
NeMaMaT Konferencia 2013 – Debreceni Ny�ri Egyetem

2013. jÄlius 22-26 kÅzÅtt vettem rÇszt az immÉr mÉsodszor megrendezett NeMaMaT 
Konferenci�n Debrecenben, amely, a meghat�roz�s szerint, a k�lf�ld�n �lő �s dolgoz� nem 
magyar anyanyelvű magyartan�rok, valamint k�lf�ld�n tart�san magyar nyelvet �s kult�r�t 
tan�t� tan�rok sz�m�ra szervezett rendezv�ny. A tal�lkoz� c�lja, hogy lehetős�get biztos�tson a 
tan�rok sz�m�ra az eszmecser�re, egym�s munk�j�nak megismer�s�re, �s term�szetesen a 
kapcsolattart�sra. 

Nagy �r�mmel �s k�v�ncsis�ggal v�rtam a konferenci�t, hiszen m�r nem elősz�r voltam a 
Debreceni Ny�ri Egyetem �ltal szervezett esem�nyen, �s tudtam, hogy ismeretek szerz�s�n t�l,
sok �lm�nyben is r�szem lesz. A magyar kult�ra �s nyelv �pol�sa k�r� szervezett programok, 
�ltal�ban, �s ez alkalommal is, egy időbe esnek a k�lf�ldiek sz�m�ra szervezett magyar nyelvi 
kurzusok időpontj�val. Itt a di�kokat a d�lelőtti nyelv�r�k ut�n, minden d�lut�n �s este 
kult�r�lis �s sz�rakoztat� programok v�rj�k, amelyek nyitva �llnak m�s r�sztvevők előtt is. �gy 
a konferencia v�g�n egy nagyon sz�nes �s mozgalmas h�t �llt m�g�ttem, egy „sűr�tett 
Magyarorsz�g”!

A konferencia r�sztvevői sz�mos orsz�gb�l j�tt�nk: N�metorsz�gb�l, Sv�dorsz�gb�l, 
Finnorsz�gb�l, Ausztri�b�l, Franciaorsz�gb�l, Belgiumb�l, Sv�jcb�l, Oroszorsz�gb�l, 
Lengyelorsz�gb�l, Olaszorsz�gb�l, D�l-Kore�b�l �s term�szetesen Magyarorsz�gr�l. Szakmai 
h�tter�nk is nagyon k�l�nb�ző volt, hiszen voltak egyetemi tan�rok, műford�t�k, tolm�csok, 
nyelvtan�rok, vas�rnapi iskola vezetői �s tank�nyv�r�k. Mindez hozz�j�rult ahhoz, hogy a 
k�lf�ld�n zajl� magyar nyelvoktat�sr�l nagyon sz�les k�pet kapjunk, �s ki t�bb�, ki kev�sb� 
gazdagodjon a hallottakb�l. Sz�momra nagyon tanuls�gos �s �rdekes volt az ott t�lt�tt h�t, �s 
�r�m�mre szolg�lt, hogy ennyi �rt�kes embert ismerhettem meg, akik a magyar nyelvet �s 
kult�r�t terjesztik k�lf�ld�n.

Egy r�vid besz�mol�t is elmondtam, hogy a r�sztvevők betekint�st nyerhessenek a 
Bologn�ban �s k�rny�k�n zajl� magyar kultur�lis esem�nyekről. Ez�ton k�sz�n�m az Olasz-
Magyar Kultur�lis Sz�vets�gnek, hogy seg�ts�g�l rendelkez�semre bocs�totta a sok �ves 
tev�kenys�g�ről �rott feljegyz�seket. 
Az al�bbiakban ez a besz�mol� olvashat�, az ott bemutat�sra ker�lő illusztr�ci�k n�lk�l.

Magyar nyelvtan�t�s Bologn�ban

A bolognai Olasz-Magyar Kultur�lis Sz�vets�g harminc �ves tev�kenys�g�nek r�vid 
�ttekint�se

T�rt�nelem-f�ldrajz szakos tan�rk�nt a hozz�m legk�zelebb �ll� ter�letek mindig is a magyar 
t�rt�nelem, művelts�g �s a magyar n�pi kult�ra voltak. Az ut�bbi �vekben �rdeklőd�sem 
egyre ink�bb a magyar nyelv fel� is fordult. Ebben bizonyosan nagy szerepe volt annak, hogy
m�r tizen�t �ve k�lf�ld�n �lek – kor�bban Hollandi�ban, jelenleg Olaszorsz�gban –, �s
beleker�lve a helyi magyar szervezetek munk�j�ba, mindk�t helyen kapcsolatba ker�ltem a 
magyar nyelv oktat�s�val. Erről majd k�sőbb szeretn�k p�r sz�t ejteni. Most csak annyit 
eml�tek meg, hogy Bologn�ban megismertem az Olasz-Magyar Kultur�lis Sz�vets�get, amely 
m�r t�bb mint harminc �ve v�gzi „�ld�sos” tev�kenys�g�t a magyar nyelv �s kult�ra 
terjeszt�se �rdek�ben. Ez k�sztetett arra, hogy, amellett, hogy �rdeklőd�ssel r�szt vegyek a 
konferenci�n, r�viden t�j�koztassak mindezen tev�kenys�gről, amely k�pet ad a Bologn�ban 
�s k�rny�k�n foly� magyar kultur�lis �let �s nyelvtan�t�s helyzet�ről.



A Sz�vets�g a magyar kult�ra, a magyar nyelv �s hagyom�nyok �pol�s�ra, terjeszt�s�re j�tt 
l�tre Bologn�ban 1980-ban, de tev�kenys�g�t nemcsak sz�khely�n, hanem eg�sz Emilia-
Romagna tartom�nyban v�gzi. A tartom�nyon bel�l az egyes megy�kben helyi titk�rs�gokat 
hoztak l�tre, amelyek kisebb-nagyobb intenzit�ssal seg�tik a Sz�vets�g műk�d�s�t. A 
tartom�nyban jelenleg kb. 600-700 magyar �l, a Sz�vets�gnek  120 k�r�li a tagl�tsz�ma.

Mint k�ztudott Bologna Olaszorsz�g egyik jelentős kultur�lis �s tudom�nyos hagyom�nyokkal 
rendelkező egyetemv�rosa. 
A Sz�vets�g szorosan egy�ttműk�dik a Bolognai Egyetemmel, amelynek kapcsolata
Magyarorsz�ggal a k�z�pkorig ny�lik vissza. A Magyar Koll�gium (Collegio Ungarico)
egyike volt a h�rom koll�giumnak (a spanyol �s a flamand mellett), amelyek az Egyetem 
mellett műk�dtek. A Koll�gium 1553 �s 1764 k�z�tt �llt fenn, amely idő alatt nagyon sok 
magyar di�k tanult �s lakott itt. A Sz�vets�g egyik c�lja volt, hogy seg�tse a nagyh�rű koll�gium 
�jj��leszt�s�t, amely az Egyetem k�zreműk�d�s�vel meg is t�rt�nt: 1995 �ta az �j Koll�gium
feladata a k�t orsz�g k�zti tudom�nyos �s kultur�lis egy�ttműk�d�s előseg�t�se, magyar 
vonatkoz�s� t�m�kr�l konferenci�k �s szemin�riumok szervez�se a Bolognai Egyetemen. A 
Koll�gium mellett egy tudom�ny�gak k�z�tti Bizotts�g is l�trej�tt, melynek feladata a 
bolognai �s a magyar egyetemek k�zti egy�ttműk�d�s előseg�t�se. Az Olasz-Magyar Kultur�lis 
Sz�vets�g, a Bizotts�g tagjak�nt, annak titk�rs�gi feladait is ell�tja.
Az egyetemen nyolcvan �ve l�tezik magyar nyelv �s irodalom oktat�s. Jelenleg nincs k�l�n 
Magyar Tansz�k, a Finnugor Tansz�ken bel�l műk�dik a magyar oktat�s Rozsny�i Zsuzsanna 
ir�ny�t�s�val. A tansz�k egyik �lland� speci�lkoll�giuma a Műford�t�s magyar nyelvről, amely 
műhelynek az egyik kiemelkedő munk�ja a 2000-ben, a Millenium �v�ben �s tisztelet�re 
kiadott olasz-magyar nyelvű magyar n�pmesek�nyv a „RE BARBAVERDE”. Az egyetem 
magyarul tanul� olasz di�kjainak munk�j�t d�cs�ri a k�nyv, amely egyszerre irodalmi �s 
k�pzőműv�szeti alkot�s is, mert a mes�k illusztr�ci�it a Mil�n�ban �lő �s alkot� magyar 
grafikusműv�sz, Egresi Zsuzsanna k�sz�tette.

A Sz�vets�g alap�t�tagja a Bologn�ban műk�dő Liszt Int�zetnek (1997), �s egy�ttműk�dik 
m�s Olaszorsz�gban műk�dő k�lf�ldi kultur�lis sz�vets�gekkel. Ennek kapcs�n minden �vben 
sz�mos koncertre ker�l sor magyar vend�gműv�szek r�szv�tel�vel.
A Kod�ly m�dszer bemutat�s�ra �vekig tanfolyamokat szervezett zenetan�roknak magyar 
oktat�kkal (a kecskem�ti Kod�ly Int�zetből), �s �szt�nd�jakat adom�nyozott.
Ezenk�v�l sz�mos műv�szeti programban is k�zreműk�dtek ezid�ig. Pl. Bologna Arte Fiera; 
Magyarorsz�g a Bolognai Gyermekk�nyvki�ll�t�s d�szvend�ge 2006-ban; a magyar 
n�pzene bemutat�sa; 2008. Manifesta - szecesszi�s plak�tki�ll�t�s a Magyar K�pzőműv�szeti 
Egyetem K�nyvt�r�nak k�zreműk�d�s�vel.

A bolognai Magyar Tiszteletbeli Konzul�tus mellett k�pviseli Magyarorsz�got a v�rosban 
rendezendő k�l�nb�ző kultur�lis esem�nyeken. Az egyetemmel �s a v�rosvezet�ssel 
kialak�tott j� kapcsolat�nak k�sz�nhetően sz�mos, a tartom�nyban tartott magyar 
vonatkoz�s� program seg�tője �s elők�sz�tője. N�h�ny p�lda ezek k�z�l: 1998 – Giornata 
Nationes – a Bolognai Tudom�nyegyetem 900 �ves fenn�ll�s�nak alkalm�b�l rendezett 
�nneps�gen a Magyarorsz�gnak szentelt nyit�nap szervez�se (ki�ll�t�s: „Gli antichi ungari –
Nascita di una nazione”); konferencia az 1848-as Risorgimento-r�l; az �j Magyar 
Alkotm�nyr�l rendezett vitaf�rum (2012).

Jelentős tev�kenys�gei k�z� tartozik a magyar-olasz testv�rv�rosi kapcsolatok
ki�p�t�s�nek �s folyamatos műk�d�s�nek t�mogat�sa is, amelynek keret�ben minden �vben 
zajlanak csereutaz�sok, �s sor ker�l k�l�nb�ző kultur�lis programok szervez�s�re. 



A Sz�vets�g kiemelt feladat�nak tekinti a magyar nyelv �pol�s�t �s fenntart�s�t: mintegy h�sz 
�ve szervez magyar nyelvtanfolyamokat felnőtteknek, amelyre �lland� �rdeklőd�s van. A 
tanfolyamokat az egyetem magyar anyanyelvi oktat�i tartott�k �s tartj�k. Ezen �vek sor�n a 
kurzusok kiv�l� hallgat�i a Debreceni Ny�ri Egyetem �szt�nd�jasaik�nt m�ly�thett�k el 
tud�sukat.
Term�szetesen a gyermekek oktat�s�t is sz�vesen felv�llalta a Sz�vets�g, amikor erre 
lehetős�g ad�dott. 2010-ben a helyi magyar k�z�ss�ghez eljuttatott k�rdő�v eredm�nye 
alapj�n ig�ny mutatkozott h�tv�gi magyar iskola műk�dtet�se ir�nt a vegyes csal�dok 
r�sz�ről. Ennek elind�t�s�ban v�llaltam akt�van szerepet tan�rk�nt kor�bban szerzett k�lf�ldi
tapasztalataim alapj�n: Hollandi�ban az utrechti H�tv�gi Magyar Iskol�ban tan�tottam 
gyerekeket.
Elősz�r havonta egyszer, majd k�thetente vas�rnaponk�nt siker�lt megszervezni a 
foglalkoz�sokat, amely egy �vodai �s egy iskolai (als�tagozatos) csoportb�l �ll, �s ennek 
időpontj�hoz kapcsol�dik imm�r a felnőtt csoport. Tudom�sunk szerint ez az első 
pr�b�lkoz�s iskolai tev�kenys�g folytat�s�ra magyar nyelven Olaszorsz�gban. Ezt most m�r 
l�tjuk, hogy nem v�letlen, ugyanis nagyon neh�z a csal�dok r�szv�tel�t rendszeress� tenni, 
amely felt�tlen�l sz�ks�ges a tanul�si folyamat sikeress� t�tel�hez. Ennek t�bb oka van a mi 
megl�t�sunk szerint, a legfontosabbak: a gyerekek k�z�l sokan szombaton is j�rnak iskol�ba, 
teh�t az egyetlen szabad napjuk a vas�rnap, amikor a j� idő bek�sz�nt�vel r�ad�sul a 
csal�dok a tengerpartra mennek, m�sr�szt a magyarok sz�ma nem olyan nagysz�m�, �s 
viszonylag sz�tsz�rtan �lnek a tartom�nyban. Sajnos ebben az �vben nem siker�lt kialak�tani 
ezt a rendszeress�get, �gy a tal�lkoz�saink csak a nagyobb �nepeinkre szor�tkoztak. Az előző 
k�t �v tev�kenys�geiről h�rleveleket k�sz�tettem „BOCI - Bolognai Cimbor�k” c�mmel.
H�la az egy�ttműk�d�snek a Sz�vets�g �s a Debreceni Egyetem k�z�tt, �n m�r k�tszer j�rtam 
Debrecenben magyar kult�r�r�l, nyelvről �s nevel�sről sz�l� kurzusaikon, aminek 
k�sz�nhetően megismerkedt�nk a Vojtina B�begy�ttessel. A csoport 2011-ben meg is 
l�togatta az iskol�nkat, �s egy gy�ny�rű programmal �rvendeztettek meg mindannyiunkat.

V�g�l szeretn�m megk�sz�nni mind a magam, mind a Sz�vets�g nev�ben az Egyetem 
erőfesz�t�seit a magyar nyelv �s kult�ra �pol�sa k�lf�ld�n t�mak�rben szervezett 
programok�rt, amelyek nek�nk k�lhonba szakadtaknak nagy seg�ts�get ny�jtanak a nem 
k�nnyű, de mindenk�ppen nagyon h�l�s munk�nk sor�n.

Buly�ki Ildik�


