
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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resztül szeretném bizonyítani szorgalmas és becsületes munkálkodásuk egy 
kis részét. 

A Pekingi Idegennyelvi Főiskola magyar tanszéke 1961 őszén alakult. 
Kínában ekkor indult meg az első magyar szakos évfolyam képzése mint-
egy 15 hallgatóval, 5 éves tanulási időtartammal. Ezek a hallgatók 1966 má-
jusában fejezték be tanulmányaikat. Az új végzettek tovább erősítették a 
különböző intézmények magyar ügyekkel foglalkozó munkáját, megalakí-
tották a Pekingi Rádió magyar osztályát és kibővítették a főiskola magyar 
tanszékét. 

Az úgynevezett „kulturális forradalom" idején, 1971-től 1975-ig a ki-
bővített tanszék ismét egy 15 tagból álló magyar szakos évfolyamot indított 
rendkívül nehéz körülmények között, ráadásul magyar lektor segítsége 
nélkül. 

Sajnos 1975-től a mai napig, közel 10 esztendő alatt nem tudtuk a har-
madik magyar évfolyamot megindítani. Ezért most, amikor kapcsolataink 
újra fejlődnek, olyan helyzet alakult ki, hogy körülbelül 10 éves kiesést 
kell pótolnunk, hogy egy újabb nemzedék nőjön fel az eddigi munka foly-
tatására. Ennek a feladatnak a megoldása elsősorban a mi tanszékünkre vár. 
A Pekingi Idegennyelvi Főiskola már kész tervvel rendelkezik, hogy 1984 
őszén megindítsa a harmadik évfolyamot, ahol több hallgató lesz, mint 
az előzőekben. 

A főiskola által kitűzött képzési célnak megfelelően a tanszék feladata: 
a hallgatók hallási, beszéd, írási, olvasási és fordítási készségének kialakítása 
és fejlesztése. Ennek eredményeként a hallgatók ötéves tanulás után képe-
sek lesznek szóbeli, valamint írásbeli tolmácsolás és fordítás elvégzésére. 

E cél elérése érdekében a tanszéken főleg a mai magyar nyelv tárgyat 
oktatjuk, mert ez mindennek az alapja. Emellett természetesen történelem, 
földrajz és egyéb ismeretek oktatása is szükséges. Ezeken kívül az öt év 
folyamán a hallgatóknak még kínai nyelvet, politikai gazdaságtant, a KKP 
történetét, filozófiát, a nemzetközi kapcsolatok ismereteit stb. is tanulniuk 
kell mint kötelező tantárgyakat. Ennek az oktatását nem a mi tanszékünk 
végzi, hanem a Főiskola más tanszékei. 

A magyar nyelvi órák kb. 75%-át teszik ki az összes magyar óráknak. Ez 
az óraszám pedig az összóraszámnak szintén a 75%-át teszi ki. 

Ami az oktatási módszerünket illeti, nagyon fontosnak tartjuk az elmélet 
és gyakorlat, illetve a tanítási órán és az azon kívül folytatott tevékenység 
összekapcsolását. Általában másodévtől kezdve már különféle gyakorlati 
tevékenységeket — esti beszélgetéseket, műsorokat, kulturális előadásokat 
stb. szervezünk, amelyeket a hallgatók maguk tartanak a tanárok irányítá-
sával — és külön-külön tolmácsolási gyakorlatokat végeznek —, pl. város-
nézésen, nevezetességek megtekintésén, gyárlátogatáson, egyéb látogatáso-
kon, bevásárlásokon vesznek részt. Mind a tantermi,mind az egyéb alkalmak 
során, sőt szabad időben is szigorúan megköveteljük a hallgatóktól, hogy 
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csak magyarul beszéljenek. Olyan határozatot is hoztunk, hogy a tanárok-
nak tilos kínaiul beszélni a foglalkozások során, sőt a tanároknak bizonyos 
meghatározott időszakokban a tanítványokkal együtt kell lakniuk, étkez-
niük és egyéb más tevékenységeken részt venniük. 

Ezt jó módszernek tekintjük, mert ezzel is segítjük a hallgatók hallás utá-
ni megértési, beszéd — és egyéb képességének kialakulását, fejlesztését. 
Mindezeket az idegen nyelvek hazai tanítási módszerének nevezzük. Az 
ilyen eszközöket, illetve a saját magunk által megteremtett nyelvi szi-
tuációkat kihasználva bizonyos mértékben legyőzhetjük az oktatási nehéz-
ségeket. Természetesen ezeknek a módszereknek az alkalmazása nem min-
dig hasznos a diákok magyaros beszélt nyelv készségének kialakításában, 
de tapasztalataink bebizonyították, hogy több az előnyük, mint a hát-
rányuk, mert az országon belül nincsenek meg a szükséges feltételek a be-
szélt nyelv tanításához. 

Befejezésül ismételten szeretném hangsúlyozni, hogy a Magyarországon 
tanult kínaiak kiváló munkát végeztek, és nagy érdemeket szereztek orszá-
gaink, népeink kölcsönös megismertetésében, az egymástól való tanulásban. 
Mindezt a Pekingi Idegennyelvi Főiskola magyar tanszékének magyar-
nyelv-oktató munkájának is tulajdoníthatjuk. 

A tanszék felkészült az új oktatási feladatokra, többek között összefog-
laljuk az elmúlt években szerzett tapasztalatainkat és a tanulságokat, s ta-
nulmányozni fogjuk a hazai és külföldi idegennyelv-oktatás élenjáró mód-
szereit, s modern audiovizuális tanítási eszközöket alkalmazunk. Az a cé-
lunk, hogy az eddiginél még nagyobb számú és magasabb képzettségű ma-
gyar nyelvi tolmácsokat, illetve magyar ügyekkel foglalkozó szakértőket 
képezzünk a két ország, a két nép hagyományos barátsága megszilárdításá-
nak és kibővítésének érdekében. 
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