik célom megvalósításához láttam. Igyekez-

tem anyagot gyűjteni a posztgraduális tanfolyamra írandó dol-

gozatomhoz: "Kötőmód az olasz és a magyar nyelvben." Ezt a 

kívánságomat az olaszok részére az utazás előtt kitöltött 

kérdőíven is jeleztem. Voltak is kifejezetten a kötőmód-

dal foglalkozó előadások, bár a másik tanári csoportban, a 

a felelősök - az egyetem két tanárnője volt csoportunk 

felelőse - külön felhívták figyelmünket erre az előadásra, 
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s egyébként is megkaphattuk a másik csoport programját. 

Egyébként a két tanári csoport között elég lényeges 

különbség volt. A másik csoport programjában teljes ellá-

tás, ingyen szállás szerepelt ösztöndíj nélkül három hét 

időtartammal, s némileg érdekesebb előadások. Ezt a tovább-

képzést a Közoktatási Minisztérium szervezte. A mi csoportunk 

tanfolyamát maga a Külföldiek Egyeteme szervezi minden évben. 

A résztvevők részben ösztöndíjasok, részben fizető hallgatók 

voltak. A körülbelül ötven fős csoport felét a magyarok tették 

ki. Ez igen előnytelen volt sok szempontból. Nehezen lehetett 

például ismeretségeket kötni, nyelvet gyakorolni. A többiek 

általában magánszállásokon laktak, mi kollégiumban, az ő anya-

gi helyzetük és egyéb körülményeik általában jobbak voltak. Mi, 

magyarok együtt laktunk, mondhatni elszigetelten. Ösztöndíjunk 

egyharmadát fizettük az 1-2 ágyas szobáért. Főzési lehetőség 

nem volt, a mosás is igen nagy nehézségekbe ütközött. Regge-

liről és vacsoráról magunknak kellett gondoskodnunk, ebédelni 

a menzán lehetett viszonylag olcsón, de végig azonos két-három-

féle ételből lehetett választani. Ez egész évben így megy, de 

például sok salátát adnak. Ezen a menzán étkeztek augusztus-

ban a Tudományegyetem városban maradt külföldi diákjai is, 

így állandóan nagy volt a zsúfoltság. Egy-másfél órát álltunk 

sorban tűző napon és szakadó esőben egyaránt a szabad ég 

alatt. Arról, hogy máshol étkezzünk, szó sem lehetett, hiszen 



179 -

alig volt pénzünk. Egyébként a sorbanállást néha szórakoz-

tatóvá tette az, hogy a világ különböző tájairól érkezett 

diákokkal beszélgethettünk. 

Ebéd után sokszor felmentünk lifttel a központban levő 

piaora, ahol ilyenkor, zárás előtt olcsóbban is lehetett 

gyümölcsöt vásárolni. 

A kétemeletes piacról kilépve hamarosan elérhettük a 

város főterét a reneszánsz kúttal, a középkori városházával. 

Ennek épületében található a képtár, melynek képei közt meg-

találjuk a város szülöttének, Peruginónak vásznait is. E 

legmagasabb domb főutcája meredek falban végződik, ahonnan 

szép kilátás nyílik a környékre. Ellátni innen Assisiig is. 

Esős időben füstként kavarognak az utcán a felhők. A domb-

ról a középkori erőd föld alatti falai közt mozgólépcső visz 

le az alacsonyabban fekvő városrészekbe. 

Az egyetem hétvégeken buszos kirándulásokat szervezett 

a közelebbi városokba. A kirándulások ára igen alacsony 

volt, hiszen csak a szállítási költségeket foglalta magába. 

Általában szerencsénk volt, mert csak egy busz indult, s 

ilyenkor mindenképp az egyetem egyik művészettörténet-taná-

rának vezetése alá kerültünk. Ő igen részletesen , érdeke-

sen mutatta be a városokat, műemlékeket, s olyan kis helyek-

re is elvitt, ahova egyébként csak igen tájékozott autós 

turisták juthatnak el. Mi igyekeztünk minél több helyet meg-
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nézni, így én is jártam Spoletóban, Urbinóban és Orvietóban. 

Az egész tanári csoportot elvitték Gubbióba, /ahol 

Assisi S. Ferenc a farkassal beszélgetett/, a kis középkori 

város. kivilágított főterén megnéztük Macchiavelli Mandra-

góráját. így, közösen vittek el minket egy kis körútra a 

környéken, ahol láttuk a Máltai Lovagrend nyári rezidenciá-

ját . A kirándulás búcsúvacsorával ért véget az egyetemhez 

tartozó Villa Colorabinában. 

Egyénileg mentünk lel a Tasiraeno-tóhoz és Assisibe. 

A melegben gyalog kaptattunk fel a dombra, az olajfák közt 

lenéztünk a gyönyörűséges kétszintes St. Ferenc Basilicára. 

Egy közeli kisvárosban - Cittá di Castello - minden 

évben zenei heteket rendeznek, s évente más-más nemzet a 

"vendég". így idén Magyarország volt a vendégnemzet, ezért 

minket is meghívtak a zenei hetek megnyitójára. A városné-

zésen és a bőséges vacsorán túl a megnyitó hangversenyen is 

részt vettünk. Ezt az Araadeus vonósnégyes adta egy templom-

ban. A nagyszerű zenei élményt különlegessé tette, hogy majd 

az egészet egy gyóntatószék lépcsőjén ülve hallgattam végig. 

Végül - az utolsó napokban - mi, magyarok könyvutal-

ványt kaptunk. így mindenki megvehette a számára legszüksé-

gesebbnek vélt nyelvkönyvet. Én is beszereztem a kedvenc 
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előadón által írt igen újszerű leíró nyelvtan négy kötete 

közül az első kettőt. A nyelvkönyv sajátossága, hogy a 

nyelvi jelenség leírása után rengeteg példaraondatot hoz a 

XX. századi szépirodalonból és az újságnyelvből. Az elmé-

leti megállapítások a tanulnányozott szövegekből leszűrt 

igazságok. Hazatérve igen jól tudtam hp.sználni e könyvet 

dolgozatomhoz. 

Egy heti meleg és három hetes eső után elérkezett a 

hazautazás napja. Elbúcsúztunk a kilátástól, a sokszor 

megjárt lépcsőktől, a na hídnak használt középkori vízve-

zetéktől, és vonatra szállva megkezdtük hosszú-hosszú haza-

döcögésünket. 


