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1. A dolgozat jelentősége, újszerűsége és célja 

 

A dolgozat interdiszciplináris keretekben vizsgálja a hodászi oláh cigány közösség 

nyelvhasználati stratégiáit, olyan diszciplínákat, diszciplináris területeket érintve, mint a 

szociolingvisztika, antropológia, antropológiai nyelvészet, nyelvi jogok, nyelvpolitika, 

nyelvtervezés, fordításelmélet, pragmatika, szemantika, pedagógia, didaktika. Ennek oka maga 

a probléma bonyolultsága és sokrétűsége. A dolgozat holisztikusan, ugyanakkor a helyi 

sajátságokat figyelembe véve fogalmazza meg következtetéseit. Arra törekszik, hogy 

mélységeiben tárja fel, mutassa be és elemezze egy roma kétnyelvű közösség (Hodász) nyelvi 

gyakorlatait és nyelvi ideológiáit. Egyedinek mondható abban a tekintetben, hogy a 

nagyszabású terepmunka során rögzített és lejegyzett interjúkat nem csak magyarul, hanem a 

helyi közösség anyanyelvén (cerhári) is közli. Következtetéseit nem a magyar nyelvű 

fordításokból kiindulva, hanem az anyanyelvi szövegekből vonja le. Mindemellett pozitív 

kutatói perspektívából kiindulva feltárja a helyi, valamint a szomszédos település 

(Kántorjánosi) köznevelési, közoktatási intézményeiben dolgozó pedagógusok attitűdjét, 

körbejárva a romani-magyar kétnyelvűség legfontosabb aspektusait. Ezzel párhuzamosan az 

ezekben az intézményekben tanuló romani-magyar diákok véleményét, attitűdjét is ismerteti.  

Bemutatja azt, hogy miként változik meg a viszony a tanár és a roma diák között abban az 

esetben, ha maga a tanár használja a romani nyelvet az oktatás során, ehhez a dolgozat szerzője 

által készített romani-magyar pedagógusszótár használata ad segítséget.  

 

2. A dolgozat elméleti kerete 

 

Elsőként Réger Zita kutatásai (pl.: 1974; 1990; 2001) majd az ő munkásságát tovább folytatva 

tanulmányok egész sora (pl.: Derdák-Varga 1996; Szalai 1999; Bartha 2002; Nemesné 2008; 

Bartha 2015; Heltai 2015) hívja fel a figyelmet arra, hogy a roma gyermekek iskolai nehézségeit 

nagymértékben befolyásoló nyelvi másságot – avagy a más nyelvet – nem kellőképpen, vagy 

egyáltalán nem veszik figyelembe az oktatás során. Ennek azonban egyik legfőbb oka, hogy 

általában a pedagógusképzésben nagyon kevés információt kapnak a hallgatók a romani-

magyar kétnyelvűségről.  

Egy nyelv vizuális megjelenése a nyelv egészére is hatással lehet, komplex társadalmi 

problémákra, összefüggésekre irányíthat rá (Rodrigue-Bourhis 1997, Scollon-Wong Scollon 

2003, Shohamy Gorter 2009, Blommaert 2012). A cigány nyelvek az utolsó helyen állnak a 

Kárpát-medencei kisebbségi nyelvek vizuális megjelenítési sorában. Több kutató (Heltai 2015, 
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Bartha 2015) is megállapítja, hogy a romani-magyar kétnyelvűség láthatatlan a többségi 

társadalom és így az iskola számára is.  

A tanár-diák kapcsolat minősége alapvetően meghatározza a diák tanulási folyamathoz 

való viszonyát. A nevelés-oktatás célja nem lehet más, mint „nyitott, gondolkodni képes és 

bátor, önreflexív autonóm individuumokat” nevelni, mely cél elérésének záloga szintén nem 

lehet más, mint „a gátjaikat leépíteni hajlandó, nyitott, gondolkodni képes és bátor, önreflexív 

autonóm tanárok” (Virágh 2011).  

Egy 1984-es tanulmány is arra mutat rá, hogy a kétnyelvű diákok anyanyelvén 

megfogalmazott instrukciók a tanár részéről elősegítik a tanulási folyamatot, enyhítik a 

gyerekben a második nyelvvel kapcsolatos esetleges idegenkedő vagy negatív érzéseit, és 

segítik a diák pozitív önmeghatározását (vö. Cardenas 1984). Motiváltibb lesz a diák a tananyag 

elsajátításában, és intellektuálisan is jobban fejlődik. Cardenas beszámol arról, hogy ezt a 

didaktikai módszert korábban a faji és az etnikai kisebbségek diszkriminációjának megléte 

miatt érthette kritika. Kijelenti, hogy a kétnyelvű diákok oktatásában az anyanyelvi instrukciók 

a legjobb megoldást jelentik a diákok nyelvi, tanulási fejlődése tekintetében.  

Az Egyesült Királyságban megvizsgálták, hogy a kínai ill. a gujarati közösségek iskoláiban a 

kétnyelvűek tanulását elősegíti-e az a tény, hogy a tanárok elszakadtak az egynyelvű oktatástól, 

és hogy a tanórák rugalmasan két nyelven folynak (vö. Creese - Blackledge 2010). A kutatás 

bizonyította, hogy a tanulási folyamatot hátráltatják az egynyelvű instrukciók, míg a két- vagy 

akár többnyelvű osztálytermi instrukciók elősegítik azt, ugyanakkor a módszer 

nyelvökológiai (nyelv-gazdaságossági) előnye is bebizonyosodott. 

Kim Lee (2016) szerint az erős tanár diák kapcsolatnak 4 alapvető kritériuma van: (1) a 

következetes és kiegyensúlyozott kommunikáció, (2) az érzelmileg biztonságos tanulási-

tanítási környezet, (3) a kölcsönös tisztelet, bizalom és visszajelzés és (4) az igazságosság. Ezt 

a következetes és kiegyensúlyozott kommunikációt biztosította a kutatási eredményei szerint a 

kétnyelvű roma gyerekek esetében a tanári instrukciók anyanyelvi használata. A diák 

anyanyelvén megszólaló tanár ez által megteremtette az érzelmileg biztonságos tanulási-tanítási 

környezetet is, sőt elnyerte a diákok bizalmát is. 

Többen (pl. Hasimato 2013; Levitan 2015; Friehs 2016) arra a következtetésre jutottak, hogy a 

tanóra közben, ha nem fogadjuk el és biztosítjuk az aktív és folyamatos kétnyelvűséget a 

kétnyelvű tanulók esetében, akkor korlátozzuk az országon belüli különböző népek nyelvi 

sokszínűségét. A kétnyelvű gyerekek kívülállónak érzik magukat egy egynyelvű tanórán, 

ellenben, ha a pedagógus az instrukcióit a diák anyanyelvén fogalmazza meg, a gyerekeknek 

nő az önbizalma, és okosnak érzik magukat, hogy több nyelvet is beszélnek.  
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Heltai és munkatársai (2017) pedig, akik az ún. transzlingváló módszert alkalmazzák 

Tiszavasváriban, arról számolnak be, hogy ha megjelenik a romani nyelv az iskolában, 

tanórákon, akkor a roma gyerekek megnyílnak, örömmel vesznek részt a foglalkozásokon. 

 

3. A dolgozat felépítése és módszertana 

  

Az első fejezetben bemutatom a romani nyelvet körülvevő tágabb problémakört. Ismertetem 

a cigány/roma terminusok lehetséges jelentéseit, az ebből következő önmegnevezések, 

önmeghatározások fontosságát, kifejezetten a romani nyelvre, mint identitást meghatározó 

faktorra helyezve a hangsúlyt.  

Felvázolom a magyarországi cigányság demográfiai adatait, rámutatva arra, hogy a 

magyarországi nemzetiségek közül a legrosszabb mutatói a romáknak vannak oktatási 

szempontból.  

Ezt követően a romani nyelv sokféleségét, annak sztenderdizálatlanságát tárgyalom nemzetközi 

és hazai szinten egyaránt.  

A nemzetközi és hazai jogi szabályozásokon keresztül rámutatók a cigány/roma nemzetiségi 

felsőoktatás hiányosságaira, adott esetben elégtelen voltára, kiemelve a nyelvi szempontokat, a 

bemeneti és kimeneti feltételek problematikáját. Rámutatok arra, hogy nincs elegendő 

romaniul jól tudó óvodapedagógus, tanító, tanár, aki akár nemzetiségi óvodában vagy 

iskolában tanítaná akár csak önmagában a romani nyelvet.  

Ezen fejezet lezárásaként a roma közösség kulturális intézményeinek hiányosságaiból eredő 

problémákat mutatom be, rávilágítva arra, hogy nem csupán a személyi feltételek nem adottak, 

de sem tankönyvek, sem más eszközök nem, vagy alig állnak rendelkezésünkre. Ha tehát 

nincs sem kellő számú romani nyelvű pedagógus, sem tankönyvek, sem saját intézmények, 

hogyan tudnánk az elméleten túl, valós megoldást nyújtani helyben, a helyi emberekkel együtt, 

helyben segítve a helyi pedagógusoknak, a helyi kétnyelvű roma gyerekek/diákok iskolai 

helyzetének javítására. Mi az a konkrét gyakorlat, ami valóban segítheti a helyi emberek – 

elsősorban az iskolába járó gyermekek – életét? 

 A második fejezetben a dolgozat alapjául szolgáló két kutatás közül a hodászi homogén 

roma közösséggel végzett saját nyelvű 60 db szociolingvisztikai interjún alapuló kutatás 

mutatom be, amelyet sok kiegészítő vizsgálat követett. Bemutatom a kutatás előzményeit, a 

módszert, a kutatás helyszínét, az anyaggyűjtés eszközeit, az adatközlők kiválasztását, azok 

körülményeit. Ezt követően a szociolingvisztikai interjú romani (cerhari) fordításának 

nehézségeit mutatom be. Ezek a nehézségek egy kevésbé használt – a romani vonatkozásában 

biztosan újszerű – módszer alkalmazását is megteremtették, amelyet „Dikh má’” (Direkt 
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elkövetett hibák módszertana) módszernek neveztem el. E módszer lényege az volt, hogy 

bizonyos szavakat, terminusokat (testvér, roma, cigány, cigányság stb.) szándékosan 

helytelenül használva, „hibásan” fordítottam le a kérdőív írott szövegeiben, mivel 

előfeltételeztem, hogy ezek jelentése a romaniban árnyaltabb, mint a magyar nyelvben. A 

módszertől azt vártam, hogy az adatközlők válaszaiban ez a különbség egyértelműen 

kimutatható lesz, és implikálni fogja a nyelvválasztással kapcsolatos attitűdöt az egyes formális 

és informális színtereken. 

Ismertetem az egyes terminusok használatából eredő közösségi nyelvhasználat előzetes 

eredményeit, a személyhez és a színtérhez kötődő nyelvhasználati stratégiákat. Hosszabb 

alfejezetként a hodászi roma közösség különlegességét adó vallási színtereket (mint nyelvi 

színtereket) mutatom be egy identitásvizsgálatba ágyazva a kérdést. Azt vizsgálom, hogy a 

felekezeti hovatartozás a meghatározóbb identitásformáló faktor vagy az etnikai. A fejezetben 

egyre inkább az kutatási a kérdés, hipotézisszerű állítás körvonalazódott, amely szerint „roma 

romával romaniul beszél”, vagyis a romani nyelv használata elsősorban személyhez 

kötött, és kevésbé függ a színtértől. Ezen állítás igazolására három kiegészítő kutatás 

eredményeit ismertetem, amit a hodászi roma értelmiségiekkel, a hodászi nem romákkal, 

valamint a Hodászon szolgált görögkatolikus papokkal, kispapokkal végeztem.  

 A harmadik fejezetben a hodászi romák oktatáshoz, kétnyelvű oktatáshoz való 

attitűdjét vizsgálom jogi és szociolingvisztikai kereteken belül. Rámutatok arra, hogy bár 

nagyon pozitív a kétnyelvű oktatáshoz való attitűd, valójában senki nem tud behatóbban 

kisebbségi/nemzetiségi jogairól, mivel nem tájékoztatták őket ezekről. Ez adja meg a teljes 

képet ahhoz, hogy át tudjunk lépni a dolgozat második fő kutatására. 

 A negyedik fejezetben két település (Hodász és Kántorjánosi) 3 óvodájában végzett 

kutatást ismertetek reflektálva a szociolingvisztikai kérdőív releváns előzetes eredményekre. 

Ebben összevetem – többek között – a romák kétnyelvű oktatáshoz való attitűdjeit, véleményét, 

látásmódját az óvodapedagógusok, és intézményvezetők attitűdjeivel. Megfogalmazom a 

vizsgálatban résztvevő romák és pedagógusok azonos és eltérő véleményét az egyes kérdéseket 

illetően. 

Az ötödik, egyben az utolsó fejezetben az eddig bemutatott és tárgyalt eredmények 

tudatában a két településen végzett több szintű iskolai kutatást mutatom be. Ismertetem a tanári 

és diák kérdőívek eredményeit az iskolai hospitálások során tapasztaltakat, megfigyeléseimet. 

Ezzel párhuzamosan bemutatom – 13, videokamerával rögzített, naplózott tanóra 

segítségével –, hogy milyen funkcióval/funkciókkal jelenik meg a romani nyelv a tanórákon. 

Az eddig ismertetett kutatások következményeként létrehoztam egy egyedülállónak mondható 
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romani (cerhari)-magyar pedagógusszótárt. A szótár öt részből áll: 1. Általános bevezetés a 

romani nyelvről; 2. Köszönési formulák; 3. Negyven általános tanári fegyelmezési instrukció 

(pl. „Kapcsold ki a telefont!”; „Át foglak ültetni!”); 4. Több mint hetven általános tanári 

instrukció tanórai feladatokhoz (pl. „Nyissátok ki a könyvet!”; „Mit látunk a képen?” „Keresd 

meg a párját!”); 5. Tematikus rész (olyan szavakat, kifejezéseket tartalmaz, amelyek a 

tanórákon kívüli interakciók során is könnyen alkalmazhatók, mint pl. számok, az emberi test 

részei, család, színek). 

E fejezetben bemutatom a szótár tartalmi részét, pedagógiai-didaktikai jelentőségét. Leírom a 

szótár pedagógusok általi fogadtatását. Minden előzetes várakozást felülmúlva 3 általános 

iskola (Hodász, Kántorjánosi, Nyírbogát) és 2 óvoda (Hodász, Kántorjánosi) mintegy 20 

pedagógusa tesztelte a szótárt a 2017/18-as tanévben. A fejezetben leírom, ismertetem a nyelvi 

kísérlet nagyon pozitív eredményeit, majd ennek további alkalmazási lehetőségeit. A dolgozat 

végén összefoglalom a dolgozat legfőbb eredményeit, megfogalmazom előretekintéseimet. 

 

4. Az eredmények áttekintése és értékelése 

 

Az elméleti keret és az alkalmazott módszertan lehetővé tette a dolgozatban a következő 

összefüggésrendszer felállítását:  

 

A hodászi roma közösség számára a romá (romák) és a phral (testvér) szavak 

jelentéstartalma egy tág familiáris közösséget feltételez. A saját, közösségen belüli 

klasszifikáció az oda való születés, a közösséghez való tartozás függvénye. A homogén 

közösségbe való születés feltételezi a nyelv ismeretét. A zárt familiáris közösségi viszony 

előirányozza a nyelv használatát az egyes formális és informális színtereken. 

Az adatközlők attitűdjében a nyelvválasztás kérdése a személy származásának a függvénye. 

Magyar, illetve romungró személlyel magyarul beszélnek, míg egymás között, függetlenül a 

színtértől a diskurzus nyelve a romani.  

A ’patyiv’ valamint a ’kris’ egymással összefüggő határfogalmak, sok esetben jelentésük 

’szokás’; ’hagyomány’; ’etikett’; vagyis egy olyan íratlan szabályrendszer, amely 

meghatározza a roma közösség viselkedési normáit az élet minden területén, ilyen módon a 

közösségben az egymás közötti nyelvhasználatot is, vagyis elvárt szokás, hagyomány, illő 

dolog, hogy roma romával szemben a romanit használja. 
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A roma gyermekek követik a „kris” és a „patyiv” elvárásaiból eredő sajátos nyelvválasztási 

stratégiát, amely a romani nyelvi-szocializációs folyamat része. Ebből következik, hogy az 

óvodákban, iskolákban is a roma gyerekek egymás között romaniul beszélnek. 

A roma identitás meghatározásának a legfőbb attribútuma maga a romani nyelv, amely 

fennmaradásának egyetlen záloga – iskolák, tankönyvek stb. híján –, a nyelv használata. A 

közösséghez való tartozás tudatának attitűdje, és az ebből eredő romani nyelv használatának 

attitűdje stabil romani nyelvhasználatot eredményez a hodászi közösségben. 

A hodászi oláh cigányok közössége nagyon pozitívan viszonyul a kétnyelvű, romani-magyar 

nevelés, nevelés-oktatás gondolatához. Ezzel kapcsolatban három területet jelölnek meg: 1. a 

roma gyerekek magyar nyelvű tudásának elégtelen vagy hiányosnak ítélt volta. 2. a romani 

nyelv használatának vélt/valós tilalma az oktatási, nevelési intézmények részéről. 3. az 

idegennek érzett környezet a romani nyelv által való „otthonosabbá” való tétele. Mind a három 

említett szegmens azt feltételezi, hogy ha az iskolában lehetne beszélni romaniul, akkor 

lehetőség nyílna elmozdulni a romani-magyar kétnyelvű oktatás felé.  

A dolgozat második részében az óvodapedagógusok és a tanárok attitűdjeit vizsgáltam 

meg a romani-magyar kétnyelvű gyerekek oktatását érintő kérdéseket körül járva.  

A három óvodában végzett óvodai kutatás fókuszában az óvoda-pedagógusok és dajkák 

romani-magyar kétnyelvűséggel kapcsolatos attitűdje állt. Az itt dolgozó nevelők beszámoltak 

arról, hogy nagy nehézséget okoz nekik az, hogy a roma gyerekek dominánsan romaniul 

beszélnek, a nem roma gyerekekhez képest szegényesebb, eltérő szókinccsel rendelkeznek. 

Ugyanakkor azzal is tisztában vannak, hogy a roma gyerekeknek is nehézséget okoz az, hogy 

az óvodai nevelés során a nevelők a magyar nyelvet használják elsősorban. Ennek a 

problémának áthidalása érdekében mindhárom óvoda alkalmaz egy vagy több romani 

anyanyelvű óvodapedagógust vagy dajkát, hogy főleg a kezdeti időszakban segítse a 

gördülékenyebb kommunikációt, és az óvodai évek alatt otthonosabbá tegye mindenki számára 

az intézményi légkört. Az egyik óvodában a vizsgálat időszakban már 4 magyar ajkú óvoda-

pedagógus is rendelkezett lovári nyelvvizsgával, további 5 tervezi, hogy a közeljövőben jó 

szinten szeretné elsajátítani a romani nyelvet, hogy azt munkája során alkalmazni tudja. Egy-

két éven belül tehát a 26 óvodapedagógus és dajka mintegy 60%-a várhatóan jó szinten beszéli 

majd a romanit, és ezt az óvodai nevelés során alkalmazni is kívánja.  

Az oláh cigány közösséggel végzett szociolingvisztikai interjúkban megfogalmazott 

közösségi elvárás – roma-romával-romani nyelven beszél – az iskolában, ezen belül a 

tanórákon is megjelenik. Ugyanakkor a tantermi ajtó, mintegy sorompóként jelenik meg a 

kétnyelvű roma gyerekek agyában a vizsgált közoktatási intézményekben, és a szünetekben 
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tapasztalható romani nyelvi dominancia a tanterembe lépve stigmatizált nyelvvé változik. A 

stigmatizált nyelv fő funkciója a tanteremben nem a diskurzus egészét meghatározó 

spontaneitás lesz, hanem a pedagógus kijátszása, az előnyre való szertevés és a súgás. 

Ugyanakkor csoportos munkák alkalmával a feladatok megoldásának nyelve is egyben. A 

pedagógusok a legtöbb esetben, mivel nem beszélnek romaniul, passzívan elviselik a romani 

nyelv jelenlétét.  

A pedagógusok a romák viszonylagosan rossz iskolai teljesítménynek hátterében komplex 

problémakört látnak, aminek része a domináns romani nyelvhasználat a diákok részéről. A 

vizsgált intézményekben dolgozó pedagógusok közel 80%-a soha nem részesült 

főiskolai/egyetemi/továbbképzési évei alatt olyan oktatásban, amely a romani-magyar 

kétnyelvűség témáját járta volna körül. Ugyanakkor újszerűnek mondható az az attitűd, hogy 

megfogalmazódik a pedagógusok viszonylag jelentős részénél a romani nyelv valamilyen 

szintű elsajátításának igénye (75%), hogy pedagógiai munkájuk során használni tudják azt. 

Bár néhány pedagógus megfogalmazta, hogy szívesen megtanulna romaniul akár behatóbban 

is, mégis a pedagógusok jelentős része egy-egy romani szó, kifejezés megtanulását látta reálisan 

megvalósítható célnak. Ezekből az eredményből kiindulva 2017 tavaszán létrehoztam egy 

romani-magyar pedagógusszótárt, amelyben több mint 110 tanári instrukció is szerepelt. 

Ezen szótárban található romani szavakat, kifejezéseket, tanári instrukciókat a 2017/2018-as 

tanévben 5 intézmény (3 általános iskola, 2 óvoda) 20 pedagógusa alkalmazta munkája során.  

 

 A szótár általános része segítette a pedagógust, hogy a kétnyelvűségről pozitív képet 

kapjon és/vagy információt szerezzen. 

 A romani kifejezések használatával a roma diákok számára is nagyobb presztízse lett a 

romaninak. Elindulhat egy kölcsönös párbeszéd a helyi roma közösség tagjai és a 

pedagógusok között. 

 Közvetlenebb viszony alakult ki a pedagógus és diák között. 

 „Kedvet” adott több szaktanárnak, hogy megtanuljon romaniul. 

 Azzal, hogy a tanár használta a nyelvet egy hivatalos színtéren, ha úgy tetszik 

emelkedettebb formában, mintegy legitimmé tette a romani nyelv használatát bizonyos 

körülmények között. 

 

A dolgozat során világossá vált, hogy a hodászi oláh cigány közösség attitűdje nagyon 

pozitív a romani-magyar kétnyelvű oktatást illetően.  
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A tanároknak szintén pozitív az attitűdje ugyanezen kérdést illetően, hiszen érzik a romani 

nyelv aktív jelenlétét az iskolában, a tanórákon. Többen nyitottak a romani nyelv megtanulására 

is, jellemzően azonban azt látják reálisnak, hogy néhány szót, kifejezést megtanuljanak. A 

pedagógusszótárban használt szavak, kifejezések, tanári instrukciók által a roma gyerekek 

nyitottabbá váltak, örömmel, érdeklődéssel vettek részt a tanórákon. A pedagógusok a romani 

nyelv használata által szorosabb bizalmi viszonyt tudtak kialakítani roma diákjaikkal, aminek 

számos esetben pozitív hatása volt a roma gyerekek iskolai teljesítményére is.  

Örvendetes tény, hogy sok pedagógus már a papíralapú szótár nélkül használja a tanári 

instrukciókat romani nyelven, mivel azokat már elsajátította. Így a szótárban található szavak, 

kifejezések, tanári instrukciók bővítése mellett meg kell teremtenünk azokat a lehetőségeket, 

amelyekben az érdeklődő pedagógusok behatóbban is megismerhetik a helyi közösség által 

beszélt nyelvet. Ez adna lehetőséget arra, hogy a szakma elmozduljon a romani-magyar 

kétnyelvű/kéttannyelvű oktatás felé.  
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