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A nyelv és a beszélés által közvetített 

hatalmi ideológiákra adott reakciók 

elemzése

A szociális struktúrák determinálják a 
diskurzust (Fairclough 1989: 38)

A szimbolikus hatalom (Bourdieu 1991: 45-49)
diskurzív szinten is értelmezhető

Ezt a kommunikációban részt vevő felek 
érzékelik és reagálnak rá

Ezek a tényezők hatással vannak a nyelvi 
attitűdökre



A szó a nyelvben félig-meddig valaki 

másé

 A nyelvi források használatának módja kifejez bizonyos nézőpontokat,
ideológiákat, szociális hovatartozást, társadalmi pozíciókat (Blackledge et
Creese 2015). Ezek a szociális értéktulajdonítások regisztrálódnak: A
különböző nyelvi formákat egyes ideológiai és világnézeti csoportokhoz
kötjük. (Agha 2007).

 a kommunikációban részt vevő felek közötti hatalmi különbségek egy
lehetséges megnyilvánulási módja a kommunikációban: az egyik fél átveszi
a másik beszédmódját, stílusát (Lee et al. 2012).

 Norman Fairclough: az iskola egy olyan társadalmi intézmény, mely
hierarchikus struktúrára épül, mely a diskurzusok során is megnyilvánul (a
hierarchiát a viselkedési és a nyelvi megnyilvánulások közvetítik
(Fairclough, 1989: 38).
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 Interjúk

az iskola igazgatójával

az óvoda vezetőjével

gyerekekkel

 óralátogatások alsó és felső tagozatban és az 

óvodában. 



A tiszavasvári oláhcigány közösség

 Izolált

 Kb. 3000. fő

 Hátrányos helyzet

 ”kétnyelvű”, romani és magyar 
nyelvi forrásokat hasznosító 
beszédmódok

 Jellemzően romani nyelvű 
szocializáció:

 „… de még számomra is 
megdöbbentő volt, hogy ilyen nagy 
arányba (…) hogy ilyen nagy 
mértékben és arányban használják 
ezt a roma nyel- nyelvet.” (az iskola 
igazgatónője):



A gyermekek saját nyelvhasználattal kapcsolatos értékítéleteit 

döntően meghatározza az iskola (magyar) egynyelvűsége

 tm3: És amikor ti otthon vagytok, 
akkor hogy beszéltek a 
testvéreiddel?

 x5: Hát ritkán cigányul. Magyarul 
szoktunk.

 Tm3: Inkább magyarul? És ha, 
mondjuk veszekedtek? Akkor 
hogy beszéltek?

 X5: Magyarul.

 Tm3: Akkor is magyarul?

 x4: Én otthon nem szoktam 
beszélni cigányul.

 És az anyukád, ő hogy szólt 
hozzád? Magyarul vagy 
cigányul?

 X5: Magyarul.

 X4: Hozzám anyukám magyarul.

 x5: Minket nem tanítottak meg 
cigányul beszélni, mert apukám 
kisebbségi kés- [.] kép- [.] 
képviselő, van egy boltja és ott 
dolgozik anyukám. 



Interjú 2.

 tm2: És szoktatok cigányul is 
beszélgetni otthon?

 Zsolti: Az iskolába is szoktam.

 tm2: igen?

 Zsolti: igen, egész nap cigányul 
beszélek.

 x4: Anyukám sose szokott hozzánk 
cigányul beszélni. 

 tm3: soha? Apukád sem?

 Zsolti: <De, van amikor!>

 x4: <nem..> 

 x5: Nem!

 X4: Te honnan tudod?

 x5: De ő még ott se lakol.

 Zsolti: De, amikor voltunk ott, akkor 
úgy beszélt hozzád, cigányul!

 X5: Nem igaz! Hozzám nem szoktak 
cigányul beszélni!



Iskolai és óvodai következmények

 Iskola:

 A gyerekek elhallgatnak, 

„némák”

 Nem használják a romanihoz 

köthető nyelvi forrásokat

 Iskola se támogatja

 A közösség se támogatja

 Óvoda:

 Fókuszban a nyelvi fejlesztés

 Szó-beszéd.com: Játékos 

tevékenységen alapuló komplex 

képességfejlesztés

 Ez az óvodai program sok 

tekintetben tartalmaz olyan 

elemeket, amelyek 

összeegyeztethetők egy, a 

heteroglosszia elméletén alapuló 

nyelvpedagógiai módszertannal

Az óvoda és az iskola más megközelítést alkalmaz:



Egy új megközelítés: transzlingválás

 Pedagógiai módszer: megoldási javaslat az iskolai nyelvi egyenlőtlenségek 

csökkentésére és a gyermekek pozitívabb nyelvi attitűdjeinek kialakítására.

 Az egyént helyezi középpontba.

 Nyelvi hátrány felszámolása helyett nyelvi esélyteremtés lehetősége (Heltai 

& Pachné 2016).

 Komplex, dinamikus beszédmód

 A gyermekek teljes és egységesnek tekintett nyelvi repertoárjára 

támaszkodik a tanulási folyamatban.

 Otthoni beszédmód mint erőforrás: hatékonyabb kommunikáció az 

iskolában, integrált tudás kialakulása.

 Szülők bevonása az iskola életébe.

 Az otthoni beszédmódok az iskolaival egyenértékűként jelennek meg. 



A tiszavasvári óvodai program

 „Te máshogy is tudod mondani, 

és az is jó”. 

 „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.”



Szó-beszéd.com nyelvi 

program a transzlingválás nézőpontjából

 Óvodai Program

 Hangsúly az esélyegyenlőség 
megteremtésén

 Romani nyelv megjelenítése az óvodai 
foglalkozásokon

 Pl. a program egyik része a „Manócska az 
én képemen” nevű foglalkozás (képleírás)

 Transzlingválás

 A transzlingváló pedagógia képes 
a kisebbségi tanulóknak is hangot 
adni (Garcia 2014)

 A transzlingváló pedagógiai 
módszer biztosítja az otthoni 
beszédmód tanulási célból való 
felhasználását (Garcia & Hesson 
2015)

 A transzlingválás olyan folyamat, 
amelyben integrált tudás alakul ki 
a kétfajta nyelv használatával 
(Blackledge & Creese 2014)



Képgyűjtemény



Felhasznált irodalom
 Bartha Csilla, 2015: Nyelvi hátrány, avagy a cigány gyermekek oktatásának elmulasztott lehetőségei in: Szakpedagógiai 

körkép I. Anyanyelv- és irodalompedagógiai tanulmányok. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest.
http://metodika.btk.elte.hu/file/TAMOP_BTK_BMK_2.pdf 2016.03.14.

 Blackledge, Adrian és Creese, Angela, 2014: Heteroglossia as Practice and Pedagogy. Educational Linguistics 20, DOI 
10.10007/978-94-007-7856-6_1.

 Bourdieu, Pierre 1991. Language and Symbolic Power. Cambridge Mass.: Harvard University Press.

 Fairclough, Norman, 1989 : Language and Power. Longman Inc. New York, USA. 
https://www.researchgate.net/file.PostFileLoader.html?id=55258540d039b17e748b4655&assetKey=AS%3A273753202724864%
401442279257649 2016.03.14.

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

 Garcia, Ofelia és Hesson, Sarah, 2015: Translanguaging frameworks for teachers. In Mulitlingualism and Language in 
Education. Cambridge University Press. https://ofeliagarciadotorg.files.wordpress.com/2011/02/garciahesson2015.pdf
2016.03.14.

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

 Heltai János Imre és Pachné Heltai Borbála, 2016: Roma/Cigány tanulók a nyelvi szocializáció és az iskolai nyelvhasználati 
elvárások konfliktusában. Kézirat. 

 Kemény István, Janky Béla, 2003: A cigányok foglalkoztatottságáról és jövedelmi viszonyairól. 
www.kemenyistvan.hu/.../2003_ciganyvizsgalat.pdf 2016.04.10.

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

 L. Lee, B. Pang, J. Kleinberg, C. Danescu-Niculescu-Mizil, 2012: Echoes of Power: Language Effects and Power Differences in 
Social Interaction in WWW’12 Proceedings of the 21st international conference on World Wide Web www.mpi-
sws.org/~cristian/Echoes_of_power.../echoes_of_power.pdf 2016.03.14.

http://metodika.btk.elte.hu/file/TAMOP_BTK_BMK_2.pdf
https://www.researchgate.net/file.PostFileLoader.html?id=55258540d039b17e748b4655&assetKey=AS:273753202724864@1442279257649
https://ofeliagarciadotorg.files.wordpress.com/2014/01/countering-the-dual-transglossia.pdf
https://ofeliagarciadotorg.files.wordpress.com/2011/02/garciahesson2015.pdf
http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=568
http://www.kemenyistvan.hu/.../2003_ciganyvizsgalat.pdf
http://www.mpi-sws.org/~cristian/Echoes_of_power.../echoes_of_power.pdf

