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Nyelvtanulási bukkanók
Az ellenállás lassíthatja a román nyelv elsajátítását

H A J N A L  C S I L L A

A legutóbbi, 2011-es hazai 
népszámláláskor a maros-
vásárhelyiek 52,3 százaléka 

vallotta magát román, és a meg-
kérdezettek 46,6 százaléka magyar 
anyanyelvűnek. Az utóbbiak közül 
pedig egyre kevesebben vallják 
azt, hogy magas szinten beszélik az 
ország nyelvét, ugyanis sok olyan 
munkalehetőség van, amelyhez 
nem szükséges a román nyelv ma-
gas szintű elsajátítása. 

„Nem adnak el”

Tizenkét évvel ezelőtt költözött Ma-
gyarországról Marosvásárhelyre Ba-
dics Petra, akit színészként és rádi-
ós műsorvezetőként ismertek meg a 
marosvásárhelyiek, ma már televí-
ziós műsorvezetőként is dolgozik, és 
egy óvodáskorú kislány édesanyja. 
Még soha nem járt azelőtt Marosvá-
sárhelyen, amikor egyszer spontán 
eldöntötte, hogy felvételizik az it-
teni Művészeti Egyetemre. „Szóltak 
egyik kedd este, hogy itt is van színi 
egyetem, szerda reggel beültem Tö-
rök András színész mellé, és jöttem 
felvételizni” – meséli Badics Petra, 
aki a férje miatt döntött úgy, hogy 
itt is marad egyetem után, hiszen 
férjének már kialakult élete volt itt. 
„Nem adnak el, mert már sok min-
dent értek, és ha valamit akarok pél-
dául a kenyérboltban vagy taxit ren-
delni, akkor megértetem magam, de 
alapvetően nem beszélem a nyelvet, 
mert nem nagyon voltam rákénysze-
rülve soha, hogy használjam” – me-
séli a Győrből ide költözött műsor-
vezető, aki már kétszer is nekifogott 
románt tanulni magánúton, de idő 
hiányában abbamaradt.

Mihály Alpár Székelyudvarhely-
ről költözött Marosvásárhelyre, és 
informatikusként kapott munkát, 
de úgy érezte, nagyon alulmarad a 
kollégákkal, kliensekkel való be-
szélgetésben, amiért nem uralja 
kellőképpen a román nyelvet, ezért 
döntött úgy, hogy magántanárhoz 
fordul. „Pár hónap alatt gyakorol-
tam annyit, hogy meg mertem szó-
lalni románul a román anyanyelvű-
ek mellett is, azóta is folyamatosan 
tanulom a nyelvet azáltal, hogy 
beszélgetek román kollégáimmal” – 
meséli az informatikus.

Magabiztosabban 
a szakmai életben

A szociológiai felmérések azt mu-
tatják, ha valaki mindkét nyelvet 

jól uralja, több lehetősége van a 
szakmai életben. Molnár Andrea, 
a Hollywood nyelvstúdió tanára 
lapunk megkeresésére válaszolva 
elmondta, nagyon nagy érdeklődés-
sel fogadták a marosvásárhelyiek 
a tavaly ősszel kiadott román nyel-
vű tananyagukat, és a nyelvórá-
iknak negyven százaléka felnőtt. 

„A gyerekek főként az érettségire 
való felkészülés céljából fordulnak 
hozzánk, illetve azért, hogy az is-
kolában jobban teljesítsenek, és 
bátrabban merjenek megszólalni 
román órákon vagy akár azért, hogy 
merjenek szocializálódni a román 
gyerekekkel. A felnőtteknek nagyon 
fontos az, hogy helyt tudjanak áll-
ni munkahelyükön, magabiztosan 
szóba álljanak bárkivel, hivatalos 
ügyeket intézzenek gond nélkül, és 
sok esetben akár jobb munkahelyi 
lehetőségeket is biztosít a román 
nyelv tudása számukra” – fejtette ki 
a tanár klienseik motivációit.

A beszéd gyakorlása felől 
közelítik meg

Mind a gyerekek, mind a felnőttek 
esetében a gond az, hogy akárcsak 
más idegen nyelv esetében, romá-
nul sem mernek megszólalni, mert 

nem volt részük olyan képzésben, 
nem tanultak olyan környezetben, 
amelyben a beszéd gyakorlása ak-
tív része legyen a tanulási tevékeny-
ségnek – mutat rá a hiányosságokra 
a nyelvtanár. „Mivel félnek, és telje-
sen bizonytalanok abban, hogy ké-
pesek elmondani egy helyes mon-
datot románul, ezért inkább nem 

teszik. Sajnos a temérdek elmélet, 
szabály és szövegelemzés nem ve-
zet ahhoz az eredményhez, hogy 
magabiztos nyelvtudást nyújtson. 
Ezzel ellentétben, ha pont a másik 
irányból közelítjük meg, azaz eljut-
tatjuk a tanulót egy olyan szintre a 
nyelvtudásban, amikor ő magabiz-
tosan és helyesen használja a nyel-
vet, akkor ő már képes arra, hogy 
bármilyen szöveget kielemezzen 
és megértsen, vagy továbbfejlessze 
tudását egy konkrét témán belül, 
mint például az irodalmi vagy or-
vosi szaknyelvben” – magyarázza 
Molnár Andrea. Hozzátette, létezik 
egy másik fontos tényező, amelyet 
nem lehet nyelvtanulási akadály-
nak nevezni, mégis rettenetesen 
lelassíthatja vagy akár teljesen visz-
szatarthatja a tanulót attól, hogy 
megtanuljon egy nyelvet, éspedig 
az ellenállás, amit az adott nyelv 
iránt érez. „Ezért első lépésként fon-

tosnak tartjuk azt, hogy ellenállás 
nélkül fogjunk hozzá a tanuláshoz. 
Fontos, hogy a tanuló úgy tekintsen 
a román nyelvre is, mint egy bármi-
lyen idegen nyelvre, mint egy esz-
közre, amit használ, amikor szük-
sége van rá, amivel megkönnyítjük 
a mindennapjainkat, és elérjük cél-
jainkat. Nem engedhetjük azt, hogy 
egy idegen nyelv megakadályozzon 
céljaink elérésében, és kiváló lehe-
tőségek kihasználásában” – fog-
lalja össze a nyelvtanár. Úgy véli, 
óriási önbizalmat ad a nyelvtanulás 
az embereknek, és pár héten belül 
kapnak visszajelzést arról, hogy 

sikeresen használják a nyelvet, és 
szégyenérzet nélkül meg mernek 
szólalni. „Nem a hagyományos 
oktatás szerint történik a tanu-
lás, hanem egy teljesen új mód-
szer szerint, azaz a tanuló saját 
tempója szerint halad egyedül, de 
képzett tanári felügyelet mellett. 
A tevékenységeik nyolcvan száza-
lékát az elmélet gyakorlatba ülte-
tése jelenti, a beszéd gyakorlása, 
ezért mernek megszólalni romá-
nul, és saját mondatokat alkotni, 
amikor szükség van rá” – részle-
tezte a nyelvtanulási módszerei-
ket Molnár Andrea.

Önbizalmat ad a nyelvtanulás. 
Fontos, hogy úgy tekintsünk 
a román nyelvre is, mint egy 
eszközre, amit használunk, amikor 
szükségünk van rá
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• Ha már otthonülésre biztatjuk egymást, jó lehetőség lehet ez az időszak egy ide-
gen nyelv elsajátítására is, vagy az ország nyelvének gyakorlására filmek, könyvek,
tanulóvideók révén. Arra voltunk kíváncsiak, Marosvásárhelyen milyen nyelvtanu-
lási szokások léteznek a magyar felnőttek körében, kik és miért tanulnak románul,
illetve hogyan boldogul az, aki nem beszéli az ország hivatalos nyelvét?

Sípszó után
Ma 17.10 órától a Marosvá-
sárhelyi TVR Sípszó után 
című műsorában a 100 évvel 
ezelőtt Temesváron született 
és 25 esztendeje Kolozsváron 
elhunyt sikeredzőről, Kovács 
Istvánról emlékeznek. Az U Ko-
lozsvár, a Steaua, majd a híres, 
BEK-győztes Ajax mesteréről, 
a román válogatott szövetségi 
kapitányáról Szucher Ervin az 
egykori tanítvánnyal, Hajnal 
Gyulával beszélget.

Felfrissül 
a templombelső
A székelyudvarhelyi Kis Szent 
Teréz-plébániatemplom előre 
betervezett meszelése és 
karbantartási munkálatai miatt 
a hétköznapi szentmiséket a 
plébánia nagytermében tart-
ják. Csütörtökön a nagyböjti 
keresztúti ájtatosságot 18 óra 
30 perckor a templom előtt 
kezdik, majd a templomkert-
ben végzik.

Megsínyli a turizmus
Az új típusú koronavírus 
terjedése csaknem négy-
szer akkora forgalomkiesést 
okozhat a turizmusnak, mint a 
2001. szeptember 11-i amerikai 
terrortámadások, így több ezer 
milliárd dolláros veszteséget 
okozhat – áll az egyik vezető 
londoni makrogazdasági elem-
zőház pénteken ismertetett 
tanulmányában. A Centre for 
Economics and Business Re-
search (CEBR) felidézte, hogy 
az idegenforgalom globális 
szinten 7,4 százalékkal esett 
vissza a 2001-es merényletek 
utáni két évben. A ház közölte: 
modellszámításai azt mutat-
ják, hogy a járvány miatt az 
idei második negyedévben 
a globális turistaforgalom 
valószínűleg 50 százalékkal, 
a turisztikai főszezon szem-
pontjából kritikus harmadik 
negyedévben már kisebb 
mértékben, 30 százalékkal, 
a negyedik negyedévben 10 
százalékkal csökken éves 
összevetésben. A CEBR 2021 
első negyedére jósolja a 
helyzet normalizálódását az 
idegenforgalomban.  A cég 
számításai szerint mindez azt 
jelenti, hogy 2020 egészében 
28 százalékkal eshet vissza a 
globális turizmus, és az ebből 
eredő világgazdasági vesz-
teség megközelítheti a 2500 
milliárd dollárt; ez a globá-
lis hazai össztermék (GDP) 
2,8 százaléka. A globális 
turisztikai üzletág a világ-
gazdasági szintű éves hazai 
össztermék 10,8 százalékát 
állítja elő – ez 8800 milliárd 
dollár szolgáltatási érték, és 
a teljes globális alkalmazotti 
állományon belül is körülbelül 
ennyi a turizmus részaránya 
– áll a CEBR pénteki londoni 
tanulmányában.
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