
(max. 30 napos időtartamban,előre egyeztetett tematika szerint.) 
cl A mindenkor Moszkvában dolgozó magyar lektor munkájának messze-

menő anyagi támogatása, (könyvek, segédeszközök, propagandaanyagok 
stb.) 

PUSZTÁINÉ AMBRUS ÁGNES 

A MAGYAR NYELV OKTATÁSA 
AVARSÓI TUDOMÁNYEGYETEMEN 

A magyar filológia oktatásának Lengyelországban nincsenek régi hagyo-
mányai. A 30-as években a lengyel tudományegyetemeken már folyt 
ugyan magyar nyelvtanítás, de mindenütt csak szabadon választható tan-
tárgy volt. A második világháború után megújultak a magyar-lengyel kap-
csolatok, és 1952-ben a Varsói Tudományegyetemen megkezdte működését 
a magyar filológiai tanszék. Ez mindmáig nem csupán az első magyar 
tanszék a lengyel felsőoktatástörténetében, hanem az egyetlen is. 

Varsóban a magyar szakot kétévenként indítják nagyszámú (15-20 fős) 
csoporttal, és a hallgatók ötéves, egyszakos képzésben részesülnek. A beju-
tásnak nem előfeltétele a magyar nyelv ismerete, a hallgatók az alapoknál 
kezdik a magyar nyelv tanulását. Az oktatás nyelve a többi tantárgy eseté-
ben a lengyel. 

A tanterv két részre oszlik, az egyik a kötelező alaptárgyakat, a másik 
a fakultatív tárgyakat tartalmazza, amelyeknél csak a tárgyak minimális 
mennyisége kötött. Ez az elosztás lehetővé teszi az irodalmi vagy nyelvé-
szeti szakosodást, amely a negyedik évfolyamon kezdődik. 

A kötelező tantárgyak a következők: 
— Leíró magyar nyelvtan 
— A magyar nyelv története 
— Az általános nyelvtudomány alapjai 
— Finn nyelv 
— A finn nyelv leíró nyelvtanának alapjai 
— A magyar irodalom története 
— Bevezetés az irodalomtudományba 
— Magyarország története 
— A magyar kultúra (művészet és néprajz) története 
— Ismeretek a mai Magyarországról 
— Műfordítói szeminárium 
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A szaktárgyak között természetesen mindvégig szerepel a magyar nyelv 
is, az első-második évfolyamon heti 10, a harmadik-negyediken heti 6, az 
ötödévben pedig heti 4 órában. A kötelező heti összóraszám az első éven 
30, később csökken, az ötödéven már csak 6. Ekkor jut a diákoknak idejük 
a magiszteri dolgozat megírására és a stúdiumokat lezáró magiszteri vizsgára 
való felkészülésre. Az első és második év legfontosabb tankönyve a lektori 
órákon a NEI Színes magyar nyelvkönyve. Jól ismerjük ennek a tankönyv-
nek előnyeit és a diákokkal együtt szívesen vesszük kézbe, de már az első 
évben kiegészítjük a belőle tanultakat. Ennek során más jellegű ismeretek-
hez is hozzájutnak a diákok, több lehetőség nyílik a játékosságra, amellyel 
még a félénkebbeket is aktivizálni lehet. 

A laborban tartott órákon kihasználjuk a magnózást. Külön szervezési 
problémát okozott, hogy néhány diáknak nem jutott hely. Sajnos más 
audiovizuális segédeszköz nem állt a rendelkezésünkre. 

A nyelvtanulás kezdeti szakaszában a hallgatók szívesen fogadták a mon-
dókákat és gyermekverseket, lazításként időnként jól jött egy-egy tréfa 
vagy humoros írás is. 

Kipróbáltunk több nyelvi játékot is, mint pl. a barkochba, különböző 
szÓKtfpzések, szólások, szóhasonlatok, szinonimák, antonímák gyűjtése. 
A nyári szemeszter vége felé, amikor már sokan készülnek Magyarországra, 
végiglapozunk néhány idegenforgalmi prospektust, és közösen megbeszél-
jük az ott olvasottakat. 

Harmadévtől kezdve (egy helyesírási munkafüzetet kivéve) nincs olyan 
segédkönyv vagy más sokszorosított anyag, amiből jutna minden hallgató-
nak, és mivel a tanszéken nincs lehetőség másológép használatára, így sok 
mindent otthon írógépen kell a megfelelő példányszámban lemásolni. 
Tehát a Színes magyar nyelvkönyv befejezése után a lektor mintegy „sza-
bad kezet kap" a tananyag összeállításában, lévén, hogy még egy útmutató-
nak tekinthető tanterv, törzsanyag- vagy témakörmegjelölés sincs. Kezdet-
ben azt is nehéz kikövetkeztetni, mit és miből tanítottak az előző lektorok. 
Mindez pedig csak nehezíti a rendszerezett és folyamatos gyakorlati nyelv-
oktatást. Egyelőre az a helyzet, hogy hétről-hétre témát keresek, szövegeket 
állítok össze, időnként feladatlapokat is gépelek hozzájuk. Rendszeres 
sajtószemlét is tartunk. Kezdetben rövidítve, kivonatosan olvassák a diákok 
a cikkeket. Később önállóan felkészülve egy-egy írásból vitára „provokál-
ják" társaikat. Vitatémaként hasznosítunk néhány a Magyar Kulturális 
Intézetben látott filmet,és beszélünk magyar színházak vendégjátékáról is, 
ami mindig nagy élményt jelent az egyetemisták számára. 

A magyar tanszékhez kapcsolódik még egy kb. 30 ezer kötetes könyvtár 
is, ahova számos újság, folyóirat és szaklap jár. Sajnos ezek sokszor több 
hetes, vagy hónapos késéssel érkeznek, egy részük akkorra már aktualitását 
veszti. 

A Magyar Kulturális Intézetben is van új ságárusítás: ezek frissek, mert re-
pülőn érkeznek, itt könyvvásárlásra és rendelésre is van lehetőség. 
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Az Intézet műsoraiból már nem csupán a heti filmvetítések vonzzák a 
diákokat, de egyre több érdekes rendezvény, kiállítás, klubest is kínálkozik 
számukra. A magyar szakosokkal részt vettünk az irodalmi önképzőkör 
estjein, vetélkedőkön, és szerepeltünk még ünnepélyeken is, melyek saját 
szervezésűek voltak. 

A végzős ötödéves hallgatókat kevés „magyaros" állás várja, és ez nem 
éppen motiváló erő a tanulásban. 1952-től már kb. 140 hallgató végzett. 
Akik szerencsések,azok műfordítók, tolmácsok, kiadói lektorok, újságírók, 
könyvtárosok lesznek. A többségnek csak alkalmi munkára,tolmácsolásra 
vagy idegenvezetésre van lehetősége. 

Problémák is tarkítják a negyed- és ötödévesek magyarországi részképzé-
sét, ahol a diákok a kelleténél jobban magukra vannak hagyva. Mivel nincs 
semmiféle kötelező óralátogatás, beszámoló vagy vizsga, a többség nem is 
jár az egyetemre. Mozira, kirándulásra fordítják az időt, ami jó szórakozás 
ugyan, de ennél sokkal inkább ki kellene használni a rendelkezésre álló 
hónapokat. 

SZILVÁSSY ISTVÁN 

A MAGYAR NYELV TANÍTÁSA PEKINGBEN 

1949 október 1-én létrejött az új Kína, a Kínai Népköztársaság. A követ-
kező évben már érvénybe lépett a kínai-magyar kulturális egyezmény, 
amelynek értelmében a kínai kormány Magyarországra küldött kínai fia-
talokat, hogy tanulmányokat folytassanak nyelvi, műszaki, gazdasági, zenei, 
sport és egyéb területeken. A kínai ösztöndíjasok szorgalmasan, kemény 
akarattal tanultak a magyar egyetemeken. 

Négy-öt év múlva a legnagyobb részük kitűnően teljesítette tanulási fel-
adatát. Hazatérésük után a központi kormány több minisztériumában, illet-
ve más társadalmi intézményekben kaptak állást,és fontos szerepet vállaltak 
a két ország kapcsolatainak javításában, a két nép megismertetésében és ba-
rátságának elmélyítésében. Tehát teljes joggal mondhatjuk, hogy az itt ta-
nult kínaiak országaink és népeink kapcsolatai történetének tanúi és cselek-
vő részesei voltak. 

Ezeknek a kínaiaknak egyik tanítványaként és ügyük egyik folytatója-
ként, mindig tisztelettel gondolok ebben a nagy munkában szerzett érde-
meikre. Ebből kiindulva szeretnék tájékoztatást adni a Pekingi Idegennyel-
vi Főiskola magyar tanszékének munkájáról, ahol az említett kínaiak közül 
ma is többen foglalkoznak a magyar nyelv oktatásával, és példájukon ke-
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