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Áttekintés a műhelyről 
• A kritikai szociolingvisztika új lehetőségeket kínál a beszélés leírására (Heltai János 

Imre) 
 

• Egy kelet-magyarországi közösségben alkalmazzuk az új lehetőségeket (Olexa 
Gergely) 
 

• Egy, az új felismerésekre építő és általunk adaptált nyelvpedagógiai módszertan 
felszabadítja a (roma) gyerekek nyelvi  erőforrásait (Jani-Demetriou Bernadett) 
 

• A transzlingvális kommunikáció pedagógiáját projektünk során alkalmazzuk is. Első 
tapasztalataink nagyon ígéretesek. (Kerekesné Lévai Erika) 



A nyelvi hátrány illúziója 
Heltai János Imre, KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék 

• Nyelvi ideológiáink fix nyelveket és nyelvváltozatokat 
láttatnak velünk 

 
• A nyelv valójában társas cselekvés 

 
• A kritikai szociolingvisztikának új módszertanai vannak e 

társas cselekvés leírására 
 

• Ezek a társadalmi igazságosság szolgálatába állítható 
elméletek segíthetnek elűzni a zombikat az iskolából 



Az  egyes nyelvek: 
 politikai egységek, de nem lingvisztikai egységek 

• Az európai sztenderdizált nyelvek kialakulása párhuzamos 
volt más modernizációs folyamatokkal (Deumert 2010) 
– az írás technológiájának elterjedése (Lane 2015) 
– nyomtatott sajtó terjedése 
– standardizáció  
– közoktatás általánossá válása 
– piacok növekedése (García 2014) 

 
• A sztenderdet a nemzetállam az egyik, ha nem a legfontosabb 

nemzetalkotó entitásként ünnepli 

 
 

 
 



A 20. századi nyelvtudományban is uralkodnak ezek az ideológiák 
A Saussure-i egyenlet tárgyiasítja a nyelvet 

 
langue (szerkezet, rendszer) = langage (a történeti nyelvek, a nyelvezet egésze) - parole (beszéd) 
(Saussure 1959 [1916]: 77 in Agha 2007: 222) 

 
- A projekt tulajdonképpen egy elvonásra épül: a langage egészéből 

csak egy langue-nak nevezett részt nevez meg a nyelvtudomány 
tárgyaként, ezt állítja a középpontba 
 

- Ez nem más, mint egy metonímiaszerű redukció: egy rész képviseli 
az egészet (pars pro toto) 

 
 



Nyelvi ideológiáinkat 
társadalmi-politikai berendezkedésünk határozza meg 

• A nyelv már használata előtt létezik 
• Elválasztható a beszélőtől és a beszéléstől 
• Az egységek 

– egymástól jól elhatárolhatóknak tűnnek (magyar, angol, romani, beás, 
szociolektus, dialektus, sztenderd, ifjúsági nyelv, szaknyelv) 

– kapcsolatuk a sokféleség metaforájával tűnik jellemezhetőnek (egynyelvű, 
kétnyelvű, soknyelvű) 

• A beszélés közösségi dinamikája dichotomikus (jó-rossz) elrendeződéssé 
egyszerűsödik 

• Megjelenik például a nyelvi hátrányról szóló diszkurzus 
 

 
Blommaert & Rampton 2011, Busch 2013, Makoni & Pennycook 2006, Otsuji &  Pennycook 2010, Pennycook 2010 



A beszélők tudatában 
nincsenek nyelvek, csak nyelv van 

Nincsenek nyelvek, csak nyelv van. A magyar ember hadifogoly korában ennek az elvnek az alapján 
tanulta meg az idegen nyelveket. (Vagy pedig nem tanulta meg sehogy sem.) Eleinte a maga magyar 
nyelvén beszélt az idegenekkel, később – békérehajló ember létére – azoknak a – szerinte – magyar 
dialektusán (Karácsony 2011[1945, 1947]: 139) 
 
25 éves (egyetemi hallgató) fiatalember, 2015 májusa: 
HJI és maga kétnyelvűnek tartja magát? 
I nem. nem. mer a- a beás nyelv (…) az any- a második anyanyelv. én azt 
 gondolom, hogy az,  hogy ő- ezér nem, tehát hogy nekem ez a sajátom, és a magyar, meg 
 az anyanyelv- vagy a öö- a beás nyelv az egy egy- egynek  számít (…) az- az nekem egy. 
 nem tudom ezt jobban  kifejezni,  lehet hogy nem is értik talán, de hogy én nem tartom 
 magam kétnyelv- tehát nem. (…) nálunk ez így- nem tudom szétválasztani a kettőt, nekem ez 
 hozzátartozik a magyar nyelvhez, tehát hogy így magyarul beszélnek hozzám, de közben 
 mondanak hozzám egy beás nyelvet – nem tűnik fel nekem, hogy ők ezt nekem beásul 
 mondták. Mert mint a magyar. Tehát ez egy nagyon fura gondolkodás lehet, de nem tartom 
 magam kétnyelvűnek. 
 



A nyelv társas (szociális) gyakorlat, cselekvés 

- Bahtyin látta, hogy amikor beszélünk, akkor általában 
mások szavait használjuk, tehát beszédünk egybefolyik 
más emberek szavaival. Amikor ez történik, nem csak 
mások szavait értékeljük, hanem azokat a 
politikai/ideológiai pozíciókat is, amelyeket szavaik 
reprezentálnak (Blackledge-Creese 2014: 10) 
 

- A nyelv az interszubjektivitás része, egy projekció az 
éntől a te felé. Ahhoz tartozik, amit Merleau-Ponty úgy 
ír le, mint az interkorporealitás területét (Busch 2012: 
23). 

 
 

 
 



Kritikai szociolingvisztika: fluiditás és flexibilitás 

- önkényes etnikai és nyelvi határokat húzunk, és ezzel 
felszámoljuk a mindennapi nyelvi praxisok flexibilitását, 
fluid jellegét (Busch 2013: 108) 
 

- A kritikai szociolingvisztika rendszerszemlélettől elszakadva 
a fluiditiás (Otsuji-Pennycook 2010) metaforáját állítja 
középpontba. Ez a metafora a megszólalást úgy tudja 
megragadni, hogy felülírja a nyelvek és változatok által 
határolt beszélés elképzelését. 

 
 
 



Language resource – nyelvi erőforrás 
  

Figyelmünket… 
 …. a nyelvek felől (elsődlegesen ideológiai és intézményes konstrukciók) 
a nyelvi erőforrások felé (aktuális és megfigyelhető egységei a nyelvhasználatnak)…  
     …fordítjuk”(Blommaert 2010: 102) 
 
 
- A nyelvek historicitásuknak (Blommaert 2016) köszönhetően jelennek meg 

előttünk (illúzióként). Minden nyelvnek és változatnak saját historicitása van, ezek 
hosszukban különböznek egymástól. Minél inkább stabil egységként tűnik fel 
előttünk egy-egy nyelv, annál hosszabb annak historicitása.  
 

- A megszólalásban a különböző historicitású, előttünk nyelvekként, változatokként 
megjelenő egységek fluid módon komplex megnyilatkozásba szerveződnek, azaz 
szinkronizálódnak (Blommaert 2016). 
 

- A megszólalást szigorúan szabályozott diszkurzív stratégiák irányítják 
 
 



A nyelvi erőforrások és a diszkurzív stratégiák regisztrálódása 

- A megszólaló által használt nyelvi erőforrásokhoz és diszkurzív stratégiákhoz 
értéktulajdonítások tapadnak 

- Ezek az értéktulajdonítások időnként stabilizálódnak, és társadalmi gyakorlatokat, szociális 
pozíciót kezdenek jelölni. Ez a regisztrálódás (enregisterment – Agha 2007: 81). 

 
I.Budapest, 2017 márciusa 
- Te Csöre, mi van evvel a tehénnel - kérdezte kedvesanyám este (…) - Talán megfejte ezt valaki, hogy ilyen 
keveset ad? 
- Tán én megfejtem, tudhassa, hogy én nem is szeretem a tejet, ha már a szagját megérzem, hányok. 
gy: ezt biztos cigány írta! 
HJI: miért?  
gy: azt mondta, tudhassa! 
 
II. „János bácsi, én ilyen cigányvajdának szeretnék menni, tud majd nekem ebben segíteni?” (Budapest, 2015 
novembere) 
vö: Egyszerre csak még vígabban fütyörészve jött szembe rá egy nagyhajú hencegő oláhcigány. (Móricz Zsigmond: 
A kirabolt rabló, 1905)  
 



Új fogalmiság és metaforizáció 
(kritikai szociolingvisztika) 

 
• középpontba kerül a fluiditás metaforája 

 
• A statikus metaforákat (egyes nyelv, nyelvváltozat, egynyelvűség, kétnyelvűség, 

anyanyelv, nyelvi hátrányos helyzet) az elméleti szociolingvisztika szintjén a 
beszélés leírására nem feltétlen alkalmas, kiüresedett, zombi kategóriáknak (Beck 
2002) tartják. 
 

• A szociolingvisztikai elméletben a valóságleírásra alkalmatlannak (halottnak) 
nyilvánított kategóriák intézményrendszereinkben tovább működnek, (rúgnak, 
harapnak), tehát nem is olyan halottak (Wee 2016: 335). 
 

• A nyelvi hátrány terminusa és a róla szóló diszkurzus a valóságot nem jól írja le, 
torzítja.  
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