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Mónika: eddig nem is kértem tőlük így, csak mondom megpróbálom. Hogy már nem 

is szavakat, hanem- hanem hogy a mondatot- mondatot mondták a képről, 

egész mondatot mondtak cigány nyelven, és az, amit mondtam neked az előbb, 

hogy azt a cigány nyelvű mondatot szavakra tudták szedni. például ha az 

volt, hogy a fiú piros almát szed a fáról, ha azt kérdeztem, hogy ebből amit te 

mondtál cigány nyelven, mondd csak azt, hogy piros. és akkor ki tudta belőle 

szedni, tehát így- így részekre, szavakra tudta bontani 

János:  [és ez magyarul nem megy még?] 

Mónika: [a cigány nyelven-].magyarul nem megy még. magyarul nem megy. 

Mónika: Én ettől a magyartól nagyon féltem, magyarórán eddig nagyon-nagyon ritkán 

használtam, hogy télleg úgy ejtsék a hangokat, ahogy mi- nekünk azt ugye meg 

kell tanítani, meg- meg hogy úgy ismerjék meg a szavakat, a szókincsük úgy 

fejlődjön, de most ez után az óra után úgy gondolom, hogy nem valószínű, 

hogy elrontja ez így- azt hogy megtanulják- megtanuljanak olvasni. 

 

(…) 

az mondjuk biztos, hogy időigényesebb, mer(t) ugye kevesebb dolgot tudunk 

így megcsinálni egy órán, mer(t) hogyha megengedi az ember nekik ezt a 

nyelvhasználatot, akkor úgy belelkesednek, és hát tudod, mindegyik 

mondani akarja, és hát melyiket ne hallgassam meg, hát mindet 

meghallgatom, és akkor ugye ez így elhúzódik, de nem baj, hadd húzódjon, 

hogyha élvezik. meg hogyha így szét tudja törni, szét tudja tagolni a 

mondatokat szavakra, az egy nagyon nagy dolog ám. első osztályba meg 

pláne, nagyon nagy dolog. és mondom, ezt magyarul nem tudják, a magyar 

mondatokat szétszedni. 

 

(…) 

ez- ez így jó, és télleg azt mondom, hogy nem veszem észre, hogy ez így 

rontana azon, hogy úristen, hogy fog akkor megtanulni olvasni. 

 

(…) 

és bátrabbak a gyerekek, mert- mert- jó én velem szemben már nem 

visszahúzódóak, de mégis van vagy öt olyan gyerek, aki olyan halkan beszél. 

és akkor amikor ezt a nyelvet megengedem neki, és a- a halk beszédű gyerek 

pont tudja is használni, és ha rászólok, hogy egy kicsit hangosabban, akkor 

cigány nyelven meri hangosabban mondani. Ez is érdekes volt.  


