
Az iskolai románórák nem elegen-
dők arra, hogy a magyar gyerekek 
elsajátítsák a román nyelvet, és 
mindennapi élethelyzetben képesek 
legyenek kommunikálni, megértetni 
magukat – jelentette ki a Krónikának 
Elisa Roff  kolozsvári romántanár. A 
korábban magyar gimnáziumban, 
valamint magyar ajkúak számára 
szervezett románnyelv-táborban 
egyaránt oktató román nemzetiségű 
pedagógust a magyar gyerekek 
romántudásáról, a román foglal-
kozások hasznáról, más lehetséges 
nyelvtanulási módokról faggattuk.

 » PAP MELINDA

– Tanított már magyar gimnáziumban, de 
magyar gyerekek számára szervezett szé-
kelyföldi románnyelv-táborban is. Tapasz-
talata szerint mennyire értenek, beszélnek 
az erdélyi magyar gyerekek románul?
– Különböző környezetben kapcsolat-
ba kerülve más-más korosztályú magyar 
gyerekekkel, azt vettem észre, hogy a leg-
többen viszonylag későn találkoznak az 
első román szavakkal, és még gimnazista 
korukban sem jutnak el oda, hogy gyakor-
lati szinten ismerjék a nyelvet. Ismernek 
szavakat, sikerül lefordítaniuk, úgy-ahogy 
megérteniük ezeket, de nem termékenyek 
a nyelvben. Nem jelenteném ki, hogy tud-

nak románul, mert az, hogy tudunk egy 
nyelvet, azt jelenti, hogy tudunk beszélni 
(legalább túlélési szinten) az adott nyel-
ven. De biztosan állíthatom, hogy vannak 
román nyelvi ismereteik, amelyeket igye-
keznek használni.

– Melyek a leggyakrabban tapasztalt hiá-
nyosságok a magyar osztályok esetében?
– A magyar osztályoknál az egyik fő kihí-
vás az a kulturális vita, melyhez a román 
nyelv tanulásának sok másik aspektusa 
is kötődik. Akárcsak minden más gyere-
kek esetében, a magyar gyerekekben is 
megvan a tanulási, a felfedezési vágy. És 
amint megértik, hogy nem azért kell meg-
tanulniuk románul, „mert kell”, hanem 
mert minden elsajátított új nyelv nyereség 
az ember számára, mert románul tanulni 
vagány és szórakoztató is lehet, akkor ér-

deklődővé és motiválttá válnak. Hasonló 
helyzetekkel találkozva, örültem, ha a 
gyerekekkel kulturális cserét hajthattunk 
végre: én tanultam tőlük kicsit magyarul, 
ők tőlem románul. A kiindulópont nagyon 
fontos: nem szabad, hogy hátrányosan 
érezzék magukat amiatt, hogy magyar 
családba születtek és a többi (többségi – 
szerk. megj.) gyerekhez képest egy nyelv-
vel többet kell megtanulniuk.

Ha a tanulási folyamat kezdete nem meg-
felelő, nagyon valószínű, hogy minden 
egyes lépésnél nehézségek lesznek: a tanu-
lás lassú, nehézkes lesz, hiányzik hozzá a 
motiváció, és végül passzív román „beszélő-
ket” kapunk. Ez jól megmutatkozik abban, 
hogy azoknak a magyar gimnáziumi osztá-
lyoknak az esetében, melyekkel alkalmam 
volt dolgozni, a legtöbb időt kénytelen vol-
tam a motivációjuk erősítésére szánni, majd 
miután a gyerekek „motorjait”beindítot-
tuk, a tanulás kellemesen zajlott. De azon 
is szinte folyamatosan dolgoznom kellett, 
hogy visszaigazoljam: az erőfeszítéseiknek 
van értelme, nem hiábavalóak.

– Véleménye szerint elegendőek az iskolai 
románórák arra, hogy a magyar gyerekek 
megtanuljanak a hétköznapi helyzetekben 
kommunikálni az állam nyelvén?
– Az iskolai románórák soha nem lesznek 
elegendőek, ahogy az angolórák sem ele-
gendőek ahhoz, hogy képesek legyenek 
használni a nyelvet. Az iskolában a leg-
többször beleütközünk a tanterv korláta-
iba, mely egy ideális előmenetelt javasol, 
olyan nyelvtani fogalmakat, melyeknek 
az elsajátítására a diákok nincsenek min-
dig kellőképpen felkészítve. Ők is tuda-
tában vannak annak, hogy nem tudnak 
elég jól kommunikálni (egyesek szinte 
egyáltalán), miközben kénytelenek be-
magolni mindenféle elméleti fogalmakat, 
melyeket a saját anyanyelvükön is éppen 
csak akkor kezdenek el tanulni (néha 
örülnek, ha kapcsolatot tudnak felfedezni 
a két nyelv között), vagy melyeknek anya-
nyelvükön nincs is megfelelője (például 
a nemeknek). A románórák valószínűleg 
akkor lennének elegendőek, ha csak a 
mindennapi élethez szükséges beszéd-
készség fejlesztésére lennének kiélezve, 
de még így is szükségük van a tantermen, 
az iskolán kívüli nyelvi tapasztalatra. 
Ott, a piacon, az autóbuszon, a postán, 
a gyógyszertárban, a valós helyzetekben 

tanuljuk meg a nyelvet, nem csak a tan-
könyvek meséiből.

– Egyre több kolozsvári szülő járatja román-
magánórára, román nyelvű sport- és egyéb 
foglalkozásokra a gyerekeit. Ön szerint 
szükség van ezekre a tevékenységekre?

– Úgy vélem, hogy épp az előbb említett 
szabadidős tevékenységek alkalmasak a 
nyelvtanulásra: bevásárláskor, orvosnál, 
moziban, színházban, autóbuszon – olyan 
környezetben, ahol a magyar gyerekek 
általában kerülik a román nyelv haszná-
latát. Emellett, persze, van számos sport-
klub, művészeti tevékenység, ahol román 
barátokat szerezhetnek, és gyakorolhatják 
a román beszédet. A magánórák és a tan-
folyamok legtöbbször (ez nem feltétlenül 
szabály) a román nyelv és irodalom tan-
tárgy támaszául szolgálnak. A román nyelv 
kommunikációs eszközként történő elsajá-
tításához személy szerint a nyelvvel való 
élő találkozást, tapasztalatot javaslom.

– Milyen készségeket kellene fejlesszenek 
ezek a román nyelvű kiegészítő tevékeny-
ségek?
– Ha gyerekeknek szánják őket, a tanfo-
lyamokat inkább a nem formális vetületre 
kellene összpontosítani, és úgy haszno-
sítani a rendelkezésre álló időt, hogy ne 
csak tanteremben tartott órák legyenek, 
hanem megkönnyítsék a gyerekek szá-
mára a román nyelvű kommunikációt fel-
tételező valós helyzetekkel való találko-
zást. Persze adott ponton a nyelv elméleti 
elemeire is szükségük lesz, de leginkább 
arra van szükségük, hogy bátorságot 
nyerjenek, és minél folyékonyabban tud-
ják beszélni a román nyelvet. Tudjanak 
bármikor segítséget kérni, biztonságban 

érezzék magukat afelől, hogy bármilyen 
helyzetbe is kerülnének, képesek lesznek 
kommunikálni és megértetni magukat.

– Tapasztalata szerint milyen hatással 
van a diákok fejlődésére, iskolai teljesít-
ményére, ha szabadidőben is tanulnak 
románul?
– Szemmel láthatóan pozitív hatással van 
a gyerekek nyelvi teljesítményére, ha bár-
milyen román nyelvű tevékenységet láto-
gatnak. Voltak tanítványaim, akik olyan 
klubokba jártak sportfoglalkozásokra, 
ahol az edző és a csapattársaik román 
nemzetiségűek voltak, és ez őket is arra 
kényszerítette, hogy románul beszélje-
nek. Örömmel tapasztalták, hogy társaik 
nem ítélik el, nem javítják ki őket állan-
dóan azért, mert nem tudnak anyanyelvi 
szinten románul. Ez bátorítóan hatott 
rájuk, arra ösztönözte őket, hogy baráti 
kapcsolatokat kössenek román gyerekek-
kel, és az iskolai tevékenységükre is jó-
tékony hatással volt: sokkal gyorsabban 
haladtak a tananyaggal, belátták a leckék 
értelmét, és alig várták, hogy új fogalma-
kat tanuljunk, melyeket majd a délutáni 
foglalkozásokon használhatnak. Szüne-
tekben odajöttek hozzám, hogy elmesél-

jék, miről beszélgettek új barátaikkal, ho-
gyan zajlottak a foglalkozások. Kedvező, 
kellemes és hatékony környezetben fej-
lődni tudtak, és maguk is elkezdtek más 
ilyen helyzeteket teremteni, az osztály-
társaikat is bevonni ezekbe. Fantasztikus 
volt a haladás. Bármilyen típusú iskolán 
kívüli, lehetőleg nem formális román 
nyelvű foglalkozás hatalmas nyereség a 
gyerekek számára, és jó befektetés a szü-
lőknek, mert minden bizonnyal meg fog 
mutatkozni az eredmény.
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Nem elegendő az iskolai románóra, fontos, hogy a gyerekek valós helyzetekben is találkozzanak a román nyelvvel 

 » Adott ponton a nyelv elméleti 
elemeire is szükségük lesz, de 
leginkább arra, hogy bátorságot 
nyerjenek, és minél folyékonyab-
ban tudják beszélni a román nyel-
vet. Tudjanak bármikor segítsé-
get kérni, biztonságban érezzék 
magukat afelől, hogy bármilyen 
helyzetbe is kerülnének, képesek 
lesznek kommunikálni és megér-
tetni magukat.

 » Akárcsak más gyerekek ese-
tében, a magyar gyerekekben is 
megvan a tanulási, a felfedezési 
vágy. És amint megértik, hogy 
nem azért kell megtanulniuk 
románul, „mert kell”, hanem 
mert minden elsajátított új nyelv 
nyereség az ember számára, mert 
románul tanulni vagány és szóra-
koztató is lehet, akkor érdeklődő-
vé és motiválttá válnak.

ELISA ROFF ROMÁNTANÁR A NYELVVEL VALÓ ÉLŐ TALÁLKOZÁS SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL, AZ ÉRDEKLŐDÉS FELKELTÉSÉNEK FONTOSSÁGÁRÓL

Nem tanítja meg az iskola románul a magyar gyereket
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