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1. A kritikai szociolingvisztika a néven nevezett nyelvek koncepciójától elszakadva (Makoni-

Pennycook 2006) a nyelv interszubjektív, diszkurzusokban alakuló jellegét emeli ki, új 

fogalmiságot és metaforizációt javasol. A transz-szuper-poli-metro fordulat (Pennycook 2016) 

és a szuperdiverzitás (Vertovec 2007, Arnaut 2012) fogalmaival középpontba kerül a fluiditás 

metaforája, ami az emberi diszkurzív magatartást (látszatra egyértelműen) egyes nyelvekké, 

nyelvváltozatokká tagoló elképzelések helyébe lép. E megközelítések a megszólalási módok 

sokféleségét a beszélés nyelvekre tagolása helyett a fluiditásban létrejövő egyes 

megnyilatkozások elemzésével tartják leírhatónak. A statikus metaforákat (egyes nyelv, 

nyelvváltozat, egynyelvűség, kétnyelvűség, anyanyelv) az elméleti szociolingvisztika szintjén 

a beszélés leírására nem feltétlen alkalmas, kiüresedett, zombi kategóriáknak (Beck 2002) 

tartják. E vélekedés szerint ezek a nemzetállami léttel párhuzamosan kialakuló fogalmak 

tipikus „modernista koncepciók” (Deumert 2010), amelyek esszenciális módon rendelnek 

egymáshoz nyelvi és etnikai elrendeződéseket (Wee 2016). Mint bármely más kategória, ezek 

sem semlegesek (Busch 2013: 103); irányítják gondolkodásunkat.  Egyrészt olyan gondolati 

konstrukciókhoz vezetnek, amelyek keretében bizonyos beszélők megszólalásai csak 

pontatlanul, a valósággal való kevés korrelációval írhatók le (ezért kiüresedett, zombi 

kategóriák). Másrészt létrehozzák a hatalom és ellenállás oppozícióját, amelyben bizonyos 

beszélők mindig az utóbbi fogalomhoz válnak hozzárendelhetővé. Az e dolgozat alapját 

jelentő szociolingvisztikai projekt által vizsgált, romának tartott beszélőket például vagy 

„kétnyelvűként”, vagy „nyelvjárási beszélőként”, de leginkább és ezek által (is) „nyelvi 

hátrányos helyzetűként” írhatnánk le, illetve ezek szabad kombinációi vonatkozhatnának 

rájuk.  

Azonban az európai országok államisága, oktatási rendszere és például nyelvtudománya 

is együtt formálódott a néven nevezett (sztenderd) nyelvek koncepciójával. A beszélők e 

kategóriák meghatározta iskolában tanulnak, e kategóriákat ismerő pedagógusok tanítják őket, 

sőt maguk is e kategóriákkal próbálják leírni nyelvhasználatukat. A társas viselkedés 

hatóságilag szabályozott színterei (pl. iskola) az elméletileg fluid nyelvi sokféleséget e 

meghatározottságok miatt csak szabályozott határok mentén, a nyelveket egymástól 

alapvetően esszencialista eljárásokkal elkülönítve képesek kezelni. A szociolingvisztikai 

elméletben a valóságleírásra alkalmatlannak (zombinak) nyilvánított 

kategóriák intézményrendszereinkben tovább működnek, (rúgnak, harapnak), tehát nem is 

olyan halottak. A kritikai szociolingvisztika a zombi kategóriák elhagyásával megfogalmazhat 

ugyan érvényes cselekvési lehetőségeket, de bármely intervenció során szem előtt kell 

tartania, hogy a mindennapokban akkor is jelen vannak és hatnak e kategóriák, ha elméletileg 

azok elhagyásával pontosabb képet kaphatunk a nyelvi valóságról (Wee 2016: 335). 

A romákként definiálódó tanulók iskolai sikertelenségéhez nagyban hozzájárul az, hogy 

beszédmódjaikat nem jól ismerjük, mert alkalmatlan (zombi) kategóriákkal kíséreljük meg 

leírni azokat. Dolgozatomban ezektől elszakadva ezúttal a diszkurzív elrendeződések 

elemzésével írom le az olyan tanulók beszédének néhány jellemzőjét, akiket mások és akik 

magukat a romák közösségeihez tartozónak gondolnak. Abban a reményben teszem ezt, hogy 

eredményeimmel hozzájárulhatok ahhoz, hogy a pedagógusok inkább értsék a romaként 

definiálódó tanulóik megnyilatkozásait, beszélését. 
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Adataimat egy 2016 őszén megkezdett, három évre tervezett több színterű nyelvészeti 

etnográfiai kutatás (Marcus 1995, Lajos 2015) előkészítése során, illetve első fél évében 

gyűjtöttem. A kutatás központi színterei az iskolák. A Károli Gáspár Református Egyetem 

romológia hallgatói műhelyével óralátogatásokat végeztem egy dunántúli kisváros két 

általános iskolájában és egy speciális tantervű iskolájában. Ezekben az iskolákban a romaként 

meghatározódó gyerekek aránya nagyságrendileg 5 és 40 százalék között mozog. Szintén 

órákat látogattunk a Budapesti Református Cigány Szakkollégium hallgatóival kiegészült 

diákműhellyel egy kelet-magyarországi kisváros általános iskolájában, ahol a gyerekek közül 

mindenki romaként regisztrálódik. A harmadik helyszín egy budapesti közösségi tér és 

tanoda, ahol önkéntes tanárként dolgozom, és ahol – eltérően a másik két helyszíntől – a 

közösség részévé válva, tanárként gyűjtök adatokat. A kutatásnak a három oktatási helyszínen 

megvalósuló adatgyűjtés jelenti a makroszintjét, egyéb színtereken is folyik azonban 

adatgyűjtés. Hangfelvételeken rögzített interjúk készülnek a kisvárosi helyszíneken a 

gyermekekkel, a családtagokkal és a közösségek más tagjaival iskolán kívül, leginkább a 

gyermekek otthonában, tágabb otthoni környezetében, esetleg különféle közösségi 

rendezvényeken. A kutatás mikroszintjén tehát az iskolához és az iskolai beszédmódokhoz 

való diszkurzív viszonyulások feltárása történik meg. A kutatás elsődleges célcsoportját azok 

az iskolás korú beszélők jelentik, akik mind a magukat a romák csoportjához tartozónak 

vallók, mind a magukat a többséghez tartozónak vallók társas interakcióiban romaként 

jelennek meg. A kutatás általános kérdése, hogy melyek a célcsoport leírható beszédmódjai és 

a rájuk jellemző diszkurzív elrendeződések, hogyan vélekednek ezekről a csoporthoz tartozók 

és a csoporton kívül állók, illetve milyen következményei vannak ezeknek az iskolában. 

 

2. Zombik nélkül. A kritikai szociolingvisztika szakít azzal a laboviánus hagyománnyal, ami 

a nyelvet a saussure-i örökségnek megfelelően struktúraként szemléli (Auer 1990: 226), 

tárgyiasítja (Rymes 2010, Pennycook 2010, Blommaert-Rampton 2011), és a beszélést az e 

metaforizáció által létrehozott illúziószerű (Lanstyák 2016) zárt rendszerek (nyelvek) és 

alrendszerek (változatok) segítségével próbálja megragadni. A rendszerszemlélettől 

elszakadva a beszélés egy-egy módját nem egymással korrelatív eltérések halmazaként 

értelmezi (Eckert 2016: 69), hanem 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. 

 Ezt úgy tudja megtenni, hogy a leírás alapegységévé nyelvek és metaforák helyett a 

nyelvi forrást teszi (Jørgensen 2008, Jørgensen és mtsai 2011). Ez egyrészt egy szemiotikai 

jelből, másrészt az ahhoz kapcsolódó jelentés- és értéktulajdonításból áll (Agha 2007). A 

nyelvet és a változatot pedig csak a társas gyakorlatként, cselekvésként elgondolt nyelv 

(García 2014) egy absztrahált megjelenési formájaként tartja számon. 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. Más a historicitása annak az egységnek, amit magyarnak, dél-dunántúli 

nyelvjárási területnek, palóc nyelvjárásnak, romaninak, lovarinak, ifjúsági nyelvnek vagy 

például szlengnek nevezünk. Az egyes egységek historicitásának megteremtése lehet 

szélesebb közösségi interakciókban alakuló vélekedések eredménye (nagy európai nyelvek), 

de szűkebb csoportok szakmai és/vagy aktivista tevékenységének eredménye is (lásd a 

nyelvjárási régiók, nyelvjárások konceptualizálását, a beás nyelv sztenderdizációját (Orsós 

2012, Orsós-Kálmán 2009) vagy például a vitákat a moldvai magyarok beszédmódjainak 

konceptualizálásáról (Sándor 2000, Bodó 2016, Heltai 2016a). 

A nyelvi források az absztrakcióban nyelvekhez rendelődnek tehát a tudatunkban, a 

beszélés azonban sokkal inkább leírható a nyelvi repertoár középpontba állításával, mint a 



nyelvek és változatok koncepciójával. A társas gyakorlatként értelmezett nyelv pillanatnyi 

megjelenési formájában nem más, mint a különböző historicitású egyes nyelvek, 

nyelvváltozatok fluid módon való komplex megnyilatkozásba szerveződése, azaz 

szinkronizációja (Blommaert 2016). A szinkronizációban részt vevő és a nyelvi repertoárban 

egységgé szerveződő nyelvi források és diszkurzív elrendeződések különféle és változó 

számú absztrakt egységhez (nyelvhez, változathoz) lehetnek hozzárendelve. A nyelvi 

repertoár köthető ugyan a megszólaló egyénhez, sőt lényének szerves része (Busch 2012) és 

nem egy tárgyiasítható valami, de nem értelmezhető a diszkurzivitás, az interszubjektív 

viszonyokban létrejövő értéktulajdonítások nélkül.  Vesd össze a sokat idézett  bahtyini 

mondatot: a szó a nyelvben félig meddig valaki másé (Bakhtin 1981, vö. Busch 2012; Milani 

2012: 46; Blackledge–Creese 2014: 8). A beszélők nyelvi repertoárja társas viszonyaik, a 

közösségeikben jellemző diszkurzív magatartásminták, illetve az azokról szóló vélekedések 

függvényében formálódik. 

A nyelvhasználat zombi kategóriáktól mentes leírásának kulcsa az a társas 

viszonyokban, ha úgy tetszik, az emberitestek-közöttiségben, az interkorporealitásban 

(Merleau-Ponty nyomán Busch 2012) létező nyelv megragadása. Ez olyan komplex 

szociolingvisztikai szempontrendszer felhasználásával képzelhető el, amely policentrikus, 

mobil és dinamikus. Az egyes centrumok, amelyek az éppen beszélők egyéni és közösségi 

meghatározottságai mentén, de a körülmények függvényében jönnek létre, saját 

normativitással rendelkeznek (Blommaert 2016: 250). Normativitása van például egy 

dunántúli kisvárosban élő, romának nevezett 14 éves lány beszédjének, de saját normativitása 

van annak, ahogy ő lány kortársaival, ahogy fiú kortársaival, ahogy roma és nem roma 

kortársaival, illetve ahogy ezek bármelyikével a telepen, vagy azon kívül, az utcán vagy az 

iskolában beszélget. Ezek a normativitások azonban dinamikusan változnak, mobilak, az 

egyes centrumok folyamatos interakcióban vannak egymással, bennük a különféle nyelvekhez 

és változatokhoz hozzárendelhető szemiotikai kódok és az azokhoz tartozó különféle 

értékelések folyamatosan keverednek. 

Lehetséges értelmezési kerete a komplex szociolingvisztikai rendszer társas 

gyakorlatainak a bahtyini heteroglosszia-elmélet (Bakhtin 1981). Ez a létrejövő standardokat 

nem entitásokként, hanem centripetális és centrifugális erők kölcsönhatásának eredményeként 

láttatja (Bodó 2016). Ez a nyelvi diverzitás  azonban a heteroglossziának csak egyik 

dimenziója. A beszélést meghatározzák a körülmények, a szituáció, a hely és az idő, ez a 

második dimenzió. Bahtyin az ebből fakadó sokféleséget a multidiszkurzivitás  

(sokrétűség) dimenziójában tartja leírhatónak. Az egyéni megszólalás lehetséges szólamai 

jelentik a harmadik dimenziót, amit Bahtyin a sokszólamúság  dimenziójának nevez 

(részletesebben l. Heltai 2016b, 2016c). Ez a sokszólamúság annak köszönhető, hogy a 

beszélők nyelvi repertoárja interszubjektív jellegű: az egymással folytatott diszkurzusok során 

folyamatosan alakul, a beszélők hatnak egymás szóhasználatára, átveszik egymás diszkurzív 

eljárásait és ezekkel együtt egymás ideológiai pozícióit. Ebben a beszélés valóságát három 

dimenzió mentén leíró bahtyini modellben is kirajzolódnak tehát a saját normativitással 

rendelkező centrumok, és ennek a modellnek is sajátja a pulzálás, az erők kölcsönhatásában 

való meghatározottság. 

A társas gyakorlat, az interkorporealitásban létező nyelv leírásának kulcsfogalmai tehát 

a nyelvi forrás, a repertoár, a diszkurzív viselkedésminta és a regisztrálódás. Nyelvi forrás 

(Jørgensen 2008,  Jørgensen et al. 2011) minden olyan nyelvi elem és/vagy jellegzetesség, 

ami így vagy úgy meghatározza egy-egy beszélő beszédmódjait. A beszélés társas 

cselekvésében a nyelvi forrásokhoz kapcsolodó, azok szerves részeit jelentő 

értéktulajdonítások pedig hozzárendelik a beszélőt bizonyos társadalmi státuszokhoz. A 

beszélők nyelvi repertoárjába különféle (dinamikusan változó) standardokhoz rendelhető 

nyelvi források, valamint azokhoz kapcsolódó, a szociális viszonyok és a kontextus 



függvényében alakuló értéktulajdonítások, jelentések tartoznak, amelyek a beszélők 

egymáshoz való viszonyainak dinamikájával párhuzamosan alakulnak. A diszkurzív 

viselkedésminták bizonyos nyelvi források és a hozzájuk tartozó értéktulajdonítások 

hasznosításával járó, a közösségben jellemző diszkurzív eljárások. A regisztrálódás pedig a 

nyelvi források és a diszkurzív viselkedésminták stabilizálódását jelenti, ami által azok 

bizonyos társadalmi státusz jelölőivé válnak (Agha 2007). Az értéktulajdonítások fontos 

jellemzője, hogy kevésbé mobilak. Míg a beszélő az általa használt szemiotikai jeleket és 

diszkurzív mintákat képes magával vinni, és a beszélés policentrikus rendszerében hol itt, hol 

ott megszólalni, a megszólalásait kísérő értéktulajdonítások sokkal inkább az egyes 

centrumokhoz rendeltek (Blommaert 2008: 73, Jørgensen-Møller 2014). Például egy roma 

fiatal megszólalásaihoz teljesen más értékítéletek fűződnek otthoni, iskolán kívüli 

közösségeiben, mint az iskolában. Mint példáimból majd kitűnik, ami például a roma telepen 

adekvát, sőt menő megszólalásként tűnik fel, az iskolában a tanárok számára például 

fenyegető lehet vagy hazugként hathat.  

 

3. Gilyi cirdavav, patyiv sikavav – nótákat húzatok, becsületet mutatok. A továbbiakban 

egy, a romani nyelvként konstituálódó nyelvi források halmazát is használó, tehát (egy zombi 

kategóriát megidézve) romani-magyar kétnyelvűnek nevezhető közösségekben jellemző 

udvariasságkoncepció, a patyiv példáján mutatom be, hogyan szinkronizálódnak romának 

tartott tanulók megnyilatkozásaiban a hagyományos oláhcigány életmódhoz és a romani 

nyelvhez kötött diszkurzív elrendeződések más közösségekhez és azokra jellemző 

megszólalási módokhoz kötött elrendeződésekkel. A patyiv viselkedéshez köthető diszkurzív 

jegyek historicitásukat tekintve a romani nyelvhez (és a hagyományos oláhcigány 

életformaként értékelt létmódokhoz) kapcsolódnak, de más egységekhez (nyelvekhez és 

változatokhoz) tartozó forrásokkal való szinkronizációjuk következtében módosult formában 

más kontextusokban, diszkurzív elrendeződésekben és közösségekben is felbukkannak. Olyan 

beszélők diszkurzív magatartásának is részeivé válnak, akik egyébként nem használnak 

romani nyelvi forrásokat. Keverednek más viselkedésmintákhoz köthető diszkurzív 

jellegzetességekkel, egyaránt megjelennek romaként és nem romaként definiálódó, hasonló 

társadalmi státusszal rendelkező beszélők kommunikációs repertoárjában. Részei tehát a 

beszélés fluid világának, értéktulajdonításaik azonban rendszeresen a „romás beszédmód” 

kategóriájához rendelik őket hozzá. 

A patyiv melléknév jelentése nehezen adható vissza, egyszerre jelöl rátermettséget, 

tiszteletadásra kész és képes embert (patyivalo manush), jómódúságot, jószívűséget és az ezek 

demonstrálására való képességet, lehetőséget, olyan valamit, ami a másik ember irányában 

tanúsított tiszteletként foglalható össze és a roma lét alapkövetelményének számít (Stewart 

1994: 187). A patyiv előírásának megfelelő beszédmódok biztosítják a beszélő pozícióját, 

elismertségét az aktuális közösségi diszkurzusokban.  

Az adoleszcens beszélők a vidéki és a budapesti helyszínen is számos olyan diszkurzív 

gyakorlatot követnek, amelyek részben illeszkednek a patyiv által előírt viselkedéshez. Ezeket 

számos tényező összeköti. Céljuk a társas viszonyokban a minél jobb pozíció biztosítása, a 

saját énkép erősítése, a másiknak a saját pozitív tulajdonságainkról, rátermettségünkről való 

meggyőzése. A beszélő patyiv voltát bizonyító formális diszkurzusok ugyanúgy 

szinkronizálódnak, mint az általuk használt nyelvi források. A komplex és dinamikus 

szociolingvisztikai rendszerben a szinkronizáció során új helyeken és változó módokon 

felbukkanó diszkurzív konstrukciók ugyanakkor maguk is átalakulnak: az eredeti 

udvariasságkoncepció a saját önbecsülés fenntartását és erősítését szolgáló diszkurzív 

eljárások halmazává válik. A mindenkori „nem mi” csoporthoz tartozó beszélők ezeket a 

diszkurzív mintákat azonban más értéktulajdonítással látják el, mint maguk az azokat 

használó fiatalok. Míg utóbbiak saját maguk megítélését kívánják javítani vele, előbbiek 



számára e megnyilatkozások érthetetlennek, életidegennek vagy éppen agresszívnak 

tűnhetnek. 

A magyarországi társadalmi diszkurzusokban romaként megjelenő beszélői csoportok 

egyszerre definiálódnak egy akkulturációként is értelmezett folyamat különböző  

szakaszaihoz hozzárendelt etnikai csoportokként, illetve sajátos elrendeződésekkel 

jellemezhető szociális rétegként (Nagy 2007). Ez a kettősség e csoportok tagjainak diszkurzív 

magatartásának percepciójára is jellemző. A komplex, mobil és dinamikus szociolingvisztikai 

rendszerben az etnikus kultúrából és a szociális helyzetből fakadó, illetve azokhoz rendelt 

nyelvi források és értéktulajdonítások egyszerre vannak jelen. Ebből fakadóan az iskolában 

romaként megjelenő tanulók diszkurzív viselkedésének mintázatai amellett is sok tekintetben 

megegyeznek nem roma kortársaikéval, hogy bizonyos források és diszkurzív minták 

kifejezetten a romákra jellemzőkként értelmeződnek. 

Az e szinkronizációs folyamatok eredményeképpen megjelenő diszkurzív minták 

sokfélék lehetnek, jelen dolgozatban öt jellemző elrendeződést mutatok be, amelyeket a 

megnyilatkozást vezérlő intenció alapján különítek el egymástól. Az érintettek által 

flegmázásnak nevezett diszkurzív mintával, valamint a tréfálkozással , gúnyolódással , 

fenyegetődzéssel  vagy a beszédpartner lenyűgözésének szándékával megkísérelt 

pozíciószerzést szolgáló gyakorlatokat különítem el. A flegmázás néven nevezésére először 

egy 5. osztályos tanulóval készült interjúban figyeltem fel (2015 nyara, dunántúli kisváros, 

I=11 éves fiú, lejegyzés hangfelvétel alapján): 

 

(1) 

Tm azt mondtad, hogy az iskolában meg lehet tudni a beszédje alapján valakinek, hogy 

roma-e vagy nem. (…) a beszédjére gondolok én most csak. 

I  jaaa.  hát ő is- hát flegmázik meg ilyenek.  

Tm az miben áll, ez a flegmaság, hogy néz ki? 

I hát hogy- nagyképűsködik, meg- sok szavát így nem is érted, hogy mit mond. össze-

vissza beszél. 

 

A flegmázás gyakorlatát a budapesti tanodát látogató diákok is olyan, egyértelműen 

körülhatárolható diszkurzív stratégiaként tartják számon, amely kifejezetten a romákra 

jellemző (2015 ősze, Budapest, I1=17 éves fiú, I2=17 éves lány, lejegyzés egyidejű jegyzetek 

alapján): 

 

(2) 

Tm mi a flegmázás? 

I1 úgy beszélek, hogy nem adom meg a tiszteletet. cinikusan válaszolok. Ha úgy érzi [az 

ember], hogy vele nem beszélnek úgy, ahogy megérdemli, akkor kezd el flegmázni. 

Tm magyarok és cigányok egyformán flegmáznak? 

I2  én magyart nem is hallottam még flegmázni. 

I1 ha romák, akkor ők testvérek, hülyéskedésből flegmáznak 

Tm magyarokkal is szoktál flegmázni? 

I1 az már rasszistaságot jelentene.  

 

A flegmázás olyan diszkurzív gyakorlat, amely a közösségben való pozíció kialakítására 

és megtartására szolgál. A fiatalok akkor hasznosítják a flegmázáshoz köthető nyelvi 

forrásaikat, amikor úgy érzik, hogy csorbul pozíciójuk (vö. nem beszélnek vele úgy, ahogy 

megérdemli). Van a flegmázásnak egy komolyabb megvalósulási módja, amit a mindenkori 

„nem mi” csoporthoz tartozó személyekkel való interakciók során alkalmaznak, és ami a 

másik megalázásán keresztül a saját diszkurzív pozíció erősítését célozza. Az egyik diák 



például így szólt a másikhoz, amikor a jelenlévő tanár beleszólt beszélgetésükbe: ennek itt 

osztottak lapot? A flegmázás játékos formája (vö: hülyéskedésből flegmáznak) jellemzően a 

roma közösség aktuális konstrukcióján belüli interakciókhoz kötődik, de megjelenik más 

oldottabb beszélgetésekben is. Az egyik 15 éves budapesti diák (fiú) ilyen mondatokkal 

reagált, amikor a pedagógus arra szólította fel, hogy a következő héten minden nap legyen 

jelen az iskolában: hétfőn alszom, kedden még fáradt leszek, illetve: ne ijesztgessen, mert 

hazamegyek! A közösségi viszonyokat nem ismerő iskolai szereplők (pl. tanárok) a flegmázás 

nem tréfálkozó típusának más értéket tulajdonítanak, mint az e gyakorlatot követő fiatalok: 

azt nem a diszkurzív ügyesség, rátermettség (patyiv viselkedéshez is köthető) jeleként, hanem 

szemtelenségként vagy agresszióként percipiálják. Használójuk ezáltal nem tekintélyt teremt 

magának, hanem ellehetetleníti magát az iskolai diszkurzusokban. 

A flegmázás azonban csak az egyik megvalósulási formája az e fiatalok diszkurzív 

viselkedését erősen meghatározó folyamatos pozíciókeresésnek. Következő két példámban 

megjelenik a tréfálkozás egy olyan fajtája, amellyel a beszélők saját magukat valamilyen a 

közösségben pozitívan, azon kívül azonban jellemzően inkább negatívan is értékelhető 

szerepbe helyezik: 

 

(3) 

(2015 ősze, Budapest, 15 éves fiú az általam tartott órán, utólagos lejegyzés): jános bácsi, én 

ilyen cigányvajdának szeretnék továbbmenni, ebben tud majd nekem segíteni? 

 

(4) 

(2015 tele, dunántúli kisváros, 15 éves fiú matematikaórán, egyidejű lejegyzés): 

fiú: kimehetek vécére? 

ped:  nem. késve jöttem, kimehettél volna. 

fiú:  nem tudtam, mert a bácsival kellett beszélgetni. nem tudom, mi a neve, elfelejtettem. 

pedig együtt ültünk tökölön húsz évet. 

 

Ezekben a példákban a beszélők valamiféle  presztízsszerepbe helyezik magukat. A (3)-

as számú példában a fiú a tréfa szerint cigányvajda szeretne lenni, önironikus 

megszólalásában egyszerre emeli ki saját roma voltát és rátermettségét. A (4)-es példában a 

15 éves beszélő pedig – egy szintén jellemző diszkurzív gyakorlat szerint elszakadva a 

valóságosnak tűnés követeményétől (Heltai 2016b) – börtönviselt, húsz évet ült ember 

szerepébe bújva próbál magának presztízst teremteni. Közös bennük, hogy a bizonyos 

beszédhelyzetekben és közösségi konstellációkban elismerést hozó tréfák a tanórán nem 

feltétlen ilyen hatásúak, hiszen más értéktulajdonítást kapnak. (Közösségen itt a komplex 

szociolingvisztikai rendszerben újra meg újra megkonstruálódó, pillanatokra létrejövő 

közösségeket, például a kortárs, hasonló szociális státuszú adoleszcensek óraközi szünetben 

összeverődő csoportját értem).  

Más esetekben a viccelődés határozottabban a másik rovására történik, és már 

gúnyolódásként  írható le. A következő mondat is tököli cellatársamtól származik (én 

vagyok ugyanis az előző példában emlegetett bácsi): 

 

(5)  

(2015 tele, dunántúli kisváros, 15 éves fiú matematikaórán, egyidejű lejegyzés) 

fiú: vízibura, hát legalább ne így nyírattad volna. gyere föl hozzám, lenyírom én ahogy 

nekem van. megnyírlak én. én magamat nyírom. ezzel még a kórház se venne be. nekem 

hallod levágtam nullásra ezt a csíkot, azt megnőtt. 

 



Gyakori a diszkurzív pozíció megerősítésére tett kísérletek között a fenyegetés is. Ez a 

flegmázáshoz hasonlóan többféle lehet: a következő példák szerint előfordulnak rutinszerűen, 

baráti interakciók közben megjátszott fenyegetésként elhangzó megnyilatkozások. Ezekben az 

esetekben a fenyegetés gyakran valamilyen a hagyományos kontextusokból szinkronizálódó 

átkozódási formulával (Szalai 2012) történik (6). Más esetekben a megnyilatkozást indulat, 

sértettség vagy a sarokba szorítottság megélése eredményezi (7). Összeköti őket, hogy 

megvalósulásukra, beváltásukra a beszélő nem gondol, hiszen a céljuk a verbális pozíció 

erősítése.   

 

(6) 

(2015 ősze, Budapest, 15 éves fiú a szünetben a barátjának, utólagos lejegyzés): hallgass, 

szakadjon el a hangszálad! 

 

(7) 

(2015 tele, dunántúli kisváros, egy pedagógus utólagos visszaemlékezésének lejegyzése 

hangfelvétel alapján. A tanárnő kihívta a többiek közül és emelt hangon beszélt a 14-15 éves 

fiúval): mit kell velem kiabálni, megtalálom az utcán, nem félek én senkitől! 

 

Az utóbbi példában elhangzó fenyegetés abban hasonlít a (4)-es példában olvasható 

tréfához, hogy a valóságnak való megfelelés kritériumának nem kíván megfelelni. Ezt az 

általam is megfigyelt körülményt egy 21, éves, magát „muzsikusnak” mondó budapesti 

egyetemista fiatalember így írja le: 

 

(8) 

I ez mindenhol él, az- valamiért van egy olyasmi, hogy keménynek akarják mutatni 

[magukat – kiegészítés tőlem]. […] de emögött nem szokott lenni valós tartalom. soha 

szinte, komolyan. és- és ezt szokták egyébként tudni így beszéd közbe, de nem leplezik le 

valamiért a másikat. ez nagyon érdekes, mindjárt válaszolok a kérdésre, de valamiért 

mindenki tudja, amikor- 

 

A tanárnő azonban, akinek a fenyegetés szólt, nem tartozik a mindenki közé, hiszen a 

megszólaláshoz tartozó értéktulajdonítás nem megy a beszélővel és a megszólalással együtt az 

iskolába, hanem otthon marad. A tanárnő a mondatot komolyan véve a fiút az igazgatónőhöz 

kísérte. 

A valósággal való korrelálás nem célja azoknak lenyűgözőnek szánt történeteknek sem, 

amit a fiatalok például magánéletükről, hétvégi és délutáni időtöltésükről mesélnek az 

iskolában. A történetek ehelyett arra szolgálnak, hogy előadójukat a közösségi 

diszkurzusokban pozícionálják. Ezt az eljárást az egyik kisvárosbeli 13 éves fiú 2015 telén 

egy magyaróra elején lejegyzett mondata jól illusztrálja: tanárnő, ott áll kint a BMW-m a 

parkolóban. nem az enyém, a tesómé, tényleg. 

Ezek diszkurzív magatartási jegyek (flegmázás ,  tréfálkozás , gúnyolódás , 

fenyegetődzés és  a lenyűgözés  szándéka) nem csak a romaként értelmeződő és magukat 

romaként értelmező fiatalok megszólalásának jellemző módjai. Hordoznak a fenti mondatok 

egyéb értéktulajdonításokat is. Kifejeződik velük a roma-nem roma binaritástól függetlenül is 

a peer-group-identitás, a szociális státusz vagy a komplex szociolingvisztikai rendszer egyéb 

aktuális centrumaihoz való tartozás is. Ez a sokszoros meghatározottság a diszkurzív 

elrendeződés komplex szociolingvisztikai rendszerben való folyamatos értelmezésének, azaz 

a szinkronizáció folyamatának a velejárója. A szinkronizáció kiindulópontjai – többek között 

– azok a magatartásminták és az ahhoz tartozó diszkurzív eljárások, amiket a patyiv névvel 

foglalhatunk össze. Az oláhcigány közösségi élet változó körülményeivel azonban e 



magatartásminták és diszkurzív eljárások is változnak. A szinkronizáció során  így változnak 

meg a beszélés azon jellegzetességei, amelyeket Bahtyin (a komplex szociolingvisztikai 

rendszer leírásakor) a multidiszkurzivitás dimenziójához köt: új helyszíneken, új 

szituációkban, más meghatározottságok mentén jönnek létre diszkurzusok. Ezzel 

párhuzamosan – a nem romani forrásokat használó beszélőkkel való kapcsolatok számának 

növekedésével – változik a közösségekben a romani nyelvhez és a magyar nyelvhez kötött 

nyelvi források használatának aránya, gyakorisága, a használat szabályrendszere is. 

Nevezhetjük ezt a bahtyini heteroglosszia terminológiájával élve a nyelvi diverzitás mentén 

való változásnak. Az eredetileg a romani nyelvhez kötött (diszkurzív) magatartásminták akkor 

is megjelennek, amikor a beszélők jobbára magyar nyelvi forrásokat használva szólalnak meg. 

Átalakulnak végül – a harmadik bahtyini dimenzió, a sokszólamúság mentén – az egyéni 

megszólalás lehetséges szólamai is. A beszélőknek az új helyszíneken, az új kommunikációs 

színtereken átalakul az interszubjektív nyelvi repertoárja, más beszélőkkel kapcsolatba 

kerülve egyéni kommunikációs stratégiáikra más nyelvi források és diszkurzív 

elrendeződések használata is meghatározóvá válik. 

 

4. E dolgozat célja, hogy olyan üzeneteket adjon át, amelyek segítségével az alkalmazott 

nyelvészet iskolai szakemberei, a tanárok is észlelhetik a látszatra megrendíthetetlen zombi 

fogalmakat. Ezek használata ugyanis ahhoz vezet, hogy a tanulók beszédmódjait a nyelvi 

hátrányos helyzet fogalma köré csoportosított olyan oppozíciókkal írjuk le, mint a 

kétnyelvűség (az egynyelvűség ellenében), a nyelvjárásiasság (a köznyelviség ellenében), 

vagy például a csoportnyelvek használata (szintén a köznyelviség ellenében). Ezeknek a 

fogalmaknak a mellőzésével szembesülhetünk a mindennapi beszélés fluid jellegű 

sokféleségével. 

Az elemzés központi fogalma és egyúttal vizsgálati egysége (a nyelv és nyelvváltozatok 

konstrukciói helyett) ezúttal a diszkurzív elrendeződés volt. A terminus használata mögött az 

az elképzelés áll, hogy a nyelv valósága a tárgyiasított és a beszélő nélkül is értelmezhető 

változat-fogalmak használata helyett a beszélők közti emberitestek-közöttiségben, 

interkorporealitásban (Merleau Ponty nyomán Busch 2012: 23) értelmezendő. Ez esetben a 

vizsgálati egységek is újrarendeződnek: központba kerülnek egyrészt a nyelvi források  

(azaz a nyelv azon összetevői, amelyeket a beszélők használnak, amikor az egyes, 

történetiséggel rendelkező, nyelvekként értelmeződő egységekből válogatva létrehozzák 

megnyilatkozásaikat). Másrészt előtérbe kerülnek az itt is elemzett diszkurzív 

elrendeződések, amelyek segítségével a beszélők által használt nyelvi források 

működtetésének szabályszerűségei leírhatóvá válnak.  

A nyelvi forrás és a diszkurzív elrendeződés terminusok használata elkerülhetővé teszi, 

hogy a nyelvhasználatról szinte automatikusan olyan, a hatalom és ellenállás oppozíciójában 

értelmeződő bináris struktúrákban gondolkodjunk, mint a nyelvi hátrányos helyzet és a vele 

szembeállítható nyelvi versenyképesség helyzete. Ebből kilépve és konkrét 

megnyilatkozásokra (illetve az azok alapját jelentő nyelvi forrásokra) koncentrálva 

pontosabban ismerhetők meg azok a jellegzetességek, amelyek az eddig hátrányos 

helyzetűként elgondolt beszélők megszólalásait jellemzik. Azonosíthatóvá válnak olyan 

diszkurzív stratégiák, amelyekre a pedagógusok tudatosan reflektálhatnak. A megközelítés 

további előnye, hogy alkalmazása (meglehetősen kolonialista szemléletű) felzárkózás-

diszkurzus helyett a proaktivitás lehetőségét adja a nyelvpolitikai tevékenységet folytató 

aktivizmus kezébe. Felhívja a figyelmet konkrét és valós különbségekre, amelyekhez immár 

az iskola is alkalmazkodhat. 
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Critique of the Paradigm ’linguistic disadvantage’. Zombies at School 
  

This paper deconstructs the monoglossic concepts about language and builds on the complex 

linguistic repertoire of pupils defined as Roma at Hungarian schools.  

The lack of school success of these pupils is largely caused by the fact that we do not really 

now their ways of languaging and we try to describe it by zombie categories (Beck 2002) 

which do not really work. Breaking away from these categories, I analyse the discursive 

patterns of pupils who categorize themselves as Roma and are categorized as Roma by others, 

too. I examine how school players evaluate discursive patterns as specific for Roma, and 

which patterns and why are linked to the fact that they are categorized as Roma, that is, how 

their enregisterment (Agha 2007) happens. I do it hoping that the results contribute to the 

better understanding of the linguistic practices of pupils defined as Roma at school.  



To explore the sociolinguistic context of the project, I did multilayered ethnographic 

fieldwork in several localities; conducted interviews at the school, at home and at several 

community spaces with the teachers, the parents and the pupils. 

 


