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A KRE Szociolingvisztikai Diákműhely 
kutatómunkája 
• Több színterű etnolingvisztikai kutatás (Marcus 1995): 2016 -2017-ben 

10 alkalommal 3-7 napos terepmunka 
• Interjúk (összesen 19 óra): 14 interjú 10 tanárral, 3 interjú az 

intézményvezetővel, 2 interjú az elsős tanítóval, további interjúk szülőkkel és 
másokkal a közösségből (12 interjúban 22 résztvevő, több mint tízen csak 
rövidebb ideig vettek részt az interjúkban) 
• Fókuszcsoportos interjúk tanulókkal: 9 elsős diákkal, 5 harmadikossal és 4 negyedikes 

tanulóval 
• Az interjúkban a nyelvi szocializációval, nyelvi gyakorlatokkal és nyelvi ideológiákkal 

kapcsolatos kérdések hangzanak el. 

• Tanórai hospitálások: 55 óvodai foglalkozás és általános iskolai óra 
• Részvétel közösségi eseményeken, például a közösségben működő 

újprotestáns istentiszteleten 



A tiszavasvári oláhcigány „közösség” 

• Izolált: A helyi, a közbeszédben oláhcigányként megjelenített beszélők 
egy városszéli szegregátumban laknak ("telep" és környező utcák) 

• Kb. 3000 fő 

• Hátrányos helyzet 

• ”Kétnyelvű”, romani és magyar nyelvi forrásokat hasznosító 
beszédmódok 

• Jellemzően romanihoz kötődő szocializáció 

•  A gyerekek többsége a Magiszter Általános Iskola tanulója 



Kommunikáció a heteroglosszia értelmezése 
szerint 
 • A beszélés dinamikus folyamat, cselekvés, melyben a beszélők aktívan 

vesznek részt: 
• A beszélő a válaszadóhoz igazítja a beszédét. 

• A hallgató pedig értelmezi azt, amit a beszélő mond. 

• Az értelmezés, jelentésalkotás az előzetes tudás és tapasztalatok 
segítségével történik (például a gyermeklélektanban vizsgált önkényes 
jelentésadások alapján lehet erre a folyamatra következtetni – v.ö. 
Mérei – Binét 2006) 

• Appercepciós mező: a beszélés egyéni értelmezői lenyomata, amely a 
diskurzusban részt vevő felek közötti számvetést jelenti a diskurzus 
kapcsán egymással felmerülő kulturális előismeretek meglétéről 
(Bahtyin 1986) 



Transzlingváló pedagógia (García 2009) 

• Transzlingváló beszédmód: a „kétnyelvű” emberek beszédmódjai nem 
bonthatók nyelvekre: a beszélő a kommunikációban a teljes nyelvi 
repertoárjával vesz részt. 

• Transzlingváló pedagógia: Az egynyelvűségi ideológiával szemben a 
teljes nyelvi repertoárt bevonja a tanulásba, ezáltal megkönnyítve a 
gyerekek kommunikációját.  

• Ez szemléletváltást igényel a pedagógus részéről:  
• Kiegészítő álláspont: a transzlingválás bevonása időleges, és csak abból a 

célból hasznos, hogy segítsen az új nyelv elsajátításában 
• Transzformatív álláspont: átírja a nyelvek hierarchiáját az iskolában és az 

országban, ezzel a nyelv erejét visszaadja a közösségeknek és beszélőiknek. 
 



A transzlingváló kommunikáció 
pedagógiájának adaptációja 
• García és munkatársai (Celic – Seltzer 2011, García 2014, García – Kleyn 

2016), illetve más nyelvészek (például Li 2017) sztenderdizált 
beszédmódokra (nyelvekre) optimalizálják a programot, de nem érintik a 
nem sztenderdizált beszédmódokat. 

• Programunk újszerűsége, hogy García elméletét kiterjeszti egy nem 
sztenderdizált beszédmódra. 

• A közösséget nem érintették a romanival kapcsolatos magyarországi 
sztenderdizációs kísérletek. 

• „Ezt a sajátos cigány nyelvet. Ezért is alakult ki itt ez a sajátos lovari nyelv, 
hogy nagyon keveredett a magyar szavakkal. […] Vannak a rakamazi és a 
hodászi cigányok. Ők nagyon szépen beszélik a cigány nyelvet. Ha tőlünk 
cigány elkezd cigányul beszélni velük, akkor néha mosolyognak, hogy ez 
nem is valódi nyelv.”  
 



A transzlingvális kommunikáció pedagógiája 

• A program 2017-ben indult az első évfolyamon. 

• A két elsősosztály közül az egyikben szeptemberben indult a program, 
a másik osztály kontrollcsoportként csak a második félévben kezdi 
transzlingválást. 

• Szeptemberben a gyerekek nyelvi kompetenciáját felmértük 
transzlingváló és sztenderd tesztek segítségével. 

• Transzlingváló műhely tanároknak: a módszertan közös kidolgozása a 
tanári tapasztalatok alapján. 

 



Transzlingváló elvek és módszertanok 

• A módszertanok a transzlingválás alapelveit követik:  
• A teljes nyelvi repertoárt bevonja a tanulásba, 

 
• Elsősorban általános és nem nyelvspecifikus nyelvi kompetenciát fejleszt, 

 
• A közösségben, cselekvés által gyakorolja a beszélést: a gyerekek ezáltal új 

tapasztalatokkal bővíthetik a nyelvi repertoárjukat 
 

• Kulturális relevancia biztosítása (appercepciós mezők találkozása) 
 

• Transzlingváló idő és tér osztálytermi megteremtése 

• Kooperatív módszerek 

 





Tanári helyzetértékelés a transzlingváló program 
megkezdése előtt 
• A gyerekek egy része nem beszél elég jól magyarul: 

• „Egy olyan gyereksereget kaptam, akikről azt hittem, hogy buták. […] És később 
jöttem rá, hogy nem feltétlenül buta és azért néz rám, mikor mondtam neki valami 
utasítást, hanem azért, mert nem érti, amit mondok.” 

• „Nem az igazi cigány nyelvet” beszélik: 
• „és például voltak cigány népmesék és olvastattam velük, és akkor ők is 

megfogalmazták, hogy hát bizony ez-ez nem olyan, mint a mienk, de nagyjából úgy le 
tudták fordítani, tehát furcsa, és most is amikor csináltuk ezt a dolgot, mondták, hogy 
ez nem igazi cigány nyelv, (...) ragokat vagy nem tudom miket tettek hozzá és 
onnantól az már cigány nyelv” 

• „Nem értik a tananyagot” („szegényes szókincs”, „ragozás”, stb.) 
• Pragmatikai félreértések (átkozás, „ásd el magad, fiam”, stb.) 
• Attitűdök közvetítése: 

• „én is ebbe a hibába esek, ne beszélj cigányul, mert nem értem, és szerintem ez nekik 
rosszul esik, tehát olyan, mintha én nem tisztelném az ő nyelvüket, az ő kultúrájukat” 
 

 



Fenntartások a programmal kapcsolatban 

• „Akkor most azt fogjuk támogatni, hogy a gyerekek keverten 
beszéljenek, hol az egyik, hol a másik nyelven? Nem fogjuk 
összekeverni őket?”  

• „Hogy tanulnak meg így magyarul?”  

• „Mi nem tudunk romani nyelven beszélni.” 

• „Annyira felborítja az órának a menetét, hogy utána már szinte 
lehetetlen visszatérni.” 



Tanári reflexiók a Transzlingvális Kommunikáció 
Pedagógiájáról 
• Mi változott szeptember óta? 

• „Mert hogyha megengedi az ember nekik ezt a nyelvhasználatot, akkor úgy 
belelkesednek, és hát tudod, mindegyik mondani akarja, és hát melyiket ne 
hallgassam meg. (…) De nem baj, (…) 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.” 

• Az osztályokban átalakulnak az erőviszonyok: 
• „Úgy beszélt cigány nyelven, hogy még én is meglepődtem, és ő nagyon gyenge 

képességű gyerek, viszont nagyon szépen elmondta. Hát az egy mondat- több 
mondat volt, amit ott válaszolt (…) Ő nagyon büszke volt magára, tehát nagyon 
motiválja a gyerekeket, jó volt.” 
 

• Jobb beszéd- és szövegértés: 
• „Még az tetszett, hogy elvont fogalmak: pozitív, negatív. Legfeljebb matekórán 

találkozhattak vele, vagy még ott sem. Még nem igazán érezték, és pont ezt a két 
idegen szót – számukra idegen szót körül járták, és ebben segített a cigány nyelv.” 



További ötletek 

• Felsős osztályokban is bevezetni a 
transzlingválást (például a 
nyelvórán) 

• Jegyzetelés transzlingválva 
(komplex és nem nyelvspecifikus 
nyelvi készségek fejlesztése) 

• Szülők bevonása (például mesék, 
dalok gyűjtése) 

• Projektek (például színdarabhoz 
szövegkönyv írása, színdarab 
előadása) 

• Romani írás megjelenése a 
tanórákon 
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