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N g u y e n Huy Binh 

A magyar nyelv oktatása a Hanoi Idegennyelvi 
Egyetem Előkészítő Karán 

A Hanoi Idegennyelvi Egyetemen az ösztöndíjas viet-
nami hallgatók magyar nyelvi oktatását a magyar nyelvi 
szakcsoport végzi. Oktatómunkánk két részre osztható: 
Egyrészt nyelvi előképzéssel foglalkozunk, másrészt meg-
ismertetjük hallgatóinkat Magyarországgal, kulturális 
életével, a rtágyar szokásokkal, tekintve, hogy 6 évig 
fognak Magyarországon tanulni. 

Magyar nyelvi szakcsoportunk az 1973-74-es tanévben 
alakult meg négy Magyarországon végzett vietnami tanár 
közreműködésével. Annak idején négy csoportban 105 
diákkal foglalkoztunk, tehát nagy létszámú csoportokban 
tanítottuk a magyar nyelvet. Ekkor még nem volt jól hasz-
nálható tankönyvünk, sem tanítási tapasztalatunk. Az 
utóbbi években a tanárok száma megnövekedett, már hatan 
tanítunk. Közülünk azonban csak ketten magyar szakosok, 
a többiek pedig más szakos tanárok. 

Az 1974-75-ös tanévtől kezdve segítséget kaptunk a 
Nemzetközi Előkészítő Intézettől, ahonnan évente egy ma-
gyar tanár érkezett Hanoiba. A Budapestről kiküldött mun-
katársaink segítségével sok oktatási problémát megoldot-
tunk. 1978 óta azonban nélkülöznünk kell ezt a tanári se-
gítséget. A diákok létszáma is egyre csökken, az 1980--
-81-es tanévben csak 41 diák került a magyar nyelvi szak-
csoportba. Életkoruk általában 18-19 év között van, ez a 
tény kedvezőnek tekinthető a nyelvtanulás szempontjából. 
Bár a hallgatóink a középiskolában tanultak angolul, 
franciául, vagy oroszul, mégis nehéz nekik a magyar 
nyelvtanulás. A vietnami és magyar nyelvi rendszer kö-
zötti különbség rendkívül nagy. A hallgatóknak teljesen 
idegen kommunikációs jelrendszert kell elsajátítaniuk, 
s gyökeresen más nyelvi rendszerre kell áttérniük. 
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Az oktatási cél elérése érdekében tankönyvünk két 
fő témakörre épül: a Magyarországról, a Vietnamról szóló 
témákra. 1979-ben megjelent egy új magyar tankönyv, a-
melyet Havas Ágnes írt. Ez pótolja a régi tankönyv hiá-
nyosságait. Az 1980-81-es tanév óta már ezt használjuk. 

Az Előkészítő Karon a tanév általában november-
ben kezdődik, és június végén fejeződik be, tehát átlag-
ban 25-26 héten át tanulnak a diákok. A csoportok tan-
évbeosztása a következő: az első félévben általában 13-
-14 héten, a második félévben pedig 11-12 héten át fo-
lyik a tanítás. A hallgatóink heti óraszáma 25-30, eb-
ből 18-20 órában a magyar nyelvet, a többiben pedig 
a szaktárgyakat tanulják. Az éves óraszám átlagban 
500 óra. Mivel csak vietnami diákokkal foglalkozunk, 
egységes tanmenetet, egységes módszertani eljárásokat 
tudunk alkalmazni. Általában egy lecke feldolgozása a 
következő felosztás szerint történik: 

1. Fonetika, 
2. Nyelvtan, 
3. Szövegfeldolgozás-számonkérés, 
4. Társalgás, 
5. Házi feladat-javítás. 
A fonetikát, a helyes kiejtést az első szakasz-

ban nagyobb egységekben-szavakban, később már mondatok-
ban tanítjuk. Az első félév végén a reprodukciós (hal-
lás és olvasás utáni) szövegfeldolgozást is bevezetjük. 
Az órákon bemutatjuk és a szövegben gyakoroltatjuk a 
nyelvtani jelenségeket. Néha fordított sorrendben vé-
gezzük ugyanezt, azaz a szövegen keresztül mutatjuk be 
a nyelvtant. Az összefüggő nagyobb egységek után dolgo-
zatokat iratunk, amelynek célja a hallgatók nyelvi szint-
jének felmérése. Ennek alapján láthatjuk a hallgatók 
gyenge pontjait és pótolhatjuk hiányosságaikat. Az ala-
pos gyakdrlást megnehezíti a hallgatók nagy száma (egy-
-egy csoportban 18-21 fő), másrészt pedig az, hogy olyan 
nyelvi környezetben tanítunk, ahol a tanultak közvetlen 
felhasználására nincs lehetőség. Ráadásul a segédanya-
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gaink és szemléltetőeszközeink sem elegendőek. Nincs 
nyelvi laboratóriumunk sem. Kevés magyar könyvünk van, a 
folyóiratok teljesen hiányoznak. Ez mind a tanárok, mind 
a diákok fejlődését nehezíti. A hallgatóink ennek elle-
nére a tanév végéig jó nyelvi alapra tesznek szert, a 
szókincsük elég nagy, kb. 2000 szót tudnak, a beszédkész-
ségük azonban még gyenge. 

Úránkívüli tevékenységet is folytatunk. Ilyen a 
korrepetálás, a vetélkedő és a kirándulás. Magyar nyel-
vi vetélkedőket karácsonykor, Magyarország felszabadulá-
sának ünnepén és Ho Si Minh születésnapja alkalmából 
rendezünk. Rendszeresen tanulmányozzuk a NEI tanárainak a 
vietnami diákokkal kapcsolatos véleményét. Arra törek-
szünk, hogy a következő években korszerűbb és hatéko-
nyabb módszereket alkalmazzunk a magyar nyelvoktatásban. 

Oktatómunkánkban eddig sok segítséget kaptunk a 
NEI tanáraitól és vezetőitől. Szeretnénk, ha a jövőben 
intenzívebb kapcsolatokat tarthatnánk fenn a NEI-vel. 
Nagyon hasznos lenne, ha évente küldhetnénk egy-egy ta-
nárt magyarországi továbbképzésre. A HIE magyar nyelvi 
szakcsoportjának nevében ezúton fejezem ki hálás köszö-
netünket magyar barátainknak. 

(1981.) 


