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A transzlingválás (García 2009) 
• A nyelvek nem struktúrák, hanem legalább két ember között 

megvalósuló cselekvési módok, melyek nem 
függetleníthetők az embert körülvevő szociális tértől (García 
2014: 149) 

• A beszélők a kommunikatív lehetőségek maximalizálása 
érdekében különböző nyelvi erőforrásokat használnak 

• A megszólalásnál nem elsődleges szempont, hogy a használt 
nyelvi források melyik nyelvhez tartoznak: a nyelvi repertoár 
egyetlen dinamikus komplexitás, amit aztán a beszélő 
megtanul két elszeparált nyelvként kezelni (García-Klein 
2016) 

 



A transzlingválás 
egyszerre beszédmód és pedagógia 

• A transzlingváló beszédmód:  
 
– Kiteljesedett és belépő kétnyelvűek 

egyaránt élnek vele 
 

– A kétnyelvűek ideális esetben nyelvi 
forrásaik összességét használják mind a 
tanuláshoz, mind identitásaik jelöléséhez 

• A transzlingváló pedagógia: 
 
– Beépíti az otthon használt nyelvi 

forrásokat, diszkurzív 
viselkedésmódokat és 
megismerési módokat az iskolai 
tanulási folyamatba 

– A gyerekek ajkán megjelenő 
nyelvre figyel, és nem azt a 
nyelvet tanítja, amelyik a 
tanmenetekben és a 
grammatikákban megjelenik 

 
 



A transzlingváló pedagógia célja 
• Kiegészítő álláspont 

– Egyesek kiegészítésnek, támogatásnak használják a 
transzlingválást. Azt gondolják, hogy a gyerek teljes nyelvi 
repertoárjának bevonása csak időleges, és abból a célból 
hasznos, hogy segítsen az új nyelv elsajátításában. 

• Transzformatív álláspont 
– Ezek a tanárok a transzlingválást egy olyan eszköznek tekintik, 

amely felhasználja a gyerek teljes nyelvi repertoárját ahhoz, 
hogy átírja a nyelvek hierarchiáját az iskolában és az országban. 
Ezzel a nyelv erejét visszaadja a közösségeknek és beszélőiknek. 



A közösség beszédmódjainak megismerése 
Több színterű etnolingvisztikai kutatás (Marcus 1995, Lajos 2015) 

• Elsődleges színtér az óvoda és az iskola (makroszint)  
• Órák, foglalkozások látogatása 

• hospitálási naplók vezetése 

• Egyéb színterek: tanoda, családok otthonai, közösségi tér a telepen 
(mikroszint) 
• Interjúk a szereplőkkel 

• Iskolai beszédmódokhoz való (diszkurzív) viszonyulások feltárása  

• Hosszú távú cél: a romani nyelvi források iskolai bevezetése 



A transzlingváló kommunikáció 
pedagógiájának adaptációja 
• Programunk újszerűsége, hogy García elméletét kiterjeszti egy nem 

sztenderdizált beszédmódra 

• A közösséget nem érintették a romanival kapcsolatos magyarországi 
sztenderdizációs kísérletek 

• „Ezt a sajátos cigány nyelvet. Ezért is alakult ki itt ez a sajátos lovari nyelv, 
hogy nagyon keveredett a magyar szavakkal. […] Vannak a rakamazi és a 
hodászi cigányok. Ők nagyon szépen beszélik a cigány nyelvet. Ha tőlünk 
cigány elkezd cigányul beszélni velük, akkor néha mosolyognak, hogy ez nem 
is valódi nyelv.”  

• Az iskolát és a sztenderdet egységben látjuk. Ezért tűnik szükségszerűségnek 
a romani sztenderdizációja 

• A transzlingváló kommunikáció pedagógiája a sztenderd változat létrehozása 
nélkül számolja fel a lingvicista gyakorlatokat az oktatásban 



Nyelvi ideológiák az iskolában 

 

„Beszélhetnek nyugodtan cigányul. Már amilyen cigány nyelv ez. De mégis a 
magyart hozzuk előtérbe, mert ők csak így tudnak érvényesülni, máshogy nem 
nagyon tudnak érvényesülni itt, Magyarországon.” 

 

„De ez nem az igazi lovári nyelv. Mikor egyszer felolvastam […] egy másik 
osztályomnak egy cigány mesét, akkor nem értették meg a gyerekek. […] Nem az a 
lovári nyelv, amin beszélnek, hanem ez egy ilyen keverék nyelv.” 

 

 



szimbolikus hatalom és erőszak (Bourdieu 1991) 
1. osztályos fókuszcsoportos interjú 
r1 de mér? <újabb nevetgélés> szerettek cigányul beszélni? 
 gyxxx neeem! <többen, kórusban mondják> 
r1 nem? <nevet> 
r2 és miért nem? 
r3 mer magyarul kell az iskolába beszélni.  
 
3. osztályos fókuszcsoportos interjú 

r1 És amikor otthon vagytok, gyerekek, testvérek együtt, akkor hogy  szoktatok 
 beszélgetni? Magyarul? 

r1 Magyarul. 

r2 Én otthon abszolút nem beszélek cigányul. Minket nem tanítottak meg 
 cigányul beszélni, mert apukám kisebbségi kés- [.] kép- [.] képviselő, van  egy 
 boltja és ott dolgozik anyukám. 

 
Közösségből származó pedagógusasszisztens: 
r ez a cigány nyelv el van korcsosulva. 



Appercepciós mező (Bahtyin 1981) 

Az a tartomány, amelyen a címzett a beszédet érzékeli 
„Szövegértésből felmérés?! Hát mikor nem érti a gyerek. Egy mondatban ha csak egy szót 
rosszul fordít magának úgymond, akkor az már nem az a mondat.”  

 
„Nagyon-nagyon kevés a szókincsük, és ezért nem értik, hogy mit akarok. Például azt 
mondom, hogy kösse össze, például a 8-ast a 8-assal, csak úgy mondom, nem azért nem 
érti, mert buta, hogy kösd össze, hanem mert nem érti, hogy mit mondok” 

 
„Ha azt mondom, hogy relációs jel, nem tudja. Ilyet, hogy relációs jel, nem mondhatok. Még 
a kacsacsőrt se.”  

 

-  Minden esetben a korábban kialakított struktúrák határozzák meg azt, ahogy az új 
információt feldolgozza az egyén, azaz előzetes tudásunk befolyásolja azt, ahogy az új 
információt fogadjuk. 

- „Már a tapasztalataink is konstruáltak, létrejöttükben meghatározó szerepet játszik a 
megismerő rendszerben zajló információ-feldolgozás, ahogyan agyunk fogadja a 
kívülről érkező jelzéseket” (Nahalka 2002: 13). 



A transzlingváló pedagógia alkalmazása megköveteli a tanártól, hogy 
szembemenjen a közvélekedéssel, nevezetesen hogy a diákoknak kezdettől 

fogva tökéletesen kell beszélniük az iskola nyelvén 

 

 

 
 

 

 

„Egy olyan gyereksereget kaptam, akikről 
azt hittem, hogy buták. […] És később 
jöttem rá, hogy nem feltétlenül buta és 
azért néz rám, mikor mondtam neki valami 
utasítást, hanem azért, mert nem érti, amit 
mondok.” 

„Ugye amit mondtam, hogy ugyanabból az 
elsős könyvből tanulnak, és az az igazság, 
hogy tehát korábban 4-5 évesen kerültek 
óvodába. Az óvodában nagyon sokszor csak 
roma nyelven beszéltek, így hiába volt.” 



Mikor cigányul kellett beszélni, mint a havazás, úgy jött. 

A tanár az órán számos lehetőséget biztosít a diákok számára 
arra, hogy használják otthoni megszólalási módjaikat 



A transzlingváló instrukció mindig bevon külső hangokat – szülőket, 
a közösség más tagjait, kortársakat is akár. Ezek az iskola számára 
külső hangok a diákok számára valójában belső hangok, 
amelyek segítik a megértést és a tanulást 
 



A transzlingváló pedagógia kulturálisan releváns és 
multimodális forrásokat használ 



A program célja 
Iskolai eredményesség növelése: 

• A kooperatív és 
multimodális transzlingváló 
pedagógia alkalmazásával a 
gyerekek kreatív és 
kiteljesedett nyelvi 
kompetenciájú 
nyelvhasználókká válnak 
(García 2016) 

 

Pozitív énkép kialakítása: 
• A transzlingvális 

kommunikáció pedagógiája 
– megszünteti a nyelvi hierarchiát 

az iskolában 
– szociális igazságosság: egyenlő 

hozzáférést és lehetőséget 
biztosít az oktatásban 

– segíti a gyerekeket a szociális – 
érzelmi fejlődésükben és az 
identitásuk kialakításában 

(García és Klein 2016) 
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