
„Néha szoktam cigányul írni a messengeren.” 
És az iskolában miért nem?   
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Együtt – másként. Az integráció útelágazásai 

XI. Miskolci Taní-tani Konferencia 



Magyarország alaptörvénye 
XXIX. cikk, első bekezdés 

 

A Magyarországon élő nemzetiségeknek joguk 
van az anyanyelvhasználathoz, a saját nyelven 

való egyéni és közösségi névhasználathoz, saját 
kultúrájuk ápolásához és az anyanyelvű 

oktatáshoz. 



Iskola és sztenderd összekapcsolódása 

• Az etnikai elrendeződés számára megszerzett 
vagy megszerzendő nyelvi jogokat a 
nemzetállami mátrixban a tárggyá vált, 
dologiasított nyelv konstrukciójához lehet 
kötni 

• Az iskolai „tannyelv”  mindig   
     sztenderdizált 



Romani sztenderdizációs kísérletek 
• A sztenderd nyelvi ideológiát képviselő centrum hiányában nem 

alakulhat ki (Busch 2012: 71) a beszélőktől független eszményként 
létező, helyesként értelmezett és intézmények által rögzített formát 
öltő (Milroy 2001) sztenderd 
 

• Mivel a nyelvről szóló európai gondolkodás a sztenderd eszméjére 
épül, ez az állapot deficitként értelmeződik 
 

• E nézőpontból a romani jellemzően elsődlegesen orális, 
funkcionálisan korlátozott lehetőségekkel bíró, romani egynyelvű 
beszélőkkel nem vagy ritkán rendelkező nyelvként jelenítődik meg 
(Halwachs 2011: 381-382) 
 



Írásosság nélkül nincs tanulás 
• Az iskolában hagyományosan többségi, írásos és dekontextualizált 

tartalmak jelennek meg (Hornberger-Link 2012: 269) 
 

• Magyarországon egy-egy iskola sikerességének egyik meghatározó 
kritériuma a 6. és 8. évfolyamokat érintő Országos 
Kompetenciamérés 
 

• Emiatt és a továbbtanulás esélyének biztosítása miatt az olvasás- és 
íráskészség fejlettségét bizonyító írásbeli produktumok kiemelten 
fontosak a pedagógusok számára. Saját sikerességüket a gyerekek 
írásbeli produktumain gondolják leginkább lemérhetőnek. 



A kiterjedt és szabályozott írásbeliségű magyar 
nyelvi gyakorlatok során bizonyos, 
sztenderdként értelmezett erőforrások a 
helyesség értéktulajdonítását kapják, míg 
mások stigmatizálódnak. 
 
Ennek megfelelően a pedagógusok a gyerekek 
romani nyelvi gyakorlatait is a helyes – nem 
helyes oppozícióban kísérlik meg elhelyezni.  
 
Mindig a helyes nyelvi erőforrást keresik, de a 
sztenderd hiányában nem találják. Ez 
különösen a literacy esetében tűnik számukra 
problémásnak, ahol az orthografikus 
szabályozottság hiányával is szembesülnek.  

 

Gizella 
…valamit úgy nem ért, és akkor Botond vagy 
én azt mondjuk, hogy jó akkor most mondd 
már cigányul ezt, ha nem érted. Az egyik mond 
egy- egyet rá, a másik egy másikat, a harmadik 
egy harmadikat, és már nem is értjük, hogy 
most körülbelül- nem is hasonlítanak 
egymásra, és elkezdenek vitatkozni, hogy nem 
igaz, nem úgy van, nem így [nevetés] és akkor- 
na akkor gyere ki írd le a táblára, és 
egyszerűen nem tud egyetlenegy szót sem 
leírni. 
Botond 
majdnem mindenki másképp írja le, egyébként 
igen 
Gizella 
hogy- amit még ha ugyanúgy is ejtik, tehát 
ilyen hangzóeltérések vannak. tehát leírásba 
pedig abszolút teljesen. és annyira felborítja az 
órának a menetét, hogy utána már szinte 
lehetetlen vissza- vissza- téríteni 
(részlet egy 2017 októberi műhelybeszélgetésből, Gizella 
harmadikos osztályfőnök, Botond a ped. asszisztense) 

 



(1) vadálat, gaugyáko [‚okos’], 
árányosó, roszno, bundáso, 

kamáv le gyuklesz [’szeretem a 
kutyát’], háziálat a kutya, dáráv 

kátár o [’félek tőle’] 
 

(2) gyukel [’kutya’], lácso életo 
[’jó élet’], nyálinel leszke pure 

[’nyalja a lábát’],  
fárkásó , vadász, csoro 

[’szegény’], szábádno [’free’], 
bokálo, [’hungry’]. 

 



Ortográfiai nehézségek 
Iza: És itt vetődik fel az a nagy helyzet, hogy mi a 
 magyar helyesírásban hát bizony 
 szabályokhoz kötjük őket <értsd: a diákokat>. 
 Ott vannak a merev szabályok a hosszú, a 
 rövid magánhangzók, mássalhangzók és azok 
 leírása. Ellenben a cigány nyelvben pedig ott 
 van a nagy szabadság. Tehát akkor mit is 
 várunk a gyerektől, hogy- hogy- hogy 
 próbáljon nekünk megfelelni?  



Transzparens írásrendszerek 
• Az említett szigorú szabályok többek között: 

– Magánhangzók és mássalhangzók hosszúsága 
– Hasonulások, összeolvadások 

 

• Ugyanakkor a magyar írásrendszer alapvetően fonematikus jellegű, 
az írás a beszédet követi, egy betű egy hangnak felel meg 

• A romani beszédmódok heterográf írásmódja a magyar írásrendszer 
használói számára teljes mértékben transzparens (fonematikus, egy 
betű egy hangnak felel meg) 

•  A kétféle írásbeliség támogatja egymást, de legalábbis nem nehezíti 
meg a tanulók dolgát 



„A mi gyerekeink tudnak írni magyarul, de nem 

tudnak helyesen írni magyarul” (Iza, felsős történelem-francia szakos tanár) 

• García és Kleyn (2016: 24) szerint „A transzlingvális 
pedagógia segíti a tanárokat a elválasztani egymástól 
az egyes nyelvekhez kötött nyelvspecifikus 
képességeket és az általános nyelvi képességeket (a 
diákok képessége az érvelésre, a következtetésre, 
komplex gondolatok közlésére stb.)” – HJI fordítása 
 

• A helyesírás nyelvspecifikus képesség, az íráshoz 
szükséges képességek általános nyelvi képességek 
 



Összefoglalás 
- A fejlődés lehetőségét adja, ha a transzlingváló tevékenységek során a tanárok a nyelvspecifikus és 

általános nyelvi képességek közötti különbségtételt nem csak a szóbeliségben, de az írásbeliségben 
is szem előtt tartják 
 

- Az íráskészség nem nyelvhez kötött képesség 
 

- A gondolatok összegyűjtése, elrendezése, leírása, különböző műfajú írásbeli produktumok készítése 
mind-mind olyan általános nyelvi képességek, amelyekhez hozzátesz a romani nyelvi források 
írásbeli használata 
 

- A helyesírás (ortográfia) ellenben az egyes nyelvhez, jelen esetben a magyarhoz kötött 
 

- A transzlingváló pedagógia írás és helyesírás elválasztása mellett érvel 
 

- Így a transzlingváló írásos tevékenységek nem hibaforrásként, hanem erőforrásként jelenhetnek 
meg az iskolában, a tanulók ugyanúgy bevonhatják nyelvi repertoárjuk egészét, ahogy azt szóbeli 
tevékenységeik során megtehetik 
 

- Ennek feltétele, hogy a transzlingválást alkalmazó tanárok úgy transzformálják saját ortográfia-
központú szemléletüket, hogy elsősorban az írásbeliség gyakorlatát támogassák, és elszakadjanak a 
helyesség-helytelenség standard- és ortográfia-központú szemléletétől. 
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