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A moldvai csángómagyarok magyar nyelvi oktatásáról, az ezredforduló óta 
rendkívül sokat olvashattak a kisebbségi témák iránt érdeklődők. 2000-től kezdve e 
közösségek számára valóban új időszámítás kezdődött az anyanyelvi nevelés terén. 
Ebben az évben indultak ugyanis a moldvai csángó falvakban az első szervezett, 
iskolán kívüli magyar nyelvű foglalkozások, ahol a nyelvileg már-már teljesen asz-
szimilálódott csángók gyermekei újra fölfedezhették őseik nyelvét és kultúráját. A 
Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCsMSz) által létrehozott Moldvai Magyar 
Oktatási Program később kinőtte a szabadidős foglalkozás kereteit, és elérte a román 
hatóságoknál, hogy az állami iskolákban is elindíthassák a magyar nyelvoktatást. Így 
a 2002/2003-as tanévtől kezdve fokozatosan egyre több moldvai faluban jelent meg 
az anyanyelv mint tantárgy, melyet heti három, helyenként négy órában oktatnak. 
Afolyt tAz idei 2008/2009-es tanévben már 20 településen folyik magyar nyelvok-
tatás, és állami keretek között 955 gyermek tanul magyarul.1 Az anyanyelv oktatását 
azonban a kezdetektől mostanáig a román hatóságok és a romániai katolikus egy-
ház nyelvi jogokat sértő ellenlépései kísérik; így például legutóbb a Szitáson folyó 
magyaroktatást támadta meg a helyi katolikus pap és a helyi vezetőség.2 A moldvai 
csángók magyar nyelvi oktatásának hasonló konfl iktusairól és nyelvpolitikai kérdé-
seiről gyakran hallhattunk a magyar tudományos és közéletben. Azonban az oktatás 
módszertani kérdéseiről és lehetőségeiről kevesebb szó esik, noha kétségtelenül nagy 
kihívás előtt áll a Moldvába érkező magyar nyelvtanár.

A könyv, amelyet e néhány oldalon bemutatni szeretnék, a moldvai csángók ma-
gyar nyelvi oktatásának eszköztárát gazdagítja. A román–magyar kétnyelvű Buchet 
– Bokréta című kötet alcíme szerint: „Moldvai magyar könyv. Családi olvasókönyv 
moldvai csángómagyar gyermekek és fi atalok részére. A moldvai magyar közösség 
részére.” A 2006-ban megjelent olvasókönyv a szerző korábbi, 1995-ben megjelent 
„Abecedar mărunt – Apró Ábécé” című tankönyvének kibővített, javított változata. 
E könyvek áttekintésekor mindenképpen fi gyelembe kell vennünk, hogy ezek – kü-
lönösen az 1995-ös változat – az első kísérletek a kifejezetten moldvai magyaroknak 

1 Erről bővebben a MCsMSz honlapján, a www.csango.ro oldalon lehet olvasni. Az oktatás helyzetéről a 
beszámolót Hegyeli Attila, a Moldvai Magyar Oktatási Program vezetője készítette.

2 Lásd.: http://csango.ro/index.php?page=tamadas
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szóló tananyagok létrehozásában.3 Szerzőjük, Csicsó Antal maga is moldvai csángó-
magyar, klézsei származású. Ez mindenképpen hitelesíti szerzőnket, hiszen belülről 
ismeri a moldvai csángók nyelvi helyzetét, nyelvi és társadalmi problémáit, továbbá 
beszéli a csángó dialektus egy változatát. Csicsó Antal korábban a Moldvai Csángó-
magyar Szövetségben is jelentős szerepet vállalt. A ’90-es évek második felében ő 
töltötte be a szervezet alelnöki posztját. A Szövetség ebben az időszakban tette meg 
az első lépéseket a moldvai csángók magyar nyelvi nevelése felé.

A Buchet – Bokréta olvasókönyv egy vagy két tanévre kínál tananyagot a ma-
gyarul tanulóknak. Azonban a moldvai magyaroktatás helyzetéből következően nem 
egyértelmű, hogy milyen életkorú és milyen fejlődési szinten álló diákok veszik 
kezükbe a könyvet. Hiszen a csángómagyar gyermekek többnyire nem első osztály-
ban kezdik a magyartanulást. A beiratkozott gyermekeket nyelvtudásuk, illetve a 
magyar nyelvű írás és olvasás terén elért készségeik szerint osztják kezdő és haladó 
csoportokba. Ezentúl az oktatási program vezetője, Hegyeli Attila javaslata szerint 
külön csoportot alkotnak az óvodások és az első osztályosok, a 2–4. osztályosok és 
az 5–8. osztályosok, valamint igény esetén a felnőttek. Mindez a tankönyvírás szem-
pontjából azt jelenti, hogy az olvasókönyvnek egyszerre kell különböző életkorú 
tanulók számára hasznosnak és motiválónak mutatkoznia. A kifejezetten moldvai 
csángók számára megjelentetett taneszközökben még mindig nagy hiány mutat-
kozik, így érthető, hogy Csicsó Antal a könyvének használatából nem akar kizárni 
senkit; – ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy nagyon sokféle igényű felhasználónak 
kell megfelelnie.

Szintén problémát jelent az olvasókönyvet használó diákok nyelvi ismereteinek 
meghatározása, hiszen Moldva különböző részein eltérő a csángómagyarok nyelv-
vesztésének mértéke. Az északi csángók már kevésbé, a székelyes csángók még 
sokkal inkább beszélik saját dialektusukat. Ugyanakkor egy falun belül is vannak 
gyermekek, akik jól megtanulták szüleiktől, nagyszüleiktől a csángó nyelvváltozatot, 
és vannak, akik román anyanyelvűek. Ebből következik, hogy a Buchet – Bokréta 
román–magyar kétnyelvű kiadvány lett. Sajnálatosnak tartom azonban, hogy ez a 
kétnyelvűség a könyvben román dominanciájú kétnyelvűség. Így az előszó, az első 
két fejezet feladatainak az utasításai és a nyelvtani magyarázatok csak román nyel-
ven jelennek meg.4 Nyilván a román nyelvű szövegváltozat szükséges akkor, ha az 
előszót például a magyarul már nem beszélő szülők olvassák. Ugyanígy szükséges 

3 E köteteken kívül egy további olvasókönyvből tanulhatnak a csángómagyar gyermekek, melyet a Mold-
vai Magyar Oktatási Program két tanárnője Borsos Gyöngyi és Ferencz Éva szerkesztett. Ennek címe: 
Szöveggyűjtemény csángó gyermekeknek”.

4 Ezúton szeretném megköszönni Csomortáni Erikának, a PTE Kultúratudományi Doktori Program dokto-
randusz hallgatójának, hogy lefordította számomra az olvasókönyv előszavát.
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lehet, ha egy nyelvtanuló önállóan vállalkozik arra, hogy e könyv alapján magyar 
nyelvtudását tökéletesítse; a szerző az előszóban ennek lehetőségét sem zárja ki. 
Ugyanakkor a nyelvoktatás szempontjából nem előnyös, ha egy nyelvkönyvben a 
közvetítő nyelv közel azonos mennyiségben jelenik meg, mint a célnyelv. (Külö-
nösen jellemző ez az arány a könyv első, második fejezeteire.) Hozzáteszem, ez a 
közvetítő nyelv csak a diákok egy részének anyanyelve. Ha azt feltételezzük, hogy a 
könyv forgatói nem beszélik olyan mértékben a magyar nyelvet, hogy az anyanyelvi 
nevelés módszerei szerint lehetne felépíteni az olvasókönyvet, akkor az idegen nyelv 
oktatásának módszertanából kell kiindulni. Azonban ez esetben is törekedni kellett 
volna a célnyelvi szövegek arányának növelésére. Vagy legalábbis a kétnyelvűsé-
get megtartva, mindkét nyelven megjeleníteni az előszót, az utasításokat, illetve a 
magyarázatokat. Ha viszont azt feltételezi a szerző – amint az előszóban is szerepel 
–, hogy minden csángó gyermek kilenc éves korára valamilyen szinten elsajátítja 
a magyar nyelv csángó dialektusát, akkor különösen nem célszerű csak a románt 
közvetítő nyelvként alkalmazni. Itt azonban újból felmerül az a probléma, hogy a 
széleskörű és vegyes olvasóközönség miatt nem állapítható meg egy olyan szint a 
nyelvtudásban, amelyből a könyv kiindulhatna.

Az olvasókönyv nyelvhasználatával kapcsolatban egy további, nyelvpolitikai 
kérdés merül fel: a magyarországi sztenderdet, avagy a csángók saját dialektusát 
tanítsa-e az olvasókönyv? Erről a kérdésről régóta folynak viták, és módszertanilag 
nem is igen egyszerű megoldást találni rá. A Moldvai Magyar Oktatási Program azt 
hangsúlyozza, hogy az írásbeliséggel is rendelkező, kanonizált magyar irodalmi 
nyelvet kell a tanórán megtanítani a gyermekeknek. Ugyanakkor hangsúlyt fektetnek 
arra, hogy a népdalok, népi játékok, mondókák kapcsán felhívják a fi gyelmet a kö-
zösségben beszélt csángó dialektus értékeire. Mások jobban hangsúlyozzák a csángó 
dialektus megtartását az oktatáson keresztül, vagy egyenesen egy csángó köznyelv 
és írott nyelv kialakítására buzdítanak. Csicsó Antal az olvasókönyvében szintén a 
magyar irodalmi nyelvet tanítja: a magyar ábécét, új magyar szavakat tanulhatnak 
a gyerekek, és magyar nyelvű olvasmányokat olvashatnak. Nagyon jó megoldás-
nak tűnik, hogy a könyvben a magyar irodalmi nyelven írt szövegek mellett nagy 
számban jelennek meg a csángó dialektusban (pontosabban annak kiejtés szerinti 
lejegyzésében) írt népdalok, versek, balladák, imádságok. Ezek a szövegek külön-
böző falvakból származnak, így a moldvai csángó dialektus legkülönbözőbb formáit 
mutatják meg. Továbbá a szerző vegyesen közli a magyar költők műveit, a magyar 
népköltészet termékeit és a csángó dialektusban lejegyzett szövegeket. Így egymás 
mellé kerülhet például Arany János „Szent László” c. verse és egy lészpedi szentes 
ének. De ugyanígy a magyar költők művei mellett megjelennek csángó költők ver-
sei is, így Lakatos Demeteré és Duma-István Andrásé. A szerző néhány verset két 
formában is közöl: csángó nyelvváltozatban és magyar sztenderd nyelvváltozatban 
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is, ami lehetővé teszi, hogy a tanárok rávilágítsanak a dialektus és az irodalmi nyelv 
különbségeire. A csángó gyermekeknek e szövegeken keresztül lehetőségük van saját 
lokális kultúrájuk mélyebb megismerésére. Továbbá az olvasókönyv összeállítása 
ily módon rávilágít, hogy a csángó kultúra és nyelvváltozatok értékei egyenrangúak 
más magyar közösségek kultúráival és nyelvváltozataival.

A könyv olvasmányanyaga egyrészt ezekből az irodalmi és népköltészeti mű-
vekből áll össze, másrészt viszont egy összefüggő történetet kísérhet végig tanulmá-
nyai során a nyelvtanuló. Péter, a magyarul tanuló moldvai csángó fi ú és barátja, a 
csíkszeredai Tibor kalandjait olvashatjuk az egyes leckékben. Mivel az olvasmányok 
csángó környezetben, zömében csángó szereplőkkel zajlanak, ezért itt is megjelenik 
a dialektus – így természetesen a csángó szereplők beszédében. Például:

„Péter mondogatta:
– Az emberek, a gazdák hamar kelnek. Aki darék, megél. A faluban mindenki dolgozik. 
Ne, ott van Ilona néném háza. Ilona néne regvel hamar kel, met kell menni kapálni. A 
mezei munka nehez.”

Ugyanakkor a narrátor szövege is átvált olykor a moldvai csángó dialektusba. 
Például:

„Hétfőn regvel Péterék elindultak az erdőbe gombáét. Amikor elindultak még köd vót. 
Erről tudták előre, aznap meleg időt várhatnak.”

Tehát az egyes nyelvváltozatok nem különülnek el szerepek szerint (narrátor, 
csángó beszélő), így a tanár feladata marad, hogy rávilágítson az irodalmi nyelv és 
a dialektus különbségeire. Mindez azért nélkülözhetetlen, mert a diáknak meg kell 
tanulnia kiválasztani a funkciónak és a környezetnek megfelelő nyelvváltozatot. 
Abból a szempontból viszont dicséret illeti az olvasmányokat, hogy nem egy idegen 
világba kalauzolja olvasóját, hanem saját kultúrájában mozoghat olvasás közben. Az 
újdonságot Tibor és környezete közvetítik fokozatosan a tanulók számára.

Csicsó Antal elsősorban a Bákótól délre fekvő csángó falvak nyelvjárását közve-
títi tankönyvében. Ezt saját klézsei származásával indokolja. Érthető, hogy a szerző 
ebben a nyelvjárásban kompetens, így ezt mutatja be olvasókönyvében is. Azonban 
felmerül a kérdés, hogy vajon az északi csángó falvak nyelvtanulói számára is meg-
felelő-e ez a tankönyv, ha az ő nyelvjárásuk csak nyomokban jelenik meg benne. A 
szerző továbbá azzal is indokolja e csángó nyelvváltozat kiemelését, mivel szerinte 
ez áll legközelebb a magyar irodalmi nyelvhez. Az előszóban hangsúlyozza, hogy 
az olvasmányok szövegének összeállítását hosszas tudományos vizsgálatok előzték 
meg. A könyvben hozzávetőlegesen 2500 olyan magyar szó jelenik meg, amelyek 
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a moldvai dialektusban is jelen vannak, továbbá 2500 olyan magyar szó, amelyek 
nem ismertek Moldvában.

A Buchet – Bokréta olvasókönyv hat fejezetre tagolódik. Az első fejezet cél-
ja, hogy a tanulókkal megismertesse a magyar ábécét, megtanítson magyarul írni 
és olvasni. Az egyes leckék az egyes hangokkal, illetve betűkkel ismertetik meg a 
tanulókat kontrasztív módon, a magyart a román nyelv hangjaihoz illetve a csángó 
dialektusokéhoz hasonlítva. Itt az olvasmányok román nyelvű fordításban is meg-
jelennek, ami a későbbi fejezetek során fokozatosan elmarad. A második fejezet a 
nyelvtant és a mai magyar nyelvet mutatja be. A nyelvtani magyarázatok miatt a 
román nyelv ebben a fejezetben különösen dominál, bár a magyar nyelvű olvas-
mányok itt is folytatódnak. A nyelvtan tanításában nem mutatkozik meg a magyar 
mint idegen nyelv szemléletmódja. Csicsó Antal a hagyományos magyarországi 
nyelvtanórai tananyagot, a leíró magyar nyelvtant tanítja. Viszont a kontrasztív 
bemutatás itt is jelen van: mind a román, mind a csángó dialektusokhoz hasonlítja 
az egyes nyelvtani jelenségeket. A nyelvtan bemutatása mellett ennek a fejezetnek 
a szókincs fejlesztése a célja: a nyelvtanból, az olvasmányokból kiindulva, illetve 
tematikus gyűjtésben jelennek meg a magyar irodalmi nyelv szavainak csoportjai, 
román fordítással. Így például az utazás, a magyar ételek vagy a foglalkozások. A 
harmadik fejezet már a haladóbb nyelvtanulóknak szól: magyar irodalmi műveket 
és csángómagyar olvasmányokat tartalmaz. Ebben a fejezetben már csak magyarul 
jelennek meg a szövegek, szószedetekkel kiegészítve. A szerzői utasítás is magyarul 
szerepel, ebben a szerző a szótár használatára bíztatja a tanulókat. A negyedik fejezet 
olvasmányai alapvető ismereteket közölnek a moldvai csángómagyarokról, majd 
az egész magyarságról. Így itt már a tanuló magyarul olvashat saját származásáról, 
illetve a magyar honfoglalásról. Sőt a szerző már történelmi források olvasását is fel-
kínálja a diákoknak. Végül az ötödik és a hatodik fejezet magyar-román szószedetet 
tartalmaz: az előbbi a leckék szótárát, az utóbbi a könyvben lévő szavak szótárát. Az 
előszóban a szerző felhívja a fi gyelmet arra, hogy ezekben a szószedetekben nem 
mutatja be a szavak összes jelentését, így ez nem helyettesíti a szótárhasználatot. 

Módszertani szempontból elmondhatjuk a Buchet – Bokréta tankönyvről, hogy 
olvasókönyvként a csángók körében jó oktatási segédanyagot alkot – a túl tágan 
meghatározott tanulóközönségre mért tananyag említett problémáival együtt. Amit 
azonban ez az olvasókönyv sem pótol, az a magyar nyelv oktatásához kapcsolódó 
kreatív, készségfejlesztő feladatok gyűjteménye. Bár néhány feladat megjelenik 
ebben a kiadványban is, ez korántsem elegendő ahhoz, hogy a Moldvában tanító 
magyartanárok megvalósíthassák a Moldvai Magyar Oktatási Program által kitűzött 
célt: „kreatív, szórakoztató együttműködésen” alapuló foglalkoztatást (frontális 
oktatás helyett). Hiszen a Buchet – Bokréta valóban csak olvasókönyv. Nyelv-
könyvnek nem lenne elegendő az olvastató-fordító módszer alkalmazása. Csicsó 
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Antal olvasókönyve viszont egy jó kiindulópont lehet ahhoz, hogy ezt kiegészítve, 
ebben a szellemben a modern nyelvoktatás módszertanát fi gyelembe vevő feladat-
gyűjtemények vagy komplex nyelvkönyvek is születhessenek a moldvai csángó 
nyelvtanulók számára.
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Reader for Csángó-Hungarians. Ciceu, Anton – Csicsó, Antal: Buchet – Bokréta 

(Bunch of fl owers). Gonda Könyvkiadó. Eger. 2006. pp. 407.

The review introduces a reader for Csángó-Hungarians. Csángó-Hungarians are an ethnic group living 
in Moldavia (Romania), who have mostly assimilated into the Romanian majority but have kept traces 
of ancient Hungarian culture and dialect. The Csángó-Hungarian children are bilingual or their mother 
tongue is Romanian. They have only been offered to receive education in Hungarian since the year 
2000. Over these few years, great ethno-political and language-policy struggles have characterized 
this education, let alone the under-defi ned educational methodologies to be used. Apart from present-
ing the build-up and methodology of the reader, the review also points out which problems the book 
addresses and how it tries to solve them, and also indicates those issues that are still unsolved in the 
reader, due to their complexity.
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