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Language planning as a linguistic discipline is commited to the intervention into the processes 

of language use, and it examines how a language or a variety can be made suitable to be a 

stable element of the linguistic repertoire of speaking communities by fullfilling newer and 

newer functions of language use. In case of  bi- and multilingual communities, this aim can be 

achieved by reversing or stopping language shift. As for the Romani and Boyash 

communities, language planning in the area of status planning concentrates on scholar 

education, while in the area of corpus planning it focusses on standardization. We 

traditionally regard the development of a written standard variety as a precondition of 

language use in sociolinguistic domains outside the family, for example in the school. In my 

presentation I examine wether this correlation is neccessary. 

In the case of Romani and Bojash language, we aim at standardizing languages that are 

basically used orally. We can draw a parallel to the ideologies of colonization: we create 

categorizations that do not pay enough attention to the diversity deriving from the everyday 

use of varieties but de-emphasize the everyday methods and possibilities of language use 

(Busch 2013: 107-108). In my opinion this is why standardization can be problematic in the 

case of Romani (or even Bojash): we try to apply the standardization experiences of European 

national languages in a language that is very different to those: it has a weak literacy; it is 

used by many groups that cannot be assigned with only one common national ideologic 

framework; and its varieties often serve as important indentity creation markers for the 

groups. It is not an irrefutable thesis either that standardization is a condition of minority 

language scholar education: if in multilingual education we do not necessarily want to avoid 

code shifting, then minority languages can have a natural role in bilingual education. It seems 

that it is worth to turn to such activities of language planning that do not have standard 

ideology in the focus. 

 

Busch, Brigitta 2013: Mehrsprachigkeit. Facultas Wuv, Wien. 
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Sztenderdizációs dilemmák a romani és a beás nyelvi tervezésben 

 

 

Magyarországon az iskoláskor elején nyelvi nehézségekkel találja szembe magát számos 

egynyelvű és kétnyelvű roma/cigány gyermek. Magyar egynyelvű közösségekből iskolába 

érkező gyerekek esetében okként szokás megjelölni a hiányzó kisgyermekkori „betűélményt” 

(Réger 2001: 86-89, Császár é.n.), utalva e közösségek kultúrájának erősebben orális 

jellegére. Kétnyelvű gyermekek esetében ehhez hozzáadódik a romani és a beás nyelvű 

oktatás feltételeinek hiánya (Orsós 2012: 85-86), ami miatt e nyelvek a magyar 

iskolarendszerben legfeljebb idegen nyelvként jelennek meg.  

Végső soron mindkét esetben az a probléma, hogy az iskolában nem úgy kell beszélni, ahogy 

otthon lehet. A magyar közoktatási rendszerben magától értetődő és megkérdőjelezhetetlen, 

hogy az oktatás nyelve a köznyelv. Az iskolai sikerességhez iskolakezdéskor mindenkinek 

rendelkeznie kell magyar köznyelvi kompetenciával, akkor is, ha egyébként többnyelvű 

életvilágból (Gogolin 1994/2008, 2004), azaz olyan közösségből érkezik, amelyben nem csak 

magyarul beszélnek.   

Pedig a magyarországi roma/cigány közösségekben általában nem a sztenderd magyar nyelvet 

használják: nyelvjárásokat, regionális színezetű köznyelvet beszélnek, és sokan kétnyelvűek, 

a romani vagy a beás nyelveket is használják. De szívesebben fogalmazok úgy, hogy 

egyszerűen csak más nyelvhasználati gyakorlatok szerint beszélnek, mint ahogy az iskolában 

kell: ebbe ugyanis területi, a szociális vagy akár etnikai különbségekből és a kétnyelvűségből 

adódó nem sztenderd beszédmód is beleérthető. 

Ha megkérdezzük ezeket a nyelvtudományban ’nem sztenderd beszélőként’ vagy 

’kétnyelvűként’ leírt embereket arról, hogyan beszélnek, észrevehetjük, hogy nem használnak 

a nyelvváltozatokhoz, a kétnyelvűséghez köthető kifejezéseket: más kategóriák szerint 

gondolkodnak. Hatványozottan igaz ez, ha jellemzően az oralitás kultúrájában élő, sztenderdet 

nemigen használó, kétnyelvűnek tartott beszélőket kérdezünk. Ilyenek például a moldvai 

magyarok közösségei, de jellemzően ilyenek a romani vagy a beás kétnyelvű közösségek is. 

Ha moldvai kutatásaink során az után érdeklődtünk munkatársaimmal, hogy melyik nyelvet 

használják többet, a helyiek majdnem mindig a beszélésről tettek említést válaszaikban: így is 

úgy is beszélnek, úgy beszélnek ahogy most is mondják, vegyítik, fordítják a nyelvet  – ilyen 

elemek ismétlődtek válaszaikban. Jellemző például ez a mondat: Hát egy nyelvet beszélhetek 

akárhogy, a köjöknek mindegy, magyarul is tud, oláhul is, rományul is (Heltai 2014: 76). 

Nem a nyelv vagy változata hangsúlyos, nem a beszélőtől függetlennek elképzelt és 

mesterségesen létrehozott nyelvi (al)rendszer, hanem a beszélés módja.  

E jelenség oka, hogy azok, akiket kétnyelvűként szoktak emlegetni, saját maguk nem élnek 

meg nyelvhasználatukkal kapcsolatban kettősséget. Ahogy azok sem éreznek beszédjükben 

két független rendszert, akiket kettősnyelvűként (Kiss 2003: 235-238) ír le a dialektológia. Ha 

használjuk a sztenderd változatot otthonunkon kívül, és egy nem sztenderd változatot szűkebb 

közösségünkben, nem gondoljuk, hogy duális jellegű lenne nyelvtudásunk: csupán beszédünk 

változik ilyenné vagy olyanná. Valahogy így vannak ezzel a kétnyelvűek is. 

Ennek a megállapításnak a hátterében egy, a nyelvekről és a beszélésről szóló, újszerűnek 

ható, de nem feltétlenül új gondolkodásmód áll. A kiindulási pont az a gondolat, hogy a nyelv 

nem a beszélőktől és közösségeiktől függetlenül is létező és leírható rendszer, hanem csakis 

társas viszonylatban létezik, minimum két ember kell hozzá, aki használja. Használat nélkül 

nincs nyelv. Ez a tudtommal magyarul először Karácsony Sándornál ([1938] 2010: 15-18) 
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megjelenő gondolat tulajdonképpen az utóbbi harminc év szociolingvisztikai alapvetése, a 

társas nyelvészet egyik fő tétele (vö. pl. Sándor 1999: 145-148).  

Ennek ellenére amikor a szociolingvisztikában nyelvváltozatokról vagy a sztenderd 

nyelvváltozatról beszélünk, továbbra is rendszerként gondolunk a nyelvre: részrendszereket 

nevezünk meg, ami által rögtön létre is hozzuk őket gondolkodásunk, tudatunk számára. 

Kategóriákat teremtünk, amelyek szükségesek gondolkodásunkhoz, de egyúttal meg is 

határozzák, korlátozzák azt. De nem csak a nyelvváltozatoknak, hanem magának a nyelvnek a 

kategóriája is e logika mentén születik meg. Számos szerző (például Gal-Irvine 1995, Makoni 

& Pennycook 2007 nyomán) rámutat arra, hogy az autonóm, egymástól elkülöníthető 

nyelvek, mint hogy angol, német, vagy akár magyar, romani, beás olyan „ideológiai 

konstrukciók, amelyek létrejötte összefonódott a nemzetállamok 19. századi születésével” 

(Blommaert-Rampton 2011: 4, saját fordításom – HJI.). Európában, az éppen születő 

nemzetállamokban – más modernizációs folyamatokkal párhuzamosan – kialakult az egy 

terület, egy nép, egy nemzet, egy állam összefüggésrendszere, és ehhez kapcsolódott az 

egységes nemzeti nyelv ideológiája.  Ennek a nemzeti nyelvnek színtiszta, legkívánatosabb 

megvalósulása a sztenderd változat. A sztenderdizáció során létrehozunk egy uniformizált 

változatot: egy eszményi rendszert. A sztenderdizáció tulajdonképpen modernizációs 

kényszerként jelenik meg például a magyar nyelv esetében: a nemzetállami stabilitás 

megteremtéséhez és megmaradásához járul hozzá. Az uniformizált sztenderd változatok 

azonban nem csak megerősítenek egy közösséget – más felfogások szerint nem az egész 

közösséget, csupán annak az elit csoportjait (vö. Tolcsvai Nagy 2004: 115-116) –, de 

hierarchiát is létrehoznak a beszélési lehetőségek között, hatalom és hegemónia eszközeivé is 

válnak mind egy nyelvközösségen belül, mind a nyelvközösségek között. 

Ezek a kategóriák ugyanis, mint ’nyelv’, ’sztenderd nyelvváltozat’, ’nyelvjárás’ – minden más 

kategorizációhoz hasonlóan – „sosem semlegesek vagy ártatlanok, hanem mindig valamifajta 

ideologikus világlátás kifejezői“ (Busch 2013: 102, saját fordításom – H.J.I.).  

Az európai nemzetállami ideológiák a romákkal kapcsolatos diskurzusokra is hatottak már a 

XIX. századtól: a nemzeteket konstruáló közös föld, közös történelem és közös nyelv 

hármasából az utóbbi kettőt lehetett többé-kevésbé a romákra is alkalmazni. Törzsök Judit 

szerint ezek az alapvetően a közösségeken kívülről érkező ideológiák esetenként 

interializálódtak: „ezt az elismertnek tekintett nemzetmodellt elfogadva (a cigányok – 

kiegészítés tőlem, HJI) maguk is a gyökerek kutatásával kísérlik meg megoldani az 

identifikáció/identitás problémáját” (Törzsök 2001 o.n.). 

A XX. század második felében, a dekolonizáció időszakában az említett sztenderdizációs 

eljárásokat a nyelvi tervezés kiterjesztette minden más, nem nemzetállami kontextusra is. Jól 

mutatják a meghatározó ideológiákat Haugen alábbi sorai: „Egy korábbi tanulmányomban a 

nyelvi tervezést úgy határoztam meg, mint olyan tevékenységet, amely elkészíti a normatív 

helyesírást, nyelvtant és szótárt az írók és a beszélők számára egy nem homogén 

beszélőközösségben  (1959: 8). Ma mindezt inkább a nyelvi tervezés eredményének tekintem, 

a nyelvtervezési döntések kivitelezésének a részeként. A nyelvi tervezés lényege inkább a 

rendelkezésre álló nyelvi formák értékelése a közülük való választás révén” (Haugen 1998 

[1966] 12-13, kiemelés helyén a forrásban idézőjel). 

A romani és a beás nyelv magyarországi sztenderdizációjával kapcsolatos diskurzus 

legfontosabb megállapításai a következők: 1. A sztenderdizáció szükséges (Lakatos 2010, 

Orsós 2012, Hegyi 2012, Arató 2014a, ). 2. A sztenderdizációs folyamat elején járunk (Szalai 

2007, Orsós 2012) 3. A sztenderdizáció többek szerint néhány szempontból problematikus 

(Hegyi 2012, Arató 2014a). 

A sztenderdizáció szükségességéről szóló vélekedés európai hagyományainkból következik 

tehát. A sztenderdizáció problematikus volta pedig annak következménye, hogy a romani és a 

beás esetében a nemzetállami ideológiákat nem nemzetállami viszonyokra alkalmazzuk. 
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Felmerül a kérdés, hogy van-e a sztenderdizációnak az európai nemzetállami viszonyok 

között alternatívája, van-e olyan megoldás, ami a sztenderd változat létrehozása nélkül (is) 

felszámolja a lingvicista gyakorlatokat például az oktatásban.  

A magyarországi romani és beás etnikai csoportok és az általuk beszélt nyelvváltozatok 

sokszor egymásba olvadó sokféleségének leírására Erdős Kamill alapvetése (1958 [1989]) óta 

számos kísérlet volt már (Réger 1988, Tálos 2001, Szalai 2007, Arató 2014b). A feladat 

látványosan nehéz, ellentmondásos. Afrikai nyelvekkel kapcsolatban rámutattak arra, hogy a 

kolonizáció idején az európai szakemberek gyakran önkényesen kategorizáltak etnikus és 

nyelvi csoportokat, felülírva ezzel a helyi beszédmódok természetes összetettségét és 

sokféleségét (Busch 2013: 107-108). A romani és a beás beszédmódok  esetében is 

óhatatlanul átírjuk, egyszerűsítjük a valóságot a különféle kategorizációkkal. Erre a 

megállapításra mintegy reakcióként fogalmazódnak meg az olyan vélekedések, melyek szerint 

a nyelvi tervezés csak akkor lehet sikeres, ha eltávolodik ”attól a felfogástól, hogy a nyelv 

reális, létező entitás”. A nyelv kategóriájának „megkonstruálása és e képzelt ’valamivel’ való 

manipulálás helyett” arra kell a nyelvi tervezésnek koncentrálnia, hogy „megértse és 

megerősítse a beszélők mindennapi nyelvi gyakorlatait” (Deumert 2010: 247, saját 

fordításom). 

A vitára bocsátás szándékával megfogalmazott javaslataim ebbe az irányba mutatnak. Ha a 

nyelvet nem a beszélőtől és a közösségtől független rendszernek tekintjük, a nem sztenderd 

beszédmódra és a kétnyelvűségre is újszerűen tekinthetünk: a nyelvek nem struktúrák, hanem 

legalább két embert között megvalósuló cselekvési módok, melyek nem függetleníthetők az 

embert körülvevő szociális tértől (Garcia 2014a: 149). A baj az, hogy az iskola viszont éppen 

ezt teszi: elválasztja a hatéves gyerekeket az őket körülvevő szociális tértől és az arra jellemző 

beszédmódoktól, és egy másik beszédmódot kínál fel nekik: a sztenderdet. Minél nagyobb a 

szakadék a kétféle beszédmód között, annál nehezebb a gyerekek feladata az iskolában. 

Évtizedek óta arról folynak a szakmai viták, hogyan tehetjük a gyermekeket iskoláskor elejére 

sztenderd beszélővé, hogyan változtathatjuk úgy meg beszélési gyakorlataikat, hogy azok  

alkalmasak legyenek a sikeres iskolai előmenetelre. Olyan nyelvek esetében pedig, 

amelyeknél nincs sztenderd változat, annak létrehozására törekszünk, hogy aztán az ahhoz 

kapcsolt beszédmódot kínálhassa fel az iskola. Tehát: sztenderd vagy semmi. Sztenderddel 

nem rendelkező nyelv nem jelenhet meg az iskolában. 

Ezt a gyakorlatot a diglosszia elmélete legitimálja, amely szerint a két beszélt nyelvváltozat 

(Ferguson 1959) vagy nyelv (Fishman 1967) szükségszerűen funkciómegoszlást is mutat: az 

egyik a családon, közösségen belüli kommunikációs színtereken, a másik azokon kívül jut 

érvényre. Ez az oppozíció azonban szintén érvényét veszíti, ha elszakadunk a kétnyelvűség 

duális elgondolásától. A romanit, illetve a beást és a magyart funkcionális 

egymásrautaltságában használó közösségek beszédmódjai inkább leírhatók a García (2009, 

2014b) által javasolt transzglosszia fogalmával, ami a beszédmódok változatosságát és 

dinamikus összefonódását hivatott kiemelni.  

A sztenderdizáció alternatívája annak felismerése, hogy nem a gyerek nyelvhasználatát kell az 

iskolához igazítani, hanem fordítva: az iskola nyelvhasználatát kell a gyerekekhez igazítani. A 

kétnyelvű gyerekek otthon transzglossziás módon beszélnek: ezt a néven nevezett nyelvek 

paradigmája úgy írta le, hogy folyamatos kódváltás jellemző a kommunikációra: beszélnek 

így is, úgy is. Ezt meg lehet engedni, sőt támogatni lehet az iskolában is. Ebben az esetben 

nem az a két alternatíva áll rendelkezésre, hogy romani/beás nyelvoktatás, illetve romani/beás 

nyelvű oktatás. Ehelyett a kisebbségi nyelvek minden órán a maguk természetességében, a 

maguk szerepében jelennek meg: úgy, ahogy a kétnyelvű közösségek életének többi 

kommunikációs színterén. Mindez természetesen csak az iskolakezdés idején értelmezhető 

elképzelés, amely hangsúlyozom, nem kiváltja a sztenderd nyelvhasználat elsajátítását, hanem 

jó módszertan mellett megkönnyíti azt. 
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 Ebben az esetben persze a nyelvi tervezés fókuszába a sztenderdizáció helyett a tanárképzés 

és a didaktikai kérdések kerülnek: a pedagógusok felkészítése arra, hogyan 

alkalmazkodhatnak a kétnyelvű közösségek létező beszélési gyakorlataihoz, és hogyan 

vezethetik el tanítványaikat ezek figyelembevételével, iskolai bevezetésével a többségi nyelv 

sztenderd változatának biztos használatához. A fenti gondolatokból következő, a 

transzglossziás beszélésen alapuló módszertani kísérletek eredményeként létezik már 

bilingvális osztályokban használható feladatgyűjtemény (Celic-Seltzer 2011), de a 

módszertani alapvetés korszaka még nem zárult le (Borbély 2014: 70). Természetesen számos 

kérdés felmerül azzal kapcsolatban, hogy ki, milyen iskolatípusban és milyen beszélési 

módokkal érkező gyerekek esetében alkalmazhat egy ilyen módszertant. Ezek ma 

megválaszolatlan kérdések, megválaszolásuk nem egyértelmű és könnyű feladat, de nem is 

feltétlenül nehezebb és ellentmondásosabb, mint a sztenderdizáció: érdemes talán megkezdeni 

egy erről szóló vitát. 
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