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1. Bevezetés 

 

Mind a pedagógiai, mind a szociolingvisztikai szakirodalom sokat foglalkozik a roma 

gyerekekkel, illetve a roma gyerekek iskolai nehézségeivel. Az e téren tapasztalható prob-

lémákat különböző szemszögekből, más-más elméleti háttérrel vizsgálják. Jelen dolgozat 

két különböző (pedagógiai és nyelvészeti) megközelítést hasonlít össze, rávilágítva a kö-

zös pontokra, az elméletet a gyakorlatra is kivetítve. A választott pedagógiai megközelí-

tés a konstruktív pedagógia (Wilson 1996, Nahalka 1998, 2001, 2002, 2003, McKinley 

2015, Nahalka–Torgyik 2004), mely szerint a világról alkotott tudás nem a valóság egy-

értelmű leképeződése, hanem személyes konstrukció (Nahalka 1998). A szociolingvisz-

tikai megközelítésben a heteroglosszia elméletét használom, mely az új vagy kritikai 

szociolingvisztika egy nyelvleírási kísérlete. Az új szociolingvisztika a kétnyelvűséget 

nem különböző nyelvi rendszerek dualitásaként értelmezi, hanem az egységes nyelvi-

szemiotikai repertoár mellett érvel (Busch 2012, García 2016). Bahtyin szerint az egyén 

beszédtudása más beszélők megnyilatkozásaival való érintkezések által fejlődik (Bahtyin 

1986: 401), ezért a közösségből szerzett tapasztalatok teszik először is érthetővé más be-

szédét, illetve adnak olyan keretet, melybe az új információ beilleszthető. Ezzel meg-

egyezően, a konstruktivista pedagógia elmélete szerint is a tanulás csak tapasztalatszerzés 

útján, társas térben történhet, melyet szintén az egyén korábbi tapasztalatai alakítanak 

(Nahalka 1998). Ez a közös pont adja az alapot a két elmélet összevetéséhez. 

2016 februárjában a Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi 

Tanszékén 2015 ősze óta működő Romológia Diákműhely tagjaként részt vettem egy 

terepmunkán, melynek során egy kelet-magyarországi, körülbelül 3000 fős roma kö-

zösséget látogattunk meg. A közösség hátrányos helyzetben, rossz körülmények között 

él a település szélén, elkülönülve a település többi lakosától. A házak között nincs kerí-

tés, egy házban több generáció is együtt lakik, nem ritkán 5-6 gyerekkel. Az ablakokról 

sokszor hiányzik az ablaküveg, fürdőszoba nincs. A telepen nincs járda, a földút is nehe-

zen járható. A közösség tagjaira romani és magyar nyelvi forrásokat hasznosító beszéd-

módok a jellemzőek, sok gyermek pedig romani nyelven szocializálódik iskolába kerü-

lése előtt. A terepmunka célja az volt, hogy megismerjük a telep közvetlen közelében 

működő iskolára jellemző nyelvhasználati szokásokat. Az iskola alapítványi fenntartású, 

melyhez óvodai is tartozik. Látogatásunkkor interjúkat készítettünk az iskola igazgatójá-

val, az óvoda vezetőjével és a gyerekekkel (a szükséges szülői engedélyeket beszerezve). 

Az óvodai, valamint az alsó és felső tagozatos óralátogatások során betekinthettünk az 

iskolában folyó nevelői-oktatói munkába. Azt tapasztaltuk, hogy az otthoni beszélés és 

az iskolai beszédmódok eltérnek egymástól. Az interjúalanyaink többször megemlítették, 
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hogy a gyerekek számára ez nehézséget jelent. Például az óvodavezető elmondása sze-

rint (1) a szülők későn adják óvodába a gyerekeket, és előfordul az is, hogy a gyerekek 

az óvodában vagy az iskolában hallanak először magyar beszédet: 

 

(1) szembesültünk azzal, hogy ezek a mi gyerekeink úgy jönnek óvodába, hogy 

nem tudnak magyarul 

 

Az igazgatónő pedig arról beszélt, hogy az iskolában a gyerekeknek nehézséget okoz, 

hogy megfeleljenek a követelményeknek, mert nincs meg a szükséges szókincsük, il-

letve hiányoznak bizonyos fogalmi ismereteik: 

 

(2) Tényleg nehéz például a matematikát… egy ilyen ilyenfajta… gondolkodás, 

szóhasználat... szófogalom és kevés szókinccsel odáig eljutni, hogy 5. osztály-

ba úgy tudjak [ahogy az elvárt]. 

 

A pedagógusok és a nyelvészek is saját eszközeikkel próbálnak segíteni. A pedagógia új 

szemléleti megközelítést szorgalmaz – például az előítéletesség csökkentését a nevelőtes-

tületben és a tanulók között (Karlovitz 2004), illetve az inkluzív nevelést, mely lehetővé 

teheti a roma tanulók hatékonyabb társadalmi integrációját (Réthyné 2004). Emellett új 

módszerek alkalmazását szorgalmazza az oktatásban – így például a megfelelő tanköny-

vek, taneszközök használatát (Torgyik 2004), a differenciált oktatást (M. Nádasi 2004) 

vagy az iskolán kívüli nevelés módszereinek elterjesztését (Nahalka 2003). A nyelvé-

szek arra hívják fel a figyelmet, hogy a magyar iskolákban a sztenderd magyar konst-

rukciójának minél inkább megfelelő megszólalás az elvárt beszélési mód. Ha a gyerekek 

nyelvhasználata ettől eltér, azt az iskola negatívan értékeli, diszkriminálja (Sándor 2014). 

Kontra Miklós (2010: 34) úgy véli, hogy „[a] hazai cigány népesség egy része tannyel-

vi diszkrimináció áldozata, s ebből következően válik munkanélkülivé”, azaz a gyerekek 

iskolai kudarcainak oka lehet az iskolaitól eltérő nyelvhasználatuk, ezek a kudarcok pe-

dig későbbi életükre is hatással lehetnek. Bartha (2015: 28) is a nyelvi alapú problémake-

zelést látja hatékonynak az oktatásban („a cigányság integrációs és mobilitási esélyeinek 

növelésében az oktatás kulcsszerepet játszik”), mert az esélynövelésben a romani nyelvi 

forrásokra mint kiaknázandó nyelvi-kommunikatív forrásokra tekint. 

Ahogyan a korábbiakban már utaltam rá, dolgozatom hátterének egy pedagógiai és 

egy nyelvészeti elméletet – a konstruktív pedagógiát és az új, posztmodern szocioling-

visztika egy nyelvleírási kísérletét, a heteroglosszia elméletét – választottam, melyeket a 

társas környezetben létrejövő tanulás fontosságának hangsúlyozása, illetve a tapasztala-

tok által kialakított tudás egyéni konstrukciójáról való elképzelés köt össze. 

  

2. Heteroglosszia – Bahtyin 

 

A heteroglosszia a szociolingvisztikában egyre gyakrabban használt fogalom, melyet 

Bahtyin nevéhez köthetünk, és amely a „nyelvek” helyett a diskurzusokban megjelenő 

sokféleséget hirdeti (Blackledge–Creese 2014). Bahtyin szerint ugyanis nem „beszé-

lünk egy nyelvet”, hanem beszédünket megnyilatkozásaink összessége alkotja. A meg-
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nyilatkozások nagyon sokfélék, és az emberi tevékenység minden területéhez kapcso-

lódnak. Bahtyin a megnyilatkozásokat három dimenzió mentén jellemzi, melyeket multi-

diszkurzivitásnak, sokszólamúságnak és nyelvi diverzitásnak nevez (vö. Heltai 2016). A 

multidiszkurzivitás fogalma azt jelenti, hogy a nyelv „kizárólag (az őt megvalósító) 

konkrét megnyilatkozásokon keresztül lép be az életbe, mint ahogy az élet is csak hasonló-

képp konkrét megnyilatkozásokon keresztül lép be a nyelvbe” (Bahtyin 1986: 363), azaz 

„a beszédmód szituációhoz, helyhez és időhöz kötött” (Heltai 2016). Beszédmódunkat 

meghatározza az a közeg, amelyben élünk (a kor, a társadalom). A következő beszédre 

jellemző dimenzió, a sokszólamúság „arra utal, hogy a beszélés következménye a nyelv-

nek a nyelvi források sokféleségében megjelenő nagyfokú diverzitása” (Heltai 2016). A 

nyelv nem valakié, hanem a beszélő és a válaszadó közötti határvonalon létezik, tehát a 

szó mindig félig valaki másé is (Bahtyint idézi Busch 2014), vagyis a beszélők hatással 

vannak egymás beszédmódjaira, egymástól átvehetnek nyelvi elemeket. A nyelvi diver-

zitás fogalma az egyes szavak individuális használatának sokféleségét hangsúlyozza, de 

ebben az értelemben Bahtyin szerint a különbséget nem a hagyományos értelemben vett 

„nyelvek” adják (vö. Busch 2014), hanem a beszédmódok különféle nyelvi forrásokból 

állhatnak. Ezzel Bahtyin a nyelvről mint absztrakcióról a beszédre mint cselekvésre helyezi 

a hangsúlyt. Bahtyin szerint a „nyelvet az emberi tevékenység cselekvő részesei mindig 

valamilyen egyedi, konkrét (szó- vagy írásbeli) megnyilatkozásban használják” (Bahtyin 

1986: 359). „A nyelv egy, az emberek társas viszonyaiban létező jelenség, tulajdonképpen 

cselekvés” (García 2014: 149). Önmagában nem létezik (Otsuji–Pennycook 2010), a be-

szélés által kel életre. 

García (2014) az egy-, két-, illetve többnyelvűség fogalmai helyett dinamikus nyelv-

használatról, transzlingválásról beszél. Az elnevezés mögött az a gondolat áll, hogy a be-

szélő nem egyes nyelveket beszél, hanem minden beszélőre egy sajátos beszédmód, nyelvi 

repertoár jellemző, mely változatos, esetleg különböző kultúrákhoz is köthető nyelvi forrá-

sokból áll.  A beszélő olyan nyelvi elemeket használ, melyeket más beszélőktől hallott, me-

lyekkel bizonyos helyzetekben, kontextusban találkozott, melyek a közösségében használa-

tosak, de ezek a nyelvi elemek nem feltétlenül csak egy „nyelvhez” tartoznak.  

Megnyilatkozásainkat tehát egyrészt személyes diszkurzív bázisunk, nyelvi repertoá-

runk határozza meg – az a nyelvi készlet, amelynek elemei már ismerősek számunkra, 

melyekkel már valamilyen kontextusban találkoztunk –, másrészt a közösség nyelvhasz-

nálata alakítja, azaz csak az ismert anyag lehet saját, a beszélő csak azt tudja felhasználni 

a beszédében, amivel már találkozott. A nyelvi elemek, jegyek tehát nem semlegesek, 

hanem kontextusban jelennek meg, ahhoz kötődnek, expresszivitásuk van. Bahtyin sze-

rint „az expresszió nem magából a szóból ered, hanem azon a ponton jön létre, ahol a szó 

és a valóság valamilyen reális helyzetben az egyéni megnyilatkozásnak köszönhetően 

érintkeznek egymással” (Bahtyin 1986: 400). Így a nyelvi elemek mindig hordoznak vala-

milyen – a kontextushoz kötődő – társas jelentést, értékítéletet, ideológiát, melyet az egyén 

a társas megnyilatkozások során, tapasztalati úton sajátít el (Blackledge–Creese 2014). 

A heteroglosszia elmélete a beszélőn kívül a válaszadónak is aktív, cselekvő szerepet 

szán. Bahtyin szerint a beszélő mindig valamilyen céllal nyilatkozik meg, és beszédjét a 

címzett lehetséges válaszához igazítja. Ebből következik, hogy a válaszadó lehetséges 
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reakciója előre befolyásolhatja a közlést. A címzett pedig maga is aktív részese a meg-

nyilatkozásnak: 

 
Valójában ugyanis, ha a hallgató fölfogja és megérti a (nyelv-)beszéd jelentését, maga is 

aktív válaszpozíciót foglal el a közléssel szemben, (egészében vagy részlegesen) egyetért 

vagy nem ért egyet vele, a hallottakat kiegészíti, alkalmazza, fölkészül teljesítésükre stb.; 

a hallgatónak ez a válaszpozíciója folyamatosan alakul, formálódik a beszéd hallgatása 

és megértése közben (Bahtyin 1986: 371).  

 
Bahtyin szerint a beszédben nemcsak a beszélőnek van aktív, a beszédet meghatározó 

szerepe, hanem a válaszadónak is: a beszélő úgy alakítja beszédét, hogy a címzett is 

megértse az üzenetet, azaz a beszélőnek figyelembe kell vennie a címzett appercepciós 

mezőjét, azt a síkot, amelyen keresztül a válaszadó a beszédet érzékeli:  

 
Beszéd közben mindig tekintetbe veszem az appercepciós síkot, amelyen a címzett be-

szédemet érzékeli: mennyire tájékozott a helyzetről, rendelkezik-e kellő előismeretekkel 

arról a kulturális területről, amiről épp szó van, miről hogyan vélekedik és mik a meg-

győződései, milyen elfogultságai vannak (mármint a mi szempontunkból), mi iránt táplál 

rokon- vagy ellenérzéseket – elvégre ezek fogják meghatározni megnyilatkozások aktív 

válaszoló megértését (Bahtyin 1986: 410). 

 
Összefoglalva, a válaszadó megértését az appercepciós mező befolyásolja; vagyis az 

egyén a saját appercepciós mezőjén keresztül érzékeli és értelmezi a beszédet. Így a 

másokkal való beszélés által szerzett tapasztalatok segítik az egyént, hogy mások be-

szédét megértse. Ezek a társas közegben létrejövő tapasztalatok az egyén beszédfejlő-

dését is meghatározzák, mert a beszélő azokat a nyelvi forrásokat használja, melyeket 

tapasztalatai során megismert, illetve a beszédet azon az appercepciós mezőn keresztül 

érzékeli, melyet ismeretei, érzései, meggyőződései határoznak meg.  

 

3. Konstruktív pedagógia 
 

A fentiekhez kapcsolható a konstruktív pedagógiának az a tétele, amely szerint: 

 
a tudás belső konstrukció eredménye. A megismerőrendszer egy világmodellt hoz létre, 

amelyet működtet, amikor értékeli a körülötte zajló eseményeket (hogy pontosabbak le-

gyünk: tapasztalati világának elemeit) […] E folyamatban nagyon fontos szerepet játszik 

a tapasztalat, amely mintegy összeköti a megismerő ember belső konstrukcióit az objek-

tív valósággal (Nahalka 2001: 144). 

 
Ebből az következik, hogy az ember belső konstrukciói (azaz a világról alkotott tudása) 

nincs közvetlen kapcsolatban a valósággal. Az a szubjektív és egyéni mód, ahogy a vilá-

got tapasztaljuk, segít megérteni a környezetünket. Tehát míg Bahtyin szerint az apper-

cepciós mező, amin keresztül a beszédet érzékeljük, előismereteinket is jelenti, melyek 

meghatározzák azt, hogyan érzékeljük a másik beszédét, a konstruktív pedagógia azt 

mondja, hogy a tapasztalatainkat megismerőrendszerünk dolgozza fel, vagyis „a megis-

merést a már létező belső modellek, a már megalkotott naiv vagy tudományos elméletek 
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irányítják” (Nahalka 2001: 145). Mindkét felfogás szerint a korábban kialakított struktú-

rák határozzák meg azt, ahogy az új információt feldolgozza az egyén, azaz előzetes 

tudásunk befolyásolja azt, ahogyan az új információt fogadjuk. Nahalka István ezt így 

fogalmazza meg: „Már a tapasztalataink is konstruáltak, létrejöttükben meghatározó 

szerepet játszik a megismerő rendszerben zajló információ-feldolgozás, ahogyan agyunk 

fogadja a kívülről érkező jelzéseket” (Nahalka 2002: 13). Egy szintén tőle vett másik 

idézet is ezt támasztja alá: „Elméleteink irányítják a megfigyeléseinket, ez részben azt jelen-

ti, hogy szelektálunk a látott, hallott, vagy más utakon közelünkbe jutott információk kö-

zött, de jelentheti azt is, hogy megváltoztatjuk az információt” (Nahalka 2002: 57; kiemelés 

tőlem – J. B.). Elméleteinket pedig a közösségből származó tapasztalatok alapján alakítjuk.  

Összefoglalva, a konstruktív pedagógia szerint „konstrukcióink világa egyéni […]. 

A tanulás emellett szociális folyamat” (Nahalka 2002: 13). Bahtyin pedig a megnyilat-

kozások individuális jellegét említi, illetve arról beszél, hogy a nyelv csak közösségi 

viszonyok részeként értelmezhető. Mindkét megközelítés aktív szerepet szán az egyén-

nek a jelentésalkotásban, emellett a közösség hatását tartja fontosnak; a tudás és a nyelv 

is társas interakciók során alakul. 

 

4. Szociális konstruktivizmus, avagy a közösség ereje 

 

A konstruktív pedagógián belül külön irányvonalat képvisel a szociális konstruktiviz-

mus, azaz a konstrukcionizmus, melynek alapjai Bahtyin kortársának, Vigotszkijnak az 

elméletéhez kötődnek. Ez az irányzat, mint arra a neve is utal, a tanulás folyamatában 

kiemelt fontosságot tulajdonít a közösségnek: „a szociális konstruktivizmus felfogásá-

ban a tudás formálódásának folyamataiban alapvető szerepet játszanak a szociális rend-

szerek, a történelmileg formálódott kultúra” (Nahalka 2002: 46). Vigotszkij szerint a 

diákok maguk „konstruálják”, építik a tudásukat, társas érintkezéseik által (Vigotszkij 

1978, idézi García 2014). Nahalka szerint: 

 
[m]íg a konstruktivizmus a tudás konstrukcióját személyes, az egyéni értelmen belül le-

zajló folyamatnak tekinti, addig a konstrukcionizmus számára ez a folyamat a „szociális 

kognitív térben”, vagyis az emberek közötti együttműködések, kölcsönhatások során, a 

csoportfolyamatok keretében zajlik (Nahalka 2002: 46). 

 
Bahtyin is a csoportfolyamatok beszédalakító hatását hangsúlyozza: az egyén nyelvi 

repertoárja a társas megnyilatkozások során folyton változik, bővül. Bahtyin szerint 

„minden ember beszédtudása úgy fejlődik és alakul, hogy szüntelenül, állandóan más 

egyének idegen megnyilatkozásaival érintkezik” (Bahtyin 1986: 401). Mindkét elmé-

letben a szociális konvenciók, a közösségből szerzett tapasztalatok teszik először is 

érthetővé más beszédét, illetve adnak egy olyan keretet, melybe az új információ beil-

leszthető: „A szociális konstruktivista nézetekben alapvető szerepet játszanak azok a 

szociális konvenciók, amelyek értelmezhetővé teszik a másik ember cselekvéseit, köz-

tük kommunikációs aktusait” (Nahalka 2002: 46). Illetve, ahogy Vigotszkij fogalmaz: 

„A gyermeki gondolkodás fejlődésfolyamatának valódi mozgása nem az individuális-

ból a szocializált felé halad, hanem a szociálisból kiindulva az individuális felé” (Vi-

gotszkij 2000: 62). 
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5. Terepmunka-tapasztalatok 

 

A terepmunka során azt tapasztaltuk, hogy az iskolában a gyerekek addigi (nyelvi) ta-

pasztalatait sokszor figyelmen kívül hagyták. Mivel az otthoni beszélés és az iskolai 

beszédmódok eltértek egymástól, az interjúkban többször felvetődött, hogy a gyerekek-

nek nehézséget okoz a tananyag megértése. Az intézményhez tartozó óvodát például 

100%-ban roma gyermekek látogatják, akik sok esetben az óvodában hallanak először 

valakit rendszeresen és csak magyarul beszélni. A gyerekek többsége a roma kultúrához 

köthető nyelvi forrásokkal találkozik először, így az iskolában nehézséget okoz nekik a 

magyar kifejezések megértése. Ilyen esetben egy első osztályos tanórán akár az is elő-

fordulhat, hogy a gyerekek nem tudják teljesíteni a feladatot, de nem azért, mert nem 

értik, mit kell csinálniuk, hanem mert hiányoznak beszédrepertoárjaikból azok a sza-

vak, melyek a feladat teljesítéséhez szükségesek. 

Az első osztályos tanórán, melyen hospitáltam, a gyerekeknek egy képről kellett be-

szélniük. A képen mindenki meg tudta nevezni a boszorkányt, de a bikát már nem is-

merték, helyette azt mondták: őzike, ló, kucsa (’kutya’). Lehetséges, hogy a gyerekek 

még soha nem láttak bikát, vagy csak nem tudták a nevét. Ebben az esetben a tanítónő 

elmagyarázta, hogy mi az a bika, de ezt nem minden szónál tudta sikerrel megtenni:  

 

(3) Tanítónő:  Mi az a pap? 

 Gyermek:  Paprika. 

 Tanítónő: Nem tudjátok, mi az a pap? Hát nem voltatok még templom-

ban? A pap az, aki a misét tartja a templomban. 

 

A bika esetében a gyerekeknek volt már egy bizonyos struktúrájuk a meglevő ismeret-

rendszerükben. Látták, hogy a bika egy állat, ráadásul barna. Olyan állatneveket hívtak 

elő a tudásrendszerükből, amelyek beleilleszthetők voltak ebbe a két kategóriába (’bar-

na’ és ’állat’). A másik esetben azonban előzetes ismereteik nem tették lehetővé, hogy 

kapcsolódási pontot találjanak a valóság és a tudásuk között. Az adott magyarázat után 

sem tudták beépíteni tudásrendszerükbe, mi az a pap.  

Az iskola igazgatónője hasonló nehézségekről számolt be: 

 

(4) 1-1,5 éves óvodáztatás után oda tesszük eléjük, […] a magyar nyelvű, első osztá-

lyos [könyvet] most mindent kipróbáltunk mi már… mindent, ami létezik. Min-

denféle könyvet. Én azt gondolom nem könyvfüggő, hanem egyszerűen az az 

összetétele […] érzékelhető az, hogy a gyerekek nagy része nem tudja ezt a gon-

dolkodást, nem tudja ezeket a kifejezéseket. De nagyon egyszerűt mondok, tehát 

nem is kell nagyon elvontnak lenni. Tehát például első osztályos könyv. Ha pél-

dául az van odaírva, hogy porszívó, vagy lerajzolva. A gyerek nem ismeri. Mert 

áramot lopnak sokszor, vagy lekötnek áramot. És ők nem porszívóra fogják az 

áramot használni. Vagy az, hogy mosógép. Nincs. Úgy van mosógép, hogy köl-

csön szokták egymástól kérni ezt a régi tárcsás mosógépet, és akkor van áram, 

akkor ott mosnak, és hát ugye a kerítésre szokták kiteregetni a ruhákat is, mert 
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nincs ilyen. Nagyon kevés helyen van kihúzva egy kötél, vagy ilyesmi. (Részlet 

az interjúból) 

 

Az igazgatónő szavaiból az derül ki, hogy a könyvben található tananyaghoz sok eset-

ben nem tudnak kötődni a diákok, mert mások a fogalmi készleteik. A konstruktivista 

pedagógia szerint a tanulási folyamatban úgy kell előkészíteni az empirikus tapasztala-

tokat a gyerekek számára, hogy figyelembe vegyük a gyerekek értelmező kereteit, hogy 

azok illeszkedni tudjanak a gyerekek meglevő ismereteihez (Nahalka 2002). Ellenkező 

esetben „nagyon esetlegessé válik, hogy milyen folyamatok zajlanak le a gyerekek kis 

világában” (Nahalka 2002: 57). Bahtyin szerint pedig a beszélő mindig figyelembe ve-

szi azt az appercepciós síkot, amelyen a beszélő a beszédet érzékeli (Bahtyin 1986) – lásd 

a korábbi idézetet: „[…] rendelkezik-e kellő előismeretekkel arról a kulturális terület-

ről, amiről éppen szó van […] elvégre ezek fogják meghatározni megnyilatkozások 

aktív válaszoló megértését” (Bahtyin 1986: 410). 

A szociális konstruktivizmus képviselői és a heteroglosszia elméleti keretét alkalmazó 

nyelvészek is úgy vélik, hogy a közösségből származó előzetes tudás segíti az új információ 

megértését. Ha azonban a gyermekek számára ismert előzetes tudást nem használják fel 

az oktatásban, nehezen várható el az, hogy a gyerekek megértsék az iskolában hallottakat. 

Jó példát láttunk a terepmunka alkalmával arra is, hogy hogyan lehet a gyerekek 

előzetes ismereteire támaszkodni az oktatásban. Egy kezdeményezés indult ugyanis az 

óvodában, felismerve a gyermekek tanulási nehézségeinek nyelvi okait. Teret adnak a 

gyermekek otthoni beszédmódjainak, illetve a gyermekek számára ismerős környezetet is 

próbálják megjeleníteni, ahogy ezt az interjúból vett részletek is mutatják: 

 

(5) Nagyon sok programot tudtunk csinálni, ahol a szülőt be tudtuk vonni. […] Vol-

tak közös programok. 

 

(6) A verseket is próbálkozunk cigány nyelven is elmondani, dalokat is, meg cigány 

zenét hallgatunk a gyerekekkel. 

 

Az óvodai program az esélyegyenlőség megteremtését tűzi ki célul, amit úgy kíván elér-

ni, hogy romani nyelvi forrásokat is megjelenít az óvodai foglalkozásokon. Például a 

program egyik része a Manócska az én képemen elnevezésű foglalkozás; ez egy olyan 

képleíró foglalkozás, ahol a képen szereplő dolgokat, tárgyakat és történéseket magyar és 

romani beszédjegyekhez is kötik. A különböző beszédmódokhoz az óvoda hozzáállása 

pozitív és elfogadó. Ezt az interjú során is tapasztaltuk, például amikor az óvónő arról 

mesélt, hogy ha a gyerekek egy tárgyat csak romani nyelven tudnak megnevezni, a peda-

gógusok nem kijavítják a választ, hanem pozitívan értékelik azt: 

 

(7) Óvónő: Te máshogy is tudod mondani, és az is jó.  

 

Így a gyerekek otthoni beszédmódjai az oktatásban erőforrásként jelennek meg, ame-

lyet fel lehet használni, amelyre lehet építeni, azaz a pedagógusok figyelembe veszik a 

gyerekek appercepciós mezőjét, mert mint azt Bahtyin is írja: így várható el „aktív, vá-
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laszoló megértés” (Bahtyin 1986: 410). A konstruktív pedagógia szerint pedig a peda-

gógusnak figyelembe kell vennie a gyerekek már létező értelmező kereteit, hogy az új 

empirikus tapasztalatokat a gyerekek be tudják illeszteni ebbe az ismeretrendszerbe 

(Nahalka 2002).  

Az óvodai kezdeményezés összhangban áll azzal, amit a konstruktív pedagógia és a 

heteroglosszia elmélete vall a sikeres tanulásról. Az otthoni környezetben szerzett ta-

pasztalatokra építik az iskolai tananyagot, elősegítve a gyermekek számára a könnyebb 

megértést és az új ismeretek elsajátítását.  

A konstruktivizmus követői és a heteroglosszia elméleti keretét alkalmazó nyelvé-

szek is a közösség nevelő erejét hangsúlyozzák. A beszéd és a tudás kialakulását a közös-

séghez kötik. Vigotszkij szerint a beszéd a társas közegben jön létre (Vigotszkij 2000), 

Bahtyin szerint pedig a „nyelv kizárólag konkrét megnyilatkozásokon keresztül lép be az 

életbe” (Bahtyin 1986: 363), azaz emberi tevékenységhez kötődik. Ebből következik, hogy 

a nevelés is csak közösségi keretek között képzelhető el, mint azt Nahalka István írja: 

 
Éppen ezért a konstruktivizmus előnyben részesít minden közösségi nevelési eljárást 

[…] Az együttműködést, a közösségi kreativitást, a gazdag csoportfolyamatokat, a szere-

pek kidolgozását és gyakorlását lehetővé tevő közösségi nevelésről van szó, amely opti-

mális környezetet teremthet a gyerekekben zajló konstrukciós folyamatoknak (Nahalka 

2002: 62). 

 
A konstruktív pedagógia tehát úgy tekint a tanulásra (mint konstrukciós folyamatra), hogy 

az közösségben jöhet létre, ahol a tanulók korábbi tapasztalataikra, ismereteikre támasz-

kodva találkozhatnak új helyzetekkel, elméletekkel társaikkal folytatott interakcióik során.  

A heteroglosszia elmélete a gyermek otthoni beszédmódjaira mint erőforrásokra te-

kint, melyek az együttműködő, társas tanulás keretei között sikeresen használhatók fel a 

tanulási folyamatban. Sikeres, mert az együttműködő társas tanulás során a diákok kipró-

bálják saját ötleteiket, különböző nyelvi gyakorlatok segítségével (García 2014). 

 

6. Összegzés 

 

Dolgozatom célja az volt, hogy egy pedagógiai és egy nyelvészeti megközelítésben ke-

ressen közös kapcsolódási pontokat. A két választott elmélet a konstruktív pedagógia és a 

heteroglosszia elmélete volt. 

A konstruktív pedagógia szerint a tudás konstruktív, azaz nem „kialakul”, hanem a 

tanuló alakítja ki a már meglevő ismeretei, tapasztalatai alapján, társas interakciók során. 

A tanulás tehát nem arról szól, hogy a tanár „átadja” a tudást a diákoknak, hanem olyan 

helyzeteket teremt, amelyekben a diákok az új tapasztalatokat be tudják illeszteni a saját 

ismeretrendszerükbe.  

Vigotszkij szerint a „beszéd elsődleges funkciója a kommunikáció, a beszéd a tár-

sadalmi érintkezés eszköze” (Vigotszkij 2000: 18). A heteroglosszia elmélete szerint a 

beszéd mindig valamilyen társas kontextushoz kötődik, tehát a jelentésalkotás beszéd-

folyamatok során, társas közegben jön létre. A hangsúly a nyelvről a beszélőre helye-

ződik át; nem külön nyelvek, hanem egyéni beszédmódok léteznek. A nyelvhasználat 

ebben az értelemben komplex, dinamikus; az egyén a kommunikációban (és a tanulás-
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ban) a teljes nyelvi repertoárját használja, hiszen nem „nyelveket” beszél, hanem egy 

egységes nyelvi rendszert használ. 

Mindkét elméletnél aktív szerepet kap a tanuló a jelentésalkotásban, aki a tanulás 

során saját maga konstruálja a tudását, meglevő ismeretei alapján. A tanulás azonban 

csak közösségben képzelhető el; a beszéd és a tanulás is társas alapon jön létre, hiszen 

az új tapasztalatok a közösségből érkeznek. 

A terepmunka alkalmával megismertünk egy olyan kezdeményezést, mely komplex 

nyelvi helyzetek megteremtésével próbálja a tanulást a gyerekek számára értelmes 

folyamattá alakítani úgy, hogy megjeleníti a gyerekek otthoni beszédmódjait a tanulási 

folyamatban. Ezáltal hatékonyabbá válik a kommunikáció, az új tapasztalatok a gyere-

kek előzetes ismereteihez illeszkednek, ami elősegítheti a valós megértésen alapuló, 

értő tudás kialakulását. 
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