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Sztenderd, egynyelvűség, nyelvi ideológiák 

- Kategóriák nélkül nem boldogulunk, de a kategorizációk sosem semlegesek vagy ártatlanok, hanem 

mindig valamifajta ideologikus világlátás kifejezői (Busch 2013) 

- A sztenderd kategóriájára épülő európai gondolkodás számára a sztenderdnélküliség állapota hiányként 

értelmeződik (Heltai 2016) 

- A romani nyelvi tervezés  egyik fő célja a sztenderd változat létrehozása 

- Ez az egynyelvű beszélők perspektívából kiinduló törekvés 

• az ő helyzetük felől közelít a probléma megoldása felé (egynyelvűségi ideológiákkal) 

• Az egynyelvűek a sztenderdizációs folyamatok  nyertesei (a kétnyelvűség és a nem sztenderd beszélés a „nem 

normális” kategóriái) 

- A sztenderd és az egynyelvűség nyelvi ideológiái a beszélők számára elválaszthatatlanok egymástól 

 

 



E nyelvi ideológiák következményei 

• Többség felől érkező szimbolikus hatalom és erőszak (Bourdieu 1991) következtében a 
kisebbségben lévő beszélők a többség által diktált mintákat látják érvényesnek a maguk 
számára 

 

• Többségi vélekedések: 

 
• nekem nem célom az, hogy én sokat beszéljek cigányul, hogy ő is sokat beszéljen cigányul, csak az, hogy 

megértse a magyar beszédet (részlet az egyik óvodapedagógussal készített interjúból) 

 

• Mert az a gyerek, annak a gyereknek vége, aki bejön az iskolába, és nem érti, nem tudja a magyar nyelvet. 
Hiszen a magyar tankönyvek, a magyar tanmenet, tananyag, mind a magyar nyelvre épül (részlet az egyik 
iskolai pedagógussal készített interjúból) 

 

• A többségi vélekedések közösségi, belső vélekedésekké válnak: 
• mer magyarul kell az iskolába beszélni (első osztályos tanuló) 

 

 



A nyelvi ideológiák a nemzeti szintű diszkurzusoktól 
a helyi szintű diszkurzusokig „csepegnek le” 
 
• A nyelvi tervezés egyaránt megcélozhatja a sok helyettesítését eggyel vagy az egy 

helyettesítését sokkal. A tervezés éppúgy célozhatja a különbözést, mint az egységet, a változást 
éppúgy, mint a stabilitást (Haugen 1988:20). 

• A magyar állami működés  a sok helyett az egyet írja elő követendőnek. 

 

• Azt is asszimilálja, aki nem akar az anyanyelvétől megszabadulni (Kontra 2000: 60) 

 

mán mikor benne van a pólyában cigányul is beszélünk, magyarul is,  

de legtöbbet mán mikor nő, akkor magyarul (60 éves asszony) 

 

 

 



Nyelvi ideológiák az óvodai nevelésben 

• Az óvodai nyelvi nevelési programban megfogalmazott ideológiák láthatatlanok 
számunkra  

 

… Az igazán erős ideológia az, amit nem is veszünk észre, hanem természetesnek, 
normálisnak tartjuk. (…) nincs olyan nyelvről szóló elképzelés, nyelvet a 
társadalommal összekapcsoló vélekedés, amely ideológiamentes lenne. (…) Ilyen 
értelemben az ideológia a nyelvideológia elméletében neutrális és totális, vagyis 
minden társadalom és kultúra alappilléreiben megtalálható. Más szóval ez a 
társadalom és kultúra összetartó ereje is egyben (Blommaert 2006: 510, idézi 
Laihonen 2011: 21) 



Óvodai nevelés és a sztenderd viszonya  

• A egynyelvűségi és sztenderd nyelvi ideológiák azt eredményezik, hogy a kétnyelvűség 
a programban úgy jelenik meg, mint 
• aminek átmeneti jellegű szerepe van az óvodában 

• ami esély a magyar beszédmódok erősítésére 

 

A nyelvideológiák kultúrafüggő fogalmak, amelyeket a résztvevők és a megfigyelők 
visznek bele a nyelvbe, gondolatok arról, hogy mire jó a nyelv, mit jeleznek az egyes 
nyelvi formák azokról az emberekről, akik ezeket használják, illetve egyáltalában miért 
vannak nyelvi különbségek. Mind az egyszerű embereknek, mind a 
társadalomtudósoknak – nyelvészeknek, szociológusoknak, antropológusoknak 
vannak nyelvideológiáik (Gal 2002: 197, idézi Laihonen 2011: 20 

 

• Az óvodapedagógusok sem tudnak működni nyelvi ideológiák nélkül, azonban ezeknek 
a nyelvi ideológiáknak a milyensége a meghatározó 



Nyelvi ideológiák egy kétnyelvűséget figyelembe vevő óvodai 
nyelvi nevelési programban 
Szó- Beszéd-Kom 

 

• Hol? 

Tiszavasvári alapítványi óvodájában 

 

•  Kik? 

Spontán szegregálódott oktatási-nevelési intézmény nevelőtestülete készítette el 

 

• Mi okból?  

A nevelőtestület reagált arra, hogy az óvodások a nevelőtestület által nem használt (romani) nyelvi 
forrásokat is használnak 

 

• Mi célból?  

A magyar nyelvi kompetenciák kialakítása és fejlesztése 



Mi okból?  
• Az óvónők diagnosztizálták az eltérő nyelvi szocializációt 

 
• Kezdetben még elfogadjuk a gyermekek egyéni kommunikációs formáit 
• Így elősegítjük a gyermekek számára a magyar nyelv használatát (Szó-Beszéd-Kom) 

 

• Bizonyos, elsődlegesen (esetleg kizárólagosan) romani nyelvi forrásokat alkalmazó 
nyelvi gyakorlatokban felnövő gyerekek az óvodában nem szólalnak meg magyarul: 

 
• tehát volt nekem is olyan, mikor idekerültem kétezer-hatban, volt egy gyerek és én- 

nekem akkor döbbentem le, hogy mi az, hogy néma? Tehát úgy hívták otthon, hogy a 
néma, és ez azt jelentette, hogy ő csak magyarul nem beszél. Otthon beszél, és itt is a 
társaival aztán később beszélt (óvoda vezető óvónő) 

 

• A némaság valójában a magyar nyelvi források hiányát jelöli  

• A romani tudás egyrészt hiányként jelenik meg, másrészt pedig a pedagógiai munka 
eszközévé válik: a romani nyelvi források a magyar nyelvi források elsajátításához 
hasznos eszközökké válnak  

          
 

 



Mi célból?  

•  Magyar nyelvi kompetencia kialakítása és 
fejlesztése  

 

 

Az óvodába lépő gyermekeink többsége cigány nyelven 
beszél. Vannak, akik csak itt, az óvodai környezetben 
hallanak először magyar szót. A nyelvi nevelést az alapoknál, 
a magyar szókincs kialakításánál kell kezdeni. 

 



A nyelvi nevelésünkben /a magyar beszéd értésében, 
használatában/ ezért nagy segítségünkre vannak a 
tapasztalati ismeretszerzésen túl a képek. 
(Szó- Beszéd.Kom ) 



Az egységes nyelvi repertoár  

• Az óvoda módszertana előremutató; megfelelő a gyermekek nyelvi repertoárjának 
egységes fejlesztésére is  

• Abban az esetben lehet a Szó-Beszéd.Kom igazán sikeres, ha nem a két különálló 
„nyelv” ideológiája felől közelíti meg a gyermekek nyelvi fejlesztését, hanem a 
gyermekek nyelvi forrásainak az összességét egységként kezeli  

• A romani nyelvi forrásokat és a magyar nyelvi forrásokat csak az egynyelvűség 
ideológiája felől látjuk 2 külön rendszernek, azonban a beszélő számára ez nem 
létezik ilyen szétválasztandó formában, a nyelvi repertoár egységes és oszthatatlan 
(García 2014) 



• A jelenlegi program sok tekintetben támogatja az egységes nyelvi repertoárra építő 
pedagógia alapelveit 

 

• A gyermek bábjátéka – amikor a gyermek veszi kezébe a bábot, azonosul 
vele.(…) A bábozás lehetőséget ad az improvizálásra hangban, beszédben, 
mozgásban.(…) A báb személyiségébe bújva eldöntheti, kiválaszthatja azt a 
cselekvési módot, ami az ő saját tulajdonságainak legjobban megfelel. (Szó-
Beszéd.Kom) 

• A tanulás során a gyermek várhatóan azokat a nyelvi erőforrásokat fogja a nyelvi 
repertoárjából használni, amelyek az adott beszédhelyzetnek megfelelők. Ha ő úgy 
véli, az adott pillanatban a romani nyelvi forrásait használja, miközben hangját 
kölcsönzi egy bábnak, akkor ezt saját döntésének eredményeképpen meg is teheti. 
Úgy beszélhet tehát, mint otthon. 

 

 

Az egységes nyelvi repertoárra alapozó módszertan 
használata az óvodai nyelvi –nevelő munka folyamán  
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Köszönöm a figyelmet!  


