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A „ROMÁN BALETTŐL” A NYELVTANFOLYAMIG SZÁMOS MÓDSZERT BEVETNEK AZ ÁLLAMNYELV ELSAJÁTÍTÁSÁRA A SZÜLŐK

Hogyan tanuljon meg a magyar gyerek románul?
Egyre több magyar szülő 
járatja román nyelvű foglal-
kozásokra, románnyelv-tan-
folyamokra a gyerekét Kolozs-
váron annak érdekében, hogy 
oldódjanak a román nyelvvel 
kapcsolatos rossz élményei, 
gátlásai, és valós élethelyze-
tekben is meg merjen szó-
lalni, bátran tudjon kom-
munikálni az állam nyelvén. 
„Olyan gyerek is jár hozzánk, 
aki nem tud lemenni a boltba 
kenyeret vásárolni, mert nem 
tud megszólalni románul” – 
példálózott a Krónikának a 
kincses város egyik nyelvisko-
lájának vezetője.
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A mai gyerekeknek kötöttebb 
a programjuk, több délutá-
ni foglalkozáson kell részt 

venniük, kevesebb alkalmuk van 
a szabadban játszani, ahol új ba-
rátságok köttethetnek, akár román 
gyerekekkel is. Így a nagyvárosi 
szórványnak számító Kolozsváron 
is számos szülő panaszkodik arra, 

hogy miközben gyerekkorában a 
játszótéren „ráragadt” a román 
nyelv, az ugyanazon városban cse-
peredő csemetéje a legbanálisabb 
élethelyzetben is képtelen használ-
ni az állam nyelvét, meg sem mer 
szólalni románul. Mivel az iskolai 
románóra messze nem elegendő 
a nyelv elsajátításához, a szülők 
délutáni programokkal próbálják 
rászoktatni csemetéiket a román 
beszédre, oldani a gátlásaikat, 
melyek olykor épp az iskolában, 
az állam nyelvének nem megfelelő 
oktatása miatt keletkeztek. Szülői 
beszámolók szerint olykor a leg-
színvonalasabb magyar iskolába 
járó diáknak is alternatív módszer-

re van szüksége ahhoz, hogy merje 
használni az állam nyelvét.

Magánóra mellé
román „sajtóklub”
Bár a több mint 80 százalékban 
románok lakta Kolozsváron szü-
letett, a 7. osztályos Tamás nehe-
zen értette a román beszédet, nem 
tudta kifejezni magát románul, 
emiatt az édesanyja úgy döntött, 
magánórára járatja. Az anyuka a 
Krónikának elmondta, két éve egy 
nyugdíjas romántanár foglalko-
zik heti egy alkalommal a fi ával, 
aki mellesleg az első olyan évfo-
lyam tagja, mely alternatív tanterv 
alapján, idegen nyelvként tanulja 
a románt. A magántanár alkal-
manként 40 lejért a házi feladatok 
megoldásában, a nyelvtani szabá-
lyok megértésében, begyakorlásá-
ban segít az egyik belvárosi ma-
gyar elitiskolába járó kisdiáknak.

„Az iskolában csak románórán 
beszélnek románul, máshol sincs 
alkalma megtanulni, pedig a ja-
vára válik” – indokolta döntését 
a neve elhallgatását kérő anyuka. 
Aki tavaly ősszel újabb román 
foglalkozásra íratta be csemeté-
jét: a gyerekpalotában szervezett 
sajtóklub célja, hogy a gyerekek 
interjúkészítés, játékos foglalkozá-

sok közben gyakorolják a románt. 
Az évharmadonként 60 lejbe ke-
rülő, heti másfél órás alkalmakat 
többnyire román gyerekek láto-
gatják, köztük olyanok, akik kül-
földön születtek, nevelkedtek, így 
alig vagy rosszul beszélik anya-
nyelvüket. „Egyáltalán nem érez-
tetik a fi ammal, hogy ő magyar” 
– mesélte a légkörről az édesanya, 
aki szerint ennek köszönhetően 
Tamás is bátrabb, rá mer kérdezni, 
ha valamit nem ért. Az interaktív 
foglalkozásokon a román gyere-
kek szívesen segítenek. „Arra is 
volt példa, hogy összedugták a 
fejüket, és segítettek megoldani 
a házi feladatát, amit nem értett 

– illusztrálta a klubban uralkodó 
bajtársiasságot az édesanya. – Na-
gyon jó eredményeket ért el. Na-
gyon jól olvas, önszántából lapoz 
román könyveket, már nem mor-
cos, ha elő kell venni a román házi 
olvasmányt.”

A délutáni románozás ennél 
is nagyobb hozadéka, hogy fi a 
feltalálja magát román környe-
zetben, képes segítséget kérni, 
magabiztosan vásárol. „Már nem 
szégyelli, ha meg kell szólalnia 
románul” – vonta le a következte-
tést az anyuka, aki a sikerélmény 
hatására tovább járatná gyerekét a 
foglalkozásokra. „Anyagilag nem 
érzem tehernek, amit a gyereke-
mért teszek, csak azt sajnálom, 
hogy szinte két teljes délutánt el-
vesz a szabadidejéből” – mondta, 
amikor a programok anyagi vetü-
letéről kérdeztük.

„Román balett” és nyelviskola
„A legtöbb magyar szülőhöz ha-
sonlóan mi is azzal szembesül-
tünk, hogy a gyerek nem tud ro-
mánul. Ma már nem mennek le 
a tömbház elé, ahol mi csak úgy 
»magunkba szívtuk« a román 
nyelvet. Kötöttebb a programjuk, 
jobban vigyáznak a mai gyere-
kekre, kevésbé köttetnek román–

magyar barátságok” – vázolta a 
probléma fő gyökerét egy másik 
kolozsvári anyuka. Mint mesélte, 
a szülők más-más módszerrel pró-
bálják orvosolni a bajt, például 
olyan sporttevékenységekre – foci, 
balett, úszás stb. – járatják cseme-
téiket, ahol román nemzetiségű az 
edző, tanár, és főleg román gyere-
kek látogatják. „Lenne magyar is, 
de tudatosan döntenek a román 
mellett, és meg is van az eredmé-
nye. Ismerek gyerekeket, akik így 
tanultak meg románul” – mesél-
te. Két lányának – 9 és 11 évesek 
– más megoldást választott: a na-
gyobbat az egyik kolozsvári nyel-
viskola románnyelv-tanfolyamára 

íratta be, de Sepsiszentgyörgyön 
is járatta vakációs nyelvtáborba 
csemetéit. „Ragadtak rájuk új sza-
vak, szókincsben gazdagodtak itt 
is” – mondta.

A nyelviskolák tanfolyamainak 
legfőbb előnye, hogy az iskolában 
alkalmazott didaktikus megköze-
lítés helyett a gyerekek játszva is-
merkedhetnek a román nyelvvel, 
ami érdekesebbé teszi számukra. 

„Azáltal, hogy játékos volt a foglal-
kozás, a kislányomnak oldódtak a 
gátlásai, utána az üzletben is meg 
mert szólalni románul – összegez-
te a kolozsvári foglalkozás hoza-
dékát az anyuka. – Ez az áttörés 
megérte, jó lett volna folytatni, de 
anyagilag nem tudtuk megenged-
ni maguknak.”

Első lépés: feloldani a gátlást
Bár a díjszabásaik szinte vetek-
szenek a magánórákéval, a nyelv-
iskolák romántanfolyamai iránti 
igényt mi sem bizonyítja jobban, 
mint az egyre több jelentkező. 
„Kolozsváron nagyon nagy az ér-
deklődés ez iránt” – erősítette meg 
a Krónikának Gyöngyösi Csilla, a 
Musafi r nyelviskola és kulturális 
központ vezetője. Tudomása sze-
rint 2016-ban elsőként ők kezdtek 
románnyelv-tanfolyamokat tarta-
ni magyar ajkú gyerekeknek a kin-
cses városban. Jelenleg óvodás-, 
iskolás-, illetve felnőttcsoportjaik 
vannak, legtöbb tízfősek, és rend-
szerint megtelnek.

„Az a cél, hogy megértsék a sa-
játos román hangsúlyt, egy anya-
nyelvi beszélővel beszéljenek, 
tőle hallják, hogyan formálja a 
szavakat. Illetve, hogy egyáltalán 
meg merjenek szólalni románul 
– magyarázta a Musafi r vezető-
je. – Valós kommunikációs hely-
zetekre próbáljuk a gyerekeket 
felkészíteni. Nagyon sok magyar 
gyerekben megvan a gátlás, nem 
akar megszólalni románul, mert 
történt valami, rossz élmény érte 
a román nyelvvel kapcsolatban. 
Ilyenkor azon dolgozunk, hogy 
ez megszűnjön. Ez hosszadalmas 
folyamat, igyekszünk annyira be-
vonni a tevékenységbe, hogy át-
szakadjon a gát, és megszólaljon 
románul.” Az oktató szerint olyan 
gyerekek esetében, akik ellenál-
lással érkeznek, legalább egy évbe 
telik, amíg ezt „lebontják”. A va-
lódi tanulás ezután kezdődik, így 
akadnak, akiknek 2-3 évet kell jár-
niuk, hogy eredményt érjenek el.

Gyöngyösi Csilla szerint a ma-
gyar gyerekek román nyelvvel 
kapcsolatos gátlásaiért sokszor 
maga a tanintézet okolható. „Az 
iskola nem jutalmazza, ha valaki 
70-80 százalékban tud egy nyelvet 
– ami már jó szint –, hanem bünte-
ti, ha hibázik. Nem a valós tudást 
jutalmazzák, hanem a nem tu-
dást büntetik. Sok gyereknek van 
olyan élménye, hogy elkövet egy 
kis nyelvtani hibát, és kinevetik 
– mutatott rá a Musafi r vezetője. 
– Olyan gyerek is kerül hozzánk, 
aki nem tud lemenni a boltba ke-
nyeret vásárolni, mert nem tud 
megszólalni románul. Innen kell 
kezdeni. Hiába olvasnak hosszú 
szövegeket, amit vagy értenek, 
vagy nem, ha kommunikálni nem 
tudnak. Egy 25-30 fős osztályban 
nincs is rá lehetőség, hogy minden 
gyerek megszólaljon.”

A magyar közeg
sajátos problémája
Éppen ezért a foglalkozásaik lé-
nyege, hogy segítsék a gyerekek 
román nyelvvel való valós találko-
zását. Hogy amikor éles helyzet-
ben van – például eltöri a lábát, 
és bekerül a kórházba –, tudja el-
mondani, hol fáj, mi történt vele. 
Vagy ha megkérdezi a rendőr az 
utcán: hogy hívják, és hova megy, 
ne essen pánikba, hanem tudjon 
válaszolni. „Akik hozzánk jönnek, 
többnyire a belvárosi magyar is-
kolákban tanulnak. Ez a magyar 
közeg egyik sajátos problémája” 
– fogalmazott Gyöngyösi Csilla, 
amikor a jelentkezők felől kérdez-
tük. Elmondta, ezek többnyire a 
„suttogó propaganda” hatására je-
lentkeznek. „Ahogy elment a híre, 
hogy egy-egy gyereknél sikerült 
áttörést elérni, egyre többen jelent-
keztek” – mesélte. A nyelviskola 
honlapján feltüntetett árak szerint 
a nagyobb gyerekeknek szóló fél-
éves nyelvklub látogatása 900 lej-
be kerül, ezért 15 héten keresztül 
heti egy alkalommal másfél órát 
foglalkoznak a gyerekekkel. A ki-
sebbekkel heti három órában fog-
lalkoznak, a szintén féléves prog-
ramért 1200 lejt kell fi zetni.

Sok magyar gyerek román nyelvű sportfoglalkozáson, úszótanfolyamon gyakorolja az állam nyelvét

 » „Az iskolában csak 
románórán beszélnek 
románul, emiatt a gyerek-
nek máshol nincs alkalma 
megtanulni, pedig a ja-
vára válik” – nyilatkozta 
lapunknak egy kolozsvári 
anyuka, aki tavaly ősszel 
újabb román foglalkozás-
ra íratta be csemetéjét.
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