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Bevezetés 

Jelen dolgozat azt vizsgálja, hogy különböző társadalmi csoportok közötti egyenlőtlen 

viszony hogyan fejeződhet ki a nyelvben. A nyelvi különbségek gyakran társadalmi 

egyenlőtlenséget eredményezhetnek és fordítva. Bizonyos társadalmi csoportokat jellegzetes 

szóhasználat, beszédmód jellemez. Máshogy beszél egy idősebb ember, mint egy fiatal, egy nő 

vagy egy férfi, egyetemista vagy szakmunkás. Más szóhasználat jellemzi a fővárosiakat és más 

a vidékieket, máshogy beszélnek Szegeden és máshogy a Dunántúlon.  Az emberek pedig 

következtetéseket vonnak le a személyiségünkről és különböző csoportokhoz társíthatnak 

minket a beszédünk alapján. Például, egy állásinterjún elutasíthatnak valakit azért, mert nem az 

elvárt normák szerint beszél, például suksüköl, nákol, vagy egyszerűen csak más szavakat 

használ, mint a többség. Ez a jelenség az iskolákban is észrevehető, hiszen itt a többségi 

beszédmód az elvárt, míg a kisebbségi beszédmódok nem elfogadottak, illetve sokszor meg 

sem jelennek az oktatásban.  

 

Nyelvi egyenlőtlenségek az iskolában 

Kontra Miklós szerint „A hazai cigány népesség egy része tannyelvi diszkrimináció 

áldozata, s ebből következően válik munkanélkülivé”1. A beás és a cigány anyanyelvű 

gyermekek ugyanis egy számukra idegen nyelven (magyarul) kénytelenek elkezdeni az iskolát. 

Kemény István 1994-ben végzett cigány vizsgálatának eredményeiből megállapítja, hogy „a 

nem magyar […] anyanyelvű cigányok között tehát az általános iskolát el nem végzők kétszer 

annyian vannak, mint a magyar anyanyelvű cigányok között”2. Ebből következik, hogy „a nem 

magyar anyanyelvű cigány gyerekeket érő tannyelvi diszkrimináció, vagyis az, hogy iskoláikat 

el sem kezdhetik anyanyelvükön, összefügg iskolázatlanságukkal, ami aztán meghatározza 

helyüket a munkaerőpiacon”3.  

A KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszékén 2015 ősze óta működő Romológia 

Diákműhely Tiszavasváriban egy olyan roma közösséget látogatott meg, melyben a romani 

                                                           
1 Kontra Miklós: A nyelvi genocídium fogalma és mai magyarországi megvalósulásai/megvalósításai, in Andrássy 
György - Vogl Márk (szerk.): Az emberi jogok és a nyelvek, Pécs, Pécsi Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Kar, 2010. 
2 Uo. 
3 Uo. 



 
 

nyelvhasználat a jellemző. Tiszavasváriban a cigányok többsége a település határán, telepi 

körülmények között él, a többségi társadalomtól szinte teljesen elkülönülve. A zárt közösségben 

a gyerekek elsődlegesen a cigány nyelvi életvilágban és kultúrában szocializálódnak. Sokan az 

iskolába bekerülve tapasztalják először, hogy az otthon használt diszkurzív bázis különbözik 

az iskolaitól.  A pedagógusokkal és a gyerekekkel készített interjúkból arra következtethetünk, 

hogy ez a közösség is szembesül a kisebbségi nyelvhasználattal szembeni, nem szándékolt, de 

negatív attitűdökkel, melyek tudat alattiak, és az általános társadalmi ideológiákból fakadnak. 

Megfigyelhettük, hogy Tiszavasváriban az iskola és az óvoda felismerte ezt, és megpróbál ezen 

a helyzeten segíteni. Az óvodában ugyanis megjelenik egy, a nyelvi különbségek csökkentését 

célzó program, mely nem zárja ki teljesen a gyerekek otthoni beszédmódjait, és a magyar 

nyelvhez rendelt elemek kiépítésének elsődleges és egyetlen célját szem előtt tartva engedi be 

átmenetileg a romani nyelvi forrásokat is a tanulási folyamatba. Az iskola pedagógiai programja 

azonban (még) nem vesz tudomást a tanulók nyelvi különbségeiről, segítségnyújtási szándékuk 

egyelőre másban nyilvánul meg (például a differenciálás, kooperatív tanulás jelentőségének 

hangsúlyozásában).    

 

A szimbolikus hatalom megnyilvánulása a társas interakciókban 

A fent említett iskolai egyenlőtlenséget a következőkben abból a szempontból 

vizsgálom, hogy az egyén hogyan érzékeli a beszédpartnerek közti különbségeket, illetve hogy 

az egyén beszédmódjai hogyan befolyásolják a társas interakciók során megjelenő hatalmi 

különbségeket.  

Az egyén beszédmódjait az egyén korábbi tapasztalatai, értékítéletei, a világról való 

tudása jelentősen meghatározzák. A társas interakciókban az egyén ezzel az egyéni 

beszédmódokkal vesz részt, mely a társas interakciók során a kommunikációban részt vevők 

eltérő beszédmódjainak hatására változhat. 

 Egy, a Cornell Egyetem által 2012-ben végzett vizsgálat szerint a társas interakcióban 

részt vevő felek közötti hatalmi különbségek abban is megnyilvánulhatnak, hogy az egyik fél 

milyen mértékben veszi át a másik beszédmódjainak stílusát. Ez a stílusátvétel, egyfajta 

utánzás, azt feltételezi, hogy a kommunikációban részt vevő felek tudat alatt is egymáshoz 



 
 

hangolják a beszédjüket4. Ez az összehangolódás, más beszédmójának átvétele (különösen, ha 

a beszédpartner magasabb hatalmi pozícióban van) egy metakommunikációs készséget 

feltételez, mely az adott beszédet kiértékelve érzékeli az adott beszédstílus megkülönböztető 

jegyeit, és átveszi azokat.  

Ez a gondolatmenet számos kapcsolódási pontot mutat Bahtyin heteroglosszia-

elméletével. Bahtyin ugyanis amellett érvelt, hogy a nyelv a használata, a működése közben 

speciális nézőpontokat, különféle világnézeteket képvisel, és ezek mindegyike leírható saját 

nyelvi elemeivel, jelentéseivel és értékeivel. A nyelv tehát megmutat vagy indexál bizonyos 

nézőpontokat, ideológiákat, szociális osztályokat vagy más társadalmi pozíciókat5.  Az 

indexálás folyamatában a beszélő által használt beszédmód jegyei összekapcsolódnak bizonyos 

sztereotipikus pragmatikai jellemzőkkel (a folyamat neve enregisterment), és, mert ezek a 

jegyek újra és újra visszatérnek, elkezdenek bizonyos társadalmi gyakorlatokat, szociális 

pozíciót jelölni6. A különböző nyelvi formákat, jegyeket, egyes ideológiai és világnézeti 

csoportokhoz kötjük.  Ezek a jegyek Agha szerint lehetnek viselkedésbeli-, non-verbális jegyek, 

illetve nyelvi elemek is. A beszédmódok, regiszterek ilyen módon nem semlegesek, társadalmi 

korlátokat képeznek és (újra)termelnek7. 

Ezek szerint tehát a beszélő a társas interakcióban érzékeli a beszédpartnere által 

képviselt ideológiákat, attitűdöket, hatalmi viszonyokat, melyekhez saját értékítéletei szerint 

viszonyul. Norman Fairclough szemléletesen írja le Nyelv és hatalom című könyvében az 

iskolát mint példát, mint egy olyan társadalmi intézményt, mely hierarchikus struktúrára épül. 

Fairclough szerint az iskolában a viselkedésnek meghatározott szabályai vannak, és ez a rend a 

diszkurzusok során, illetve viselkedési mintákban is megnyilvánul. Ezek szerint a tanár és a 

diák szerep már eleve hierarchizált, és ezt a hierarchiát a viselkedési és a nyelvi 

megnyilvánulások közvetítik8. A tiszavasvári iskolában a tanár-diák viszony mellett még a 

többségi-kisebbségi közösségek közötti egyenlőtlen viszony is szerepet játszik a 

kommunikációban. Fariclough által hozott, illetve a tiszavasvári iskola példái is alátámasztják 

                                                           
4L. Lee – B. Pang – J. Kleineberg – C. Danescu-Niculescu-Mizil: Echoes of Power: Language Effects and Power 
Differences in Social Interaction in WWW’12 Proceedings of the 21st international conference on World Wide 
Web, 2012. www.mpi-sws.org/~cristian/Echoes_of_power.../echoes_of_power.pdf (Letöltés: 2016.03.14.) 
5 Adrien Blackledge – Angela Creese: Heteroglossia as Practice and Pedagogy. Educational Linguistics 20, 
Dordrecht, Springer, 2014, 5. 
6 Uo. 81. 
7 Uo. 80. 
8 Fairclough, Norman : Language and Power, New York, USA, Longman Inc., 1989, 38. 
https://www.researchgate.net/file.PostFileLoader.html?id=55258540d039b17e748b4655&assetKey=AS%3A27
3753202724864%401442279257649 2016.03.14. 



 
 

azt, hogy a nyelvi különbségek gyakran társadalmi egyenlőtlenséget eredményeznek. 

Amennyiben a magasabb pozícióban levő személyhez pozitív az attitűdünk, elkezdjük átvenni 

a rá jellemző beszédmódokat. Ha ez a viszonyulás negatív, elutasítóak lehetünk 

beszédpartnerünkkel szemben. A Tiszavasvári gyerekekkel készített interjúk során tett 

megfigyeléseim alapján azt feltételezem, hogy azok a gyerekek, akik a többségi társadalom (és 

az iskola) által használt beszédmódokat pozitívan értékelték, maguk is hasonlóvá akartak válni 

ahhoz. Az volt a benyomásom, hogy minden család használja a romani nyelvet, és hogy sok 

gyerek az iskolában csak úgy csinált, mintha ez nem így volna. Ez alapján úgy gondolom, hogy 

a gyerekek más képet közvetítenek azzal kapcsolatban, mint amit a megfigyelések alapján 

leszűrhetünk. Fontos azonban megjegyezni, hogy ez csak egy példa, amely alapján nem 

mondhatjuk, hogy minden gyerek így viselkedik, csak azt, hogy az interjún voltak olyan 

gyerekek, akik nem vallották be, hogy otthon romaniul beszélnek. A következő interjúrészlet 

ezt mutatja: 

tm3: És amikor otthon vagytok, gyerekek, testvérek együtt, akkor hogy szoktatok 

beszélgetni? Magyarul? 

x5: Magyarul. 

x4: Én otthon abszolút nem beszélni cigányul. 

x5: Minket nem tanítottak meg cigányul beszélni, mert apukám kisebbségi kés- [.] 

kép- [.] képviselő, van egy boltja és ott dolgozik anyukám.  

Látható, hogy mind a két tanuló (x5 és x4) azt a választ adta, hogy nem ismerik az adott roma 

közösség romani nyelvhez rendelt szemiotikai elemeket hasznosító beszédmódjait, és azt 

mondták, hogy csak magyarul beszélnek otthon is. Ezt az állítást tapasztalataink azonban 

árnyalják: az iskola udvarán az órák végeztével sok cigány szót hallani, úgy látszik, hogy a 

közösség minden tagja használ a romanihoz tartozó nyelvi elemeket. Ugyanerre lehet 

következtetni az igazgatónő szavaiból is, aki elmondta, hogy: 

„… ugye otthon általában a roma nyelvet használták. [Az iskolában,] amikor belelendülnek és 

érzelmileg bevonódnak, akkor mindig cigányra váltanak. Persze, ez így van. Tehát azért is 

mondom.. Vagy ha olyat akarnak mondani, amit mi nem biztos, hogy jó, hogy hallunk. „ 

Érdekes az x5 kislány válasza, aki úgy állította be magát, hogy „még a szülei sem tanították 

cigányul”, mert az édesapja „kisebbségi képviselő”. Ez a szó a kislány számára azt jelentette, 

hogy az édesapja fontos ember a többségi társadalomban, ami elhatárolja őket a telepi 

közösségtől. Ez a kislány, a másik kislánnyal (x4) együtt, az interjú alatt többször is 



 
 

kívülállóként pozícionálta magát a többi gyerekhez képest. Hangsúlyozta például, hogy nem a 

telepen laknak, mint a többiek: 

tm3: És a telepen laktok? 

x1, x2, x3, x6: igen. 

x4: Én a magyarsorban. Mink a magyarsorban lakunk.  

x5: Én a Madách úton. 

Ezek szerint a cigány nyelvi jegyek elhagyása, tagadása, a „magyarsorba” költözés, az 

elhatárolódás a telepi közösségtől mind a társadalmi felemelkedés vágyát fejezik ki. Már ilyen 

fiatal korban megnyilvánul ez a vágy, és az a törekvés, hogy az otthoni környezettől elhatárolják 

magukat. 

Ellenben volt egy kisfiú, aki az iskolai beszédmóddal és az az által képviselt értékekkel 

szembehelyezte magát, és – a többiekkel ellentétben – hangsúlyozta, hogy a saját beszédmódja 

mennyire eltér az iskolaitól, hogy ők otthon a romani nyelvhez köthető nyelvi forrásokat is 

használnak.  

tm2: És szoktatok cigányul is beszélgetni otthon? 

x6: Az iskolába is szoktam. 

tm2: igen? 

x6: igen, egész nap cigányul beszélek. 

Sőt, ez a kisfiú (x6) szembeszállt a többiekkel is, amikor azt állították, hogy nem beszélnek 

egyáltalán cigányul otthon.  

x4: Anyukám sose szokott hozzánk cigányul beszélni.  

tm3: soha? Apukád sem? 

x6: <De, van amikor!> 

x4: <nem..>  

x5: Nem! 

x6: De ő még- 

Az interjúrészlet megmutatja, hogy az iskolába járó gyerekek többsége (csak egy kisfiú vállalta 

fel a gyerekek közül, hogy beszédjében a romanihoz köthető nyelvi jegyeket használ) az iskolai 

beszédmódot többre értékeli az otthoni beszédmódtól, hiszen a gyerekek nem ismerték be 

azt, hogy az ő beszédük is többségében a romanihoz köthető nyelvi jegyekből állnak, helyette 



 
 

az iskolaival azonosították magukat. A gyerekek a két eltérő beszédmóddal szemben 

kialakított értékítéleteik alapján pozícionálták magukat nem csak az iskolával (és a többségi 

társadalommal), de a családi környezettel szemben is. 

 

Az iskolai nyelvi szocializáció és az egyéni nyelvi attitűdök  

Az iskola igazgatójával készített interjú során megtudtuk, hogy az iskolába csak roma 

gyerekek járnak, és a többség otthoni beszédmódjai eltérnek az iskolai beszédmódoktól: a 

közösség a romani nyelvet is használja.  

„Hogy milyen nyelven beszélnek. Mert saját maguknak kialakítanak egy nyelvet, de itt a 

nyelvük az biztos, hogy roma anyanyelvű, és ez a roma anyanyelv ez azt jelenti, hogy itt a 

gyerekek nagy többsége azért roma nyelven tanul meg beszélni.”  

A Tiszavasvári iskolába járó gyermekek többsége tehát az iskolában ismerkedik meg a 

többségi társadalom beszédmódjaival, melyek eltérnek az otthonitól. A szemiotikai jelekhez 

kötődő értéktulajdonítások megismerése mellett a különböző beszédmódokhoz kötődő 

értékítéletek is ekkor jelennek meg. Ezért azt mondhatjuk, hogy a beszédmód mellett a 

viszonyulások, értékítéletek is alakulnak az iskolai nyelvi szocializáció során, ezért az iskola 

sokat tehet annak érdekében, hogy a roma gyermekek pozitív nyelvi attitűdöket alakíthassanak 

ki saját beszédmódjaik iránt. Az előbb említett elméletek alapján pedig azt is láthatjuk, hogy 

melyik gyermek hogyan értékeli családja beszédmódjait az iskolaihoz képest. Ez pedig elég 

szélsőségesen vagy pozitív, vagy negatív. Ennek oka lehet, hogy az iskola akaratlanul is 

egyenlőtlenséget közvetít a két nyelv között. Már az is egyfajta értékítélet, hogy az iskolában 

nem jelenik meg a kisebbségi nyelv. Az iskola hierarchiájában a magyar nyelv kizárólagossá, 

a kisebbségi romani vagy beás nyelv pedig észrevehetetlenné válik9. Ez a láthatatlanság az 

igazgatóval készített interjúból is kitűnik: 

 „… még számomra is megdöbbentő volt, hogy ilyen nagy arányba és mértékbe használják ezt 

a roma nyelvet.” – Részlet az interjúból. 

  Az iskolák célja pedig többnyire az, hogy a gyerekek a „sztenderd magyar” nyelvet 

elsajátítsák, és eközben a gyermekek otthoni beszédmódjait a legtöbb esetben kizárják az 

                                                           
9 Heltai János Imre: Roma/cigány gyerekek kétnyelvűségének néhány magyarnyelv-pedagógiai vonatkozása 
http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=568 (Letöltés: 2016.03.14.) 

http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=568


 
 

oktatásból. Az iskola célja tehát az, hogy az iskolába bekerülő, a sztenderd nyelvet nem, vagy 

az iskola szerint nem helyesen beszélő gyerekeket felzárkóztassa. A cigány gyermekek 

oktatással kapcsolatos problémáira hozott megoldási kísérletekben közös az, hogy „a nyelvi 

kérdéseket problémaként, konfliktusként szemléli a többségi, magyar nyelvi sztenderd 

nézőpontjából, és nem közelít a másik irányból”10.  

 

Egy új megközelítés: transzlingválás mint pedagógiai módszer  

Végül szeretnék írni a transzlingválásról, mely új perspektívát nyithat az iskolai nyelvi 

egyenlőtlenségek csökkentéséhez, illetve a gyermekek saját beszédmódjaik iránti pozitívabb 

megítélésének kialakításához. A bahtyini heteroglosszia elméletén alapuló transzlingváló 

pedagógia ugyanis éppen az egyént helyezi fókuszba, és ez a fókuszváltás teremt esélyt arra, 

hogy megszűnjenek a gyermekek közti különbségek az iskolában. Fontos jellemzője ennek az 

elgondolásnak, hogy használatával „nem a nyelvi hátrány felszámolásáról, hanem a nyelvi 

esélyteremtés lehetőségeiről gondolkodunk..”11.  

Bahtyin elmélete ugyanis elveti az eltérő beszédmódokhoz viszonyuló hagyományos 

megközelítést, más fogalmakkal írja le a leggyakrabban „kétnyelvűségnek” nevezett jelenséget. 

Az elmélet a nyelvek helyett a beszélőt helyezi a középpontba, így nem elkülönült nyelvekről 

beszél, hanem egy nyelvi rendszerről. Eszerint a kommunikációnk során nem különböző 

nyelveken beszélünk, hanem nyelvhasználatunk komplex, dinamikus. Mivel beszédmódjaink 

alapegységei nem a nyelvek, hanem az egyes nyelvi elemek, a kommunikációban, a tanulásban 

az egyén a teljes nyelvi repertoárját használja, függetlenül attól, hogy azok a nyelvi elemek a 

társadalmi tudatban mely nyelvhez íródnak hozzá. Az a személy, aki nem tud a teljes 

beszédkészletével részt venni a kommunikációban, tanulásban, hátrányos helyzetbe kerül 

azokkal szemben, akik nyelvhasználata nincs ilyen módon korlátozva.  

A transzlingváló pedagógia úgy kíván egyenlő feltételeket teremteni a tanuláshoz, hogy 

minden gyermek a teljes nyelvi repertoárját használhassa a kommunikációban, a tanulásban. 

Ezt azzal kísérli meg elérni, hogy az otthoni környezet beszédmódjait is bevonja a tanulási 

folyamatba, így a gyerekek a teljes nyelvi készletük felhasználásával tanulhatnak, ami által a 

                                                           
10 Bartha: Nyelvi hátrány, avagy a cigány gyermekek oktatásának elmulasztott lehetőségei, in Szakpedagógiai 
körkép I. Anyanyelv- és irodalompedagógiai tanulmányok, Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2015. 
http://metodika.btk.elte.hu/file/TAMOP_BTK_BMK_2.pdf (Letöltés: 2016.03.14.) 
11 Heltai János Imre - Pachné Heltai Borbála: Roma/Cigány tanulók a nyelvi szocializáció és az iskolai 
nyelvhasználati elvárások konfliktusában, Kézirat, 2016. 



 
 

tanulás-tanítás folyamata érthetőbbé, a kommunikáció hatékonyabbá válik az iskolákban. A 

transzlingválás az iskolaitól eltérő otthoni beszédmódokra mint erőforrásra tekint, melyet a 

tanulók hatékonyan használhatnak fel a tanulás során12. 

A tiszavasvári terepmunka alkalmával meglátogatott óvoda pedagógiai programja sok 

tekintetben tartalmaz olyan elemeket, amelyek összeegyeztethetők ezzel a heteroglosszia 

elméletén alapuló nyelvpedagógiai módszertannal, a transzlingválással13. A program az otthoni 

beszédmódot az iskolaival egyenértékűen jeleníti meg a tanulás folyamatában, ezért nem 

közvetíti azt a gyermekek felé, hogy az ő beszédmódjaik „nem elég jók” az iskolához, éppen 

ellenkezőleg, a különbségeket úgy is lehet közvetíteni, hogy „te máshogy is tudod mondani, és 

az is jó”. Az óvodavezető és az óvónő így beszélt erről: 

„Nagyon sok programot tudtunk csinálni, ahol a szülőt be tudtuk vonni. […] Voltak 

közös programok.” 

„A verseket is próbálkozunk cigány nyelven is elmondani, dalokat is, meg cigány zenét 

hallgatunk a gyerekekkel.” 

Az óvoda pedagógiai programjában megjelenő törekvés a gyerekek teljes nyelvi 

repertoárjának megjelenítésére a tanulásban számos pontban mutat hasonlóságot a 

transzlingváló pedagógiával: elősegíti az integrált tudás kialakulását, megelőzi a kiközösítést, 

az összes tanulót és a szülőket is bevonja a tanulási folyamatba, az iskola életébe, ha a gyermek 

a teljes nyelvi repertoárját használhatja a tanulás során. 

 

Összefoglalás 

 Dolgozatomban szót ejtettem az iskolában is érzékelhető társadalmi egyenlőtlenségek 

nyelvi megnyilvánulásairól, illetve arról, hogy a beszédmódbeli különbségeket hogyan észlelik 

a kommunikációban részt vevő felek. A különbségeket észlelve és a beszéd jellegzetességeit 

elemezve felismerik a beszélők a sajátos jegyeket, melyekhez ideológiai nézőpontok, attitűdök 

és vélekedések kapcsolódnak. A folyamatosan megjelenő jegyek elkezdenek szociális 

osztályokat vagy más társadalmi pozíciókat, ideológiákat jelölni. Ez alapján a beszélők már 

meglevő sztereotípiáik alapján „besorolják” a beszédpartnerüket valamilyen közösségbe vagy 

                                                           
12 Ofelia Garcia: Countering the Dual: Transglossia, Dynamic Bilingualism and Translanguaging in Education, 
2014, https://ofeliagarciadotorg.files.wordpress.com/2014/01/countering-the-dual-transglossia.pdf (Letöltés: 
2016.03.14.) 
13 Uo. 



 
 

csoportba. Ettől függően a beszédpartnerhez viszonyítva pozícionálják beszédjüket és saját 

magukat is. 

Szót ejtettem arról is, hogy a kisebbségi közösség beszédmódjai sokszor meg sem 

jelennek az iskolában, mely szintén egyfajta értékítéletet közvetít. Azt is megemlítettem, hogy 

ez egyenlőtlen viszonyokat eredményezhet a tanulásban. Ezt követően a heteroglosszia 

elméletén alapuló transzlingváló pedagógia módszeréről írtam, mely megoldást javasol az 

egyenlőtlen nyelvi helyzetre, ezzel próbálva egyenlő esélyt nyújtani az iskolás gyerekeknek.  

A tiszavasvári óvodában elkezdett pedagógiai program azért különleges, mert a 

kisebbségi nyelvet, kultúrát is „beengedi” az óvodába. Ezzel sokat tesz annak érdekében, hogy 

a gyerekek megtanulják értékelni saját közösségüket, és pozitívabb attitűdöket alakíthassanak 

ki a romanival szemben, mely így értékként, erőforrásként jelenhet meg a tanulásban. 
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