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Előszó helyett
Egy blogbejegyzés a „Hämeen Setlementti” civil szervezet honlapjáról1:

Benyomások a magyarországi Geresdlakról egy néhány hetes látogatás alapján
2015. január 15.

„Hogy miért érdekel bennünket a Baranya megyében fekvő Geresdlak apró
települése, mintegy 25 kilométerre északra Pécs régi, történelmi városától?
A családunk néhány tagja a Helsingin Sanomatban2 2013 telén egy eladó ház
hirdetésére „bukkant”, és így kezdődött minden. Elmentek Magyarországra,
megtalálták a sok eladó ház közül a számukra legkedvesebbet, megkötötték az
üzletet, és így történt, hogy Heikki és én 2014 augusztusában Magyarország felé
vettük az utunkat. Szép, dimbes-dombos táj, a tölgyfa- és más, számunkra ismeretlen
falevelek mellett hatalmas napraforgó- és kukoricaföldek fogadtak bennünket. A Duna
mindössze 20 kilométerre volt, és hát persze hogy el kellett oda menni megnézni
a hullámokon himbálódzó hajókat. Szóval igazi nyaralóhangulatunk volt…
Na de, aztán, valami még lényegesebbre is bukkantunk, ugyanis a helybeliek
szívélyesen fogadtak bennünket. A lányunk a hét vége felé a házukban egy „open
house” rendezvényt szervezett, ahova minden meghívott eljött. A nyelvek valódi
kavalkádja volt, hiszen a magyar, a német és a finn kovácsolta össze az egybegyűlt
emberek érzéseit és gondolatait. Az egyszerű körülményeket a vidám és
barátságos beszélgetés feledtette, és közösen csodálkoztunk rá, milyen hosszú a
ház kapujára írt „Isten hozott!” felirat. A szomszédok magyarázták el nekünk, és
így a nyelvtanulással rögtön a kultúrák közötti különbségekre is figyelmesek lettünk.
A faluban kb. 25-30 finn család él szezonálisan, akik barátaikkal és ismerőseikkel
napsütötte nyári szabadságukat töltik ott, ami azt jelenti, hogy tavasszal, már
márciusban mennek köszönteni a tavaszt, és ősszel, októberben a kertekből még
leszüretelik a gyümölcstermést. Mi, finnek, meleg fogadtatásban részesültünk, és a
falu kanyargós utcácskáin szembejövő helybeliek nordic walkingolnak! Az
egészséges életmód a közös mindennapok gyümölcse! Minden szembejövőnek jár
a vidám köszönés, „jó napot”, azaz hyvää päivää, és még beszélgetni is megállnak, ha
találunk közös nyelvet. Engem az utca túloldalán lakó, 80 éves Frau Anna barátságos
nyitottsága érintett meg, és az, hogy befogadott falubelinek: szinte minden nap
felbicegett a házunk tornácára két botjával, és amikor én mentem át hozzá,
hosszasan elüldögéltünk és elbeszélgettünk a környéken használatos német nyelven.
Sőt, még azt is megbeszéltük, hogy ha legközelebb jövök, „felvesszük” rengeteg,
Saját fordítás. Kiemelések tőlem. Az eredeti, finn nyelvű bejegyzés elérhető:
http://hmlsetlementti.blogspot.hu/2015/01/muutaman-viikon-vierailun-ajalta.html (2017.06.09.)
2
A Helsingin Sanomat a legjelentősebb finn napilap.
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a faluhoz és Magyarországhoz kötődő emlékét és a dalokat, amikből sokat őriz
emlékezetében. Hát lehet ennél jobban fogadni egy vendéget?
A legfurcsább dolog számomra az volt, hogy mi, a falu finnjei is közösséggé
váltunk ott a világ egy messzi pontján: a heti rendszerességű énekléssel töltött
esték vagy más összejövetelek, az egymással való ismerkedés alkalmai nagyon jó
élményt jelentettek, és ráadásul - úgy mellesleg - egymástól is sokat tanultunk a
helyi dolgokról, ami megint csak segített bennünket az ottani mindennapokban.
A faluban töltött néhány hét alatt a Magyarország történelméből fakadó
problémákat is megismertük, azaz a sokféle etnikai háttérből jövő ember
együttélésének nehézségeit. A falu főutcáján például minden nap találkoztunk egy cseh
férfival, akinek mindig sok mondandója volt, de nem értettük őt. A faluban és a
környező településeken cigányok laknak, akiknek országszerte problémás a helyzete. Hát,
nálunk Finnországban is megvan ugyanez a probléma, és talán az egész világ
problémájáról is beszélhetünk ebben a globalizálódó világban, amihez nekünk,
egyes embereknek a magunk részéről kell megtalálni a pozitív hozzáállást és
aszerint cselekedni. Ahogy Eino Leino írta Mosolygó Apollón c. versében: „Itt
mindenkinek van elég hely. Vannak mezők, mit szánthat az eke. Ó emberek,
értsétek meg egymást, ne legyetek oly’ kemények!”
De visszatérek a közösségi élet kérdésére, aminek látható eredménye Geresdlakon
például a minden évben megrendezésre kerülő majális, illetve a nyár végén
megszervezett Gőzgombóc Fesztivál, ahol a falubeliek – illetve többek között az
osztrák testvértelepülés vendégei, ahogy a falu finnjei is – valamilyen, a
kultúrájukra jellemző tipikus ételt készítenek el (2014 októberében ez a férfiak
által készített borsóleves volt és a hozzá tartozó pirogok, észak-karéliai szokás
szerint). Nagyon jó volt és barátságokat is kötöttünk. A faluban finn
nyelvtanfolyam is volt, aminek eredményeképp a hivatalban finnül is beszélnek!
Tehát igazán konkrét dolgokról van szó.
Ha felkeltettem az érdeklődésed, keress rá Geresdlakra a google-on és több
információt is találhatsz a faluról, többek között az „Yhdessä onnistumme –
Zusammen sind wir erfolgreich” projektről. A kutatást a Magyar Tudományos Akadémia
Nyelvtudományi Intézete és az Eötvös Loránd Tudományegyetem együtt készítették, és a
turkui Migrációs Intézet tette közzé 2013.10.19-én3. Ezen kívül egy egyetemi hallgató, Heltai
Borbála doktori dolgozatot ír Budapesten Geresdlak nyelveiről, és finnül is tanult, amit
hibátlanul beszél.”

A turkui Migrációs Intézetben magam tartottam ilyen címmel előadást, a Nyelvtudományi Intézet
ösztöndíjasaként és az ELTE doktori hallgatójaként, 2013. október 19-én.
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A dolgozat célja és felépítése
Jelen dolgozat célja, hogy képet nyújtson egy többnyelvű magyarországi településen, a
Baranya megyében, Pécsvárad és Mohács között fekvő Geresdlakon tapasztalható nyelvi
folyamatokról.
A ma mintegy 750 fős település lakosságának etnikai és nyelvi összetétele
szerteágazó történelmi-politikai-gazdasági folyamatok eredményeként alakult ki. A
Habsburg Birodalom gazdasági-demográfiai teljesítőképességének helyreállítása céljából a
18. század első felében németek betelepítésére került sor az akkor még két önálló
településre, Püspöklakra és Geresdre. A 19. század a betelepülő németség számára a
gazdasági gyarapodás kora volt a termelési kultúra meghonosodásával és a ma ismert
kultúrtáj kialakulásával. Ezzel szemben a 20. század első felében a nemzetállam-építés
folyamatai a második világháborúhoz és az azt követő eseményekhez vezettek, aminek
hatása a települést sem kerülte el: a németek üldöztetése és a lakosságcsere megváltoztatta
a lakosság összetételét és rányomta bélyegét a nyelvi gyakorlatok alakulására is (vö.
Erdődy é. n.). Majd a négy évtizedes szocialista rendszerben a nyelvi jogok és a
kisebbségvédelem nem kapott helyet, ami a németség nyelvcsere-folyamatát tovább
gyorsította. A cigánytelepek felszámolásával mindeközben Geresdlakon is felborultak az
interetnikus érintkezések korábbi mintázatai. A rendszerváltást követően az új intézményi
és termelési mechanizmus bevezetésével a falusi fiatal népesség városba vándorlása és a
külföldi munkavállalás fokozódott. Majd a jóléti szolgáltatások fejlődésével és az uniós
csatlakozással a mobilitás egy új formája, a szezonális migráció változtatott ismét a falu
lakosságának összetételén: előbb németek, majd a kétezres évektől finnek kezdtek nagyobb
számban ingatlanokat vásárolni a településen. A külföldiek kisebb része végleg
letelepedett, többségük pedig szezonálisan tartózkodik a faluban4.
A dolgozat Geresdlak településén hosszabb ideje végzett empirikus kutatásomra
épül. Kutatásom és a dolgozat fő kérdésfeltevése a következő: hogyan hat a szezonális
migráció a település lakosságának, különösen a nyelvcsere folyamatát átélő német
nemzetiségű közösség nyelvi gyakorlataira, nyelvi vélekedéseire és az interetnikus
kapcsolatokra? Munkám előzetes hipotézise tehát az volt, hogy e két, a dolgozat
főcímében is megjelenő nyelvi-társadalmi folyamat, nyelvcsere és szezonális migráció
ütközőpontjában új nyelvi gyakorlatok alakulnak ki.
Munkám megkezdését e kérdésfeltevés motiválta. Ennél részletesebb kérdéseket a
kutatás kezdetekor nem fogalmaztam meg. A későbbiekben már megfigyeléseimre és a
gyűjtött adatokra támaszkodtam, és kvalitatív kutatás révén ezek irányítottak az alkérdések,
az elméleti fogalmak és az elemzés szempontjainak kiválasztásában (vö. Pietikäinen–
Mäntynen 2009: 157, Laihonen 2009a: 25). Ennek megfelelően további kutatási
kérdéseimet a dolgozatban az empirikus fejezetek elején teszem fel.
A települést megismerve hamar kiderült – illetve ahogyan erre e dolgozat olvasója
számára az előszóban idézett, ma már szintén geresdlaki finn háztulajdonos
blogbejegyzése rámutat – a kutatást motiváló hipotézisem helytálló volt. A település
A falu történetének áttekintésekor Erdődy Gyula (é. n.) összegzésére, valamint a helybeliektől gyűjtött
adatokra támaszkodom.
4
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mindennapjai önmagukban is kutatásra érdemes társadalmi folyamatok keresztmetszetében
alakulnak. Ilyenek a folyamatban lévő nyelvcsere és a szezonális migráció mellett a
munkahelyhiány okozta kedvezőtlen demográfiai változások, a családi élet ritmusát
meghatározó szezonális külföldi munkavállalás vagy a cigány lakosság szociális
helyzetéből (is) fakadó interetnikus konfliktusok. E társadalmi kihívásokra a geresdlaki
közösség igyekszik válaszokat találni. Válaszai közé tartozik az is, hogy nyitottan fogadja
a településre érkező külföldieket, és ezzel párhuzamosan további, a helyi gazdaság
élénkítését célzó turisztikai és közösségépítő kezdeményezéseket is tesz. A társadalmi
változások a település nyelvi gyakorlatait is befolyásolják, új szerepeket jelölve ki a nyelvi
és kulturális erőforrásoknak. Ez ugyanakkor megfordítva is igaz: a kihívásokra
megfogalmazott válaszok a beszélők nyelvi kompetenciáinak függvényében is alakulnak.
A jelenlegi nyelvi adottságok pedig a fentebb felvillantott korábbi társadalmi-gazdaságipolitikai folyamatok eredményei. E körforgás jelenti a dolgozat egyik kiinduló gondolatát,
miszerint a társadalmi cselekvések mindig korábbi gyakorlatokba ágyazódnak, azaz
korábbi elrendeződések sokaságából jönnek létre, egyben alakítják a jövőbelieket.
A dolgozat előszavában idézett blogbejegyzésben több olyan, a nyelvi
gyakorlatokra vonatkozó jelenségről szó van, amelyeket a munka empirikus fejezetei
tárgyalni fognak. Ilyenek a többnyelvű, német, magyar és finn nyelven zajló társalgások, a
formális és informális nyelvtanulás jelenségei, a kisebbségi kultúra és nyelv szerepe a
turisztikai életben, a nyelvi erőforrásokhoz való hozzáférés függvényében alakuló
interetnikus kapcsolatok vagy éppen a nyelvtudásról való beszédben tetten érhető normatív
nyelvi ideológiák. Mindezen témákat a blogbejegyzésben egy geresdlaki finn lakos
édesanyja hangján keresztül ismerjük meg, e hang pedig egy idilli képet konstruál a
településről. A kép a szerző nyelvi kompetenciái függvényében alakult, hiszen azok
határozták meg, hogy kikkel tudott kapcsolatot teremteni a településen (például nyelvi
erőforrásai hasznosíthatónak bizonyultak, amikor beszélgetőpartnere „Anna néni” volt, ám
ugyanez nem mondható el a feltételezhetően magyar nyelvű, felvidéki származású „cseh”
férfi esetében). Majd a szöveg írásakor választott nyelvi megoldásai is befolyásolják az
olvasóban kialakuló képet. A retorikai kérdések például, amelyek az olvasó figyelmének
fenntartását is szolgálják, hozzájárulnak az emelkedett hangvétel létrejöttéhez. A szerző
diszkurzív választásainak és az olvasó értelmező munkájának eredményeként alakul ki a
bejegyzésben az idilli – a geresdlaki valóságot adott nézőpontból bemutató – kép. Ahogy
látni fogjuk, ez a konstrukció igen eltérő is lehet más kontextusban, más szereplők által
megteremtett képtől. E folyamat adja a dolgozat másik kiindulópontját: a jelentésteremtés
mindig aktuális helyen és időben, a társas viszonyok kontextusában zajlik.
Ez a két alapvetés határozza meg a dolgozat elméleti keretét és választott
módszertanát. A munka első fejezetében azt tekintem át, hogyan jutott el a
nyelvtudományi gondolkodás a nyelv absztrakt rendszerként történő megközelítésétől a
társas gyakorlatként történő értelmezéséhez. A fejezet első alpontjában az európai
nemzetállamok létrejöttével elterjedt, a nyelvek között éles határokat felállító ideológia
máig fennálló, a többnyelvűségről való nyelvészeti és köznapi gondolkodást befolyásoló
hatásait tekintem át. A második alpontban az etnográfiai fordulat tárgyalásával rámutatok,
hogyan nyertek teret a nyelvet cselekvésként megközelítő elgondolások, és a kritikai,
interdiszciplináris irányzatok megszületésével hogyan fordult a figyelem a nyelvi
4

gyakorlatok és a szélesebb társadalmi folyamatok kapcsolatának megértése, közte a
nyelvcsere kérdésének kutatása felé. A fejezetet záró, harmadik részben a kétezres évek
szociolingvisztikai szakirodalmából tekintek át bizonyos megfontolásokat, eljutva így a
dolgozatban használt terminológia indoklásához. Az elméleti rész második és harmadik
alfejezetében olyan koncepciókat mutatok be, amelyek a jelentésteremtés társas
folyamatát, a nyelvi elemeknek a mobilitás korában bekövetkező érték- és
funkcióváltásának folyamatait segítenek megérteni.
A második fejezetben ismertetem a dolgozat módszertanát. A Geresdlakon
tapasztalható komplex, a helyi szereplők és adottságok, valamint a szélesebb társadalmi
folyamatok ütközőpontjában létrejövő nyelvi gyakorlatok megértéséhez egy
interdiszciplináris módszertani stratégiát, a nexusanalízist (Scollon–Scollon 2004)
választottam. E módszer lényege, hogy a társadalmi gyakorlatokat befolyásoló mikro- és
makrofaktorokat kölcsönhatásukban vizsgálja. A módszer elsősorban az etnográfia, a
kritikai diskurzuselemzés és az interakcionális szociolingvisztika eljárásaira épít. Mivel a
nexusanalízis a magyar nyelvű szakirodalomban ez idáig kevésbé alkalmazott, a módszert
részletesebben ismertetem. Ahogy látni fogjuk, a nexuselemzés a dolgozat további
felépítését is meghatározza.
A harmadik fejezetben mutatom be a terepmunkát és az adatokat. Ezt követően
kerül sor a geresdlaki színtér alaposabb megismerésére: egy átfogó, a geresdlaki
diskurzusokat, szereplőket és elrendeződéseket bemutató alfejezet következik. A negyedik
fejezetben az előző áttekintő alfejezetben kirajzolódó három, a nyelvi gyakorlatokat
leginkább befolyásoló jelenségkör részletes elemzését olvashatjuk. A három alfejezetben a
többnyelvű kommunikáció, a nyelvi ideológiák és a nyelvi kommodifikáció jelenségköreit
tárgyalom. Minden fejezetet rövid összegzés zár, így a dolgozat befejező, ötödik
fejezetében az eredményeket már tágabb társadalmi folyamatok tükrében értelmezem,
illetve utalok a kutatás folytatásának lehetőségeire is.
Munkám jelentőségét a következőkben látom. Egyrészt hasonló, a külföldiek
betelepülésének nyelvi hatásait magyarországi aprófalvakban vizsgáló kutatás ez idáig
tudomásom szerint nem született. Másrészt a németség nyelvi gyakorlatait feltáró hazai
szociolingvisztikai vizsgálatok elsősorban a kisebbség nyelvi gyakorlataiban tapasztalható
generációs mintázatokat, a fokozatos nyelvcsere lezajlásának okait és mikéntjét mutatták
be. E munkák egybehangzó megállapítása, hogy a németség nyelvcsere-folyamata
előrehaladott. Jelen dolgozat szoros előzményének tekintett egyetemi szakdolgozatomban
magam is részletesen tárgyaltam a geresdlaki közösség nyelvcsere-folyamatának
generációs és a nyelvi gyakorlatok színterek szerinti jellegzetességeit (Heltai 2011a).
Doktori dolgozatommal a jelentésteremtés folyamatát a fókuszba állítva olyan kérdéseket
kívánok tárgyalni, amelyek rámutatnak, hogy – a nyelvcsere előrehaladott állapotának
ellenére is – a változó társadalmi környezet új szerepeket teremt a német nyelv különböző
változatainak, az azokat akár már csak kismértékben mobilizáló közösségekben is. A
nyelvi erőforrások ezen új szerepeiről alkotott beszélői elgondolásoknak, valamint rájuk
válaszként hozott közösségi reakcióknak pedig nemcsak a kisebbségi változatok
fennmaradásában vagy eltűnésében van szerepe, hanem – ahogyan az a dolgozat végére
reményeim szerint ki fog rajzolódni – az egyének boldogulását meghatározó olyan
kérdésekben is, mint a nyelvelsajátítás és nyelvtanulás, a munkavállalás vagy éppen a
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települések gazdasági helyzetének alakulása. Ezért dolgozatom témaválasztását aktuálisnak
és fontosnak tartom.
A dolgozat címéről
Szükségesnek tartom, hogy röviden kitérjek a dolgozat címére is. A disszertáció címe
doktori tanulmányaim elején, 2011-ben született meg. Mivel a geresdlaki nyelvi
gyakorlatokat a hagyományosan a nyelvcsere fogalmával leírt nyelvi változások
nagymértékben meghatározzák, másrészt érdeklődésem középpontjában a betelepülő
külföldiek nyelvi hatása állt, e két fogalom (nyelvcsere és szezonális migráció) ekkor
alkalmasnak tűnt egy átfogó címhez. Ez a cím ugyanakkor azt sugallhatja, hogy a dolgozat
a hagyományos nyelvcsere-kutatások sorába illeszkedik. Ahogy azonban mind több időt
töltöttem a településen, kirajzolódott, hogy a dolgozat fókusza nem a generációs nyelvi
különbségek bemutatásán lesz, hanem olyan nyelvi gyakorlatok állnak majd
középpontjában, amelyek a nyelvcsere folyamatának és a szezonális migráció jelenségének
ütközőpontjában alakulnak ki. Ezek a nyelvi gyakorlatok pedig éppen arra hívják fel a
figyelmet, hogy a nyelvcsere folyamata nem egyirányú, a beszélők diszkurzív munkájának
eredményeként a kisebbségi változatok új szerepekben jelennek meg. A kutatás végső
fókuszát, az ehhez igazodó elméleti keretét és módszertanát ezért – ahogyan arról a
disszertáció munkahelyi vitáján is szó esett – egy alcím felvételével igyekeztem jelezni.
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Köszönetnyilvánítás
Sokaknak tartozom köszönettel azért, hogy e munka elkészülhetett. Először is valamennyi
közeli és távoli geresdlaki ismerősnek szeretnék köszönetet mondani azért, mert
befogadtak közösségükbe, és kedvességükkel, nyitottságukkal mindvégig segítették
munkámat. Külön köszönettel tartozom mindazoknak, akik interjúalanyként idejüket
áldozták kutatásomra. Hálás vagyok az önkormányzat munkatársainak, akik rendszeresen
információkkal láttak el, és kérdéseimre mindig hamar és segítőkészen válaszoltak. A
legnagyobb köszönet pedig kedves szállásadóimat illeti. Köszönöm Erzsikének, Mári
néninek és Gábornak, hogy első geresdlaki tartózkodásaim során ismeretlenként
befogadtak otthonukba, segítettek az első interjúk elkészítésében, és később is mindig
szívesen láttak! Köszönöm Marika néninek, hogy későbbi terepmunkáim során
mindannyiszor vendégül látott, és mindig úgy készülhettem Geresdlakra, hogy tudtam,
szeretettel vár engem. Köszönöm neki a gondoskodást, a sok finom ebédet, amellyel
minden nap délben várt, a türelmet, amikor néha későn este érkeztem és a közös
élményeket! Szállásadóim és a geresdlaki közösség áldozatai nélkül a dolgozat nem
készülhetett volna el.
Köszönettel tartozom témavezetőmnek, Bartha Csillának, aki az egyetemi
szemináriumokon felkeltette érdeklődésemet a többnyelvűség iránt, és tanulmányaim, majd
kutatásom során mind szakmailag, mind emberileg messzemenően támogatott. Hálás
vagyok neki azért is, hogy az MTA Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi
Kutatóközpontjában fiatal kutatóként egyedülálló szakmai tapasztalatokra tehetek szert,
számos kutatás munkálataiban részt vehetek, és tőle a mindennapokban is sokat tanulhatok.
Köszönöm dolgozatom opponenseinek, Bodó Csanádnak és Petteri Laihonennek,
hogy a disszertáció kéziratát fáradtságot nem kímélve véleményezték. A munkahelyi vitán
elhangzott szakmai javaslataik és további meglátásaik nagy segítségemre voltak a dolgozat
befejezésében, egyúttal a munka folytatásának irányait is kijelölik. Hálás vagyok továbbá
Kiss Jenő tanár úrnak, akitől a doktori képzés során sokat tanulhattam, és folyamatos
biztatásával mindvégig támogatta munkámat.
Hálás vagyok azoknak, akik lehetővé tették az Apáczai Csere János Doktoranduszi
Ösztöndíj, a Campus Hungary Ösztöndíj és a CIMO támogatásának elnyerését.
Végül, de első sorban családomnak tartozom köszönettel. Köszönöm szüleimnek,
édesapámnak és édesanyámnak és testvéreimnek, Erzsinek és Jánosnak, hogy
tanulmányaim során gyerekkoromtól támogattak, ösztönöztek és mindenben segítettek.
Köszönet illeti kedves finn rokonaimat, akik ha nem szerettették volna meg velem
Finnországot, talán sosem jártam volna még Geresdlakon. Külön köszönöm sógoromnak,
Bak Péternek és nagybátyámnak, Heltai Pálnak, hogy segítségemre voltak a dolgozat
ábráinak és az összefoglaló fordításának elkészítésében.
A legnagyobb köszönet pedig férjemet, Jánost illeti, aki nemcsak szeretetével
támogatott e munka valamennyi szépsége és nehézsége során, hanem értékes szakmai
meglátásaival is hozzájárult a dolgozat elkészítéséhez, nem utolsó sorban pedig az íráshoz
szükséges nyugodt légkört is biztosította. Köszönöm szüleinek is folyamatos
érdeklődésüket és biztatásukat.
Budapest, 2017 júniusa
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1. A dolgozat elméleti háttere
1.1. Az autonóm rendszertől a mobil erőforrásokig
A többnyelvűség társadalmi vonatkozásaival foglalkozó, körülbelül a 2010-es évek
elejétől, gyakran nyugat-európai szerzőktől megjelent szakirodalomban mind több olyan
kijelentést olvashatunk, miszerint a többnyelvűség kutatása jelentős átalakuláson megy
keresztül (vö. Lähteenmäki 2011: 2, Martin-Jones et al. 2012: 7, Martin-Jones–Martin
2017: 1). Ez az átalakulás vonatkozik mind a kutatások elméleti hátterére és fogalmi
apparátusára, mind pedig azok módszertanára. Arról ugyanakkor már megoszlanak a
vélemények, hogy a népszerűvé váló koncepciók mennyiben tekinthetőek újaknak és
működőképeseknek (vö. Pavlenko 2017).
Meglátásom szerint az átalakulás hátterében három, egymással összefüggő tényező
áll. (1) Az első a változó társadalmi környezet: a globalizáció és a migráció hatásai, a
digitális technológiák térnyerése a közösségek sokszínűvé válásával és a kommunikáció
módjainak átalakulásával olyan nyelvi gyakorlatokra irányítják a figyelmet, amelyek a
nyugati társadalmakban korábban nem, vagy kisebb mértékben voltak jellemzőek, esetleg
csupán nem kerültek a kutatói érdeklődés fókuszába, és amelyekre változatos szemiotikai
erőforrások kreatív kombinálása jellemző. (2) E nyelvi jelenségek vizsgálata a bevett
elméleti és módszertani apparátus elégtelenségére hívta fel a figyelmet. Az újragondolás a
társadalomtudományok 60-as években jelentkező diszkurzív fordulata óta jelenlévő
konstruktivista szemléletmód ismételt előtérbe kerüléséhez vezetett, amelynek lényege,
hogy a nyelv nem önmagától létező entitás, hanem társadalmi konstrukció. (3) A
konstruktivista megközelítés hangsúlyossá válása pedig a szociolingvisztika etnográfiai és
antropológiai irányzatainak és azok módszertani apparátusának újrahasznosításához vezet.
E három tényező együttes hatása jól érzékelhető, ha az újabb angol nyelvű
szakirodalomból felsorakoztatunk néhányat azok közül az egymással versengő diszciplínamegnevezések közül, amelyek foglalkoznak a többnyelvűség társadalmi vonatkozásainak
kérdéseivel: linguistic ethnography, linguistic anthropology, sociolinguistic ethnography,
ethnographic sociolinguistics, critical ethnography (vö. Martin-Jones–Martin 2017: 12),
critical sociolinguistics (vö. Coupland 2016), sociolinguistics of globalization (Blommaert
2010).
E megnevezésekből is kirajzolódik, hogy a többnyelvűség társadalmi vonatkozásait
vizsgáló újabb szakirodalom a szociolingvisztikai, etnográfiai, antropológiai és azok
kritikai irányzataira együttesen épít. Jelen dolgozatnak nem célja e rész- avagy
társdiszciplínák viszonyrendszerének tisztázása. Az alábbi fejezet csupán e sokféleséghez
vezető út vázlatos áttekintését nyújtja, amellyel célja a dolgozat elméleti hátterének és
terminológiájának lefektetése. Azt tekintem át a főbb csomópontok kiemelésével,
hogyan jutott el a nyelvről való gondolkodásmód a nyelv autonóm rendszerként történő
megközelítésétől a mobil erőforrások metaforájáig.
Az alapkérdések tisztázása mellett e fejezet elkészítését két további okból tartottam
szükségesnek. Egyrészt a vonatkozó magyar nyelvészeti szakirodalomban az etnográfiai,
antropológiai súlypontú munkák azok jelentőségéhez és mennyiségéhez képest a
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magyarországi nemzetiségekkel foglalkozó munkákban kevésbé érzékeltetik hatásukat (vö.
Bartha–Hámori 2010), nem beszélve az utóbbi szűk tíz évben megjelent angol nyelvű
szakirodalomban alkalmazott fogalmak magyar nyelvű recepciójáról. Ahhoz tehát, hogy
dolgozatom a nemzetközi szakirodalom újabb eredményeit is felhasználhassa, egyben
építkezhessen a magyarországi nemzetiségek körében végzett korábbi kutatásokra is,
szükségesnek tartom a dolgozatban alkalmazott terminusok és az azok használatát indokló
kérdések kritikai körbejárását. Ezt másrészről az is indokolja, hogy a nyelvről való
hétköznapi beszéd éppen olyan koncepciókkal operál, amelyeket az újabb szakirodalom
(is) kritizál. Következésképpen e hétköznapi koncepciók megjelennek a dolgozat
empirikus fejezeteiben szereplő interjúrészletekben is, ami viszont ellentéthez vezet a
dolgozat elméleti és empirikus fejezeteinek metanyelve között. E probléma megoldási
lehetőségét jelen dolgozatban a rá való explicit reflektálásban látom, a dolgozat legvégén
pedig egy módszertani javaslatot teszek e nehézség későbbi áthidalására.
1.1.1. A nemzetállami ideológia hatása a nyelvről való gondolkodásra
Herder gondolata, amely szerint a népek gondolatvilága és nyelve együtt fejlődött és e
kettő egymástól elválaszthatatlan, a nemzetállamok kialakulásának hajnalán „értő fülekre
talált” (Robins 1999: 149). Ekkor kezdett megszilárdulni a nyelvészeti munkálatokat és az
európai köznapi gondolkodást is alapvetően meghatározó elgondolás a nyelvek és az
azokat beszélő emberek jól körülhatárolható csoportjainak elválaszthatatlanságáról. Majd
az európai nemzetállamok létrejötte a nyelvek közötti határvonalak meghúzásával az „egy
állam – egy nyelv” ideológia térnyeréséhez vezetett (vö. például Romaine 2003: 514,
Irvine–Gal 2000: 63, Bartha 1999: 13, Dufva et al. 2011a: 26)5. A 19. század során a
megerősödő nemzetállamokban mind jelentékenyebbé váló tudományos és irodalmi
tevékenység, a kereskedelem, az ipari tevékenység élénkülése és a kommunikációs és
állami mechanizmusok térnyerése is a sztenderdizáció és kodifikáció felgyorsulását
segítették elő (Anderson 1991: 77–78). A történeti forrásokra hagyatkozó grammatikákat
és szótárakat létrehozó munkálatok eredményeként megszilárdult a nyelvek mint
egymástól jól elkülöníthető és leírható rendszerek konstrukciója (Martin-Jones et al. 2012:
2). Sőt, amint többen rámutatnak, a darwini elmélet hatásaként bizonyos elgondolások a
nyelvet mint a használótól teljesen független, természettudományos módszerekkel
feltárható organizmust közelítették meg. E biológiai megközelítés a nyelvi különbségekre
nem mint társadalmi jelenségekre, hanem mint a beszélők közötti biológiai különbségek
következményeire tekintett (Irvine–Gal 2000: 73). Ahogy az irányzatnak egyik közismert
képviselője, a német August Schleicher (l. Robins 1999: 195–196) fogalmaz: „languages
are organisms of nature; they have never been directed by the will of man… The science of
language is consequently a natural science” (idézi Irvine–Gal 2000: 73).
Ahogyan arra például Susan Gal rámutat (2006: 15), a nyelv társadalmi
cselekedetektől független, önálló entitásként történő megközelítésének számos, a nyelvhez
Makoni és Pennycook fogalmával élve a nyelvek mint nemzetekhez, etnikumokhoz, emberekhez és
területekhez kötődő entitások és a témakörhöz kapcsolódó teljes „metanyelvi csomag” (standard nyelv,
dialektus, változat stb.) a 19. század „találmányai” (vö. Makoni–Pennycook 2012: 442, Makoni–Pennycook
2007).
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fűződő későbbi elgondolás kialakulásában szerepe volt. Az egyik legfontosabb, hogy az
európai gondolkodásban a nyelv fő funkciója a dolgok néven nevezése lett, és számos
további társadalmi szerepének kérdése eltörpült. A „herderi diskurzus” következménye az
is, hogy Európában még ma is az egynyelvűséget tekintjük az emberi élet természetes
állapotának (l. még Bartha 1999: 13–22). Fontos következménye lett ezen ideológiának a
nyelvek belső homogenitásáról alkotott elgondolás is, és az írásbeliség meglétének
kulcskérdése mint a „nyelv” kategóriájába történő besorolás egyik fő feltétele. Azok a
változatok, amelyek e kritériumnak nem feleltek meg, a fejletlen és civilizálatlan címkéket
kapták meg. Ahogyan arra a dolgozat több fejezete rá fog mutatni, az oktatásban vagy
éppen a médiában napjainkban is közvetített „egynyelvűség ideológiája” a geresdlaki
közösség nyelvi gyakorlatait is befolyásolja.
A társadalmi funkciók kizárásával a nyelv nem az individuum szintjén mint az
egyének számára meghatározó jelenség konstruálódott, hanem mint univerzális jelenség,
amely az adott állam minden állampolgárának közös tulajdona. Így a nacionalista
törekvések során könnyen vált a politikai akarat legitimációjának eszközévé (Gal 2006:
15). A nemzeti nyelvek koncepciójának politikai következményei napjaink európai
társadalmait is áthatják. Gondoljunk csak például arra, hogy az állampolgárság
megszerzése számos országban valamilyen nyelvi vizsgához van kötve, amelyet az adott
ország hivatalos nyelvének sztenderd változatán kell letenni (Jørgensen et al. 2011: 35).
A nyelvileg és kulturálisan homogén nemzetállam európai ideológiájában a
többnyelvűség magyarázatot kívánó különleges jelenség lett (Heller 2007: 5). Irvine és Gal
nyelvi ideológiákkal foglalkozó tanulmányukban érzékletesen mutatják be (2000: 63–64),
hogyan festették le a századfordulón Nyugat-Európából a macedón térségbe érkező utazók
és kutatók e soknyelvű területet bábeli zűrzavarnak, primitív, barbár, hibrid környezetnek,
és mennyire nem tudtak mit kezdeni a társadalmi és etnikai határok konstruálásának
nemzetállami ideológiával ellentétes ottani gyakorlataival.
A 19. század történeti-összehasonlító orientációját követően a már kodifikált
nyelvek struktúrájának leírása következett (Campbell 2003: 95). A Saussure nevével
fémjelzett időszakban a nyelvről mint jelek és szabályok rendszeréről gondolkodtak
(Dufva et al. 2011a: 23). E rendszer a korszak nyelvészeti felfogásában vagy az egyének
veleszületett képessége, vagy a családban és helyi közösségekben sajátítható el. Így lett
kiemelkedő szereplő a nyelvészeti vizsgálódások számára a nyelvet e strukturalista
megközelítés szerinti autentikus kontextusban – azaz elsősorban a családban – elsajátító
„anyanyelvi beszélő” (Martin-Jones et al. 2012: 4). Az 50-es évek végétől teret nyerő
Chomsky-féle generatív grammatika szintúgy autonóm rendszerként közelítette meg a
nyelvet, a nyelvhasználat kérdéseit kizárva a nyelvészet vizsgálódási köréből. Az
individuum, a „tökéletes beszélő” képe ezen megközelítésben is központi jelentőségű:
Chomsky célja az ideális beszélő-hallgató kompetenciájának modellálása (Bartha 1996b:
264, Ladányi 2005).
Persze már a strukturalista, majd a generatív nézőpontok mellett igen korán jelen
voltak a nyelvet a használatban és nem absztrakt rendszerként vizsgálni kívánó
megközelítések is. Volosinov és Bahtyin az 1929-ben megjelent Marxizmus és
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nyelvfilozófia
c.
munkájukban6
erősen
kritizálták
Saussure
elgondolásait
(Bahtyin/Volosinov 1986, Dufva et al. 2011a: 24), méghozzá éppen olyan szempontokból,
amelyek a mai szakirodalom meglátásainak is lényegi elemei. Bírálatuk egyik fő eleme az
volt, hogy a langue nem létezik, pusztán absztrakció. Másik fontos kritikájuk szerint
Saussure a parole-t egyéni jelenségnek tekinti, és „nem vesz tudomást arról, hogy a
beszélő számára a nyelvi forma mindig valamilyen ideológiai kontextusban él; s eltekint
attól, hogy a nyelv szakadatlanul változik” (Takáts 2002: 367).
A 19. század fent bemutatott ideológiai keretébe ágyazódva és főként a 20. század
elejének nyelvészeti munkálatai következtében alakult ki tehát az a kép, amely szerint a
nyelv egyrészt absztrakt jelenség, másrészt jól körülhatárolható rendszer, és így
megfigyelhető, megtanulható és mérhető (Karjalainen 2015: 50, Dufva et al. 2011a,
2011b). E számláló és klasszifikáló munka eredménye lett aztán az is, hogy a
többnyelvűségre mint sokszoros egynyelvűségre kezdtünk tekinteni (Dufva et al. 2011a,
2011b). E nézőpont eredményei mindazon fogalmak, amelyekkel a többnyelvűségi
kutatások régóta operálnak, és amelyek a többnyelvű kommunikációt önálló entitások
közötti váltogatás metaforájában ragadják meg (Lähteenmäki et al. 2011: 2). Ilyen például
az első és második nyelv, a kódváltás vagy éppen maga a nyelvcsere fogalma is. Nem
utolsó sorban pedig az anyanyelv- és idegennyelv-oktatás hagyományára is igen nagy
hatással volt a nyelv független, mérhető rendszerként való elgondolása, gondoljunk csak a
grammatikának a nyelvoktatásban betöltött sokáig elsődleges szerepére vagy éppen az
olyan köznapi kifejezésekre, mint „jól megtanult angolul”, „anyanyelvi szinten tud
németül” stb. (vö. Dufva et al. 2011b).
Ahogyan arra a dolgozat több empirikus fejezete rá fog mutatni, az oktatásban vagy
éppen a médiában napjainkban is számtalan formában közvetített „egynyelvűség
ideológiája” a geresdlaki közösség tagjainak elgondolásait is befolyásolja. Ennek egyik
következménye például az, hogy nyelvi erőforrásaikra gyakran nem tekintenek
hasznosítható tőkeként. A többnyelvű közösségek nyelvi gyakorlatait vizsgáló tudományos
munkáknak nagy a felelőssége abban, hogy e közösségeket ne az egynyelvűség
dimenziójából vizsgálja, és eredményeit képes legyen visszacsatolni az oktatás és a
közbeszéd legkülönbözőbb fórumaira. Ennek egyik előfeltétele a megfelelő, nem az
egynyelvűség ideológiáját megerősítő terminológia kidolgozása. A kortárs
szociolingvisztikai munkák egyik fő – korántsem ellentmondások nélküli – törekvése
éppen ez. Ahogy azonban arra a következőkben rámutatok, az újabb terminológiai
innovációknak szerteágazó előzményei vannak a nyelvtudományban és társdiszciplínáiban.
1.1.2. Az etnográfiai fordulat: a nyelv mint társas gyakorlat
Az előzmények áttekintését a 60-as évek „diszkurzív fordulatával” kezdem, aminek nagy
hatása volt a nyelv mint társas gyakorlat mai koncepciójának kialakulására. Mivel a
„diszkurzív fordulat” alapgondolata, hogy a tudás közösségi munka segítségével,
különösen pedig a nyelv által épül fel, ekkor kerül a mai munkákat is meghatározó kérdés,
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A mű Volosinov neve alatt jelent meg, szerzője talán részben vagy egészben Bahtyin volt (Takáts 2002).
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a jelentésteremtés és jelentésátadás folyamata az érdeklődés középpontjába (vö. Géring
2008: 387, Karjalainen 2015: 50).
Ahogyan arra Géring (2008) történeti áttekintése rámutat, a társadalomtudományok
diszkurzív fordulata a filozófia 20. század első felének nyelvi fordulatán (linguistic turn)
nyugszik. Géring szerint a fiatal Wittgenstein nevével is fémjelzett időszak – az 1920-as
évek végétől az 1930-as évek közepéig – célja az ún. ideális nyelv kutatása volt. Ez az
irányzat azt vallotta, hogy a jelenségekről kizárólag a nyelv használata révén lehet
tudomásunk, ezért a filozófia feladata a nyelv vizsgálata és tökéletesítése. Majd az 1940-es
évek végétől került előtérbe az a megfontolás, hogy a mindennapi nyelv is betöltheti az
ideális nyelv szerepét. Említhető például Austin és a kései Wittgenstein neve, akik szerint a
köznapi nyelv segítségével is definiálható mindennek a jelentése7. „A köznapi nyelv és a
jelentés használata elméletének előtérbe kerülése ráirányította a figyelmet a nyelv
„cselekvő”, valamint „társas” jellegére” (Géring 2008: 389). Előtérbe került az a gondolat,
miszerint a jelentés konstruálása a kommunikáció során az abban résztvevők társas
viszonya és interakciója révén történik meg, a nyelv „nem információközvetítő statikus
rendszer, hanem magának a konstrukciónak a terepe, a dinamikus, aktív és társas
jelentésadási folyamatok mezője” (i. m. 390).
Már ekkor megjelent az a ma is sokat hangsúlyozott álláspont, hogy nem magát a
„végeredményt”, azaz a nyelvet a beszélőtől leválasztva, önmagában, hanem a folyamatot,
az aktuális nyelvi gyakorlatokat kell a vizsgálat tárgyává tenni, amelyek pedig nem
elemezhetőek időtől és helytől függetlenül. Ez egyúttal annak a gondolatnak a szem előtt
tartását is jelenti, hogy a nyelvi gyakorlatok mindig korábbi, illetve párhuzamos
diskurzusokba ágyazottak és egyben általuk meghatározottak (i. m. 391, Kuortti et al.
2008: 27–28).
A nyelvi fordulat és a társadalmi konstruktivizmus – amely szerint tehát a valóság a
nyelvi és más szemiotikai interakciók során épül fel – számos társadalomtudományi
területre hatással volt (Kuortti et al. 2008: 25). A nyelvről való gondolkodás területén
mindinkább teret nyertek azok a megfontolások, amelyek a herderi diskurzussal ellentétben
a néven nevezhető nyelvek kategóriájára mint társadalmi folyamatok, a sztenderdizáció
intézményi és kulturális folyamatainak eredményeire tekintenek. Az 50-es évektől
fokozatosan olyan megközelítésmódok kerültek előtérbe, amelyekre ma többféle,
egymással versengő elnevezés utal, és amelyek középpontjában tehát a nyelv társas
meghatározottsága áll. Ezen elgondolás fő képviselői között említhető előbb Boas,
Bahtyin, Jakobson és a prágai kör, majd később Gumperz, Goffman és Hymes (Gal 2006:
17). Gumperz és Hymes a késő 60-as, majd a 70-es évek során a szociolingvisztika
etnográfiai irányvonalának kidolgozásával arra irányították a figyelmet, hogy a
jelentésteremtés az aktuális társas viszonyoktól függ, és a kontextus értelmezésétől
meghatározott interakciók során történik meg (l. például Gumperz–Hymes 1972, Hymes
1968, 1974, Gumperz 1982a, 1982b).
Blommaert és Rampton (2011: 3) a nyelvről való mai gondolkodás fontos
elődjeiként említik még Hallt, Williamst, Foucault-t, illetve Bourdieu-t is, akinél
Ahogy Takáts József megjegyzi, többek között Wittgensteinre épít például Dell Hymes is, 1975-ös [1962]
A beszélés néprajza c. munkájában.
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markánsan megjelent a közvetlenül tanulmányozható nyelvi jelenségek szélesebb
társadalmi összefüggésekkel történő összekapcsolásának igénye. Bourdieu egyik közismert
lényegi megállapítása, miszerint a különböző nyelvváltozatok vagy beszédmódok
szimbolikus hatalmat jelentenek, és ezek egyenlőtlenül vannak elosztva a társadalomban
(Bourdieu 1977, 1991, vö. Martin-Jones et al. 2012: 5, Pokol 2004: 351–354). Ez a
gondolat a mai kutatások érdeklődésének is középpontjában áll. Számos mai munka
vizsgálja annak a jelenségnek a következményeit (pl. Blommaert 2010), hogy az egyének
nyelvi gyakorlatainak értéke a domináló csoportok nyelvi gyakorlataihoz viszonyítva
alakul ki. E kérdéskör jelentősége a dolgozatban is ki fog rajzolódni, például a geresdlaki
többnyelvű nyelvi gyakorlatok médiareprezentációjának vizsgálatában (4.3.3. fejezet).
Az 1980-as évek végén az érdeklődés a nyelvi gyakorlatok aprólékos
megfigyeléseiről a tágabb folyamatok elemzése felé, illetve e kettő kapcsolódási
pontjainak elemzése felé fordult. Ezt a folyamatot szokás „etnográfiai fordulatnak” is
nevezni (Pietikäinen 2012: 415). Noha már a korábbi, a szociolingvisztikában jelentős
hatással bíró, elsősorban Labov nevével fémjelzett változásvizsgálatok is nyelvhasználat és
társadalom összefüggéseit vizsgálták (vö. Kiss 2002: 16–18), ekkor mindinkább teret
nyertek az interdiszciplináris megközelítések, például az antropológia és a
szociolingvisztika határán mozgó munkák, és kirajzolódott egy újabb részterület, többek
között Gal (pl. 1979, 1989), Heller (pl. 1994, 1995) és Woolard (pl. 1989, 1998) úttörő
munkálatai nyomán, amelyeket a szakirodalom kritikai-etnográfiai szociolingvisztika
megnevezéssel is illet (Martin-Jones et al. 2012: 5, Martin-Jones–Martin 2017). Eckert
(2008: 453) szerint az új (rész)diszciplínák kialakulásának oka az volt, hogy a
szociolingvisztikában túlsúlyba kerültek a labovi irányultságú kvantitatív
változásvizsgálatok, amelyek a társadalmat fix, külső struktúraként értelmezték, amely
ugyan a változatokban reflektálódik, de azok kialakulásához nem járul hozzá.
E fent vázolt átrendeződés, a nyelv társadalmi szerepére irányuló fokozott
érdeklődés azon vizsgálatok tekintetében is kirajzolódik, amelyek fókuszában az 50-es
évektől kisebbségi közösségek nyelvi kontaktusai és a hagyományosan a nyelvcsere
fogalmával leírt nyelvi változásai állnak. Ahogyan Bartha Csilla hangsúlyozza (1993:
17), a nyelvi kontaktusok bizonyos kérdései már korábban is egyes nyelvészeti
részdiszciplínák érdeklődési körébe tartoztak, ezek a vizsgálatok azonban strukturalista
megközelítésben vizsgálták e jelenségeket. A használatra, valamint a nyelvi gyakorlatok
társadalmi-politikai-gazdasági működésbe ágyazott mivoltára e részdiszciplínák kevés
figyelmet fordítottak. A változásnak, ahogyan arra Kiss Jenő rámutat (2002: 19, l. még
Bartha 1993: 13), olyan jelentős tudományon kívüli okai is voltak, mint például az USAban a városi agglomerációk növekedése és a gettólakók integrálásának kérdése, NyugatEurópában a tömegessé váló migráció, a harmadik világ országaiban pedig a függetlenné
vált országok nyelvtervezési feladatai.
A mai kritikai szociolingvisztikai munkák fontos elődjeként számon tartott
Gumperz (vö. Martin-Jones–Martin 2017) maga emeli ki, hogy a nyelvi kontaktusokat
vizsgáló korai munkáknak fontos szerepe volt a korábbi strukturalista elemzések
meghaladásában és a terepkutatásokra épülő, a változatok társadalmi funkcióira
koncentráló megközelítés előtérbe kerülésében (Gumperz 1972: 10). E munkák között
mások mellett Gumperz éppen azt a Weinreichot (1953) és Haugent (1953, 1966) emeli ki,
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akiknek nevéhez a legkorábbi nyelvcsere-kutatások, illetve a nyelvcsere legelterjedtebb
definíciója is fűződik. Weinreich Languages in Contact c. munkája (1953) szerint a
„nyelvcsere úgy határozható meg, mint egy nyelv szokásos használatáról egy másikra való
áttérés” (magyarul idézi Bartha 1999: 124, l. még Bartha 1996b).
E korai munkákat követően a 70-es években születtek meg azok a tipológiai
megközelítések, amelyek apparátusára mind a nemzetközi szakirodalom, mind a
magyarországi kisebbségek nyelvi gyakorlatait vizsgáló kutatások is intenzíven építettek.
A tipológiakísérletek közül kiemelkedik Haugen The Ecology of Language (1972) c.
monográfiája. Az itt ismertetett nyelvkörnyezettan-modellt később Harald Haarmann
(1986) is tárgyalja (magyarul összefoglalja Bartha 1999: 132–134). Haugen tíz kérdést
mutat be, amelyek magyarázattal szolgálhatnak nyelvek és környezetük közötti
interakciókra, Haarmann már harmincöt környezeti változót különböztet meg. Ezek Bartha
Csilla csoportosításában (1999: 133) a következő témákat ölelik fel: etnodemográfiai
változók (pl. a csoport mérete, a település típusa); etnoszociológiai változók (pl. nemi,
életkori, társadalmi megoszlás); etnopolitikai változók (pl. intézményi keretek);
etnokulturális változók (pl. az írott nyelv jellemzői); etnopszichológiai változók (pl.
attitűdök); interakcionális változók (pl. a nyelvhasználat jellegzetességei); etnolingvisztikai
változók (pl. az érintkező nyelvek nyelvi távolsága).
Egy másik jelentős tipológiakísérlet, amelyet a hazai szakirodalom is felhasznált,
Giles, Bourhis és Taylor (1977) nevéhez fűződik, akik a modelljük első változatát
ugyancsak a 70-es években dolgozták ki (majd a 80-as években módosították). Az
etnolingvisztikai vitalitás modellje három fő faktor, a státusz (gazdasági, társadalmi és
nyelvi presztízs), a demográfia (létszám, területi koncentráltság és megoszlás, vegyes
házasságok, születési ráta, be- és elvándorlási tendenciák) és az intézményes támogatottság
(pl. oktatás, kultúra, vallás) mentén vizsgálja a kisebbségi beszélőközösségeket (Bodó
2004).
Noha e tipológiakísérletek számos területet figyelembe vesznek, szükségszerűen ki
is maradnak szempontok (Haugen kritikájához l. Bartha 1999: 133, az etnolingvisztikai
vitalitás modelljének hátrányaihoz l. Bartha 1999: 135, Bodó 2004: 150). Egy egységes
modell vagy szempontrendszer a nyelvcsere leírására nem is születhet meg (vö. Maitz–
Molnár 2004: 295), hiszen a kontaktushelyzetek, a két- és többnyelvű közösségek
elrendeződései rendkívül sokfélék. Ráadásul számolnunk kell az ún. ambivalens
faktorokkal, azaz ugyanazon faktorok egyes közösségekben pozitív, míg másokban negatív
összefüggést mutathatnak a nyelvcsere és nyelvmegőrzés folyamatával (Bartha 1996b:
274, Borbély 2001: 24). A hiányosságok ellenére a tipológiai megközelítések eredményei
ugyanakkor továbbra is hasznosulnak (a magyar szakirodalomban pl. Bartha 1993, Borbély
2001), ami elsősorban a nyelvcsere-folyamatokat befolyásoló faktorok feltárására való
törekvésben nyilvánul meg (vö. Borbély 2003: 104). Ahogy arra a nexuselemzést
részletező fejezetben (vö. 2.4. fejezet) rámutatok, a geresdlaki közösség részletesebb
bemutatásával magam is részben egy nyelvökológiai elemzést végzek el (vö. 3.3. fejezet).
A 80-as évektől a nyelvcsere kutatásában a „külső társadalmi és gazdaságpolitikai
tényezők” mellett előtérbe került az olyan kérdések vizsgálata, mint az „emberek belső
mentalitása, a nyelvhez tapadó értékrendszer és attitűdök” (Gal 1992: 58). Ez együtt járt
a különböző társ- avagy részdiszciplínák (etnográfia, antropológia, diskurzusanalízis)
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módszereinek együttes alkalmazásával. Az etnográfiai szempontok előtérbe kerülésének
alapmunkája Susan Gal 1979-ben megjelent Language shift. Social determinants of
linguistic change in bilingual Austria c. disszertációja, amely a felsőőri magyarok
nyelvcsere-helyzetét vizsgálja, hangsúlyt fektetve a közösségben beszélt különböző
változatok társadalmi jelentései és a nyelvválasztás összefüggéseire.
A 90-es években megerősödtek azok a kutatások, amelyek a nyelvcsere
folyamatában a nyelvi ideológiák vizsgálatának szentelnek kiemelt figyelmet (Bartha
2007a: 96). Ahogy az értekezésből ki fog derülni, a nyelvi ideológiákat magam is
központinak tartom a nyelvcsere lezajlásának szempontjából a geresdlaki közösségben is.
Susan Gal (1993) éppen a Geresdlakhoz közel fekvő Bóly városában vizsgálta a nyelvi
ideológiák nyelvi gyakorlatokban betöltött szerepét. Három alapvető formáját tárta fel a
nyelvhez kapcsolódó helyi gyakorlatokban és diskurzusokban a hivatalos politikákkal
szemben kifejtett ellenállásnak. Az egyik ilyen a nyelvi kérdések felől érdeklődő
kívülállók felé tanúsított zárkózottság volt. A nézetek másik csoportja nyelv és nemzetiség
összetartozásának hivatalos ideológiáját kérdőjelezi meg. Az ideológiák nyelvek körül
kialakuló harmadik csoportja pedig a közösségben beszélt egyes nyelvek értékének
konstruálásához kapcsolódik. Gal gyakran találkozott a magyar és a német nyelv
összehasonlítása során a rekontextualizáció gyakorlatával, amikor a beszélők nem
lokálisan, hanem a tágabb európai színtéren hasonlították egymáshoz e két nyelv
hasznosíthatóságát (olyan vélemények formájában, minthogy a magyar nyelv csak az
országhatárokig hasznos). Gal szerint ez a gyakorlat a szocializmussal szembeni rejtett
kritikai beállítódást jelezte, hiszen a beszélők így az államnyelvet, a magyart, ebben a
tágabb kontextusban a némethez képest kevéssé hasznosnak titulálhatták. Gal fontos
felismerése szerint ezek az ideológiák nehezen kapcsolhatóak össze a közösség egy-egy
konkrét csoportjával, sőt, az egyes individuumok szintjén is inkább párhuzamosan jelen
lévő, eltérő ideológiákat tapasztalt. Gal megállapításaival összecsengő eredményekről
magam is beszámolok a dolgozat nyelvi ideológiákat tárgyaló fejezetében (4.2. fejezet).
A 90-es évektől a magyarországi szakirodalomban is születtek interdiszciplináris
keretben dolgozó munkák. Bartha Csilla disszertációja (1993) a detroiti magyarok nyelvi
gyakorlatait „a szociolingvisztika, illetőleg az antropológiai nyelvészet elméleti és
módszertani bázisára támaszkodva” (Bartha 1993: 143) vizsgálja. Munkájában Bartha a
vizsgált közösség nyelvi gyakorlatainak ismertetését egy részletes ökológiai szempontú
jellemzéssel kezdi, rámutatva, hogy a szocioökonómiai státusz szorosan összefügg a nyelv
helyzetének és értékének átalakulásával, valamint az attitűdök formálódásával (i. m. 51).
Majd a nyelvi gyakorlatok és a nyelvtudás felől közelíti meg a nyelvcsere kérdését, és a
nyelvválasztás színterek (egyházi élet, társadalmi szervezetek, sajtó, rádió, család, baráti
kör) szerinti megoszlását mutatja be, megállapítva a magyar nyelv fokozatos
visszaszorulását. Végül a nyelvcsere folyamatának az egyén nyelvi gyakorlataiban
jelentkező hatásait ismerteti, a kölcsönzés és kódváltás jelenségeit tárgyalja. Dolgozata
zárásaként amellett érvel (i. m. 150), hogy bemutatott módszere – amely tehát több
dimenzió mentén, a nyelvökológiai szinttől a beszélőközösség szintjén át az egyéni
választásokig vizsgálja a nyelvi gyakorlatokat – alkalmazható más kétnyelvű közösségek
vizsgálatában is.
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A 90-es évekre tehát megszülettek azok a kritikai, interdiszciplináris irányzatok és
kutatások, amelyek a nyelvet mint társas gyakorlatot megközelítve a nyelvi gyakorlatok és
a szélesebb társadalmi folyamatok kapcsolatát kutatják. E megfontolásokat pedig olyan
munkák is hasznosították, amelyek kisebbségi közösségek nyelvi kontaktusait, a
nyelvcsere fogalmával leírt nyelvi változásait tárgyalják.
1.1.3. Új kontextus – új fogalmak: a nyelv mint mobil erőforrás
Dell Hymes 1996-ban a beszélőközösségek (speech communities) fogalmát tárgyalva
megállapítja, hogy a beszélőközösségek közötti határok különböző kommunikációs
határok, azaz egy beszélőközösség tagjai kölcsönösen megértik egymást. Ám e
kommunikációs határok nem kizárólag nyelvek avagy nyelvek grammatikai jellemzői
között húzódnak meg, hanem interakciós normák, társalgási magatartásformák és
attitűdök kérdése is. E megfontolás pedig lebontja a nyelvek közötti határokat. Ahogy
Hymes írja, „saját nyelvünket” használó beszélgetőtárs esetében is elveszíthetjük a fonalat,
de számunkra ismeretlen nyelven zajló társalgásból is sokat megérthetünk, ha például
ismerjük a témát és a magatartásnormák közösek. A kommunikáció tehát nem egyenlő „a
közös nyelv” meglétével. „Az angol nyelv” fogalma például valamennyi nyelvváltozatra
utal, amelyek nyelvi erőforrásai „az angol” nyelvként ismert történeti hagyományba
tartoznak. Hymes ezért azt mondja, hogy a nyelv terminussal csupán történelmileg
meghatározott erőforrások bizonyos csoportját azonosítjuk, amelyek társadalmi működése
nem történelmileg adott tény, hanem problematikus, további meghatározásra szorul és
más koncepciókért és terminusokért kiált (Hymes 1996: 31–32.)
Mondhatni, hogy a kétezres évek szakirodalmának jelentős része Hymes e fenti
felszólítására reagál, és kínál fel új terminusokat a nyelvi gyakorlatok vizsgálatához. Teszi
ezt a kommunikáció társadalmi meghatározottságának fenti hymes-i érvén túl azért is, mert
– ahogyan sokan érvelnek – a globalizáció, a migráció és a technikai fejlődés korábban
nem tapasztalt társadalmi környezethez vezetnek, és az új társadalmi környezetben
létrejövő nyelvi gyakorlatok és azok társadalmi jelentőségének vizsgálatához a régi
fogalmak már nem alkalmasak. Ugyanakkor a kritikai hangok szerint e munkák ismét az
európaközpontúság hibájába esnek, hiszen a világ más tájain a nyelvi és kulturális
sokféleség nem a globalizáció kiváltotta jelenség, és e munkákban felkínált koncepciók
kevésbé innovatívak, mint ahogy azt magukról állítják (l. lejjebb).
A terminológiai újítások egyik kiindulópontja a Steven Vertovec antropológus
nevéhez köthető szuperdiverzitás (superdiversity) fogalma. Vertovec gondolatmenete
szerint az 1950-es évektől az 1970-es évekig tartó migrációval összehasonlítva a
kilencvenes években és a kétezres évek első évtizedében kisebb, a célországban gyakran
rövidebb ideig tartózkodó, társadalmi helyzetüket tekintve erősebben tagolt, kevésbé
szervezett és jogilag is eltérő státuszú bevándorló csoportok jelentek meg (Vertovec 2012)
és hozták létre Észak- és Nyugat-Európa országaiban a változatosság új típusait. Ráadásul
a kétezres évek migrációs folyamataira korábban soha nem tapasztalható módon voltak
hatással a mind gyorsabbá és mobilabbá váló kommunikációs technológiák is. A
technológia vívmányai egyrészt megkönnyítik a konkrét mozgást, az utazást, másrészt
lehetővé teszik a migrációt követő nemzetközi kapcsolathálózatok fenntartását (Arnaut–
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Spotti 2014: 2, Blommaert–Rampton 2011: 3). Ahogyan arra Vertovec felhívja a
figyelmet, ezen új sokszínűség megragadásához és így az új helyzetben megfelelő kutatási
kérdések feltevéséhez vagy éppen a szükséges politikai lépések kidolgozásához az etnicitás
vagy a származási ország kategóriái – amely korábban a legfontosabb jellemző volt – már
nem elegendőek, illetve félrevezetők. Olyan faktorok is alakítják e közösségek gyakorlatait
és szükségleteit, mint a különböző migrációs utak és az eltérő migrációs státuszok, az
azokkal összefüggésben álló jogi igényeik és a rájuk vonatkozó szabályozások, a
munkerőpiaci tapasztalataik, humán erőforrásaik (képzettségük), a területi elhelyezkedés, a
nemi, korbeli, vallási, nyelvi jellemzők, a befogadó társadalom szolgáltatásai, a helyi
közösségek reakciói stb. (Vertovec 2012, Martin-Jones et al. 2012: 7). E sokféle tényező
egymásba fonódó komplexitását igyekszik megragadni Vertovec a szuperdiverzitás
fogalmával, amelyet 2007-es cikkében vezet be. E munkájában Vertovec a NagyBritanniába, különös tekintettel Londonba irányuló migráció történetét tekinti át.
Kimondja, hogy Nagy-Britannia mindig is diverz ország volt, ám a 90-es évek elejétől a
migráció jelentősen növekedett és a származási országok megsokszorozódtak.
Tanulmányában bőséges empirikus adattal alátámasztva tekinti át a nagy-britanniai
bevándorló közösségek sokszínűségét, a származási ország, a nyelv (csak Londonban 179
különböző országból származó bevándorlóval és mintegy 300 nyelvvel számol), a vallás, a
migrációs státusz, a nem, a kor, a lakóhely, a transznacionális kapcsolatok faktorai alapján.
Majd a szuperdiverzitás korának új kihívásaira hívja fel a figyelmet, amelyekre a
társadalomtudományoknak és a politikai döntéshozatalnak reagálniuk kell (mint például a
szegregáció, az előítéletesség és az egyenlőtlenség új jelenségei, a többnyelvűség új
formái, a másodlagos migrációs folyamatok kérdése, a képviselet kérdései, a szolgáltatások
átalakítása stb.).
A szuperdiverzitás koncepciójának egyik lényegi eleme tehát, hogy faktorok
komplex rendszerét kell számba venni, amikor a kétezres évek diverzitásáról beszélünk. A
koncepció ezzel a multikulturalitás klasszikus bináris diskurzusán kíván túl lépni, amely
középpontjában olyan ellentétpárok állnak, mint „nemzeti kultúra-kisebbségi kultúra”,
„anyanyelvi-bevándorló” vagy éppen „helyi-globális”. E bináris oppozíciók helyett a
szimultaneitás metaforájára épít: hangsúlyozza, hogy a migránsok változatos kapcsolati
hálókon keresztül sokszorosan beágyazottak az őket körülvevő szűkebb és a tágabb
közösségbe, társadalomba egyaránt.
A szuperdiverzitás koncepciója a szociolingvisztika mellett a migrációs,
urbanisztikai, szociológiai kutatásokra is hatással volt (a kérdés magyar nyelvű összegzését
l. Németh 2016). Maga Vertovec emeli ki, hogy a szuperdiverzitásnak jelentős nyelvi
következményei is vannak, ami a többnyelvűséggel foglalkozó társadalomtudománynak új
területeket jelöl ki:
„The enlarged presence and everyday interaction of people from all over the world provides
opportunities for the development of research and theory surrounding multiple cultural
competences (Vertovec and Rogers 1995), new cosmopolitan orientations and attitudes
(Vertovec and Cohen 2003), creole languages (Harris and Rampton 2002), practices of
’crossing’ or code-switching, particularly among young people (Rampton 2005) and the
emergence of new ethnicities characterised by multilingualism (Harris 2003)” (Vertovec 2007:
1046).
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A szuperdiverzitás koncepciójához hasonlóan az egymásba ágyazottság és a
komplexitás jelenségei állnak azoknak a szociolingvisztikai kutatásoknak a
középpontjában is, amelyek empirikus anyagaikat a fent jellemzett „szuperdiverz”
társadalmakban gyűjtötték az elmúlt két évtizedben. Népszerűvé váltak Jan Blommaert
vagy a Jens Normann Jørgensen nevével fémjelzett kutatócsoport munkái. Az általuk
felkínált megközelítések alkalmazhatósága szempontjából fontos kiemelni, hogy e szerzők
empirikus tapasztalatai tehát korábban nem (vagy inkább más formában) létező, a migráció
és a digitalizáció hatásaitól átalakuló diverz, nyugat-európai nagyvárosi kontextusokból
származnak. Empirikus anyagaik elemzésekor azt tapasztalták, hogy a szociolingvisztika
néhány alapvető – a nyelv nemzetállami ideológiájából táplálódó – konstrukcióján nyugvó
fogalma (mint nyelvváltozat vagy anyanyelv) nem a legmegfelelőbb a jelentésteremtés
adott kontextusban kialakuló specifikus folyamatainak elemzéséhez.
A kétezres évek nemzetközi, többnyelvűséggel foglalkozó szakirodalmának
jelentős része abból a kritikai észrevételből indul ki, hogy a nyelv mint jól elhatárolható,
diszkrét entitás pusztán társadalmi konstrukció (vö. például Makoni–Pennycook 2007,
Heller 2007, Gal 2006, Bauman–Briggs 2003, Jørgensen et al. 2011, Blommaert–Rampton
2011). Ahogy Irvine és Gal is már hangsúlyozták, a nyelvtudomány története során
megalkotott eszközök (koncepciók, fogalmak), amelyekkel a nyelvi különbségeket
igyekszünk megérteni, mind a nemzetállami ideológiai folyamatokba beágyazódva jöttek
létre, és a nyelv önálló entitásként történő értelmezés térnyerésében magának a
nyelvtudománynak volt legnagyobb szerepe (Irvine–Gal 2000: 74, 79). A nyelvészeti leírás
pedig sosem ideológiamentes: „the scholarly enterprise of describing linguistic
differentiation is itself ideologically and socially engaged” (i. m. 74).
A nyelv fogalmának kritikai megközelítése az egyik kiindulópontja a globalizáció
és migráció korában jelentkező többnyelvűség sokat idézett kutatójának, a fentebb már
emlegetett Jan Blommaertnek is. Lényeges, hogy Blommaert és szerzőtársai szerint a
migráció formáinak változása mellett a digitális technológia és az internet térnyerése
vezetett napjaink új szociolingvisztikai környezetéhez, ahol a „régi szociolingvisztika”
absztrakt, idealizált fogalmai nem adekvátak8. Napjaink diverz helyzeteiben ugyanis a
beszélők repertoárja olyan nyelvi elemeket tartalmaz, amelyeknek csak egy részéről
asszociálhatunk valamely konvencionálisan definiált nyelvre (vö. Blommaert 2010).
Blommaert azt mondja, hogy a diverzitás korában nem absztrakt nyelvek vagy
nyelvváltozatok használatának módjáról érdemes beszélni, hanem a konkrét szituációban
megjelenő nyelvi, sőt, szemiotikai erőforrásokat (semiotic resources) érdemes az elemzés
alapegységének tekintenünk: „Our focus of analysis should be the actual linguistic,
communicative, semiotic resources that people have, not abstracted and idealized (or
ideologized) representations of such resources” (Blommaert 2010: 102).
Az újabb terminológiai megközelítések egyik csomópontja az erőforrás e tágabb
értelmezését hasznosítva a repertoár fogalma körül alakul ki. Egyrészt azt hangsúlyozzák,
hogy a repertoár mindig a helyi kontextus függvényében alakuló változékony
készlethalmaz, elemei között folytonos mozgás és dinamikus viszony van. Másrészt a
vö. például korábbi munkái közül Blommaert–Rampton 2011: 3, újabban Arnaut et al. 2016 vagy a
kritikákra reagálva a szerző blogjával: https://alternative-democracy-research.org/2016/01/05/theconservative-turn-in-linguistic-landscape-studies/ (2017.06.07.). L. még a 12. lábjegyzetet.
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repertoár tág értelmezéséből indulnak ki és olyan multimodális készlethalmaznak tekintik,
amelynek egyenrangú elemei a szemiotikai eszközök mellett a legkülönbözőbb interakciós
erőforrások (diskurzustípusok, műfaji ismeretek, nonverbális és materiális eszközök) is
(vö. Pietikäinen 2012: 414, Blommaert 2007b: 115, 2010: 181). A kommunikáció során az
egyén szemiotikai repertoárjából, azaz e dinamikusan változó készlethalmazból az aktuális
szituációhoz alkalmazkodva, a korábbi tapasztalatai alapján, és az egyéni, valamint
közösségi ideológiáktól befolyásolva/segítve kreatívan válogat. E szemiotikai munkájával
egyszersmind automatikusan megerősíti vagy éppen módosítja a meglévő nyelvi
gyakorlatokat és ideológiákat, esetleg újakat hoz létre (l. például Pietikäinen 2012: 414,
Jørgensen et al. 2011, Lehtonen 2015: 37).
Hozzáfűzendő, hogy e gondolatra, miszerint az egyének repertoárja sosem
tartalmazza az összes, a közösségben fellelhető erőforrást, és a rendelkezésére álló
erőforrások egyes helyzetekben elegendőnek, más helyzetekben hiányosnak bizonyulnak,
már a szociolingvisztika korábbi évtizedei is rámutattak (vö. Gal 1987, Bartha 1998: 17). A
szuperdiverzitás koncepciójából kiinduló újabb munkák ugyanakkor amellett érvelnek,
hogy a globalizáció és a mobilitás következtében napjaink Európájában még inkább
differenciálódott egyrészt az, hogy ki milyen erőforrásokhoz fér hozzá, az
infokommunikációs technológiák, utazás, külföldi munkavállalás következtében gyakran
csak egy-egy nyelvi elem válik repertoárunk részévé. Ennek érzékeltetésére vezeti be
Blommaert (2010) a csonka repertoárok (truncated repertoires)9 terminust. Másrészt
kiszámíthatatlanabb lett az is, hogy az egyének mikor kerülnek olyan helyzetbe, ahol
repertoárjuk egy-egy apró eleme hasznosíthatóvá válik, vagy éppen egy-egy elem hiánya
miatt válnak „rossz” beszélővé (gondoljunk csak a nyelvi tesztek világára, Blommaert–
Backus 2012). Itt tehát a szuperdiverzitás koncepciójában megszülető megfontolások
egyrészt Bourdieu-re támaszkodnak: az, hogy ki vagy milyen szerv dönti éppen el, hogy az
adott szituációban mely erőforrások használata tekinthető megfelelőnek, hatalmi kérdés, az
adott társadalomban éppen uralkodó diskurzusok, ideológiák függvénye. Másrészt
Blommaert Hymes-hoz is visszanyúl, aki már egy évtizeddel korábban feltette a kérdést,
hogy a rendelkezésre álló erőforrásokat (változatokat, modalitásokat, stílusokat, műfajokat)
az adott kontextusban kommunikációs céljai érdekében a beszélő hogyan használja, milyen
hangon szólal meg, mitől/kitől függ, hogy használhatja-e azokat és hogy kivel használja
őket (Hymes 1996, vö. Martin-Jones et al. 2012: 8, Spitzmüller–Warnke 2011: 111,
Pietikäinen et al. 2010). Blommaert megfontolásai a repertoárról tehát nem radikálisan új
nézőpontokat vetnek fel. Sőt, ahogy a Flores–Lewis szerzőpáros megjegyzi (2016: 108),
terminusa, a „csonka repertoár” éppen azt sugallja, ami ellen szólni kíván, azaz, hogy
léteznek tökéletes, teljes nyelvek, amelynek a beszélők csak darabjait ismerik.
Koppenhágai kutatók egy csoportja, akik elsősorban a dán nagyvárosban élő
fiatalok nyelvi gyakorlatait vizsgálják (pl. Jørgensen et al. 2011, Madsen et al. 2016), a
fogalmi keretek még erőteljesebb tágítása mellett érvelnek. Jørgensen és szerzőtársai a
nyelvi erőforrás helyett a nyelvi vonás (linguistic feature)10 terminust kínálják fel. A
fogalommal azt hangsúlyozzák, hogy minél apróbbra bontsuk le meglévő
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prekoncepcióinkat, és ne előre meghatározott nyelvi módokból, hanem a lehető legapróbb
elemekből, vonásokból induljunk ki a nyelvi gyakorlatok vizsgálata során (Lehtonen 2015:
38). Koppenhágai fiatalok sokszínű, különböző nyelvekből egy-egy elemet kiemelő,
kreatív nyelvi gyakorlatainak példáival érvelnek amellett, hogy nincs értelme a beszélők
által mobilizált nyelvi elemeket olyan felcímkézett kategóriákba sorolni, mint nyelv,
változat, dialektus, szociolektus, regiszter stb. Mert amennyiben ezt tesszük, fontos
jelentések kerülhetik el figyelmünket: „it makes no more sense to try to count the number
of „languages” involved. (…) This exchange can not be analyzed at the level of
„languages” or „varieties” without important loss of its content” (Jørgensen et al. 2011:
25). A nyelv fogalmát és más hasonló bevett kategóriákat nyelvi elemzések különböző
szintjeiként nem tartják alkalmas koncepcióknak – legalábbis a késő modernitás heterogén
(szuperdiverz) kontextusaiban nem.
Ugyanakkor ők sem érvelnek amellett, hogy a „nyelv” kategóriája felesleges lenne.
Sőt, azt tartják izgalmas kutatási kérdésnek, hogy a társalgásokban tetten érhető hibrid
nyelvi vonásokról a beszélők hogyan asszociálnak bizonyos (egy vagy több) nyelvre. E
kérdés pedig szintén régebb óta körbejárt téma a szociolingvisztikában. Jørgensen és
szerzőtársai Gumperz „mi-kód” (we-code) és „ők-kód” (they-code) elgondolását említik
korábbi példaként. Gumperznél a „mi kód” formájában használt nyelvi vonások a
kisebbségi nyelvvel asszociált vonások, amelyek a szolidaritás és közelség indexei,
ellentétben az „ők-kóddal”, azaz a többségi nyelvhez kötődő értékítéletekkel (Gumperz
1982a: 66, idézi Jørgensen 2011: 29).
E nyelvi vonások (features) Jørgensenék (2011: 30) szerint különböző egységek és
szabályszerűségek formájában jelennek meg a nyelvi gyakorlatokban. Például szavak,
kifejezések, hangok, különböző fonetikai jellemzők stb. formájában. Ezen egységeket
pedig különböző szabályszerűségek mentén kombinálják a nyelvhasználók. Az, hogy mit
tartanak helyes kombinációnak, társadalmi konvenció eredménye. Önmagában tehát nem
létezik „korrekt nyelv”: „Correctness is social convention about the characteristics of
specific linguistic features” (Jørgensen et al. 2011: 30). Hasonló kiindulópontból – tehát
mint ismételt társadalmi gyakorlatok konvencionalizált eredménye – idézi Pennycook egy
helyütt (2010: 125) Hoppert (1998: 156) a grammatika fogalmáról: „Grammar is, in this
view, simply the name for certain categories of observed repetitions in discourse”. A
„helyes nyelvhasználat” tehát nem annak eredménye, hogy a nyelvi elem inherens
tulajdonsága az, hogy helyes, hanem bizonyos emberek azt helyesnek vélik. Gyakran
azokat a nyelvi elemeket és kombinációkat tartják annak, amelyeket az „anyanyelvinek”
tartott beszélők használnak, az ezeken kívül eső formákhoz pedig a helytelenség és a
kívülállóság kategóriái kapcsolódnak (Jørgensen 2011: 29–31), ami szintén a fentebb
tárgyalt nemzetállami ideológia következménye. A „helyes nyelvhasználat” kérdésénél
ismét elérkeztünk egy olyan területhez, amelyen a „globalizáció szociolingvisztikája” a
nyelvtudomány korábbi, sokat tárgyalt kérdéseinek értelmezésébe száll be.
A fogalmi javaslatok nem ragadnak meg az elemzés alapvető kiindulóegységének
kérdésénél. A nyelvi erőforrások mobilizálásának folyamatát is új terminusokkal
igyekeznek leírni. Jørgensenék (2011: 33, l. még például Madsen et al. 2016, Jørgensen–
Varga 2011, Møller–Jørgensen 2009) fogalmával élve, amikor a beszélők olyan nyelvi
vonásokat is használnak, amelyekről több „nyelvre” asszociálunk, noha esetleg csak egy20

egy vonást ismernek a konvencionálisan azzal a nyelvvel asszociálható nyelvi vonások
halmazából, soknyelvű nyelvi gyakorlatokkal élnek avagy polilingválnak
(polylanguaging). Szerintük a többnyelvűség bevett terminusa (multilingualism) magában
hordozza azt a jelentést, hogy a beszélők általuk többé-kevésbé ismert, tudott nyelveket
alkalmaznak társalgásuk során, és e nyelvek a használatban is elkülöníthetőek. Az előbbi
fogalom viszont azt kívánja hangsúlyozni, hogy bizonyos nyelvek elemeit annak ellenére is
használhatjuk, hogy „tudnánk” az adott nyelvet, amennyiben azok használata
kommunikációs céljaink elérésében segít (l. még Lehtonen 2015: 53–54, Heltai J. 2016a:
25).
„Language users employ whatever linguistic features are at their disposal to achieve their
communicative aims as best they can, regardless of how well they know the involved
languages; this entails that the language users may know – and use – the fact that some of the
features are perceived by some speakers as not belonging together” (Jørgensen et al. 2011: 34).

Mindez nem azt jelenti, hogy a beszélők random módon alkalmaznának különböző nyelvi
vonásokat. A kommunikáció során a nyelvi vonásokról nyelvekre, azokról pedig
különböző értékekre asszociálunk. Amikor diverz kontextusban a beszélők soknyelvű
beszédmódot alkalmaznak, ezen asszociációk jelölik ki az adott szituációban uralkodó
normákat, társadalmi elvárásokat és jogokat (Jørgensen et al. 2011: 34–35). A jogok és
normák ezen összjátéka pedig meghatározza a nyelvi gyakorlatokat (l. még Lehtonen 2015:
58).
Jon Orman (2013) kritikai meglátásai szerint a fentebb emlegetett dán szerzők ezen
újabb fogalmai a nyelveket éppúgy kódokként közelítik meg, mint a saussure-i
strukturalista gondolkódásmód, újító szándékukat tehát kevésbé sikerült a gyakorlatba
átültetniük.
Az amerikai, elsősorban a többnyelvű oktatás kontextusát vizsgáló Ofélia García a
mára szintén elterjedt transzlingválás (translanguaging) terminust használja arra a
jelenségre, amikor a kommunikáció során többnyelvű beszélők repertoárjuk különböző
elemeire támaszkodnak. A trans előtaggal García azt kívánja hangsúlyozni, hogy a
beszélők által használt „nyelvek” között nincsenek egyértelmű határok (García 2009, 2011,
Martin-Jones et al. 2012: 10). Garcíánál élesen megjelenik a jelen dolgozatban is fontos
gondolat, miszerint a transzlingválás a 21. század valamennyiünket körülvevő komplex
multimodális környezetének egészében érvényesül: valamennyien többnyelvűek vagyunk,
hiszen kommunikációnk során a minket körülvevő és egyszerre fellépő vizuális, auditív,
fizikai, térbeli, írott vagy éppen beszélt jelek sokaságát értelmezzük (García 2009: 151).
A szuperdiverzitás koncepcióján nyugvó újabb fogalmak népszerűsödésével a
szociolingvisztikai szakirodalom ma már akár paradigmaváltást is emleget (pl.
Lähteenmäki et al. 2011)11. A kritikus hangok ugyanakkor megkérdőjelezik, hogy új

Mindezen, a kétezres években népszerűséget nyert fogalmakról és alkalmazásukról tudomásom szerint a
magyar nyelvű szakirodalomban – a fogalmak külföldi recepciójának mértékéhez hasonlítva – viszonylag
keveset olvashatunk. A legkorábbi említések között l. Bartha 2013, Heltai 2014a, Borbély 2014, majd Heltai
J. 2016a, 2016b, illetve különösen az Általános Nyelvészeti Tanulmányok legújabb, XXVIII. kötetének
szerkesztői bevezetőjét és tanulmányait (szerk. Bartha 2016), elsősorban Fazakas 2016, Bodó 2016b, Holecz

11

21

nézőpontról lenne szó. Aneta Pavlenko (2017) már címében is igen éles kritikai hangot
megütő tanulmányában (Superdiversity and why it isn’t: Reflections on terminological
innovation and academic branding) amellett érvel, hogy mind maga a szuperdiverzitás,
mind a rá épülő további fogalmak inkább tekinthetőek akadémiai térhódításhoz használt
szlogeneknek, semmint valódi terminológiai innovációknak. Ennél kicsit visszafogottabb a
Flores–Lewis (2016) szerzőpáros, akik ugyan szintén több szempontból kritizálják a
szuperdiverzitás koncepcióját, de legalább üdvözlik mint az egynyelvűség ideológiáját
felváltani kívánó (igaz, szerintük félresikerült) kísérletet.
Pavlenko Czaika és de Haas tanulmányának adatai alapján (2014) arra figyelmeztet,
hogy igaz ugyan, hogy a migránsok száma növekedett, azonban ha összevetjük a világ
teljes népességének növekedésével, a migránsok aránya a világ népességén belül
éppenhogy csökkent az 1960-as évektől a 2000-es évekre. A migránsok számának és
diverzitásának növekedése igazából csak a fejlett országok körében jellemző. Nem
jelenthető tehát ki – amire a szuperdiverzitás diskurzusának szerzői építenek – hogy a
kulturális és nyelvi diverzitás új formái az egész világot radikálisan átalakítanák. Egy ilyen
megközelítés tehát éppen abba a hibába esik, amelynek kritikájából kiindult: az európai,
sőt, nyugat-európai központúság hibájába (Czaika és de Haas alapján Pavlenko 2017: 13).
Ugyanezt hangsúlyozza kritikájában a Flores–Lewis (2016: 105) páros is, akik szerint ha
napjaink európai társadalmát tartjuk új helyzetnek, ahol olyan nyelvi gyakorlatok jelennek
meg, amelyek korábban nem léteztek, ignoráljuk a világ számos táján ez idáig is létező
kisebbségi közösségek nyelvi gyakorlatait és eurocentrikus nézőpontból indulunk ki. A
szerzőpáros szerint emellett az is egyoldalú kijelentés, hogy napjainkban valamennyi
közösség a fokozódó diverzitást éli át. Azon neoliberális politikai és gazdasági folyamatok,
amelyek miatt egyes nagyvárosok a diverzitást élik meg, más közösségek esetében éppen a
szegregáció fokozódásához vezetnek. Példaként a Philadelphiába érkező Puerto Rico-iakat
említik, akiknek a városba érkezésével párhuzamosan kezdett a fehér lakosság az
agglomerációba költözni, ami szegregációhoz vezetett.
Pavlenko másik fontos kritikai megjegyzése arra vonatkozik, hogy valójában
napjaink társadalmaiban nincs szó új típusú kommunikációs jelenségekről. Először is
aggályosnak tekinti, hogy e szociolingvisztikai munkák kizárólag a migránsok nyelvi
gyakorlatait vizsgálva emlegetnek új nyelvi gyakorlatokat. Pavlenko szerint a többségi
társadalom nyelvi gyakorlatait e jelenségek nem befolyásolják. Másrészt megállapítja
(összhangban a Flores–Lewis szerzőpárossal), hogy a változatos nyelvi gyakorlatok e
formái a történelem során már korábban is jelen voltak, a crossing, transzlingválás és
polilingválás jelenségeit nem titulálhatjuk újaknak.
Noha e nyelvi gyakorlatokat a szuperdiverzitás paradigmájának szerzői sem
tekintik újaknak, a használt fogalmakat annál inkább. Pavlenko szerint ugyanakkor ezeket
a fogalmakat empirikus munkáikban igen csekély mértékben alkalmazzák és sokszor
térnek vissza a „hagyományos” terminusokhoz, mint nyelv, változat, kódváltás stb. Ennek
oka pedig a szerző szerint vagy az, hogy a szuperdiverzitás koncepciója csupán egy

et al. 2016 áttekintő tanulmányát, Heltai J. 2016c és Pachné Heltai 2016a, valamint l. még Lanstyák 2016
metanyelvi megjegyzéseit.
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szlogen, amely már meglévő elméleti apparátuson nyugszik, vagy nem képes kielégítő
elméleti keretet létrehozni.
A Flores–Lewis szerzőpáros szerint (2016: 108–109) a felkínált terminusokkal a
szuperdiverzitás koncepciója éppen azt a monolingvális szemléletmódot erősíti meg,
amelyet fel kíván váltani. Csonka repertoárról csak akkor beszélhetünk, ha léteznek
tökéletes, kerek egész nyelvek. A szerzőpáros azt mondja, hogy a kétnyelvű társalgások
elemzésénél nem az a lényeg, hogy miként nevezzük meg például azt, ha egy angol nyelvű
társalgásban spanyol elemek jelennek meg (a „hagyományos terminológiával” élve
kódváltásnak vagy a „szuperdiverzitás terminológiájával” élve csonka repertoárok
darabjainak). A fő kérdés az, hogy miért éppen ilyen nyelvi gyakorlat született meg adott
helyen és időben, és az megfelelőnek vagy deviánsnak ítéltetik-e meg abban a térben,
illetve az adott kontextuson kívüli tágabb társadalmi térben. A „kritika kritikájának a
kritikájaként” teszem hozzá, hogy ezen két kérdés egyike sem mondható újnak. Míg
előbbivel foglalkoztak már például a fentebb tárgyalt nyelvi ökológiai vizsgálatok is,
utóbbit az alább tárgyalt indexikalitás, regiszterképzés vagy az ideológia koncepciói
vizsgálják.
Ahogy Pavlenko is megjegyezte, a terminológiai innovációk az empirikus
elemzésekben gyakran nem működnek. A kérdés nehézségére mutat rá a Flores–Lewis
páros is, akik igyekeznek kikerülni, hogy bármelyik elnevezési stratégia mellett
metanyelvükben letegyék a voksot, és tanulmányukban az általánosító „megjelenő nyelvi
gyakorlatok” (emergent linguistic practices) kifejezéssel operálnak (vö. 2016: 118).
Ugyanakkor ők maguk is mentegetőzésre szorulnak, amikor kénytelenek visszanyúlni
például az adatközlőkkel folytatott interakciókban konkrétabb kifejezésekhez (mint pl.
„beszéltek spanyolul?”) és az így kapott adatokat tanulmányukban elemezni. A normatív
értelmezési kerethez való visszanyúlást sokáig nem magyarázzák: „normative frameworks
are an inherent part of social interaction that cannot be avoided” (2016: 119). A
terminológia kérdése tehát továbbra is fennmaradó probléma marad, ahogy azt ők maguk is
elismerik tanulmányuk végén: „Yet, pushing ourselves to treat the normative assumptions
at the core of universalizing labels as data for sociolinguistic inquiry is a prerequisite for
developing an approach to sociolinguistics that challenges – as opposed to reifies –
dominant language ideologies” (i. m. 121).
A felmerülő új terminusok körüli viták ismertetését a Pavlenko és a Flores–Lewis
szerzőpáros gondolatainak áttekintése korántsem meríti ki. Pavlenko maga is hivatkozik
további szerzőkre, akik kritikusan tekintenek a szuperdiverzitás koncepciójára, vagy egy
újabb hozzászólásként említhető Stephen May (2016) előadása is. Pavlenko és May
kritikájára Blommaert blogjában reagált (Blommaert 2016a, 2016b). Itt Blommaert azt
hangsúlyozza, hogy a kritikák gyakran megfeledkeznek arról, hogy Vertovec eredeti
koncepciójával ellentétben szerzőtársaival ő maga amellett érvel, hogy nem a migráció
offline formái, hanem az internet és a virtuális világ kiváltotta sokszínűség vezetett a
jelentős átalakuláshoz. Hiszen az internet a legnagyobb társadalmi tér, amely nemcsak
korábban nem létező kommunikációs gyakorlatoknak ad teret, hanem átalakította azt is,
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amit hagyományosan „repertoár”, „nyelvtudás” vagy „nyelvhasználat” alatt értettünk, és
befolyásolja olyan koncepciók értelmezését, mint „centrum” vagy „periféria”12.
A Flores–Lewis (2016: 111) páros szerint tehát az egynyelvűség ideológiájából
való kilépésre a megoldás az, ha nem ragadunk le a terminológiánál, hanem a „keletkezés
perspektívájából” (emergentist perspective) indulunk ki és azt vizsgáljuk, hogyan jönnek
létre a nyelvi gyakorlatok és kategóriák mint társadalmi interakciók eredményei. Úgy
gondolom azonban, hogy e ponton a szerzőpáros érvelése megtévesztő, nem azonos
kérdésekről van ugyanis szó. Míg a kódváltás vagy a csonka repertoárok fogalmai a nyelvi
gyakorlatokat így vagy úgy, de leíró fogalmak, e javaslattal már eggyel hátrébb lépünk és
azt vizsgáljuk, hogyan is jönnek létre azok az erőforrások, amelyek használatát e fogalmak
leírják. Erről pedig már szintén sokan gondolkodtak, a kétezres években többek között
Alastair Pennycook is, akire Flores és Lewis hivatkoznak is.
Alastair Pennycook gondolatsora is a nyelv mint egységes absztrakt rendszer
elgondolásának kritikájából indul ki. A társadalomtudományokban mind népszerűbb
fogalom (vö. Schatzki 2005, Pennycook 2010: 22), a gyakorlat (practice) fogalmát
hasznosítva Pennycook is azt mondja, hogy a nyelv nem önmagában létező rendszer, amit
megfogunk és használunk, hanem a nyelv ismételt társadalmi cselekvéseink produktuma:
„to look at language as a practice is to view language structure as deriving from repeated
activity” (2010: 9). Annak a gondolatnak az előtérbe kerülését, hogy az emberi viselkedés
és a nyelv szabályai elválaszthatatlanul összefüggenek, Pennycook elsősorban
Wittgensteinhez vezeti vissza. Az ő munkásságának köszönhető, hogy ahelyett, hogy a
nyelvi szabályokra fókuszálunk, és azt állítjuk, hogy azok felelősek a nyelvért, amit
létrehozunk, figyelmünket arra fordíthatjuk, hogy a szabálykövetés valójában intézményi
részvételt jelent, és a szabályoknak társas eredetük van, illetve az interakciók különböző
formáiban gyökereznek (Pennycook 2010: 27, Bloor 2005).
A gyakorlatok Pennycooknál aktivitások kötegei, amelyek a társadalmi életet
szabályozzák. Mivel az aktivitások, amelyeket végzünk, társadalmilag és kulturálisan
jönnek létre és szabályozódnak, a gyakorlatok az egyéni viselkedés és a társadalmi
struktúra közötti hidat jelentik (Pennycook 2010: 28). E tekintetben fontos előzményként
említi Pennycook Bourdieu-t, akinél a habitus fogalma tölti be a társadalmi struktúrák és a
közöttük cselekvő egyének közötti közvetítő kategóriát (Pennycook 2010: 27, Pokol 2004:
370, Wehler 2001). A mindennapok gyakorlatait nem redukálhatjuk sem az individuum
viselkedésére, sem pedig a társadalmilag, kulturálisan vagy ideológiailag determinált
viselkedésre. A társadalmi gyakorlatok előre jelzik az egyéni aktivitásokat, nem
redukálhatóak arra, amit teszünk, hanem inkább valamiféle mögöttes szervezőerőt
jelentenek. A nyelv gyakorlatként való értelmezésével Pennycook tehát azt hangsúlyozza,
hogy a nyelv nem pusztán a mikroszinten működik. Az alkalmazott nyelvtudomány nem

Köszönöm Petteri Laihonennek, hogy felhívta figyelmemet Blommaert válaszára és a digitalizáció
aspektusának fontosságára. E kérdéskör tárgyalása az irodalomban bizonyára tovább folytatódik,
dolgozatomban csupán felvillantottam a különböző álláspontokat. A kérdés összetettségét és egyben
lezáratlanságát jelzi, hogy a dolgozatom kéziratának befejezésével egyidőben megrendezett nemzetközi
kétnyelvűségi szimpózium (ISB11, University of Limerick) programjában megférnek egymás mellett például
az „Are there discrete languages?”, a „Codeswitching” vagy a „Diversity and Superdiversity” elnevezésű
szekciók.
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állhat meg a nyelvi gyakorlatok külső, objektív leírásánál, hanem azok materiális és
politikai következményeit is meg kell tudni értenie (Pennycook 2010: 32).
Fontos fogalom emellett Pennycooknál a kontextus. Szerinte az, hogy egy adott
térben mit csinálunk a nyelvvel, annak függvénye, hogyan interpretáljuk az adott teret.
Ahogy a nyelv, úgy a tér sem egy előre adott entitás evidens jelentésekkel (i. m. 54, vö.
még Blommaert–Rampton 2011: 9), hanem szintén kulturálisan meghatározott (Pennycook
2010: 2). Mások mellett Henri Lefebre munkájára hivatkozva Pennycook azt írja, szem
előtt kell tartani, hogy a tér is társadalmilag produkált, és a társadalmi viszonyok csak azon
terek viszonyában érthetőek meg, amelyben létrehozzák őket. Lefebre a Meditteráneum
fogalmát veszi példának, ami amellett, hogy bizonyos geográfiai területet jelöl,
társadalmilag létrehozott tér is egyben, amely különösen észak-európaiak számára a
pihenés tere (tárgyalja Pennycook 2010: 55). A nyelv mint lokális gyakorlat tehát azt a
szemléletmódot hangsúlyozza, hogy a nyelv olyan társadalmi aktivitás, amely az ember
adott térről alkotott elgondolásán alapszik (Dufva 2012: 485, vö. még Pietikäinen–KellyHolmes 2013: 4). Ahogy látni fogjuk, a tér konstruálásának különböző formái a geresdlaki
nyelvi gyakorlatokat is befolyásolja.
Pennycook nyelvi kreativitásról írott elgondolásait is fontosnak tartom kutatási
anyagom elemzése szempontjából. Pennycook szerint mivel a nyelvi gyakorlatok mindig
adott helyen történnek, a nyelvi gyakorlatok ismétlése egyben minden esetben
relokalizációt is jelent. Az ismétlés eredménye ezért sosem lehet tiszta reprodukció. Ami
létrejön, bizonyos mértékben mindig új és más. A nyelvi gyakorlatok adott helybe
ágyazódása tehát egyúttal azok megújulását is jelenti (Pennycook 2010: 33, Dufva 2012:
486). A nyelvi gyakorlatok folyamatosan változnak, és e változás nem a normától való
eltérésként értelmezhető, hanem a változás maga a norma. „From the perspective I have
been developing here, however, the stability of language practices is a product of repeated
social activity, and yet they are also always being rewritten; they are always under change.
This is not a question of difference as straying from the norm but of difference as the
norm” (Pennycook 2010: 33). A változatosság, a kreativitás a nyelvi gyakorlatok során
tehát nem valamiféle különlegesség, hanem mint a mindennapi nyelvi gyakorlatok
szervezőelve közönséges jelenség: „creativity is the norm rather than a rarity” (Pennycook
2010: 40).
1.1.4. Összegzés: a dolgozatban használt terminusok
Dolgozatom fenti, részben tudománytörténeti áttekintést nyújtó elméleti alapvetésének
elkészítését két fő indok motiválta. (1) Napjaink sokszínűsége és a digitális átalakulás
következményeként a legújabb szociolingvisztikai szakirodalom egy jelentős része ismét
fokozottan előtérbe állítja a nyelv konstruktivista felfogását, egyben új terminusok
használatának szükségességére hívja fel a figyelmet. Áttekintésemmel egyrészt célom az
volt, hogy rámutassak, e megfontolásoknak szerteágazó előzményei vannak, elsősorban az
etnográfiai és antropológiai irányultságú szakirodalomban. Az új társadalmi környezetben
jelentkező újabb megfontolások hasznosítása nem jelentheti az előremutató előzmények,
így például a nyelvcsere-kutatások figyelmen kívül hagyását azzal az indokkal, hogy
terminológiája a jelenleg uralkodótól eltérő perspektívát tükröz. Ez utóbbi szükségszerű
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változás, hiszen a korábbi munkák más ideológiai-társadalmi környezetben születtek, és
mint fentebb idéztem, a tudományos kutatás sem ideológiamentes tevékenység (vö. Irvine–
Gal 2000).
(2) Az újabb szakirodalmi terminusok a magyar szakirodalomban azok külföldi
recepciójához képest jóval kevésbé ismertek, nem beszélve empirikus anyagon történő
alkalmazásukról. Feszültséget jelent az is, hogy a nyelvről való közbeszédben a
nyelvekről továbbra is mint jól elkülöníthető, világos, lehatárolható entitásokról esik szó,
és ez volt jellemző a terepmunka során alkalmazott metanyelvre is. Szükségesnek tartottam
tehát a dolgozatban megjelenő terminusok használatának indoklását azok kritikai
bevezetésével. Minthogy Magyarországon jobbára a nyelvekről folytatott nyilvános
diskurzusok, így például az oktatás nyelve napjainkban is a nemzetállami, az
egynyelvűséget normának tekintő ideológiából és a nyelvet fix, megtanulható és
elsajátítható, önmagában létező entitásnak tartó koncepcióból indulnak ki, a
szociolingvisztika kritikai koncepciói egyhamar biztosan nem válnak közérthető,
hétköznapi kifejezésekké. A közösségek együttműködésével megvalósuló kutatások
számára így az egyik legsürgetőbb feladat azon stratégiák megteremtése, amelyekkel a
„terep nyelve” és a „kutatás nyelve” közös nevezőt találhat13.
Mindezek tükrében dolgozatom tehát a nyelv társas gyakorlatként történő
megközelítéséből indul ki. Elméleti alapvetésem, hogy társas eredete van a nyelvi
formáknak és szabályoknak, valamint a jelentésteremtés is a társas viszonyoktól függ, a
kontextus értelmezésétől meghatározott interakciók során történik meg. A nyelvhasználat
sosem önmagában zajló körforgás, hanem társas gyakorlatainkkal folyamatosan újraírjuk
a nyelvi formákat, szabályokat és jelentéseket, ezzel alakítjuk a társas viszonyokat, végső
soron pedig a társadalmi folyamatokat. A dolgozat célja e folyamat megértése a geresdlaki
közösségben.
Terminológiai választásaimmal arra törekedtem, hogy ne az egynyelvűség és a
nyelv mint fix kategória perspektívájából szemléljem a nyelvi jelenségeket. Ezért az olyan
terminusok helyett, mint szó vagy mondat sokat fogom használni a nyelvi, illetve
szemiotikai erőforrások kifejezéseket (vö. Blommaert 2010). Egyrészt azért, mert úgy
gondolom, segítségével érzékeltethető a geresdlaki közösség nyelvi gyakorlatainak
változatossága, amelyre jellemző, hogy a beszélők legtöbbször nem sztenderd nyelvi
formákat mobilizálnak. Másrészt a szemiotikai erőforrások kifejezés árulkodik arról is,
hogy a „globalizáció szociolingvisztikájának” diskurzusába ágyazódó munkák a
jelentésteremtés folyamatában szerepet kapó nyelvi elemek mellett az egyéb szemiotikai
jeleknek is kiemelt figyelmet szentelnek. A különböző vizuális elemek jelentésteremtésben
betöltött szerepére pedig magam is több helyütt kitérek a dolgozat empirikus fejezeteiben
(különösen 4.1.2. fejezet).
Használni fogom továbbá a „németül mondta”, „finnül írta”, „németet használta”
összetételek helyett a német/finn nyelvi erőforrásait mobilizálta kifejezést. Célom ezzel
annak érzékeltetése, hogy a beszélők nem lezárt, fix rendszereket működtetnek, hanem
E problémakör hangsúlyosabbá tételére a dolgozatom munkahelyi vitáján elhangzott hozzászólások
bátorítottak, külön köszönöm Bodó Csanád előopponensi véleményében foglaltakat.
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repertoárjuk folyamatos változásban van, noha a mobilizál is magában hordozza azt a
feltételezést, hogy valamilyen kész eszköz rendelkezésünkre áll.
Ugyanilyen meggondolásból a nyelvhasználat helyett, amikor konkrét nyelvi
tevékenységre gondolok, törekszem a nyelvi gyakorlatok kifejezés alkalmazására14. Ez is
arra utal, hogy a beszélők nem valamilyen rajtuk kívül álló, kész entitást „használnak”,
hanem változataikat maguk hozzák létre és alakítják. Ugyanakkor néhányszor általánosabb
értelemben és bizonyos kifejezésekben (nyelvhasználati színtér, nyelvhasználó,
nyelvhasználati napló), valamint igei formában (használ egy változatot) a nyelvhasználat is
szerepelni fog.
Minthogy a dolgozatban (a) építek a nyelvi kontaktusok és a nyelvcsere fogalmával
leírt nyelvi változások vizsgálatának korábbi eredményeire is, továbbá (b) párbeszédet
kívánok teremteni a magyarországi korábbi kutatásokkal, valamint (c) az empirikus
fejezetekben megjelenő metanyelvvel is, nem vetem el a nyelv, nyelvváltozat, nyelvcsere és
a kódváltás kifejezéseket sem. Az első kettő esetében, hasonlóan a Flores–Lewis (2016)
szerzőpároshoz, e terminusok nyelvtudományban és a közbeszédben is meghatározó
mivoltára kell hivatkoznom. A nyelvcsere használatát a korábbi szakirodalommal való
kapcsolatteremtés indokolja, valamint az, hogy a geresdlaki németség mai nyelvi
gyakorlatait nagymértékben az a változás határozza meg, amit hagyományosan e terminus
jelöl. A kódváltás fogalmának összetettségére pedig már a korábbi szakirodalom is
felhívta a figyelmet (alapos áttekintését l. például Kovács 2001)15. E kifejezés
használatának kérdésességét egy saját definíció megalkotásával kívánom áthidalni. Magam
kódváltáson a dolgozatban azon változatos jelenségeket értem, amikor a beszélők nyelvi
repertoárjukból olyan erőforrásokat mobilizálnak, amelyekről a befogadó konvencionálisan
külön nyelvként definiált konstrukciókra asszociál („német nyelv”, „finn nyelv” stb.) (vö.
Blommaert 2010). Ugyanakkor használni fogom a transzlingváló beszédmód kifejezést is,
amikor kifejezetten érzékeltetni szeretném, hogy a beszélők nyelvi gyakorlataira
flexibilitás jellemző, ami mind a beszélő, mind a befogadó számára természetes jelenség.
Külön ki kell térni még az egyes nyelvváltozatok megnevezésének kérdésére is.
Ahogyan arra számos szakirodalmi forrás rámutat (például Erb 2010, Knipf-Komlósi 2003,
Gal 1993), a magyarországi német nyelvváltozatok sokfélék. Miként azt a dolgozat 3.3.2.
fejezetében részletezem, Geresdlakon az egykor a mindennapi nyelvként szolgáló helyi
változat, a sztenderdhez közelebb álló, az iskolában elsajátított vagy külföldi
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Ahogyan ezt Petteri Laihonen is javasolta.
A kódváltás nemzetközi szakirodalmának alapvető munkái közé tartoznak Gumperz (1977, 1982a) és
Grosjean (1982) munkái, majd például Auer (1984) foglalkozott a kérdéssel. A magyar nyelvű
szakirodalomban a kérdést részletesen körüljárja például Bartha (1999: 118–122), Bartha 1992, Borbély
(2014: 55–71), Márku (2013: 31–56). Tekintélyes mind a magyarországi kisebbségi közösségekben, mind a
határon túli magyar közösségekben végzett, a kódváltás kérdését empirikusan vizsgáló munkák száma is.
Előbbinek jó példái Borbély (2001, 2014) munkái a magyarországi románok körében, Knipf-Komlósi (2003)
és Erb (2012) munkái a magyarországi németek körében, utóbbira Márku (2013, 2014) vagy Csernicskó
(1998) kutatásai a kárpátaljai, Lanstyák (2005) vagy Vančoné (2011) felvidéki magyarok körében végzett
vizsgálatai. Emigráns közösségek esetében például Bartha Csilla 1993-as értekezése járja körbe részletesen a
detroiti magyar közösség példáján bőséges empirikus anyag példáival a kódváltás és kölcsönzés kérdését
vagy Kovács Magdolna (2005) foglalkozik az ausztráliai magyarokkal. De fontosak a kódváltással
foglalkozó, finnugor népek körében készített munkák is. Salánki (2007) például az udmurt nyelv mai
helyzetét bemutató disszertációjában a kódváltásos beszédmód nyelvhasználati színterek szerinti
gyakoriságának kérdését tárgyalja, és részletesen ismerteti a kódváltásról alkotott beszélői vélekedéseket is.
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munkavállalás során megismert változatok heterogén használatát figyeltem meg. A
változatosság nemcsak közösségi, hanem egyéni szinten is fennáll, egy beszélő általában
többféle változatot tud mobilizálni. E sokféleségre a nyelvváltozatok terminus többes
számú használatával fogok utalni. Helyi nyelvváltozat megnevezés alatt azt a változatot
értem, amely az egykori betelepítettek magukkal hozott változataiból alakult ki, és ma
elsősorban az idősek beszédére jellemző. Maga a közösség a helyi német beszédmódra
leginkább a sváb, svábos megnevezésekkel, valamint olykor a nyelvjárás, dialektus
terminusokkal utal, így e kifejezések is előfordulnak a dolgozat empirikus fejezeteiben,
különös tekintettel az interjúszövegekre.
Hasonlóképpen heterogenitás jellemző a cigány változatok tekintetében is (vö.
Szalai 2007). A kutatás során a településen találkoztam olyanokkal is, akik beás vagy
romani változatokon zajló nyelvi gyakorlataikról adtak számot, illetve magukat
egynyelvűeknek mondó adatközlőkkel is beszélgettem. A cigány lakosok változatainak
megnevezésére a dolgozatban gyakran fogom használni az összefoglaló cigány
nyelvváltozatok kifejezést, az interjúrészletekben pedig a cigány nyelv, illetve saját nyelv
kifejezések is szerepelni fognak.
1.2. A szemiotikai erőforrások mozgása: a jelentésteremtés folyamata
A dolgozat második elméleti fejezetének célja olyan koncepciók bemutatása, amelyek azt
segítenek megérteni, hogyan zajlik a jelentésteremtés folyamata, azaz a nyelvi erőforrások
a társas gyakorlatokban hogyan kapnak jelentést, és e jelentés hogyan változik.
A nyelvészetben az indexikalitás (indexicality) fogalma elsősorban Peirce (l.
például 2004 [1932]) révén vonatkozik hagyományosan arra, hogyan utal egy jel a
jelöltjére, milyen a közöttük lévő viszony. Az indexikus jelek esetében valamilyen okokozati kapcsolat van a jel és a jelölt között. A szociolingvisztika egyik fő kérdése, hogy a
társalgás résztvevői egy-egy nyelvi elemből hogyan asszociálnak például egy-egy
társadalmi csoportra. Ez az asszociáció ugyanis a nyelvi jel jelentésének része, befolyásolja
tehát azt, hogy az adott társalgás résztvevői hogyan értelmezik a kommunikációs
szituációt. (Lehtonen 2015: 36, Szalai 2009: 77, Lacoste et al. 2014: 3).
A különböző nyelvi változatok, azaz szemiotikai eszközök segítségével egy
közösség tagjai társadalmi kapcsolataikat, viszonyaikat ki tudják fejezni. Minthogy ezek a
viszonyok folyamatosan változnak, a különböző változatok nem lehetnek fix jelentések
konszenzuális jelei. Éppen ellenkezőleg, legfontosabb tulajdonságuk, hogy jelentésük
változékony (Eckert 2012: 94). Michael Silverstein (2003) az indexikus sorrend (indexical
order) fogalmával ragadja meg a jelek változékonyságának kérdését (magyarul l. Bodó
2015). Amellett érvel, hogy e koncepció egy eszközt nyújt a szociolingvisztikai jelenségek
mikro- és makroszintje közötti kapcsolatok elemzéséhez. A szerző az indexikusság
egymásra épülő fokozatairól beszél. Silverstein hasznosítja Labov (1971) elgondolását az
indikátorok, markerek és sztereotípiák hármasságáról. Labov szerint az indikátorok
dialektális változók, amelyek társadalmi vagy földrajzi kategóriákat különböztetnek meg,
ám nem keltenek figyelmet a nyelvhasználókban. A markerek és sztereotípiák ezzel
szemben már tudatosultak, a kettő közötti különbség pedig éppen a tudatosság fokában
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rejlik. A sztereotípiák metapragmatikai társalgások témái, míg a markerek nem (Eckert
2008: 463).
Silverstein megközelítésében a nyelvi elemek indexikusságára mindig további
indexikusság épülhet, az n+1 séma szerint. Az első fok esetén a nyelvi jel azért társul egy
bizonyos tulajdonsághoz, csoporthoz, mert azok gyakran jelennek meg együtt (Lehtonen
2015: 36). Ez feleltethető meg a labovi indikátor kategóriájának. Egy első fokú jel egy
közösséghez tartozást jelez. Amikor egy ilyen jelet a beszélők tudatosítanak, „belsővé
tesznek” és segítségével bizonyos tulajdonságokat akarnak jelezni, a nyelvi forma már
második fokú jellé válik. A lényegi különbség Silverstein teóriája és a labovi marker között
abban ragadható meg, hogy Silverstein szerint a forma és a jelentés közötti kapcsolat
folyamatosan újraértelmeződik. A diskurzusokban való részvétel Silverstein szerint a
forma kontextusban történő folyamatos újrainterpretálásával jár együtt, és az adott
kontextusokban a nyelvi forma folyamatosan új értékekkel ruházódik fel. A nyelvi forma,
amelyhez valamilyen indexikus érték kapcsolódik (Silverstein terminusával nth order),
mindig ki van téve az újrainterpretálás folyamatainak, azaz egy n+1-edik érték
kialakulásának (Eckert 2008: 463).
Amikor az ismételt gyakorlatokkal a jelentés konvencionalizálódik, új indexikus
mozgást kezdhet a nyelvi elem. A nyelvi elemek tehát folyamatosan jelentések sokaságával
telítődnek. Ezek az egymásra rakódó jelentések ugyanakkor nem lineáris sorrendben
viszonyulnak egymáshoz, hanem átfedések vannak közöttük, illetve folyamatos
változásban vannak. Eckert fogalmával élve e jelentések alkotják az indexikus mezőt
(indexical field), azaz egymáshoz ideologikus úton kapcsolódó jelentések összességét
(Eckert 2012: 94, 2008: 464). Egy n+1-edik jelentés feltűnése valamilyen ideológiai
mozgás eredménye. Eckert (2008: 464) szerint az indexikus mező tehát az ideológiák
nyelvi formákba való beágyazottságáról tanúskodik.
Siverstein fogalmát továbbgondolva Blommaert (2007b, 2010, l. még Lehtonen
2015: 36) azt hangsúlyozza, hogy az egyes indexikus jelentések között mindig valamilyen
értékbeli kapcsolat is van („magasabb/alacsonyabb”, „rosszabb/jobb”). Az értékítélet
effajta dichotómiáit Blommaert az egymásra rétegződő indexikus jelentéseken felüli,
magasabb szintű indexikális jelentéseknek tartja (ezért vezeti be az indexikusság rendszerei
– orders of indexicality – fogalmat), amelyek valamennyi közösség esetében bármely
időben jelen vannak. E módosítás azt emeli ki, hogy a nyelvi elemekhez tapadó jelentések
mindig szükségszerűen felvetik a normativitás, a hatalom és az egyenlőtlenség kérdéseit is:
„systematic patterns of indexicality are also systematic patterns of authority, of control and
evaluation, and hence of inclusion and exclusion by real or perceived others. That also
means that every register is susceptible to a politics of access” (Blommaert 2007b: 117).
Azokkal a folyamatokkal, amelyek során egy nyelvi elem társadalmi figyelmet kap
és beszélők egy csoportjának attribútumává válik, igen sokat foglalkozott újabban Asif
Agha amerikai nyelvészeti antropológus is. Agha (2005, 2007) e folyamatra egy új
terminust, a regiszterképzés (enregisterment) kifejezését vezeti be16. Szemiotikai
regiszternek (semiotic register) tulajdonképpen jelek összességét hívja, amelyek a
A magyar fordítást Susan Galtól veszem át (Gal 2016). A regiszter fogalmának nagy hagyománya van a
szociolingvisztikában (fontos fogalom pl. Halliday-nél (1978), l. még Wardhaugh 2005: 47–48).
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regiszterré válás folyamatának következtében valamilyen sztereotipikus gyakorlati hatást
váltanak ki (2007: 80). Agha szerint egy nyelven belül egy-egy regiszter pusztán azért
alakul ki, mert nyelvhasználók egy csoportja valamilyen okból megkülönbözteti őket és
pragmatikus értéket tulajdonít bizonyos nyelvi változóknak. E megkülönböztetést
metapragmatikai eszközökön keresztül érhetjük tetten. Ilyenek az explicit vagy implicit
nyelvi aktusok, amelyek diszkurzív úton vagy más szemiotikai eszközök segítségével
artikuláltak. Tehát például egy metanyelvi megnyilatkozás explicit metapragmatikai aktus,
míg az implicitek között gyakran találkozhatunk nem nyelvi szemiotikai aktivitással, azaz
például gesztusok árulkodnak róluk (Agha 2005: 46, 57). Fontos, hogy a regiszterképződés
társadalmi aktivitás: egyetlen beszélő metapragmatikai viselkedése még nem elegendő
hozzá, mindaddig, amíg mások viselkedése nem legitimálja (Agha 2005: 46). Tágabban
értelmezve a regiszter tehát tulajdonképpen kulturális viselkedésmodell, amely a
szemiotikai repertoárokat bizonyos leírható tulajdonságokhoz, indexikus értékekhez
kapcsolja, azaz a nyelvi formákat személytípusokkal és viselkedési típusokkal köti össze
(Agha 1999: 216; 2005: 46; 2007: 81, Lehtonen 2015: 40, Spitzmüller 2013: 267).
Agha regiszterképzésnek magát a folyamatot nevezi, amikor egy adott nyelven
belül egy nyelvi repertoár megkülönböztethetővé, felismerhetővé válik: „processes through
which a linguistic repertoire becomes differentiable within a language as a socially
recognized register of forms” (2007: 190). A folyamat láncolatjellegét – Silversteinhez
hasonlóan – Agha is kiemeli: a különböző kontextusok, amelyekben a nyelvi elemek
feltűnnek, láncolatot alkotnak (speech chain), és valamennyi elem magában hordozza a
változtatás lehetőségét. A regiszterképzés tehát folyamatosan változásban lévő, az
interakciókban alakuló, de mégis adott helyhez és időhöz is kötött diszkurzív folyamat
(Lehtonen 2015: 40–41).
A társas figura (social persona) az az elképzelt vagy valós szereplő, akihez az adott
nyelvi vagy más szemiotikai eszközöket tartozónak véljük, tehát például egy társadalmi
csoport sztereotipikus képviselője (vö. például Agha 2007: 196, Lehtonen 2015: 40).
Társas tartománynak (social domain) azon emberek csoportját nevezi Agha, akik az adott
nyelvi elemet felismerik és valamit gondolnak róla (Agha 2005: 46; 2007: 64, Lehtonen
2015: 41). Azok csoportját, akikről pedig azt gondolják, hogy használják az adott nyelvi
elemet, akikre tehát a sztereotipikus indexikus hatás vonatkozik, társas kiterjedésnek
(social range)17 nevezi (Agha 2005: 46; 2007: 125, Lehtonen: uo., l. még H. Lin et al.
2014: 258). Minthogy a közösségek folyamatosan változnak, olyan természetes folyamatok
következtében, mint a születés és halálozás vagy éppen mint a migráció, a regiszterek
társadalmi tartománya vagy kiterjedése is változik. A regiszterek tehát a kommunikatív
folyamatok állandóan változó eredményei (Agha 2005: 46, Eckert 2008: 456). Olyan
intézményi folyamatok, mint a kodifikáció vagy bizonyos repertoárokhoz történő
hozzáférés megakadályozása is befolyásolja a regiszterek megerősödését vagy éppen
gyengülését (Agha 2005: 46–47, 56). Minthogy azonban az intézményi folyamatokat is
egyének generálják, könnyen belátható, hogy a regiszterek makroszintű folyamatait is
mikroszintű cselekedetek, interakciók hozzák létre (2005: 56). Ismét elérkeztünk tehát a
makro- és mikroszintű folyamatok egymásba ágyazottságának vizsgálatához.
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Köszönöm Bodó Csanád megjegyzéseit e három fogalom fordításához.

30

Judith T. Irvine és Susan Gal sokat hivatkozott tanulmányukban (2000) abból
indulnak ki, hogy az indexikalitás folyamatát, tehát, amikor az emberek különböző nyelvi
formákat különböző emberekhez, eseményekhez vagy cselekedetekhez kapcsolnak, az
ideológiák befolyásolják. Ezeket ők konceptuális sémáknak nevezik. A szerzők szerint
három alapvető útja van annak, hogy az ideológiák hogyan járulnak hozzá nyelvi
változatok tipikus személyekkel vagy cselekedetekkel való összekapcsolásához. E három
szemiotikai folyamat az ikonizáció (iconization), a fraktális rekurzivitás (fractal
recursivity) és a törlés (erasure)18 (Irvine–Gal 2000: 37–38). Az ikonizáció arra a
jelenségre vonatkozik, amikor nyelvi elemek, amelyek bizonyos társadalmi csoportok vagy
cselekvések jelei, magának a csoportnak is ikonikus reprezentációjává válnak, mintha a
nyelvi jel valamiképpen a társadalmi csoport természetét vagy lényegét szükségképpen
foglalná magában. A fraktális rekurzivitás esetén valamely oppozíciót egy viszony egyik
szintjéről egy másikra vetítünk. A törlés pedig tulajdonképpen egyszerűsítést, a
komplexitás figyelmen kívül hagyását jelenti: amikor személyeket, cselekedeteket vagy
jelenségeket egyszerűen láthatatlanná teszünk.
Irvine és Gal tanulmányukban példákkal is szemléltetik e három folyamatot,
amelyek közül igen érzékletes Macedónia példája (2000: 60–72, különösen 68–71).
Egyrészt a századforduló táján a területre érkező nyugat-európai utazók és kutatók
leírásain keresztül, másrészt a helyi nacionalista, politikai céloktól vezérelt mozgalmak
működési mechanizmusain keresztül teszik érthetővé e három koncepció gyakorlati
működését. Ez utóbbi példákból kiemelve: amikor például a bolgár nyelvészek a
nacionalista törekvéseik során a macedón nyelvjárások analitikus morfológiai jegyeit
kiemelve érveltek amellett, hogy e változatok a bolgár nyelvhez állnak közel, a fonológiai
jellemzőket pedig – amelyek inkább a szerbiai változatokkal közös tulajdonságok – újabb
nyelvtörténeti fejleményeknek titulálták, az ikonizáció műveletével éltek. A
nyelvváltozatok közötti (vélt vagy valós) közeliséget, a politikai egység és összetartozás
melletti érvelésben alkalmazták. Hasonló folyamatokkal a szerb és görög tudósok érveinél
is találkozunk. Ennél is kézzelfoghatóbb példa a nyelvi térképek kérdése: a századfordulón
a területről készült térképek a nyelvi sokféleséget jóformán teljességgel ignorálták,
törölték, a különböző változatokat egyik vagy másik sztenderdizált nyelv dialektusaiként
feltüntetve. A rekurzivitás pedig a nyelvi tervezés szintjén érzékeltethető könnyedén,
hiszen a „mi nemzeti nyelvünk” vs. „idegen (más nemzethez tartozó) nyelv” oppozíciója a
kodifikációs folyamatok szintjén is megjelent: például a macedón nyelv 1944-es
kodifikációja során éppen azért esett a választás a nyugati nyelvjárásokra, mert azok
biztosították mind a bolgár, mind a szerbhorvát sztenderdektől a legnagyobb távolságot. Ez
utóbbi példa is jól mutatja, hogy a nyelvészeti munkálatok is éppúgy ideológiákba
ágyazottak, mint bármely egyéb társadalmi tevékenység.
Blommaert szerzőtársaival (2005a, 2005b) egy újabb koncepciót, a skála (scale)
elgondolását is bevezeti a jelentés kialakulásának megértéséhez. Abból indul ki, hogy
amikor a globalizáció korában a nyelvi elemek (például feliratok, képeslapok, hirdetések
stb.) vagy maguk az emberek mozognak, nem üres térben, hanem különböző
A terminusok e magyar változatait megtaláljuk például a következő szerzőknél: Szalai 2009: 85, Hargitai
2014: 106–107.
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kontextusokban teszik azt. E kontextusokhoz eltérő kódok, normák és elvárások
kapcsolódnak. Például többnyelvű beszélők könnyen „nyelv nélküliekké” válhatnak, ha
olyan terekben mozognak, ahol az általuk használt nyelvi erőforrások nem számítanak
értékelhető és érthető nyelvi elemeknek. Ilyen amikor például migráns gyerekek egy új
ország iskolájába kerülve az oktatás nyelvét nem ismerve hátrányos helyzetbe kerülnek,
noha saját közösségükben több nyelvet is használnak nap mint nap. (Blommaert et al.
2005a, 2005b, Blommaert 2007a: 2, Pietikäinen et al. 2010.) Blommaert és szerzőtársai
(2005a, 2005b) felfogásában a globalizáció korában a tér (space) nem passzív kontextus,
hanem a szociolingvisztikai folyamatokat befolyásoló cselekvő erő. Ám a nyelvi elemek
mozgása nem csupán horizontális. Blommaert arra hívja fel a figyelmünket, hogy a
társadalmi események és folyamatok egy rétegzett vertikális skála kontinuumán zajlanak.
E skála két vége a helyi (mikro) és a globális (makro) szint. Az egyes szintek közötti
interakciók megértése vihet közelebb bennünket a társadalmi események működésének
megértéséhez. (Blommaert 2007a: 1–2.)
E megközelítés másik fontos fogalma a sokközpontúság (polycentricity).
Blommaerték szerint az emberek folyamatosan központi tekintélyek (centers of authority)
sokaságának normáihoz igazodnak, mint például a család, a kortárs csoportok, a közvetlen
közösség, a vallás, a média, de olyan kevéssé kézzelfogható tekintélyekhez is, mint a
nemzetközi hálózatok, az állam, a munkaerőpiac vagy éppen különböző szerepmodellek
(például nemi szerepek vagy társadalmi státusz szerepei). E normák a globalizáció korában
fokozottabban kerülnek egymással versengésbe: egy bizonyos közösségben valaki például
„jó”, „hatékony” nyelvhasználó lehet, míg a munkaerőpiacon például „rossz”
nyelvhasználó (vö. orders of indexicality). A szociolingvisztikai jelenségek tehát ilyen
értelemben mindig összetett, rétegzett jelenségek (Blommaert et al. 2005a, Blommaert
2007a: 2–3). Noha a kommunikáció egyes aktusai unikálisok, adott térben és időben
zajlanak, azokat azért értjük meg, mert a jelentésteremtés már korábbi hagyományaihoz,
közös megértési kereteihez kapcsolódnak. A nyelv tehát egyszerre individuális és kollektív
jelenség. E kettőség és a közöttük lévő kapcsolat megértéséhez számos metaforát
alkalmazott már a szakirodalom. Ide sorolható (Blommaert alapján) Gumperz
kontextualizációfogalma, Goffman keretfogalma (frames), Bahtyin intertextualitás- és
kronotópfogalma és Bourdieu habitusfogalma is. E fogalmak az individuálisból a
kollektívba, az időben fixből az időtlenbe, az egyediből a közösbe, a specifikusból az
általánosba történő ugrás jelenségét igyekeztek megragadni (Blommaert 2007a: 3–4). E
szintek
közötti
mozgás
megragadásához
alkalmazza
Blommaert
a
globalizációtanulmányok, a történelemtudomány és a társadalomföldrajzból kölcsönzött
skála (scale) fogalmát.
E skálaszintek közötti kapcsolatok indexikusak, ami lehetővé teszi, hogy a
beszédpartner a kommunikáció egyes, unikális eseteit valamilyen érthető, egy bizonyos
keretben értelmezett kommunikációként fogadja be (Blommaert 2007a: 4, Westinen 2014:
135). E befogadás során az indexikalitás két hagyományos iránya érvényesül: már létező
jelentések alkalmazása vagy új jelentések létrehozása (Silvestein 2006 alapján Blommaert
2007a: 4).
A korábbi metaforákhoz képest Blommaert a skála fogalmával azt kívánja
hangsúlyozni, hogy a horizontális mellett a tér vertikális dimenziójára, azaz annak
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megosztottságára, hierarchikus jellegére is gondoljunk. E hierarchikusság szem előtt
tartása ugyanis a társadalmi események hatalmi kérdéseire irányítja a figyelmet
(Blommaert 2007a: 4). Emellett a skála nemcsak térbeli, hanem időbeli eseményekre
vonatkozó koncepció is. Összességében a skálákat mint téri-időbeli kereteket (spatiotemporal frames), szinteket (levels) vagy mint dimenziókat (dimensions) érthetjük,
amelyeken bizonyos normatív elvárások érvényesülnek (Blommaert 2010: 36, Westinen
2014: 134).
Amikor skálaugrás történik (a fogalmat Blommaert Uitermark 2002-re hivatkozva
vezeti be), tulajdonképpen interakcionális elrendeződések közötti mozgásról beszélünk,
amelyek eltérő normákat, elvárásokat és társadalmi pozíciót jeleznek. Bizonyos emberek
vagy csoportok ilyen skálaugrást kommunikációjuk során véghez tudnak vinni, míg mások
nem. Az adott interakció skálájáról történő kiugrás egy másikba, amelyet a partner nem
ismer, hatalmi taktika is lehet. Ez történik például amikor egy orvos vagy jogász a
szakzsargon alkalmazásával kezd el társalogni: a regiszter alkalmazása a skálaugrás
eszköze. Az, hogy a skálák között tehát valaki tud-e mozogni, a diszkurzív erőforrásokhoz
történő hozzáférés kérdése. Amennyiben ezeknek birtokában van, a társalgás során új
indexikus elrendeződést (vö. indexical order Silverstein 2003) hozhat létre, kijelölve a
társalgás hatalmi pozícióit. (Blommaert 2007a: 5–7, l. még Blommaert 2010: 36–37,
Westinen 2014: 135).
A gyakorlati példái között Blommaert az állam mint nagyon befolyásos skálaszint
problémakörét mutatja be. A nyelvpolitika útján az állam bizonyos változatokat, nyelvi
jelenségeket némává tehet vagy kizárhat, például bizonyos változatok hivatalossá tétele és
mások nyelvjárássá, regionális nyelvvé stb. történő lefokozása által. Az Egyesült
Államokban a spanyol sok helyen például horizontálisan többségi nyelv, vertikálisan
azonban hivatalosan gyakran nem is létezik mint „az adott hely nyelve”. A horizontális
értelemben tehát központi szerepet játszó nyelvek gyakran a vertikális skála alacsony
fokozatain helyezkednek el (Blommaert 2007a: 11–12).
A skála felső szintjein található változatokhoz gyakori esetben horizontálisan
csupán igen kevés ember fér hozzá. A világ számos helyén az angol mint világnyelv a
nemzetközi mobilitás és a siker emblémája. A „globalizált” angol nyelv a skála magas
fokán helyezkedik el, a világ elitjét is összeköti. Ugyanakkor lokális, mint például afrikai
változatai jóval alacsonyabb fokozaton vannak és a mobilitásra jóval kevesebb esélyt
nyújtanak. (Blommaert i. m. 13–15.)
Blommaert célja a skála fogalmával a kontextus fogalmának pontosítása is,
mégpedig azáltal, hogy a nyelvi gyakorlatok során folyamatosan jelen lévő egyenlőtlenség
kérdésére irányítja a figyelmet. A társadalmi események az egyik skálaszintből szemlélve
egészen másmilyenek, mint egy másik szintből nézve: bizonyos szociolingvisztikai
erőforrások csak azok számára láthatóak, hallhatóak és érthetőek, akik olyan terekben
vannak, ahol ezen erőforrások jelen vannak és értékkel bírnak. A skálák közötti
különbségek pedig „holt tereket (blind spot)19 hoznak létre”: az állam nyelvpolitikája
bizonyos változatokat láthatatlanná tesz, mégha empirikusan nagyon is tapasztalhatóak.
Blommaert amellett érvel, hogy a globalizáció a migráció és a diaszpórák létrejöttével e
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Köszönöm Bodó Csanád megjegyzését a terminus fordításához.
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holt terek számát növeli. Mind több ember találja magát olyan térben, ahol nyelvi
kompetenciáik értéke tisztázatlan. Ahhoz, hogy ezen egyenlőtlenségeket megérthessük,
nem elegendőek keveredés és a mobilitás horizontális fogalmai, mint például a hibriditás
(hibridity), hanem az egyenlőtlenség vertikális dimenzióját is vizsgálnunk kell.
Összegzés
Ebben a fejezetben olyan koncepciókat mutattam be, amelyekkel a jelentésteremtés
folyamata vizsgálható. A tárgyalt fogalmak azt segítenek megérteni, hogyan asszociálnak
a társalgások résztvevői nyelvi elemekről például társadalmi csoportokra vagy
cselekedetekre. Összeköti ezeket a megközelítéseket egyrészt az, hogy a jelentést
változékonynak tartják, és e változást ideológiák befolyásolják. Másrészt az is kiderült,
hogy a jelentések között értékbeli kapcsolat is van, a nyelvi elemekhez tapadó jelentések
felvetik a normativitás és a hatalom kérdéseit is.
Ahogy látni fogjuk, Geresdlakon az, hogy ki milyen erőforrásokhoz fér hozzá,
milyen elemeket mobilizál társalgásaiban, orientálja a róla kialakuló képet. A dolgozat 4.
fejezetében számos példáját fogom bemutatni annak, hogyan kapnak a nyelvi elemek új
jelentéseket a nyelvi gyakorlatok során, és ez hogyan hat a beszélők közötti viszonyok
alakulására. E jelentésváltozásoknak nemcsak a társas viszonyok alakításában van szerepe,
hanem több ponton ki fog rajzolódni az is, hogyan válnak bizonyos erőforrások az egyik
kontextusban (skálaszinten) értékessé, míg egy másikban értéktelenné. Amennyiben a
beszélők olyan kontextusban tudják rendelkezésre álló erőforrásaikat mobilizálni, ahol
azok a diszkurzív folyamatokkal értékessé válnak, előnyökre tehetnek szert. A mobilitás
Geresdlakon mind több ilyen kontextust kínál, ahol bizonyos nyelvi tudás értékké, áruvá
tehető. A nyelv áruvá válásának kérdését járja körbe az alábbi, utolsó elméleti fejezet.
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1.3. A jelentésteremtés eredményei: a nyelvi kommodifikáció jelensége
Ahogy arról már eddig is esett szó, Pierre Bourdieu-nek már a 70-es években írott munkái
(különösképpen az 1977-es The economics of linguistic exchanges) foglalkoznak a nyelvek
piaci értékének kérdéseivel. Mind a szimbolikus tőke, mind a nyelvi habitus, de
különösképpen a nyelvi piac fogalma e területet járja körbe. Bourdieu a szerinte semleges
nyelvi kompetencia helyett szimbolikus tőkéről beszél, ami az egyén rendelkezésére áll a
társadalmi érvényesüléshez. A szimbolikus tőke nemcsak a nyelvi helyesség szabályaiban
elért kompetenciára vonatkozik, hanem a társadalmilag helyes használat elsajátítására is,
azaz, hogy az egyén ismeri-e az adott szituációban az érvényesüléshez szükséges helyes
nyelvhasználatot. E kettő együtt jelenti a nyelvi habitust. A nyelvi habitusok pedig a nyelvi
piacon versengenek és igyekeznek pozíciót szerezni. A nyelvi piacon azonban számos
hatalmi viszony teszi egyenlőtlenné a nyelvváltozatok használhatóságát. (Vö. Pokol 2004:
352–353).
A 80-as évek legvégén Irvine (1989) és Gal (1989) is a nyelv és a politikai
gazdaság összefüggésének kérdéseit összegző tanulmányokat jelentettek meg. Mindketten
kitérnek a két alapvető esetre: amikor a nyelvi gyakorlatok önmagukban gazdasági
potenciált jelentenek, hiszen a kommunikációs készség az előfeltétele például a
munkaerőpiaci érvényesülésnek (Gal 1989: 353), illetve kitérnek a nyelv tágabban
értelmezett gazdasági értékére, amikor bizonyos nyelvi gyakorlatok válnak áruvá (Gal
1989: 353, Irvine 1989: 255). A 90-es évek végén aztán például Skutnabb-Kangas (1998)
az emberi jogok területe felől közelítve ír a kapitalizmus homogenizáló nyelvi hatásairól,
és arra figyelmeztet, hogy az emberi jogok megsértése, ha az embereket arra kényszerítik,
hogy gazdasági előnyökért cserébe adják fel saját nyelvüket.
A kérdésnek a magyar szakirodalom is szentelt már figyelmet. Bartha Csilla (2003)
például arról ír, hogy azzal párhuzamosan, ahogy az angol mind több szakmai területen
nélkülözhetetlenné válik, azzal együtt csökken piaci értéke, kontextusfüggő tehát, hogy mi
számít kommodifikálható nyelvi erőforrásnak. Egy, hat magyarországi kisebbség nyelvi
helyzetét vizsgáló kutatás (l. Bartha 2007a) a kétezres évek elején szintén külön
rákérdezett a nyelv instrumentális, valamint szimbolikus piaci értékére, mind a hazai, mind
a nemzetközi vonatkozásban. Nem meglepő módon éppen a német kisebbség értékelte
nyelvét leginkább hasznosíthatónak (i. m. 106).
E témák az utóbbi években a szakirodalmi érdeklődés középpontjában állnak (vö.
Karjalainen 2015: 62, Gal 2006: 26). Az Alexandre Duchȇne és Monica Heller
szerkesztésében 2012-ben megjelent Language in Late Capitalism. Pride and Profit c.
tanulmánykötet a témakör egyik újabb, sokat hivatkozott, a főbb kérdéseket összegző
szakirodalmi forrása. Heller önálló vagy szerzőtársakkal közös több munkájának már
címében is (pl. Heller 2010b, 2003, Duchȇne–Heller 2012a) megjelenik az új gazdaság
(new economy) vagy a késő kapitalizmus (late capitalism) fogalma. E fogalmak a 90-es
évek változásaival kezdődő új korszakra vonatkoznak. Az új gazdaság fő jellemzői az
emberek, javak és erőforrások mobilitása, a primér forrásokról a tudás- és szolgáltatásalapú
gazdaságra való áttérés, az információs technológiák központi szerepe, a privát szektor
megerősödése (Duchȇne–Heller 2012b: 369, Heller 2010a, 2010b, Horváthné 2007: 43).
Ahogy Heller több helyütt hangsúlyozza (pl. Heller 2010a: 104, Duchȇne–Heller 2012b:
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369, Heller–Duchȇne 2012: 3), a gazdasági átalakulás a nyelvre és a többnyelvű
gyakorlatokra is hatást gyakorolt, és a többnyelvűség egyszerre terméke és eszköze a
gazdasági aktivitásnak. Négy fő változást nevez meg, amelyek következtében a nyelv mind
fontosabb szerepet tölt be a gazdasági mechanizmusokban (Heller 2010a: 104, l. még
Heller 2014: 138, vö. Heller–Duchȇne 2012: 8–9). A legkézenfekvőbb, hogy a globalizáció
következtében a nyelvtudásnak kiemelt szerepe van a nemzetközivé váló kommunikáció
menedzselésében. Másrészt a digitalizáció új nyelvi, írás-olvasási készségeket követel meg
munkavállalóktól és munkaadóktól egyaránt. Harmadrészt a magabiztos kommunikáció a
siker előfeltétele a mind meghatározóbbá váló szolgáltató szektorban is. Végül a negyedik
(és jelen dolgozat számára legérdekesebb) területet az adja, hogy – a növekvő kínálatra
válaszként – mind több olyan szolgáltatás jelenik meg, amely a piaci réseket (niche
markets) megtalálva igyekszik kitűnni a versenytársak közül. E szolgáltatások ugyanis
gyakran a helyi adottságokat kiaknázva próbálnak valamilyen hozzáadott értékkel vonzóvá
válni. Ez a hozzáadott érték pedig valamilyen nyelvi adottság, nyelvi erőforrás is lehet:
ahogyan az alábbi példák esetében is látni fogjuk, egy-egy kisebbségi nyelv és kultúra egyegy (leggyakrabban turisztikai) szolgáltatást vagy terméket egzotikussá, autentikussá,
ezáltal vonzóvá tehet (Karjalainen 2015: 62, Coupland 2014). Ahogyan Heller az alábbi
idézetben számos forrásra támaszkodva összegzi, az új gazdaságban a nyelv tehát egyrészt
mint készség, másrészt mint hozzáadott érték válik áruvá. E változások pedig e nyelvek
értékéről és használhatóságáról alkotott ideológiákat is befolyásolják (Karjalainen 2015:
62).
„Current shifts commodify languages in two, often competing ways: as a technical skill,
manageable through taylorist techniques invented for industrialization (Cameron 2001, 2005),
and as a sign of authenticity (Coupland 2003a), useful as added value for niche markets and for
distinguishing among standardized products that have saturated markets (Bishop et al. 2005,
Jaworski & Pritchard 2005, Comaroff & Comaroff 2009, McLaughlin et al. 2010)” (Heller
2010a: 102.)

Míg az első esetre a „nyelvi iparágak” (a fordítás, a nyelvoktatás vagy éppen a
nyelvtudásra építő call centerek, ehhez l. Cameron 2001) jó példák, addig utóbbi
elsősorban a turizmus területén jelentkezik (vö. Heller–Duchȇne 2012: 13, Heller et al.
2014, különösen 558). A geresdlaki közösség esetében mindkettőnek van relevanciája: a
közösség számos tagja nyelvtudásából külföldi munkavállalás formájában profitál, a falu
pedig például a mind nagyobb rendezvénnyé fejlődő helyi fesztiválon értékesíti kulturális
és nyelvi erőforrásait.
A 2012-es tanulmánykötet bevezetőjében Heller és Duchȇne két fogalom, a
„büszkeség” (pride) és a „profit” (profit) metaforája segítségével tárgyalják a gazdasági
változások következtében kialakuló új nyelvi jelenségeket, kapcsolódva ezzel nyelv és a
nemzetállami ideológia kapcsolatának fentebb tárgyalt szerteágazó szakirodalmi
diskurzusához. Gondolatmenetük szerint ugyanis a nemzeti büszkeség érzése elősegíti a
nemzetállam uralkodó hatalmi rétegének legitimitását: „”Pride”, then, helps to build the
modern nation-state’s signature structure of feeling. It orients us to the reproduction of the
national market and of the institutions, legitimizing discourses and forms of expression
(such as ”languages”) that sustain it.” (Heller–Duchȇne 2012: 5). Ám e büszkeség
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megtestesítése mellett a késő kapitalizmusban a nyelvek mindinkább a profittermelésben is
kapnak (hol technikai, hol szimbolikus) szerepet (Heller–Duchȇne 2012, l. még KellyHolmes–Pietikäinen 2014). Ez napjaink Európai Uniójában egyrészt érvényesül a hivatalos
nyelvpolitikától kiindulva fentről lefelé: „a nyelvi és kulturális sokféleség mint gazdasági
erőforrás” diskurzusa gyakori érv például kisebbségi támogatások elnyerésekor (Gal 2006:
26). Ugyanakkor lokális nyelvi és kulturális erőforrások alulról építkezve, a közösségek
kezdeményezésére is várhatnak profitszerzés eszközeivé. Ahogyan arra Kelly-Holmes és
Pietikäinen (2014: 522) rámutatnak, „büszkeség” és „profit” fogalmai a kisebbségi
közösségek szemszögéből is értelmezhetőek: míg korábban a kisebbségi közösségek jogi
és politikai elismerésükért harcoltak (a „büszkeség korszaka”), a megváltozó gazdasági
körülmények arra késztetik őket, hogy stratégiát váltva a jövedelemtermelés érdekében
újraértelmezzék nyelvi, kulturális erőforrásaikat (a „profit korszaka”).
A kisebbségi nyelvek turisztikai áruvá válása számos kurrens, sokszor a
geresdlakihoz hasonlóan éppen nyelvcsere-helyzetben lévő közösséget vizsgáló
szociolingvisztikai kutatás érdeklődésének középpontjában áll (l. például a tanulmányokat
Pietikäinen–Kelly-Holmes 2013-as kötetében). A témát körüljáró tanulmányok abból a
közös alapvetésből indulnak ki, hogy a turisztikai szolgáltatások, termékek hozzáadott
értéke nem magától értetődő, hanem a nyelvi erőforrások indexikus jelentései komplex
diszkurzív folyamatokon keresztül alakulnak ki (Dlaske 2015, Lacoste et al. 2014: 2). Ez a
terület pedig éppen ezért válik fontos kutatási kérdéssé: a kommodifikációs folyamatok
gyakran nem mentesek a feszültségektől, hiszen például az olyan kérdések, minthogy ki
dönti el, mely nyelvi erőforrások számítanak kommodifikálható nyelvnek, vagy, hogy
mely módjait választja ennek az adott közösség, lokális és tágabb társadalmi hatalmi
kérdésektől is függ (Heller 2010a: 103, Dlaske 2015). A kommodifikációs kutatások tehát
jól illeszkednek az indexikalitás társadalmi életben betöltött szerepét és a társadalmi
igazságosság kérdését vizsgáló, a dolgozatban fentebb tárgyalt szakirodalmi munkákba
(Eckert 2008, Silverstein 2003, Agha 2005).
A kisebbségi közösségekben végzett kutatások tapasztalatai alapján azt
mondhatjuk, hogy a nyelvi erőforrások gyakran mint az autenticitás (authenticity)
kifejezői töltik be gazdasági szerepüket. Az autenticitás konstruálásának vizsgálatakor
alkalmazhatjuk az indexikalitás fogalmát és elemzésének eszköztárát: „If authenticity has
to be created in language production with reference to some extra-linguistic reality, one
theoretically fruitful way to describe this may be in terms of indexicality” (Lacoste et al.
2014: 6–7). A kérdés, hogy mit is értünk autenticitáson, igen nehéz, hiszen alapvetően
szubjektív, kultúrafüggő fogalomról, érzetről van szó. Talán éppen ez az oka annak, hogy –
noha a variációs szociolingvisztika hagyományában kiemelkedő kérdés, hogy kit tekintünk
például autentikus anyanyelvi beszélőnek – az autenticitás elméleti igénnyel kevéssé
tárgyalt fogalom a szociolingvisztikában (Lacoste et al. 2014: 3). Annál inkább az
antropológiai nyelvészetben, illetve az antropológiában, ahol például már Lévi-Strauss is
foglalkozik az autenticitás kérdésével módszertani kérdéseket tárgyalva (1963: 366). A
frissebb szociolingvisztikai szakirodalomban Nikolas Coupland (2003, 2014) foglalkozott
vele elméletibb megközelítésben. Coupland 2003-as Sociolinguistic authenticities c.
tanulmányában az autenticitás öt alábbi kritériumát kínálja fel (Coupland 2003: 418–419):
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(1) ontológia (ontology): az autentikus dolgok valóságosan léteznek. (Banális
példaként Coupland a természetes eredetű anyagokat, mint a fa vagy a gyapjú
nevezi meg a műanyagokkal szemben.)
(2) történetiség (historicity): Az autentikus dolgoknak van történetiségük, túlélnek,
sőt, időtlenek.
(3) szisztematikus koherencia (systematic coherence): Az autentikus dolgok
valamilyen jelentőségteljes társadalmi vagy kulturális kontextus részei, nem
önmagukban állnak.
(4) konszenzus (consensus): Ahhoz, hogy valami autentikus legyen, elfogadottnak
kell lennie. Ehhez persze egy sor infrastrukturális feltételnek teljesülnie kell,
például kellenek autentikátorok (authenticators), akik pozíciójuknál fogva
megállapítják az autenticitás tényét. (Érdemes hozzátenni, hogy ez történhet
felülről lefelé a nemzetállami apparátuson keresztül vagy alulról felfelé, a
közösségből kiindulva).
(5) érték (value): Az autentikus dolgok kulturális értékkel bírnak, nagyrabecsültek
és viszonyítási pontként funkcionálnak.
E felsorolással Coupland nem azt sugallja, hogy az autenticitás ezen öt összetevőre
felbontható, sokkal inkább azt kívánja jelezni, hogy az autenticitás fogalma bizonyos
tulajdonságok nyalábjait foglalja magában, amelyek viszonylag könnyen észlelhetőek
(Coupland 2014: 16). Ez az öt dimenzió pedig segítségünkre lehet, amikor az autenticitás
jelenségéhez kapcsolódó kérdéseket tárgyaljuk (i. m. 17).
Az olyan tanulmányokban, amelyek arról szólnak, hogyan válik a nyelv az
autenticitás konstruálásán keresztül, elsősorban a turizmusban, áruvá, már jóval inkább
gazdagabb a szakirodalom. Monica Heller 2014-es The commodification of authenticity c.
cikkében például a frankofón kanadai kontextusból olvashatunk esettanulmányokat. Az
egyik legérzékletesebb példa egy kanadai szőnyegárusról, Annáról szól, aki portékájának
eladása közben a francia vásárlóknak részletesen elmagyarázza a szőnyegkészítés
mikéntjét, miközben nemcsak a tartalommal, hanem az alkalmazott nyelvi formákkal és
metanyelvi megállapításokkal is igyekszik a termék „valódiságát”, „autenticitását”,
„egyediségét”, „helyi jellegét” alátámasztani. Így például explicit módon hívja fel a
vásárlók figyelmét a kanadai francia és a franciaországi francia fonetikai és lexikai
különbségeire, miközben saját magát és hallgatóságát is pozícionálja („Önök ezt beszélik,
én ezt használom”). A vevői reakciókkal esetlegesen interaktívvá is váló társalgások során
a kanadai termelő és az európai fogyasztó tehát közösen teremtik meg a termék
autenticitását. Érdemes hozzátenni, hogy nemcsak az autenticitás tartalma, hanem az azt
igazoló nyelvi és nem nyelvi stratégiák is kultúrafüggők.
A szerző (Heller 2014: 144–145) egy másik példája egy ontarioi kisváros 2003-ban
megrendezett fesztiváljáról szól. Ebben az esetben a kulturális fesztivál kettős közönsége
jelenti az izgalmas kérdést: a fesztiválnak egyrészt a saját közösség számára kellett
érdekesnek lennie, másrészt a közösségen kívüliek számára is, akik javarészt az angol
beszélői voltak. A fesztivál szervezőiben felmerült a dilemma, hogyan őrizhető meg a
rendezvény autenticitása úgy, hogy az esemény a franciául nem beszélő vendégeket is
kiszolgálja. Itt tehát már a legitimitás dilemmájával találkozunk. A fesztivál szervezői
mennyiben a létrehozói és mennyiben a közvetítői az autentikusnak tartott árunak (a
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frankofón kultúrának)? Milyen mértékben kontrollálhatják a folyamatokat? Ki dönt arról,
hogy mennyiben tekinthető autentikusnak az egynyelvűséget (a francianyelvűséget) a
többnyelvűséggel (az angol bevonásával) „eladni” kívánó lokális nyelvpolitika?
A nyelvi kommodifikáció során felmerülő feszültségteli kérdések – ahogyan azt
még mindig Heller (2014: 151) részletezi – bizonyos esetben oda vezetnek, hogy a nyelv
nem az autenticitás megőrzésének diskurzusán keresztül, hanem humor és irónia
alkalmazásával válik eladható áruvá. Heller példája erre az esetre Acadieman, a népszerű
képregényhős, aki az „autentikus” képpel ellentétben nem halászatból él, hanem egy call
centerben dolgozik, és vernakuláris változata a chiac, a francia-angol kevert változat.
A nyelvi kommodifikációnak a turizmus területén tapasztalható feszültségteli
kérdéseit tárgyalja svájci, katalán és kanadai példáiban a Heller–Pujolar–Duchȇne
szerzőhármas is (2014). Empirikus tapasztalataik alapján arra hívják fel a figyelmet, hogy
a nyelv és kultúra turisztikai áruvá válásának és értékesítésének során olyan kérdésekben
kell dönteniük a folyamatokat alakító szereplőknek, minthogy például ki tudja legjobban
eladni a termékeket, azok, akik az autenticitás konstruálásához legitim személyként hozzá
tudnak járulni, vagy azok, akik jártasak a piaci folyamatokban? Aztán nehézségként
merülhet fel az a kérdés is, hogy kik a termék fogyasztói, vajon számukra a terméknek
ugyanolyan értékei lesznek-e, mint a termék előállítóinak? Dilemmaként jelentkezik az a
kérdés is, vajon csak a kisebbségi beszélők lesznek-e hiteles „vállalkozók”, mi a helyzet a
kívülről érkező „vállalkozókkal”? Végső soron: mi számít nyelvi és kulturális tőkének, kik
döntenek ezek legitimitásáról és kik férhetnek ehhez hozzá? Az ilyen feszültségteli
kérdésekre a helyi közösségeknek választ kell találniuk, meg kell tanulniuk megtalálni
kommodifikálható erőforrásaikat és meg kell tanulniuk eladni ezeket – már ha élni
kívánnak az új gazdaság mechanizmusainak rurális területek számára kínált lehetőségeivel,
illetve más nézőpontból fogalmazva: ha igazodni akarnak az új gazdaság új, olykor
ambivalens kontextusához (vö. Heller–Pujolar–Duchȇne 2014: 561–563, Kelly-Holmes–
Pietikäinen 2014: 520).
A közösségek, amikor kreatív nyelvi-kulturális gyakorlataikkal ezen kérdésekre
választ adnak, egyúttal az uralkodó ideológiákat is megerősítik, formálják vagy éppen
átalakítják – hívja fel a figyelmet Pietikäinen és Kelly-Holmes (Pietikäinen–Kelly-Holmes
2013, Kelly-Holmes–Pietikäinen 2013), a kommodifikációt periferikus kisebbségi
közösségekben vizsgáló tanulmánykötet szerkesztői (vö. még Heller 2014: 152 is). Egy
kisebbségi nyelvi erőforrás bizonyos kommodifikációs célra történő használata lehet, hogy
éppen a meglévő egynyelvű normát erősíti meg, „színesebbé”, „könnyedebbé” téve azt. A
Multilingualism and the Periphery c. kötet a kommodifikáció ideológiai szempontból is
összetett jelenségét az – elsősorban a politikai földrajzból kölcsönzött – centrum-periféria
(centrum - periphery) metafora segítségével közelíti meg. Pietikäinen és Kelly-Holmes
szerint a periferikus kontextusok (mint például a kisebbségi nyelveket beszélő közösségek)
„döntő színterek” (Philips 2000 alapján Pietikäinen–Kelly-Holmes 2013: 1), ha a
globalizáció korában tapasztalható új szociolingvisztikai jelenségeket szeretnénk
megérteni. Ezeken a színtereken ugyanis a nyelvi ideológiák közötti feszültségek gyakran
explicitté válnak. Ennek ellenére a nagyvárosi kontextusokkal ellentétben eddig kevesebb
szakirodalmi figyelem irányult rájuk (legújabban l. még Pietikäinen et al. 2016).
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Az, hogy milyen színtereket tekintünk periferikusnak vagy éppen központinak, nem
magától értetődő, hanem éppúgy diszkurzív konstrukció, mint az autenticitás jelensége.
Egy helyszín, egy társadalmi gyakorlat vagy folyamat egy nézőpontból lehet periferikus
(például a fővárostól vagy valamilyen gazdasági központtól való elhelyezkedése
függvényében vagy az uralkodó normáktól való eltérése miatt), egy másikból pedig
központi (például turisztikai színtérként vagy éppen egy specializálódott iparág számára).
Az autenticitás kommodifikációjának jelensége pedig éppen jó példa arra, hogy e
konstrukciók (ki, mit és miért tekint centrumnak vagy perifériának) hogyan formálódnak
át és ezek milyen társadalmi feszültségekkel járnak (Pietikäinen–Kelly Holmes 2013: 4–7).
A kötet szerzői európai, amerikai és kanadai kisebbségi elrendeződésekből merítik
empirikus anyagukat. Pietikäinen (2013) finnországi példán mutatja be, hogyan
hasznosítható a centrum-periféria metafora kisebbségi közösségekben zajló jelenlegi nyelvi
folyamatok elemzésében. Tanulmányában azt vizsgálja, hogy miként konstruálódik az
autenticitás az Észak-Finnországban fekvő számi település, Inari egy családi
rénszarvasfarmján (l. még Kelly-Holmes–Pietikäinen 2014 is). A farm népszerű turisztikai
célpontként a család megélhetését adja. Inari az ország központi településeihez képest
(mint a főváros) periferikus falu, ám Lappföld vonatkozásában turisztikai centrum, az
őslakos számi közösség számára egyben adminisztrációs központ is (itt található például a
Számi Parlament). A farmon és a faluban végzett terepmunkája során Pietikäinen az
autenticitás konstruálásának két alapvető módját figyelte meg: a centripetális, azaz inkább
normatív jellegű és a centrifugális, azaz inkább a kreativitással jellemezhető gyakorlatokat.
A farmon tett látogatás során a turisták különböző szerepeket próbálhatnak ki
(rénszarvastartókká, lasszódobókká, nyelvtanulókká válnak a turisztikai élmény idejére), a
vendéglátók pedig tanári, kereskedői szerepekben tűnnek fel. A farmon zajló
tevékenységek egyrészt sztenderdizáltak, hiszen egy másik csoport érkezésekor
megismételhetőnek és újból végrehajthatónak kell lenniük (centripetális gyakorlatok),
másrészt viszont variálódnak is, például a mindenkori csoport méretéről, nyelvtudásától
vagy akár az időjárástól függően (centrifugális gyakorlatok). A farmon tett látogatás egésze
a számi kultúra kommodifikációjáról szól, aminek bizonyos részleteiben a nyelvi
erőforrások is explicit szerephez jutnak. A túra nyelve alapvetően az angol, kismértékben a
finn, de a lasszódobással való ismerkedés és a tradicionális számi sátorszerű lakhely, a kota
meglátogatása során a materiális jellemzők mellett a számi nyelv is az autenticitás
megteremtésének eszközévé válik. A számi ruhába öltözött, idősebb számi férfi, aki a
lasszódobálást tanítja a turistáknak, ilyenkor – többnyelvű kompetenciái ellenére –
kizárólag a számit használja. „Learning a Sámi activity (lassoing) and being taught in an
endangered, indigenous language by a Sámi man wearing a Sámi dress is a rich point of
authentication in the visit” (Pietikäinen 2013: 90). A kota megtekintésekor pedig a
turistáknak a vendéglátók tradicionális számi dalokat (jojkákat) énekelnek, majd a
turistákat kérik meg, hogy énekeljenek. A közös dal(ok) és nyelv(ek) megtalálásakor a
kreativitásé a főszerep.
Pietikäinen (2013, 2015) elemzése szemléletesen mutat rá, milyen összetett,
egyének és a közösségek számára egyaránt bonyolult jelenséggel van dolgunk: a turisztikai
tevékenységek kialakítása és végrehajtása során a családnak a lokális számi kultúra és
nyelv kommodifikációjával egyrészt sztenderdizált turisztikai gyakorlatoknak kell
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megfelelnie, másrészt kreativitással új, minden csoport számára a megismételhetetlenség
érzését nyújtó turisztikai élményt kell produkálnia. Mindezt úgy, hogy a helyi számi
közösség normáit sem sérti meg.
Az újabb hazai szakirodalomban a moldvai magyar nyelvváltozatok kapcsán zajlott
kutatás a nyelvi kommodifikációról. Ahogy arra Bodó Csanád több helyütt (például 2016a,
2016b) rámutat, a moldvai magyar nyelvi revitalizációs programban részt vevő tanárok és
diákjaik olyan új, elsősorban írásbeli nyelvi változatokat (standardokat) konstruálnak meg
diszkurzív gyakorlataikkal, amelyekről úgy gondolják, hogy a program magyarországi
támogatói autentikus, ezáltal pedig vonzó változatoknak tartják. Ezáltal teszik a nyelvet
áruvá és elégítik ki a program támogatóinak vélt vagy valós elvárásait. Ezek az elvárások
pedig összetettek, ugyanis a magyarországi standard nyelvi kultúrából érkező, de a
„veszélyeztetett” csángó nyelvről és az általa megidézett hagyományos paraszti világról is
határozott elképzelésekkel rendelkező beszélőknek kell megfelelni.
Összegzés
A kommodifikációs folyamatok feszültségteli, eltérő véleményeket generáló kérdései a
humán kapcsolatok dilemmái mellett a nyelvi gyakorlatok átalakuló formái kapcsán is
felmerülnek. A „büszkeség” diskurzusából a „profit” diskurzusába történő átmenetet mind
negatív, mind pozitív változásként is értelmezhetjük. Egyrészt ezek a változások
szükségszerűen azzal járnak, hogy a „csonka repertoárok” felértékelődnek, a nyelvnek és
kultúrának csupán „darabjait” hasznosítják a közösségek, ami a sokszor – gyakran a
szakirodalomban is – kívánatos célnak tartott kiegyensúlyozott kétnyelvűség
fennmaradásának/újra elérésének kárára történik, a nyelvcsere felgyorsulását
eredményezheti. Azok a beszélők, akik nyelvi ismereteiket csak bizonyos területeken
érzik hasznosíthatónak, leértékelik saját tudásukat, ahogy ezzel a nyelvi ideológiákat
áttekintő fejezetben Geresdlak esetében is fogok foglalkozni (4.2. fejezet).
Ugyanakkor a kommodifikáció által a gyakran alacsony státuszú kisebbségi
nyelvek egy új, magas presztízsű, globális kontextusba kerülhetnek, új funkciókat
ellátva. Ezek az új szerepek pedig vitálisabbak lehetnek, mint a kisebbségi nyelveket
gyakran a régiséggel, a múlttal, a hagyományok világával azonosító korábbi diskurzusok
(vö. Kelly-Holmes–Pietikäinen 2014: 534–535), amilyet például Susan Gal mutatott be
1978-as tanulmányában. Itt Gal azt tárgyalja, hogyan válik a felsőőri közösség női
tagjainak nyelvi gyakorlataiban a magyar a régiség, a paraszti réteg, míg a német egy új
társadalmi státusz, a munkás réteg szimbólumává. Geresdlak esetében rá fogok mutatni,
hogy milyen új kompetenciákra kell szert tennie a közösségnek ahhoz, hogy a kisebbségi
nyelv ilyen esetleges új szerepei valódi gazdasági előnyökhöz vezessenek, miközben az
ilyen kompetenciák megszerzése számos konfliktushoz vezethet. Az, hogy mindezeket a
változásokat és kihívásokat a közösség mennyire tudatosítja, hogyan kezeli és értékeli,
nagymértékben meghatározza a lokális ideológiákat, ezáltal pedig a nyelvi
gyakorlatok jövőbeli alakulását is.
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2. A dolgozat módszertana
2.1. A nexuselemzés alapfogalmai
A nexuselemzés egy amerikai nyelvészházaspár, Ron és Suzie Scollon nevéhez fűződik. A
módszert 2004-ben megjelent Nexus Analysis. Discourse and the emerging Internet c.
könyvükben mutatják be részletesen (de l. még például Scollon–de Saint-Georges 2012 is).
Röviden megfogalmazva a nexusanalízis a társadalmi cselekvések (social action)
elemzéséhez nyújt egy módszertani eszköztárat. Lényege, hogy a társadalmi gyakorlatokat
komplex rendszerben, a tágabb történelmi és társadalmi folyamatok (a
makrokontextus), illetve az egyének kölcsönhatásaiban szerepet játszó helyi faktorok (a
mikrokontextus) párhuzamos figyelembevételével vizsgálja. Ehhez egy interdiszciplináris
módszertani eljárást kínál fel, elsősorban az etnográfiára, a kritikai diskurzuselemzésre és
az interakcionális szociolingvisztikára építve. (Scollon–Scollon 2004, Pietikäinen 2012,
Lane 2014, magyarul röviden Pachné Heltai 2016a, Bodó–Zabolai 2016). Azonban –
ahogy erre az alábbi részletesebb ismertetésben rávilágítok – egy módszertani eszköztárnál
jóval többet jelent a nexuselemzés, inkább egy komplex, de rugalmas kutatási stratégiát;
elméletet és módszert egyszerre (vö. Pietikäinen 2012: 415).
A nexus latin eredetű szó jelentése ’összefüggés, kapcsolat, központ, találkozás’. A
módszer kiinduló gondolata szerint a társadalmi cselekvések (social action) három fő
dimenzió találkozásában, metszéspontjában (nexusában) jönnek létre (vö. 1. ábra): (1) a
vizsgált
szituációban
megjelenő
diskurzusok összessége (discourses in
place), (2) az elrendeződés (műfaj,
szituáció), amelyben a cselekvés történik
(the interaction order), (3) a résztvevők
magukkal
hozott
élettapasztalatai,
tulajdonságai, cselekvéseikbe már beépült
nézetei (historical body) (Scollon–Scollon
2004: 19–20). Scollonék hangsúlyozzák,
hogy
a
társadalmi
cselekvések
szükségszerűen mindig mediált cselekvések
(mediated actions), hiszen azok mindig
valamilyen szimbolikus vagy tárgyi eszköz
segítségével „öltenek testet” (Scollon–de 1. ábra: a társadalmi cselekvések három dimenzió
metszéspontjában (Scollon–Scollon 2004: 20)
Saint-Georges 2012, Lane 2009: 454).
A diskurzus terminus központi
jelentőségű Scollonék gondolatmenetében. Scollonék a diskurzust két fő értelemben
használják. Egyrészt értik alatta a különböző társadalmi interakciókban létrejövő konkrét
nyelvi gyakorlatokat: „In the simplest and most common sense we take discourse to mean
the use of language in social interaction” (Scollon–Scollon 2004: 2). Másrészt egy
második, „magasabb szintű” jelentésében használják, elsősorban Gee (1999), de
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Blommaert (2005: 3) definíciójára is építve. A terminusnak e második jelentését maga Gee
az elsőtől többes szám, illetve nagy D használatával különbözteti meg:
“Discourses” with a capital “D,” that is, different ways in which we humans integrate language
with non-language “stuff,” such as different ways of thinking, acting, interacting, valuing, feeling,
believing, and using symbols, tools, and objects in the right places and at the right times so as to
enact and recognize different identities and activities, give the material world certain meanings,
distribute social goods in a certain way, make certain sorts of meaningful connections in our
experience, and privilege certain symbol systems and ways of knowing over others (…)” (Gee
1999: 13).

Gee meglehetősen tág fogalmakkal („different ways”, „stuff”, „integrate”) operáló
definíciója lényegében azt mondja, hogy Diskurzusok mindazok a változatos
jelentésteremtő aktivitások, amelyek során a nyelvet különböző nem nyelvi dolgokkal,
mint a gondolkodás, cselekvés, interakció, értékelés, érzés, hit, szimbólumhasználat
egyesítjük. Véleményem szerint Pietikäinen és Mäntynen definíciója találóbban ragadja
meg a diskurzus fogalmának e második jelentését: „a jelentésteremtés és a dolgok,
jelenségek és események leírásának bizonyos szempontból és bizonyos módon történő,
történetileg viszonylag állandó, interakciós helyzeteken átívelő és felismerhető módjai”
(Pietikäinen–Mäntynen 2009: 27, saját fordítás). E két definíciót kiindulópontként véve
magam a dolgozatban diskurzus(ok) terminus alatt azokra a különböző meglátásokra,
elgondolásokra gondolok, amelyek a világ dolgairól, eseményeiről egy-egy kisebbnagyobb közösségben cirkulálnak, és amelyek lehetnek nyíltak és rejtettek is: míg
előbbiekről explicit társalgás folyik, utóbbiak már fennálló társadalmi gyakorlatokba, a
szereplők magukkal hozott tapasztalataiba ágyazódva érhetőek tetten (vö. Scollon–Scollon
2004: 106, 135). Amikor ettől eltérő értelemben használom e terminust, azt külön jelzem.
Egy-egy konkrét társadalmi cselekvés mindig sokféle további cselekvés, diskurzus,
társadalmi gyakorlat aktuális ütközőpontjában valósul meg. Tehát például az a társadalmi
cselekvés, amikor a geresdlaki élelmiszerboltban egy finn lakos a kasszánál fizet és
magyar, német, finn nyelvi erőforrások és metanyelvi eszközök segítségével kommunikál,
számos más diskurzus, cselekvés egyidejű teljesülésével jön létre (összeszedte a
vásárlandót, ebben segítettek neki, odalép a kasszáshoz, odafordul a kasszás, valamilyen
kommunikációs interakciót folytatnak stb.) Ezt az ütközőpontot, társadalmi események
egy-egy valósidejű pillanatát nevezik meg a szerzők a site of engagement terminussal. Az,
hogy miként végződik a bevásárlás, számos tényezőtől függ, például a jelenlevők korábbi
tapasztalataitól (kerültek-e már hasonló helyzetbe?), a cselekvésükbe már beépült
diskurzusoktól (hogyan tekintenek a nyelvi kihívásokra, mennyire kreatívan oldják meg
azokat)?, az aktuális elrendeződéstől (a kasszában van-e a kasszás vagy szólni kell-e neki?)
stb. Amennyiben egy-egy ilyen elrendeződés rutinszerűen ismétlődik (persze kisebbnagyobb változásokkal), akkor már gyakorlatok nexusaként beszélhetünk róla (nexus of
practice). (Scollon–Scollon 2004: 28–29.)
Mindennek a lényege az, hogy a társadalmi cselekvések sosem önmagukban állnak,
hanem korábbi elrendeződések sokaságaiból jönnek létre, illetve aktuálisan is gyakorlatok
sokaságába, azok körforgásába ágyazódnak. A nexusanalízis feladata annak feltárása, hogy
a vizsgálni kívánt társadalmi cselekvés esetében melyek a meghatározó tényezők, ezek a
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tényezők hogyan járulnak hozzá az aktuális gyakorlat létrejöttéhez, illetve szükség szerint
min lehetne változtatni, ha egy új, hatékonyabb gyakorlatot szeretnénk elérni:
„The work of a nexus analysis is to find out which are the crucial cycles for any moment of
human action, to navigate those cycles as a way of seeing how those moments are constituted
out of past practices and how they turn lead into new forms of action, and to discover where
points of change and transformation can be found that will allow new and more effective nexus
of practice. (…) To put it in a few words, then, nexus analysis is the systematic and
ethnographic study of the many cycles of discourse that come together to form a nexus of
practice” (Scollon–Scollon 2004: 29).

Azok a társadalmi gyakorlatok, amelyek a Scollon házaspár érdeklődését felkeltették,
és amelyek segítségével a nexusanalízis egyes lépéseit bemutatják, a 70-es, 80-as évek
Alaszkájába kalauzolják olvasóikat. A házaspár ezekben az évtizedekben az Alaszkai
Egyetemen és más ottani kutatóintézeteknél dolgozott. Azt tapasztalták, hogy az alaszkai
őshonos közösségek tagjai a felsőoktatás világában és más színtereken is (például a
bíróságon vagy egészségügyi intézményekben) hátrányos helyzetbe kerültek eltérő nyelvi
és kulturális szocializációjuk következtében. Mindennapi munkájuk kontextusából került
ki tehát kutatási kérdésük: „The social issue in which we were interested – the access or
lack of access of Alaska Native people to the services of the institutions of society – was
located right where we were in our classes” (Scollon–Scollon 2004: 67). Az internet és a
különböző korai infokommunikációs technológiák (e-mail, audio- és videokonferenciák,
chat) ekkorra tehető megjelenése az oktatás és a társadalmi interakciók új dimenzióit
nyitották meg Alaszkában. A Scollon házaspár aktív szerepet vállalt ezen technológiák
felsőoktatási kontextusban történő használatának kísérletezésében és formálásában, azzal a
nem titkolt céllal, hogy javítsanak az őslakosok helyzetén. Az új kommunikációs
technológiák használatával a hagyományos egyetemi frontális oktatási elrendeződés helyett
új gyakorlatokat (email- és chatalapú oktatás, távoktatás) hoztak létre (Scollon–Scollon
2004: 29). Könyvük azt mutatja be igen részletesen, hogy milyen lépések voltak
szükségesek ezen új, szerintük jobb társadalmi gyakorlatok kialakításához. A nexusanalízis
tehát valóban nem puszta módszertan, sokkal inkább egyfajta társadalmi aktivitáshoz
használható stratégia. A Scollon házaspár abban a helyzetben volt, hogy a nexusanalízis
folyamata tulajdonképpen azonos volt mindennapi életükkel. De amellett érvelnek, hogy
tapasztalataik alapján kidolgozott és a könyvben függelékként is bemutatott kutatási
lépéseket bárki hasznosíthatja, aki a társadalmi gyakorlatok működésének és változásának
mechanizmusaira kíváncsi, illetve azok megváltoztatásához hozzá kíván járulni.
2.2. A nexuselemzés lépései
Egy teljes nexuselemzés három fő, de mindvégig egymásba ágyazódó lépésből áll. A
Scollon házaspár számos olyan kisebb-nagyobb kutatási projektbe kezdett a 70-es évek
végétől, amelyek segítségével az alaszkai őslakosok helyzetén igyekeztek javítani
(részletesen l. i. m. 73–78). Például szakmai fejlesztő szemináriumot szerveztek egyetemi
oktatóknak, iskolai videofelvételeket elemeztek egyetemi szemináriumokon, de feladatuk
volt egy egyetemi program kidolgozása is arról, hogyan lehetne a
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társadalomtudományokban és az oktatásban hatékonyan alkalmazni a fejlődő technológiát.
Ezekben a kontextusokban mind szisztematikusabban igyekeztek feltárni, hogy a
különböző résztvevők (beleértve saját magukat) mit gondolnak arról, hogy melyek a főbb
problémák, ezek milyen cselekvésekben és helyszíneken kerülnek felszínre. A felismerés
(recognition) és azonosítás (identification) feladatai adják a nexuselemzés első lépését,
amelyet a szerzők a „gyakorlat nexusával való elköteleződés” szakaszának (engaging
the nexus of practice) hívnak.
Ennek a szakasznak a feladata megtalálni azokat az aktorokat, akiknek fontos
szerepe van a vizsgált társadalmi jelenségben. Aztán meg kell figyelni, milyen
elrendeződésben zajlik a minket érdeklő cselekvés, például, milyen régóta ismerik egymást
a fontos szereplők, mennyi időt töltenek együtt stb. E kezdeti szakasz során kell
azonosítani a fontos diskurzusokat. Egyrészt azt, hogy az adott elrendeződésben milyen
diskurzusok körforgását tudjuk feltárni, másrészt konkrétan azt, hogy a minket érdeklő
konkrét cselekedetekben milyen diskurzusok vannak jelen. Mindezen feladatok során a
kutató a vizsgált gyakorlatok részévé is válik: „If you want to change a mediated action
(and consequently a nexus of practice) it is necessary to be a participant in that nexus of
practice” (Scollon–Scollon 2004: 156). Ahhoz, hogy mindezen kérdésekre választ kapjunk,
amellett, hogy részeivé válunk a gyakorlatoknak, a vizsgált jelenség függvényében
különböző adatgyűjtési technikákat alkalmazhatunk. A cél, hogy minél sokoldalúbb
adathalmaz álljon rendelkezésünkre (i. m. 156–159). Szociolingvisztikai kutatásban
gondolkodva a terepmunkálat, az adatgyűjtés, az interjúalanyok kiválasztása, a kutatói
pozíció meghatározása, a gyakorlatok, szereplők, elrendeződések megismerése (kérdőívek,
interjúk, elemzések által), az adatok csoportosítása, a lejegyzés tehát mind ennek a
szakasznak a feladatai (Karjalainen 2015: 99–100, Pietikäinen 2012: 420).
A nexusanalízis második szakaszának célja mindazon diskurzusok alapos
megértése, amelyek a vizsgált társadalmi gyakorlat esetében relevánsak: a fő kérdés az,
hogy ezek hogyan függenek össze korábbi diskurzusokkal és hogyan alakíthatnak
jövőbelieket. Meg kell ismerni a vizsgált gyakorlat időbeli jellegzetességeit, mióta áll fenn
és milyen geopolitikai diskurzusokba ágyazódik, tehát milyen tágabb összefüggésekben
jön létre. A vizsgált társadalmi gyakorlatok során jelen lévő diskurzusok – a résztvevők
élettapasztalatain, az interakciós elrendeződésen és a jelen lévő konkrét nyelvi értelemben,
valamint tágabb értelemben vett diskurzusokon keresztül – egy komplex szemiotikai
ökoszisztémává (semiotic ecosystem) kapcsolódnak össze. Az elemzés célja ennek az
ökoszisztémának a feltárása, működési mechanizmusainak leírása.
A Scollon házaspár ezen második lépést a „a gyakorlat nexusának navigálása”
szakasznak nevezi (navigating the nexus of practice). Az angol navigate igének több
ideillő jelentése van: ’bejár, kormányoz, irányít’, illetve bizalmas stílusértékkel
’keresztülverekszi magát’. A második szakasz fő célja a megfigyelések és gyűjtött adatok
rendszerezése (mapping) és elemzése (circumferencing), amelyhez a kutatónak valóban
egyrészt szisztematikusan „végig kell verekednie” magát az adathalmazon, majd döntést
hozva kiválasztani a releváns adatokat és elemzési szempontokat. (Scollon–Scollon 2004:
10–11, 14–15, 30, 87.)
Ezt a második szakaszt az atabaszkán gyerekek nyelvi szocializációjának példájával
szemléltethetjük. Ahogy Scollonék leírják, az atabaszkán gyerekekre jellemző, hogy hamar
45

megtanulnak hallott történeteket önállóan elmondani. Elvárják tőlük, hogy visszaadják a
történetek vázát, azonban a történet értékelése már önálló feladatuk. A közösségnek nem
célja, hogy a történetmondó által közvetített jelentést tegye belsővé a gyermek,
értékítéletüket a történet továbbgondolásával saját maguk számára alakítják ki. Így ha az
iskolában egy történet visszamondása és jelentésének értékelése a feladat, ezek a gyerekek
gyakran rosszul szerepelnek. Az atabaszkán gyerekek tehát az elvárttól eltérő
tapasztalatokkal vagy – ahogy Scollonék nevezik – „történeti testtel” (historical body)
érkeznek az iskolába. Az ilyen és ehhez hasonló számtalan szocializációs különbség aztán
a felnövekvő diákokat a társadalmi élet különböző színtereire is elkíséri. (Scollon–Scollon
2004: 95–96.) A nexusanalízis második szakaszának feladata az ilyen, a társadalmi
gyakorlatokat alakító tényezők kibontása, majd annak megértése, ezek hogyan függenek
össze a tágabb társadalmi folyamatokkal.
Ehhez a Scollon házaspár a diskurzusanalízis, a konverzációelemzés és az
antropológia eszköztárából javasol vizsgálati eljárásokat. A diskurzuselemzés segítségével
a vizsgált jelenséget alakító hatalmi kérdéseket tárhatjuk fel. Az interakcionális
szociolingvisztika eljárásainak segítségével (a szemtől szembe társalgások
tanulmányozásával) az interperszonális viszonyokat tudjuk feltárni, a pozícionálás vagy
éppen az identitásépítés kérdéseit. Fontosnak tartják a motivációelemzést is, azaz például
az olyan kérdések vizsgálatát, hogy az egyes résztvevők miben látják cselekedeteik
indítékait, ezekről mennyire van konszenzus a résztvevők között, milyen metaforák,
narratívák formájában teszik azokat explicitté. A nyelvészeti antropológia kérdésfeltevései
segítségével pedig arra kaphatunk választ, hogyan kínálnak fel a szociokulturális
hagyományok, a gondolkodásmód a nyelven (vagy más szemiotikai rendszereken, mint
például a gesztusokon) keresztül már előre egy lehetséges sablont a résztvevőknek az adott
társadalmi cselekvés véghezviteléhez. (Scollon–Scollon 2004: 87, 135–136, 171–177.)
A nexuselemzés záró, harmadik szakasza a kutatótól szerepe újrafogalmazását
kívánja meg. Ezt a „gyakorlat nexusának megváltoztatása” elnevezéssel (changing the
nexus of practice) emlegetik a szerzők. Itt kerül sor a kapott eredmények értékelésére és
visszaforgatására. Ez történhet valamilyen konkrét akció, cselekvés formájában. A Scollon
házaspár tevékenységeivel például hozzájárult ahhoz, hogy társadalmi gyakorlatok új
elrendeződése alakuljon ki: az egyetemi frontális osztályok helyett az egyetem oktatói a
technológiák alkalmazásával új kommunikációs stratégiákat alkalmazzanak. De mindez
történhet indirektebb formában is. A kutató szerepével és munkájával feltárhatja és
láthatóvá teheti a társadalmi élet szereplői, diskurzusai és interakciós elrendeződései
közötti összefüggéseket. Már önmagában elemző munkájával, kérdezősködésével is
módosít ezeken az összefüggéseken. Hogy ezek a változások pontosan mit jelentenek majd
a gyakorlatban, mennyiben módosul a vizsgált gyakorlat, a nexusanalízis végén válik
láthatóvá. (Scollon–Scollon 2004: 138–151, különösen 177–178.)
Fontos hangsúlyozni, hogy a nexusanalízis e három szakasza mindvégig egymásba
ágyazódik. Az egyes lépések mindig meghatározzák a következő lépést. Például a kezdeti
megfigyelés eredményessége befolyásolja, hogy mit elemzünk részletesebben a második
szakaszban. Első megfigyeléseinket már megtesszük a terepen, de első elemzési
eredményeink visszairányíthatnak bennünket a terepre (Karjalainen 2015: 99–100,
Pietikäinen 2012: 420, Lane 2009: 454).
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A nexusanalízis komplex és időigényes elemzési módszer. A Scollon házaspár
ugyanakkor azt mondja, hogy az általuk bevezetett fogalmakat és lépéseket az aktuális
kutatási kérdéshez igazodva, rugalmasan kell értelmezni és használni (Scollon–Scollon
2004, 153, 160, 172). Még ha tökéletességre is törekszik a kutató, valamennyi releváns
szempontot sosem tud figyelembe venni. Azokat a nexusokat kell elemezni, amelyek a
kutató szerint a legmeghatározóbbak az adott jelenség alakulásában: „We must reiterate
that there is always very much more than any researcher or team of researchers could fully
investigate. The important part of mapping is to keep focused on the crucial points (…)” (i.
m. 107). Ezeknek a kutatói döntéseknek pedig az eredményekre is befolyása lesz: „that
choice in itself will transform what you will learn and how you will participate in the nexus
of practice” (i. m. 172).
2.3. A nexuselemzés a nemzetközi és hazai szakirodalomban
A nexuselemzés bizonyos fogalmait a nemzetközi nyelvészeti szakirodalomban számos,
kisebbségi közösségek nyelvi gyakorlatait vizsgáló kutatásban alkalmazták már. Például
nyelvpolitika és nyelvi tájkép összefüggéseinek vizsgálatához (Hult 2010, 2014), oktatási
kontextusban (Compton 2013, Dressler 2015), az autenticitás és a kisebbségi nyelvek mint
gazdasági erőforrások kérdésének vizsgálatához (Kauppinen 2014, Dlaske 2015,
Pietikäinen 2010, 2013) vagy éppen a nyelvi tájkép elemzéséhez (Pietikäinen et al. 2011).
A nemzetközi szakirodalomban olyan – hosszabb lélegzetű – munkákat, elsősorban doktori
disszertációkat is olvashatunk, amelyek a nexuselemzés mindhárom lépését bemutatják
(például Karjalainen 2015).
A nemzetközi szakirodalomból számomra hasznosnak bizonyultak Sari Pietikäinen
tanulmányai, amelyekben a több szempontból a magyarországi németekhez hasonló
helyzetben lévő finnországi számik között gyűjtött adatait elemzi. 2012-es tanulmányában
például egy inari számi beszélő nyelvi életrajzában megjelenő nyelvi ideológiákat elemzi.
Az Anterónak nevezett inari számi beszélő élete során nyelvi ideológiák ütközőzónájában,
nexusában hozta meg nyelvi gyakorlatait befolyásoló döntéseit. Pietikäinen szerint a
nexuselemzés lehetővé teszi, hogy a kiválasztott társadalmi cselekvéseket (az ő esetében a
nyelvideológiai folyamatokat) a kutatás szempontjából releváns csomópontokban (nála a
beszélő nyelvi életrajza) vizsgálja. A módszer előnyének tartja, hogy – legalábbis
elméletben – a hagyományos diskurzuselemzésnél jobban figyelembe veszi a beszélő
cselekedeteit és tapasztalatait, valamint a nyelvi gyakorlatok tér- és időbeli
változékonyságát, valamint, hogy lehetőséget kínál saját terminológia és saját kutatói
lépések kidolgozására. A nyelvi ideológiákat Pietikäinen Antero élettörténetének
(historical body), a nyelvről alkotott elgondolásokat és nyelvi gyakorlatokat meghatározó
közösségi és egyéni diskurzusok (discourses in place) és az interjú mint adatgyűjtési műfaj
(the interaction order) nexusában vizsgálja (2012: 421). Antero nyelvi életrajzának
elemzése rámutat, hogy a nyelvideológiai folyamatok meghatározzák az inari számi értékét
és funkcionalitását. Antero élete során az inari számit ismerő beszélő szerepétől a nyelv
revitalizációjában résztvevő szerepen át a nyelvtanuló és a turizmusban a nyelvet
termékként hasznosító szerepben is tevékenykedett. A nyelv számára egyszerre stigma,
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fenntartandó érték, gazdasági erőforrás. De élete során ő maga is nyelvideológiai munkát
végzett, amikor mindezen szerepek és funkciók között navigált.
Pietikäinen Hult (2010) metaforáját segítségül híva ragadja meg a nexusanalízis
lényegét. Az első szakaszt követően a kutatónak tulajdonképpen egy térkép áll
rendelkezésére. A második fázisban ennek a térképnek bizonyos általa kiválasztott, lényegi
csomópontjaira (mint amikor a fényképezőgép közelítő funkcióját használjuk) ráfókuszál
(zoom in). Majd a harmadik szakaszban ismét az egész térképet nézi (zoom out), de most
már mindazon tudás fényében, amire az elemzés során szert tett.
A nexusanalízis módszerének értelmezésében hasznosak voltak számomra Pia Lane
munkái is, aki szintén egy nyelvcsere-helyzetben lévő közösség, a kvének vizsgálatában
alkalmazta azt (Lane 2009, 2010). Körülbelül egy évtizeddel későbbre, a 60-as évekre
teszi Lane a kvéneknél a családon belüli nyelvátadás megrekedését, mint ahogy az a
magyarországi németek esetében történt. Így ma az 50 éven felüli korosztályok beszélnek
kvénül, míg a fiatalabbak közül sokaknak passzív ismeretei vannak. Mivel a
nexusanalízisben a történetiség, az idő aspektusa kiemelten fontos, Lane szerint a
nyelvcsere vizsgálatára – hosszú idő alatt lejátszódó folyamatról lévén szó – különösen
alkalmas. A nyelvcsere vizsgálatában izgalmas kérdés, hogy a makroszintű folyamatok
hatásai (mint például a nyelvpolitika vagy a modernizáció) mennyi idő elteltével, milyen
módon és miért éppen úgy mutatkoznak meg a mikroszintű nyelvi gyakorlatokban. Ennek
az időbeli szakadéknak a megragadására tartja Lane alkalmasnak a nexusanalízist. A
különböző diskurzusok, élettörténetek elemzése segít belátni, hogy a nyelvcsere az okokozati összefüggéseknél jóval komplexebb folyamat (Lane 2010).
Egy másik munkájában Lane (2009) a kanadai finneket, konkrétan Lappe
településének közösségét hasonlítja össze egy norvégiai finn eredetű közösség, Bugøynes
településével. A tanulmányában arra hívja fel a figyelmet, hogy méltatlanul keveset
vizsgált kérdés a nyelvcsere-kutatásokban a nyelven kívüli szemiotikai eszközök
identitáskonstruálásában betöltött szerepe. A szerző arra kíváncsi, hogy a családok
otthonaiban megjelenő tárgyak hogyan válnak a társadalmi cselekvések során az identitás
konstruálásának eszközeivé. A nexusanalízist erre is megfelelő módszernek tartja, hiszen
az – a diskurzust tágan értelmezve – hangsúlyosan foglalkozik a tárgyak, az épített
környezet szerepével is. Lane elemzése rámutat, hogy a nyelv használatának csökkenésével
a tárgyi szimbólumoknak fokozott szerep jut az identitás konstruálásában. Ugyanakkor a
tárgyak nem önmagukban véve kifejezői az identitásnak, hanem a hozzájuk kapcsolódó
cselekvésekkel válnak azzá (vö. Dlaske 2015 is). Az egyes tárgyaknak így teljesen más
jelentősége van a két vizsgált közösségben.
A nexusanalízist hasznosító külföldi szakirodalmi munkák jelentős számával
ellentétben a hazai szakirodalomban kevéssé alkalmazott módszerről van szó.
Mindösszesen két nyelvészeti tanulmányról van tudomásom, amelyekben magyar nyelven
olvashatunk a nexusanalízisről. Az egyik Bodó Csanád és Zabolai Margit Eszter munkája
(2016), akik a moldvai magyar nyelv revitalizációs programjának példáján azt a kérdést
teszik fel, hogy „milyen jelentősége van a nyelv és a nem kapcsolatának a nemzet
konstrukcióiban” (Bodó–Zabolai 2016: 159), konkrétabban „a nemzeti nyelv
reprodukcióinak feladatát miért főképp nők vállalják magukra” (i. m. 167). A
nexuselemzés néhány gondolatát a szerzők azért hívják segítségül, mert ezt a kérdést egy
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konkrét társadalmi gyakorlaton, a keresztszülőprogram elemzésén keresztül kívánják
megválaszolni. Elemzésük során egy ellentmondásos társadalmi jelenséget azonosítanak: a
revitalizációs program keresztszülőinek – akik döntő többségben nők – narratívái, noha a
cél az érintett gyerekek társadalmi felemelkedése lenne, azok marginalizált helyzetét
újratermelik, miközben a nemzet biológiai reprodukciójában betöltött nemi szerepek a
nyelvre is kiterjednek (i. m. 176–177).
A másik tanulmány, amelyben magyarul olvashatunk a nexuselemzésről, saját
munkám (Pachné Heltai 2016a), amelyben a geresdlakiak egy online társalgását elemzem.
E két tanulmány mellett Szabó Tamás Péter (2014) egy ismeretterjesztő írásában a
társadalomtudományi kutatások néhány etikai kérdését körbejárva említi meg a
nexuselemzés módszerét. Szabó kiemeli, hogy a módszer nem reked meg a leírásnál,
hanem kifejezetten törekszik a cselekvésre és a vizsgált helyzet pozitív irányú
megváltoztatására. Végül meg kell említeni Kiss Attila Gyula doktori értekezését is (2015),
amely ugyan angol nyelven készült, de magyar vonatkozású témát dolgoz fel és épít a
nexuselemzés módszerére. A nyelvideológiák nyelvtanulásban betöltött szerepét hasonlítja
össze két kisebbségi nyelv, a romániai magyar és a finnországi svéd vonatkozásában.
2.4. A nexuselemzés értékelése és alkalmazása a jelen dolgozatban
A dolgozatban a következőképpen adaptálom a nexuselemzés lépéseit és fogalmait.
Geresdlakra mint társadalmi, gazdasági, politikai folyamatok ütközőpontjára tekintek,
maga a teljes közösség jelenti tehát a fő nexust, amelyet elemzek.
Ahogyan azt maguk Scollonék is hangsúlyozzák, a nexusanalízis több
tudományterület megközelítésmódjára és konkrét módszertani eszköztárára épít. Ha
nyelvcsere-helyzetben lévő közösség vizsgálatában alkalmazzuk, ahogyan az jelen
dolgozatban történik, könnyen észrevehetjük, hogy a nexusanalízis lépései több ponton
megegyeznek azokkal a szempontokkal, amelyekkel a nemzetközi és hazai szakirodalom
nyelvcsere-vizsgálataiban gyakorta találkozunk. Így például a nexuselemzés első lépésében
tulajdonképpen sok szempontból a szociolingvisztikában jól ismert, Haugen (1972)
nevéhez fűződő nyelvökológiai elemzést végzünk el. Ahogyan Bartha Csilla is rámutat
(1993: 31), a történeti, szociológiai, politikai, pszichológiai, oktatási stb. szempontok
egyidejű vizsgálata teszi a nyelvcsere-szituációt értelmezhetővé. Ő maga is a detroiti
közösség nyelvi gyakorlatainak bemutatását a társadalomtörténeti háttér részletes
vázolásával kezdi. Amikor tehát a scolloni terminológia szerint feltárjuk a vizsgált
társadalmi gyakorlat során cirkuláló diskurzusokat, akkor egyrészt nyelven kívüli
tényezőket, a történeti, társadalmi, gazdasági, demográfiai kontextust vesszük számba (vö.
Bartha 1996b: 273). Korántsem újdonság tehát a szociolingvisztikában az ún. „külső”
tényezők figyelembevétele (vö. Gal 1992: 58).
Másrészt ha nyelvi gyakorlatok vizsgálatában kívánjuk alkalmazni, a nexuselemzés
olyan kérdések felé irányítja figyelmünket, amelyekkel a nyelvideológiai kutatások már
egy ideje foglalkoznak. Amikor ugyanis Scollonék a diskurzus „magasabb szintű”
jelentéséből kiindulva azt mondják, hogy a nexuselemzésben fel kell tárnunk a
közösségben cirkuláló, a világ dolgairól alkotott, interakciókon átívelő elgondolásokat, a
nyelvi kérdésekre vonatkoztatva a nyelvi ideológiák feltárása válik céllá. Susan Gal egy
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helyütt következőképpen definiálja a nyelvi ideológiákat: „Linguistic ideologies are the
culturally specific notions which participants and observers bring to language, the ideas
they have about what language is good for, what linguistic differences mean about the
speakers who use them, why there are linguistic differences at all” (Gal 2002: 197)20. A
definícióból kitűnik, hogy a nyelvi ideológiák a nyelvi gyakorlatokról, nyelvi
különbségekről alkotott elképzelések, amelyek a különböző szereplők révén vannak jelen a
társadalmi gyakorlatokban. Amennyiben tehát kisebbségi nyelvi elrendeződést vizsgálunk,
a diskurzusok tárgyalásánál a nyelvi ideológiák vizsgálata releváns kérdés, ahogyan ez
megmutatkozik Pietikäinen (2012) tanulmányában is.
A nyelvcserét vizsgáló kutatásokban a nyelvhasználati színtér fogalma is régóta
jelen van, elsősorban Fishman (1965) munkássága révén. Bartha Csilla szerint „a
nyelvhasználati színterek maguk is társadalmi-kulturális „képződmények", amelyek
intézményesült formában, implicit szabályok szerint rögzítik egy-egy szituációfajta
prototipikus résztvevőit, helyét, témáját és a hozzájuk tartozó nyelvi kódot” (Bartha 1996b:
275, l. még Uő. 1993: 61–63). A nyelvhasználati színtér a scolloni interakciós
elrendeződés (the interaction order) fogalmával rokonítható. Scollonék is azt mondják,
hogy az adott szituáció az egyik meghatározó tényező a cselekvés alakulásában.
Az egyes interakciókban résztvevő szereplők magával hozott tulajdonságainak
(életkor, nem, foglalkozás, társadalmi-gazdasági státusz stb.) meghatározó szerepét is
hangsúlyozza a nyelvcsere-szakirodalom (vö. Bartha 1993: 120). Erre a scolloni „történeti
test” (historical body) fogalom rímel. E ponton is látjuk tehát az összefüggést a
nexusanalízis és a szociolingvisztika bevett megközelítései között.
De nemcsak a fogalmakban, hanem a konkrét módszertani eljárásokban is
megtaláljuk a nexuselemzés előzményeit. Gondoljunk a társadalomtudományok, mint a
szociológia területére (Babbie 2001, Giddens 2002, 2009), de a szociolingvisztika
klasszikus módszertanához is nyúlhatunk (Labov 1984, Milroy–Gordon 2003). Ahogyan
arról már szó esett (1.1.2.), a jelentéskonstruálást előtérbe helyező irányzatokban
úttörőként tartja számon a szakirodalom Hymes-t és Gumperzt (vö. Langman 2013: 242).
Gumperz (1982a, 1982b) interakcionális szociolingvisztikai megközelítése azt helyezi
előtérbe, hogy a beszéd egyes mikroszintű jelenségei (például a fordulók) hogyan függenek
össze makroszintű jelenségekkel, mi az oka a konkrét beszélgetések során például a
beszélők között fennálló feszültségeknek. Hymes (1968, 1974) nevéhez fűződik a
kommunikáció etnográfiája (a magyar szakirodalomban használatos a „beszélés néprajza”
megnevezés is, vö. Hámori 2007), amely a nyelvhasználat bizonyos kulturális – a hatalom
és az egyenlőtlenség kérdéseit felvető – elrendeződésekben történő vizsgálatára koncentrál
(vö. Langman 2013: 242–243.)
Az újabb nyelvészeti szakirodalomban az interdiszciplináris módszerek
népszerűségét és szükségességét jelzi, hogy a szociolingvisztikai, antropológiai,
etnográfiai, diskurzuselemzési témák legtöbbször nem önállóan, hanem kölcsönösen jelen
vannak a különböző súlypontú kézikönyvekben (Bayley et al. szerk. 2013, Holmes–Hazen
A definíciót magyarul olvashatjuk Petteri Laihonen fordításában: „A nyelvideológiák kultúrafüggő
fogalmak, amelyeket a résztvevők és megfigyelők visznek bele a nyelvbe, gondolatok arról, hogy mire jó a
nyelv, mit jeleznek az egyes nyelvi formák azokról az emberekről, akik ezeket használják, illetve
egyáltalában miért vannak nyelvi különbségek” (Laihonen 2011: 20).
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szerk. 2014, Wei–Moyer szerk. 2008). Mind a szociolingvisztikai súlypontú munkák
(Langman 2013, Kallmeyer 2004, Johnstone 2000), mind a diskurzuselemzést középpontba
helyező (Gee 1999, Gee–Handford 2012), mind a nyelvészeti antropológiából (Duranti
2011, 2013) és etnográfiából kiinduló (Rampton et al. 2014) munkák foglalkoznak azokkal
az alapvető módszerekkel és kutatási elvekkel, amelyek egy nexuselemzés során is
fontosak.
Kutatásmódszertani összefoglalókat a magyar nyelvű szakirodalomban is
bőségesen olvashatunk. A szociolingvisztika és társdiszciplínái nézőpontjából kitér az
anyaggyűjtés kérdéseire például Bartha Csilla (1993: 10–12, 1996a, 1998: 14–16), Kiss
Jenő (2002: 30–47), de Kontra Miklós is több helyütt foglalkozik az adatgyűjtés etikai
kérdéseivel (Kontra 1991, 2004). Az antropológiai nyelvészet módszertanát újabban a
Balázs–Takács (2009) szerzőpáros tárgyalja. Ugyanakkor – ahogyan arra Bartha Csilla és
Hámori Ágnes (2010) felhívják a figyelmet – az angolszász szakirodalomhoz képest a
hazai irodalomban kisebb mértékben vannak jelen a szociolingvisztikai, diskurzuselemzési,
etnolingvisztikai kérdésfeltevéseket ötvöző, a jelentéskonstruálás folyamatait a spontán
beszélt nyelvben vizsgáló kutatások. Ennek megfelelően ezek elméleti és módszertani
eszköztára is kevéssé feldolgozott a hazai szakirodalomban. Találunk azért módszertani
fogódzókat: a társalgáselemzés területén például Hámori Ágnes (2007) hívja fel a
figyelmet a különböző, egymás szempontjait kiegészítő megközelítésekre (a beszélés
néprajza, konverzációelemzés, pragmatika). Újabban kitér a társalgáselemzés módszertani
kérdéseire Boronkai Dóra (2009), aki ismerteti a terület antropológiai és pragmatikai
indíttatású megközelítéseit is, és szintén tárgyal kutatásmódszertani alapelveket.
A nexuselemzésnek tehát megvannak mind elméleti, mind módszertani előzményei.
Használatóságát dolgozatomban abban látom, hogy megadja a lehetőséget saját elemzési
szempontok kialakítására, hiszen a módszer lényege, hogy a kutató értelmezze adatait és
lássa meg az összefüggéseket. Ez a szabadság egyben persze felelősséget és nehézséget is
jelent. A kutatónak az adatokat „szűrnie” kell, és döntést kell hoznia, hogy mely
összefüggéseket tartja a vizsgált jelenség szempontjából relevánsaknak, amelyekre azután
elemzésében összpontosít. Másik előnyét pedig az aktív cselekvésre, a vizsgált
közösséggel való szoros együttműködésre való buzdításában látom.
Dolgozatomban a nexuselemzés lépéseit és fogalmait a következőképpen
adaptálom. Bemutatom a nexuselemzés három fő lépését, és mindvégig interdiszciplináris
módon elemzem az adatokat. A scolloni fogalmakat a kutatási kérdéshez igazított
tartalommal töltöm ki. Az egyes fejezetekben az etnográfia, a szociolingvisztika és a
diskurzuselemzés módszereit eltérő súlyponttal hasznosítom.
A nexuselemzés első lépésének eredményeiről számol be a 3. fejezet. Először
részletesen ismertetem a „nexussal való elköteleződés” folyamatát, azaz a terepmunkát.
Különös figyelmet fordítok annak ismertetésére, hogyan hasznosítottam az etnográfia
eszköztárát kutatásom során. Majd a kutatás eredményeinek átfogó elemzése következik:
bemutatom azokat a diskurzusokat (discourses in place, 3.3.1. alfejezet), szereplőket
(historical body, 3.3.2. alfejezet) és elrendeződéseket (the interaction order, 3.3.3.
alfejezet), amelyeket kutatásom során azonosítani tudtam, és amelyeket a
legfontosabbaknak tartok kutatási kérdésem megválaszolásához. A diskurzusok
áttekintésénél építek a szociolingvisztikai nyelvcsere-kutatások módszereire és
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alkalmazom fogalmait. Kitérek a történeti, társadalmi, gazdasági, demográfiai kontextusra,
azaz ismertetem a nyelvi gyakorlatokat befolyásoló „külső” tényezőket. Azonban ezeket
nem a megszokott lineáris áttekintés formájában teszem meg, hanem a nexuselemzés
szemléletmódjára építve arra összpontosítok, hogy milyen formában reflektálódnak a
korábbi folyamatok a közösség mai életében, hogyan jönnek létre a mai elrendeződések
korábbi társadalmi cselekvések eredményeként. A szereplők bemutatásánál kifejezetten a
nyelvi sajátosságaikra koncentrálok, a nyelvi repertoárok sokféleségét járom körbe. Itt
szintén hasznosítok olyan faktorokat, amelyek a nyelvcsere-kutatásokból ismertek (életkor,
házasodási szokások, munkavállalás stb.), de nem állítok fel életkori kategóriákat, hanem
arra koncentrálok, hogy a – sokszor egy beszélő életének különböző szakaszaiban is jelen
lévő – heterogenitás okaira világítsak rá. A nexuselemzés harmadik dimenziójának
szempontjánál, azaz az elrendeződés tárgyalásánál hasznosítom a nyelvhasználati színtér
fogalmát, illetve a nyelvi tájkép koncepcióját. Azt kívánom bemutatni, hogyan teremti meg
a közösség a mindennapok közegét, hogyan hozza létre azokat a színtereket és
szituációkat, ahol aztán a lakosok interakciókba kerülnek egymással.
A dolgozatban a nexusanalízis második lépését a 4. fejezet foglalja össze (l.
második ábra). Ezekben a fejezetekben kerül sor azoknak a kirajzolódó főbb
csomópontoknak (nexusoknak) az elemzésére, amelyekről az első szakasz munkája alapján
úgy gondolom, leginkább hozzásegíthetnek a nyelvi gyakorlatok alakulásának
megértéséhez. A három empirikus alfejezetben tehát a 3. fejezetben felrajzolt áttekintő
térkép három csomópontjára fókuszálok (vö. Hult 2010). Az első csomópontot maguk a
nyelvi gyakorlatok, a nyelvi repertoárok mobilizálásának kérdései jelenti (4.1. fejezet).
Áttekintem, hogy a különböző nyelvi erőforrások a sokszínű nyelvi gyakorlatok során
milyen új kontextusokba kerülnek és milyen új jelentéseket kaphatnak. A második
csomópontot a 4.2. fejezetben már a nyelvi
gyakorlatok közvetlen vizsgálatán túllépve a
nyelvi ideológiák rendszere jelenti. A
fejezet célja a nyelvi választásokat és az
interetnikus
kapcsolatokat
leginkább
befolyásoló ideológiák feltárása. Végül, a
harmadik nexust, amelyet részletesebben
tárgyalok (4.3. fejezet) egy, a tágabb
társadalmi folyamatoktól még inkább
közvetett
módon
befolyásolt
nyelvi
jelenségkör, a nyelvi kommodifikáció, azaz
a nyelv áruvá válásának kérdései adják.
Ahogy azt a 2. ábra igyekszik szemléltetni,
2. ábra: a kirajzolódó meghatározó nexusok
kiindulópontom, hogy e három témakör
tárgyalásánál a közvetlen nyelvi gyakorlatok vizsgálatától haladok a tágabb összefüggések
felé, ám a nyelvi gyakorlatokat meghatározó jelenségkörök egymást kölcsönösen
befolyásolják.
E fejezetekben amellett, hogy továbbra is építek a szociolingvisztikai fogalmakra, a
diskurzuselemzés és a konverzációelemzés eszköztárát hasznosítom. Célom, hogy az
adatokból kirajzolódó meglátásokat mindig a kontextushoz, a szélesebb társadalmi
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gyakorlatokhoz kapcsoljam és azok fényében értékeljem (vö. Laihonen 2008, 2009c,
Pietikäinen–Mäntynen 2009: 166). Ugyanakkor szem előtt tartom, hogy az elemzésem
tárgya mindig csupán egy megállított pillanat a társadalmi valóságból, az interakció tovább
zajlik, és minden helyzetet jóval több faktor befolyásol annál, mint amit az adatok alapján
elérhetünk (Pietikäinen–Mäntynen 2009: 157). Ezért számos interjúrészletet szerepeltetek
ezekben a fejezetekben, amelyek tárgyalásánál a konverzációelemzést is segítségül hívom.
Ezzel célom az, hogy rámutassak, a jelentésteremtés mindig adott kontextushoz kötött,
amit a közösségi diskurzusok és ideológiák mellett az interakcionális struktúrák alulról
felfelé is éppúgy befolyásolnak (vö. Laihonen 2008: 670).
A nexusanalízis harmadik, záró szakaszát a dolgozat összegző, 5. fejezete adja.
E fejezet célja, hogy az eredményeket a tágabb társadalmi folyamatok tükrében értékelje.
Emellett olyan javaslatokat is megfogalmazok, amelyek elősegíthetik a nyelvi gyakorlatok
és az interetnikus kapcsolatok pozitív irányba történő formálását.
Összességében tehát a nexusanalízist alkalmasnak tartom kutatási anyagom
elemzéséhez, mert egy lehetséges módját kínálja fel a különböző irányzatok
(szociolingvisztika, etnográfia, antropológia, diskurzuselemzés) összekapcsolásának úgy,
hogy a nyelvcsere-kutatások korábbi eredményeinek és fogalmainak hasznosítását is
lehetővé teszi. Másrészt segítségével a nyelvi gyakorlatokat befolyásoló faktorok lineáris
felsorolásánál jóval dinamikusabban ábrázolhatjuk a nyelvi gyakorlatok és az azokat
befolyásoló tényezők közötti kölcsönösséget, azaz annak folyamatát, hogy a nyelvi
gyakorlatok hogyan alakítják az azokra egyúttal visszaható mikro- és makrotényezőket.
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3. A közösséggel való elköteleződés szakasza
3.1. A terepmunka és a gyűjtött adatok
A magyarországi német nemzetiség nyelvi helyzete iránt német és magyar szakos egyetemi
hallgatóként kezdtem érdeklődni. Első terepmunkára épülő kutatásaimat szemináriumi
dolgozatok keretében végeztem, ekkor készítettem például attitűdkutatást Paks városában
élő német származású beszélők körében. A finn nyelv és kultúra iránti érdeklődésem első
finnországi élményeim hatására bontakozott ki, aminek köszönhetően finn szakos egyetemi
tanulmányokba kezdtem. Majd egyetemi éveim alatt alkalmam volt mind részképzés
keretén belül, mind magánúton hosszabb időszakokat Finnországban tölteni. Így amikor
2009-ben leendő magyar szakos egyetemi szakdolgozatom témájáról gondolkodtam,
mindenképpen olyan kutatási területet szerettem volna találni, amelynek van kapcsolódási
pontja a finn nyelvhez és kultúrához. Emellett a korábbi pozitív élmények hatására a
hosszabb terepmunkát igénylő empirikus adatgyűjtésre is nyitott voltam.
Készülő szakdolgozatomhoz kerestem tehát témaötleteket az interneten, amikor
ráakadtam egy Geresdlakról szóló rövidhírre. A néhány soros híradás arról számolt be,
hogy 2008 majálisán a faluban felavattak egy magyar-finn kétnyelvű utcatáblát az akkori
finn nagykövet jelenlétében. A közösség rögtön felkeltette érdeklődésem, és hamarosan
telefonon vettem fel a kapcsolatot a Geresdlaki Önkormányzattal. Megkérdeztem, hogy
segítségemre lennének-e egy esetleges nyelvészeti kutatás megvalósításában. Mivel
érdeklődésemet nyitottan fogadták, 2009 júniusában a közösség megismerése céljával a
településre utaztam. Ezt megelőzően a településsel semmilyen kapcsolatom nem volt.
Azóta viszont folyamatos kapcsolatban vagyok a falu lakosságával. Hosszabb terepmunkát
2009, majd 2012 és 2013 nyarán végeztem, de a dolgozat megírásának időpontjáig ezután
is többször végeztem rövidebb terepmunkát.
Ahogyan arra a dolgozat elméleti bevezetőjében utaltam, napjaink sokszínű, a
digitalizáció következtében a korábbitól eltérő elrendeződéseit vizsgáló újabb
szociolingvisztikai szakirodalom az etnográfia és antropológia módszertani apparátusának
újrahasznosításához vezet. Martin-Jones és Martin összefoglalása (2017: 12–13) alapján az
etnográfiai módszerek hangsúlyosabbá válásának két fő következménye van: az egyik a
nagyobb mértékű kutatói reflexivitás, a másik pedig a kutatásban résztvevők hangjának
határozottabb megjelenítése. A szerzőpáros arra is felhívja a figyelmet, hogy
oktatáskutatási munkáiban már Hymes is kiemelte, hogy a kutatónak hatása van a vizsgált
elrendeződésre, valamint hangsúlyozta a kutatás résztvevőivel való közös tudásépítés
jelentőségét. Majd a 90-es években a kritikai irányzatok megerősödése, például a nyelvi
gyakorlatok társadalmi egyenlőtlenségek konstruálásában betöltött szerepének a vizsgálata
ismét arra irányította a figyelmet, hogy a kutatónak jelentős szerepe van a társadalmi
változások alakulásában.
Újabban a reflexivitás és a közösség tagjaival való közös gondolkodás ismételt
előtérbe kerülése a módszertani terminológia átgondolásához vezet. Az angol nyelvű
szakirodalomban az adatgyűjtés (collecting data, gathering data) mellett megjelenik az
adatgenerálás (generating data) kifejezés is (l. például a Generating new data c. fejezetet
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a Mallinson és munkatársai szerkesztette 2013-as kézikönyvben), valamint általános az
adatközlő helyett a résztvevő (participant) kifejezés használata. E két terminus arra mutat
rá, hogy a terepmunka során nem kész adatok egyirányú „begyűjtéséről” van szó, hanem a
kutatás során az adatok folyamatosan alakulnak, és a kutató, valamint a résztvevők közötti
kölcsönös, aktív viszony eredményeként jönnek létre. E két terminust a dolgozatban
magam is használom a magyar nyelvű szakirodalomban továbbra is bevett adatközlő,
adatgyűjtés mellett21.
A dolgozathoz végzett terepmunka alapját – különösképpen az első hosszabb
kutatási időpontokban – az interjúkészítés jelentette. Ekkor úgy gondoltam ugyanis, hogy
a félstrukturált interjúk készítésével tudom – legalábbis a kezdeti szakaszban – a lehető
legtöbbet megtudni egyrészt a nyelvi életrajzokról, másrészt a közösségben cirkuláló
diskurzusokról, szubjektív elgondolásokról (vö. Gubrium–Holstein 2001, Kallmeyer 2004,
Schlobinski 2005, Kiss 2002: 43–57). Weiss szerint az interjún keresztül beléphetünk
mások nézőpontjába és a társadalmi életben keringő események, ideológiák szubjektív
értelmezéseit ismerhetjük meg. Gondolatai egybecsengenek Scollonék és a nexusanalízis
célkitűzéseivel: „Interviewing gives us access to the observations of others. (…)
Interviewing can inform us about the nature of social life. (…) We can learn also, through
interviewing, about people’s interior experiences. We can learn what people perceived and
how they interpret their perceptions” (Weiss 1994: 1).
Annak, hogy a terepmunka kezdetén az interjúkészítésre helyeztem a hangsúlyt,
valóban voltak előnyei. Egyrészt hozzásegített, hogy kialakuljon egy átfogó képem a
közösségről, másrészt megkönnyítette a kapcsolatépítést és a közösségbe történő beépülést.
A dolgozat írása közben ugyanakkor, ahogyan arról az elméleti bevezetőben már szó esett,
nyilvánvalóvá vált, hogy különbség alakul ki az interjúk és a dolgozat metanyelve között.
Utólag szerencsésebbnek tartanám tehát az etnográfiai kutatási stratégiát határozottabban
követni (Levon 2013) és a terepmunkát nem az interjúkészítéssel – legalábbis nem rögtön
nyelvi témájú interjúk készítésével – kezdeni. Ma már egy olyan beépülési stratégiát
választanék, amely során először alaposan megismerem a közösségben alkalmazott
metanyelvet és nem magam kínálom fel a különböző terminusokat például az interjúk
során. Kérdés ugyanakkor, hogy milyen tevékenység jöhetne itt szóba, hiszen a közösségbe
történő megérkezésemet követően azonnal explicitté tettem, hogy jelenlétemnek kutatási
célja van, és a nyelvek iránt érdeklődöm, illetve a helyi hétköznapokat, társas
kapcsolatokat kezdetben egyáltalán nem ismertem.
A terepmunka elején a résztvevők kiválasztása a hólabda-módszerrel (például
Hoffman 2014: 31), azaz rokoni, ismerősi ajánlásokon keresztül történt. Később olyan is
előfordult, hogy a faluban sétálva elegyedtem szóba a leendő interjúalannyal. Ahogy a
faluban töltött idővel egyre többen ismertek meg, mind több lehetőségem nyílt a spontán
kapcsolatfelvételre.
A nexusanalízis egyes lépései nem választhatóak el egymástól, a kutató többször
visszatér a terepre és az addigi eredmények fényében módosíthatja fókuszát (vö.
Karjalainen 2015: 99–100, Pietikäinen 2012: 420, Lane 2009: 454). Ez esetemben is így
zajlott. Az interjúk kérdéseit, ahogy mind több oldalról ismertem meg a települést,
21

Köszönöm Petteri Laihonennek, hogy felhívta figyelmemet az újabb szakkifejezésekre.
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folyamatosan módosítottam, kitérve egy-egy éppen aktuális vagy új szempontra.
Kutatásom elején például a falu turisztikai életének kérdéseire jóval kevesebb figyelmet
fordítottam. Majd az idő előrehaladtával ez mind központibb témává vált. Ugyanígy
kezdetben kevesebb figyelmet fordítottam az olyan anyagok gyűjtésére, amelyek
segítségével nemcsak a nyelvi, hanem más szemiotikai erőforrások funkcióját is vizsgálni
tudom (például a nyelvi tájkép vagy a közösségi és magánterek tárgyi jellegzetességei).
Ennek következménye, hogy gyűjtött adataim kvantitatív elemzésre kevéssé alkalmasak,
noha igyekeztem mindvégig figyelmet fordítani arra, hogy a résztvevők változatos
mintából legyenek, és igyekeztem a szociális változókat – mint nem, életkor, iskolai
végzettség – figyelembe venni.
Azt, hogy végül kikkel készítettem interjút, praktikus okok mellett a közösség
kapcsolati hálója és a közösségbe történő belépésem módja is befolyásolta. A praktikus
okok közé tartozik egyrészt az, hogy az idősebb és középkorú generáció tagjai jobban
ráértek, mint a fiatalok, akik ráadásul gyakran csak hétvégére érkeznek haza. Másrészt a
nők általában nyitottabbnak mutatkoztak a férfiaknál. Ezért magasabb az idősebb és a női
interjúalanyok száma. Ahogyan arra Levin (2013) rámutat, az, hogy kin keresztül kerül
kapcsolatba a kutató a közösséggel, nagyban meghatározza az etnográfiai terepmunkát. Az
egyik lehetőség például, ha olyan személyhez fordulunk, akinek feladata, hogy a közösség
és a kívülállók között kapcsolatot teremtsen (ún. broker ’közvetítő’, l. Levin 2013), ilyen
lehet például egy vallási vagy politikai vezető. Az ilyen személyek ugyanakkor azokhoz a
közösségi tagokhoz vezetnek el, akikről úgy gondolják, hogy a közösségről a lehető
legpozitívabb képet nyújtják, és csökken az esélye annak, hogy olyanokhoz jussunk el,
akik e képet lerombolhatják. Mivel én terepmunkám kezdetén az önkormányzattal léptem
kapcsolatba, valóban olyanokhoz jutottam el, akik a közösség központi, elfogadott
szereplői és az ő kapcsolati hálójukon keresztül folytattam a további interjúkészítést. Ez
tehát az egyik oka a közösség perifériáján álló cigány lakosok alulreprezentáltságának (l.
még a 3.2. pontot). Emellett sokszor irányítottak idős, a helyi német változatot még beszélő
résztvevőkhöz, mivel magam is rendszeresen hangsúlyoztam, hogy többek között az
érdekel, ki beszéli még a helyi német változatot.
Az interjúk általában egy-másfél órásak voltak, és szinte mindig előre megbeszélt
időpontban zajlottak. Egyetlen kivétellel valamennyi interjút diktafonra rögzítettem. Azt,
hogy a beszélgetést rögzíthetem-e, mindig egy rövidebb-hosszabb felvezető beszélgetést
követően kérdeztem meg az adatközlőtől. Ezzel kockáztattam, hogy esetleg fontos, a
beszélgetés elején elhangzó információk kimaradnak a felvételből. Lényegesnek tartottam
azonban a lehető legszabadabb, bizalmi légkör megteremtését, amely elősegítette az
interjúalany nyitottságát (vö. a megfigyelői paradoxon jól ismert dilemmájával, Labov
1972: 209, l. Hoffman 2014: 33, vö. még Briggs 1986, Blommaert–Jie 2010, a magyar
szakirodalomban tárgyalja például Kiss 2002: 36). Fontos volt ez azért is, mert az
interjúalanyok gyakran kérdőjelezték meg saját szerepüket és kompetenciájukat, mondván,
hogy ők számomra semmi újat nem fognak tudni mondani. Ez a bizonytalanság az első
kérdéseket követően rendre megszűnt. Majd az interjú műfajából kilépve a beszélgetés
végén gyakran újratematizálódott („hát ha ezzel segíthettem”).
Az interjúk nyelvválasztási gyakorlatai is árulkodnak a közösségben cirkuláló
nyelvi ideológiákról. Alapvetően az interjúk nyelve, ahogyan a faluban a mindennapi
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kommunikáció nyelve is, a magyar volt. Nem egyszer fordult elő – főként középkorú
adatközlőkkel – hogy az interjúalanyok kifejezetten megkönnyebbültek, amikor tisztáztuk,
hogy a hangfelvétel során sem szükséges németül beszélni. Az idősebb résztvevők
esetében előfordult, hogy az interjú során a helyi német nyelvváltozathoz köthető nyelvi
elemeket is alkalmaztak. Mivel magam e változatot nem beszélem, vagy az iskolában
elsajátított, általam ismert változaton vagy magyarul válaszoltam nekik. Az egyik interjú
során például az idős nagymama leginkább a helyi német változatot, az édesanya a helyi
változatot és a magyart, a fiatal fiú, valamint én a német irodalmi változatot és a magyart
használtuk.
A finn adatközlők esetében a kapcsolatfelvétel egészen másként zajlott. Kezdetben
az önkormányzat munkatársai tájékoztattak, hogy mely házakban laknak finnek. Ezeket a
házakat felkerestem, majd az ajtót nyitó tulajdonosoknak finnül bemutatkoztam és
elmondtam, hogy milyen célból érkeztem. Terepmunkáim során kivétel nélkül úgy
éreztem, hogy a kezdeti – jó értelemben vett – meglepettséget követően, amit a finn nyelv
használata okozott, nyelvi kompetenciám bizalmat és érdeklődést szült. A finn
adatközlőkkel is előre egyeztetett időpontokban készítettem az interjúkat. Valamennyi
beszélgetés finnül zajlott. A németországi német adatközlőket is a legtöbb esetben hasonló
módszerrel kerestem fel, esetükben a német nyelvhasználatnak nem volt hasonló, a kutatói
szerepet pozitívan formáló hatása. Mivel a német nyelv használata megszokott, a németnek
nem volt a finnhez hasonló indexikus többletértéke.
Az interjúk tematikai egységeit első látogatásom tapasztalatai alapján és
próbainterjúkat követően állítottam össze. Nagymértékben támaszkodtam a nyelvcsereszakirodalom kutatásmódszertani megállapításaira, különös tekintettel a magyarországi
németek körében végzett korábbi nyelvhasználati és attitűdkutatásokra (Bartha 2007a,
Bindorffer 2005, Deminger 2004, Erb 2007a, 2007b, Gerner 2003), valamint egy, a
moldvai magyar közösségek nyelvcseréjét feltáró kutatásra (újabban Heltai J. 2014). Az
interjúkérdéseket mankóként használtam, a beszélgetéseket igyekeztem a lehető
legszabadabban keretben tartani (vö. Hoffman 2014: 34).
Kutatásom elején az interjúk kérdései22 hat nagyobb tematikus egység köré
szerveződtek: (1) személyes adatok, a külföldiek esetében a házvásárlás motivációi és
körülményei, (2) nyelvi életrajz, (3) szociális kapcsolatok, a közösség beszélőinek nyelvi
kontaktusai, (4) a saját nyelvtudás szubjektív megítélése, (5) az adatközlő nyelvi
gyakorlatai és a nyelvválasztási szokásai, (6) szubjektív vélekedések a közösség nyelvi
gyakorlatairól, az egyes nyelvváltozatokról és a kulturális életről. Ezek a kérdések
elsősorban a nyelvcsere-folyamat megismerését, a nyelvválasztási szokások motivációinak
megértését és a szubjektív vélekedések feltárását szolgálták. A kutatás későbbi
szakaszaiban a fókusz bővülni kezdett és nagyobb hangsúly került a nyelvvel
látszólag közvetettebb összefüggésben álló témakörökre. A nyelvi gyakorlatok
kérdésköre kibővült például a nyelvi tájképről való beszélgetéssel, aminek segítségével
többek között a finnekhez fűződő viszonyt tudtam új nézőpontból megismerni (l. 3.3.3.
fejezet). Részletesebben kezdtem körbejárni a kulturális élet jellegzetességeit is. Azt
Az összesített interjúkérdéseket és a lejegyzésekben használt rövidítések feloldását l. a függelékben. A
dolgozatban idézett nem magyar nyelvű interjúrészleteket saját fordításban közlöm, értelmi fordításra
törekedve.

22

57

akartam feltárni, hogy mely csoportok vesznek aktívan részt a közösségi életben, hogyan
értékelik a kulturális eseményeket, milyen közösségen belüli kapcsolatok rajzolódnak ki,
mitől függ az emberek közösségi aktivitása, és milyen kapcsolatban áll aktivitásuk nyelvi
vélekedéseikkel és nyelvi gyakorlataikkal. Ez a kérdéskör fontos összefüggésekre mutatott
rá az identitás és az interetnikus kapcsolatok vonatkozásában is. Miután az első nagy
terepmunkát követően világossá vált, hogy releváns kérdésről van szó, a szezonális
migráció gazdasági vonatkozásairól is mind többet kérdeztem adatközlőimet. Ahogy telt az
idő, ugyanígy fontos kérdéssé vált a településről megjelent médiahírek, televíziós, rádiós
riportok és újságcikkek hatása is (l. 4.3.3. fejezet).
Az alábbi táblázatok azon résztvevők számát és korbeli megoszlását ismertetik,
akikkel interjút készítettem. Hozzáfűzendő, hogy a táblázatban alkalmazott etnikai címkék
korántsem semlegesek. A német és/vagy magyar nemzetiségű kategóriába azon
interjúalanyokat soroltam, akik vagy a német nemzetiségű betelepült lakosság
leszármazottai vagy betelepített magyar etnikumú beszélők, míg a cigány kategóriát azokra
használom, akik esetében az interjúk során egyértelművé vált, hogy önmagukat is cigány
etnikumúként definiálják. A finn és német megkülönböztetések esetében állampolgárság
szerinti kategorizációról van szó, és a szezonálisan vagy véglegesen a településen
tartózkodó külföldieket soroltam ide.
Helybeli
(német és/vagy magyar
nemzetiségű)
Nő
75
Férfi
22

Helybeli
(cigány)

Finn

Német

4
-

19
20

5
7

Összesen

103
49

1. táblázat: Az interjúkban részt vett adatközlők megoszlása nemzetiség (etnikum) szerint

Helybeli (német
és/vagy magyar
nemzetiségű)
Helybeli (cigány)
Finn
Német
Összesen

1944≥
25

1944–1970
47

1970≤
25

5
8
38

2
26
4
79

2
8
35

2. táblázat: Az interjúkban részt vett adatközlők megoszlása nemzetiség (etnikum) és kor szerint

Ahogy kapcsolati hálóm bővült, egyre inkább igyekeztem beépülni a közösségbe és
résztvevő megfigyelőként betekintést nyerni a különböző gyakorlóközösségek
tevékenységeibe is (vö. Bartha 1996a: 22, Borbély 2001: 39, Gal 1979, Dodsworth 2014).
Ilyenkor, ha lehetőség volt rá, hangfelvételeket is készítettem. Terepmunkám kezdetén
például részt vettem a kóruspróbákon, utcai spontán beszélgetések résztvevőjévé
igyekeztem válni. Ahogy a finn háztulajdonosokat mindinkább megismertem, ottlétem
alatt egyre többször kértek meg arra, hogy tolmácsolással segítsem a kommunikációjukat
egy-egy szituációban. Gyakran hívtak át magukhoz, amikor például házmestereikkel
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szerették volna megbeszélni az aktuális teendőket, de tolmácsoltam egy-egy házfelújításnál
vagy orvosi vizsgálat során is. Olyan is volt, amikor nem a településen voltam és telefonon
segítettem a kommunikációt a finnek és a helyiek között. Többször hívtak meg baráti
vacsorákra, kirándulásokra is. Ilyenkor akaratlanul is épp azon a nyelvi elrendeződésen
módosítottam, amelyet a leginkább meg akartam figyelni, a finnek és a helyiek közötti
kommunikáción, mégis az ezeken az alkalmakon tett megfigyeléseim és a résztvevőkkel
közös interakciók során generált adatok adják az adathalmaz talán legértékesebb részét.
Finn nyelvtudásommal igyekeztem segítségére lenni az önkormányzat munkájának
is. Több alkalommal fordítottam hivatalos dokumentumokat és leveleket. A település
kulturális eseményein is rendre szerepet kaptam, gyakran a színpadra is felhívtak, hogy a
megnyitó beszédeket, köszöntéseket tolmácsoljam a finneknek.
Kutatásom ideje alatt Geresdlak finnországi testvértelepülése elnyert egy
pályázatot, amelynek segítségével 2012 és 2014 között a geresdlakiaknak háromszor volt
lehetősége Finnországba utazni, illetve ugyanígy három kisebb finn csoport tehetett néhány
napos látogatást Geresdlakon. Ezeken a látogatáson tolmácsi szerepben lehetőségem volt
részt venni, ami megnyitotta az utat a további beépüléshez, az aktív szerepvállalással járó
résztvevői megfigyeléshez. A finnek látogatásai során általában éppen valamilyen nagyobb
kulturális esemény zajlott a faluban (fesztivál, majális vagy egy nemzeti ünnep volt). Mivel
ezeken az eseményeken tolmácsoltam a finn látogatók és a helyiek között, sok geresdlaki
tolmácsként azonosított és nem a kutatói szereppel kapcsolt össze.
További tanulságos színterei voltak a terepmunkának a faluban tartott finn
nyelvórák. 2012 és 2014 között több nyáron tartottam rövidebb, informális hangulatú finn
nyelvkurzust néhány érdeklődő falubelinek az általános iskola épületében. 2013 áprilisa és
júliusa között pedig kezdeményezésemre egy országos nyelviskola-hálózat
közreműködésével pályázati forrásból támogatott 60 órás kezdő finn nyelvtanfolyam
valósult meg, amelyre heti háromszor három órában tíz fő járt. Elsősorban olyanok
használták ki ezeket a nyelvtanulási lehetőségeket, akik mindennapi munkájuk során
kapcsolatba kerülnek a finnekkel (például orvos, fodrász vagy a hivatali dolgozók). De
olyan is akadt, aki pusztán érdeklődésből járt, és a finnekkel semmilyen szorosabb
kapcsolatot nem ápol. A pályázati tanfolyam óráit a Pécsi Tudományegyetem finn
lektorával megosztva tartottuk. Ez a hivatalos keretek között megvalósuló nyelvtanfolyam
mind helyben, mind a médiában nagy hírértékkel rendelkezett és több, a nyelvi ideológiák
vizsgálata szempontjából releváns diskurzus témájává vált.
Ahogy mind jobban részévé válhattam a geresdlaki eseményeknek, az interjúk
mellett mind többféle adat gyűjtésére nyílt lehetőségem. Egyrészt mindvégig terepnaplót
vezettem. Ebben általános benyomásaimat rögzítettem és folyamatosan reflektáltam a napi
eseményekre (vö. Jones et al. 2000: 324). De itt vezettem a kapcsolati hálóról tett
megfigyeléseimet is.
Emellett valamennyi rövidebb-hosszabb terepmunkám során
fényképeket készítettem. Egyrészt a legkülönbözőbb eseményeken, másrészt
dokumentáltam a település nyelvi tájképének változásait is (vö. Androutsopoulos 2014a:
82–87). Fényképeket készítettem a település utcáinak részleteiről, a köztereken,
magánházakon, boltokon, valamint közintézményeken és azok belső tereiben fellelhető
feliratokról, plakátokról, táblákról, hirdetményekről. Ritka esetben lehetőségem nyílt
magánházakban is a fényképkészítésre. Emellett néhány közösségi alkalmon
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videofelvételeket is készítettem. Mindvégig gyűjtöttem a közösség által készített
legkülönbözőbb dokumentumokat (prospektusokat, képeslapokat, hírleveleket,
faluújságot), valamint a településről a médiában megjelent híreket, riportokat.
Fontos részét képezi a korpusznak az internetes társalgásokból gyűjtött
adathalmaz is. A legnépszerűbb közösségi oldalon a geresdlaki önkormányzat és a falubeli
lakosok is rendszeresen posztolnak híreket. A geresdlaki finnek pedig egy saját csoportot is
létrehoztak. Ennek a csoportnak nemcsak finnek, hanem geresdlakiak is tagjai. A csoport
többnyelvű, rendszeresek a finn, magyar, német, ritkábban angol nyelvű bejegyzések.
Általában az évszaknak megfelelő elfoglaltságokról, egy-egy programról vagy valamilyen
gyakorlati információról (például akciós repülőjegyekről vagy egy jól bevált
transzfertársaságról) osztanak meg képeket, videókat, szöveges bejegyzéseket. A közösségi
oldalon tehát online terepmunkát végeztem (az eredményeket l. a 4.1.2. fejezetben). Az
internetes kommunikáció szakirodalmában nyitott kérdés, hogy a kutató bekapcsolódjon-e
a vizsgált társalgásokba vagy ne (vö. Androutsopoulos 2014a: 78). Magam azt a stratégiát
választottam, hogy csak megfigyelőként leszek jelen, azaz a társalgásokhoz nem szóltam
hozzá és nem is indítottam társalgást.
Mindvégig törekedtem arra, hogy az adatgyűjtés ne egyoldalú folyamat legyen,
illetve hogy magáról a kutatásról is minél több dialógust folytassak a résztvevőkkel (vö.
Jones et al. 2000: 349). Több olyan módszert is kipróbáltam, amelyeket végül nagyobb
adatközlői számmal nem végeztem el. Ilyenek voltak a nyelvhasználati napló23, az
„órafeladat” és a kapcsolati térkép módszerei. Ezek olyan, az etnográfia eszköztárából
merített módszerek, amelyek során maguk az adatközlők hoznak létre anyagokat, kisebbnagyobb mértékben ők is kutatói szerepbe lépnek. Céljuk, hogy az írás, a vizualitás
segítségével a mindennapok gyakorlatai tudatossá, rendszerezetté és láthatóvá váljanak,
mind az adatközlők, mind a kutatók számára. Lehetőséget kínálnak az (ön)reflexióra is,
hiszen gyakran az így létrejövő anyagokat később egy interjúban beszélik át a résztvevők.
(Vö. Mäntylä et al. 2009: 30, Jones et al. 2000.) Célom ezekkel az is volt, hogy egy-egy
kérdéskört többféle adat segítségével térképezhessek fel (vö. Kallmeyer 2004: 987).
Ezek a módszerek az adatközlőtől önmegfigyelést és időt követelnek. Éppen ezért
ezeket kutatásom második szakaszában, 2012–2013 során próbáltam ki, és olyan
résztvevőkhöz fordultam újabb kérésemmel, akikkel korábban már készítettem interjút és
kellőképpen nyitottnak és elkötelezettnek találtam őket. Elsősorban finn adatközlőkről van
szó, amiben az is közrejátszott, hogy a finnek geresdlaki időtöltésük alatt jóval több
szabadidővel rendelkeznek a helybelieknél.
A nyelvhasználati napló segítségével a nyelvválasztásról és a kapcsolati hálóról
igyekeztem újabb adatokat nyerni. Az adatközlőket arra kértem, hogy néhány napon át
írásban rögzítsék nyelvi gyakorlataik jellegzetességeit. Ehhez segítségül egy kérdéssort
állítottam össze számukra. Arra kellett válaszolniuk, hogy az adott nap folyamán kivel,
milyen szituációban, mennyi ideig és milyen nyelven társalogtak, milyen írásos szövegeket
hoztak létre, mit olvastak és mit hallgattak a rádióban, televízióban. Arra kértem őket,
hogy beszélgetőpartnereiket kódokkal lássák el, hogy kiderüljön, milyen gyakran
beszélnek ugyanazokkal a személyekkel. De egy alternatív feladatot is felkínáltam nekik.
23

L. a függelékben.
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A nyelvhasználati naplót vizuálisan, az úgynevezett „órafeladat” segítségével is
elkészíthették (Mäntylä et al. 2009, Satchwell 2005). Ebben az esetben arra kérjük az
adatközlőt, hogy egy óralapot ábrázoló képen vezesse, hogy mikor, kivel beszélt. Az
adatközlőknek a nyelvhasználati naplóhoz hasonlóan összeállítottam egy kérdéssort arról,
milyen jellegű információkat jegyezzenek fel.
A harmadik módszer, amely segítségével a kapcsolati háló alaposabb megismerését
akartam elérni, az általam térképmódszernek nevezett eljárás volt. A település házainak
térképét először saját magam részére készítettem el azért, hogy azon jelöljem be a
kapcsolati hálókról és a mindennapi gyakorlatokról tett megfigyeléseimet. Majd néhány
adatközlőtől is azt kértem, hogy ezen a térképen jelölje be, mely házak lakóival szokott
találkozni és értékelje is egy 1-5-ös skálán a kapcsolat erősségét. Mivel itt az anonimitás
nincs biztosítva, hamar kiderült, hogy a módszer etikai kérdéseket is felvet, ezért ez
valóban csupán kísérletezésnek volt tekinthető.
A különböző vizuális jellegű adatgyűjtésnek számos előnye lehet (részletesen pl.
Jones et al. 2000). Például aktívabban bevonja a résztvevőket a kutatási folyamatba,
részletesebb beszélgetést tesz szükségessé kutató és résztvevő között például a kutatás
egyes lépéseiről, céljairól. Az önmegfigyelés növeli a résztvevő tudatosságát is. Kisebbségi
nyelveket vizsgáló kutatás során pozitív hozadékkal járhat, ha az adatközlő az egyébként
alacsony presztízsű, a nyelvcsere folyamatában mind kevesebbet használt kisebbségi
változattal kapcsolatos szokásait tudatosítja és reflektál saját szerepére a nyelvi folyamatok
alakulásában. Emellett ha az adatközlő több napon át megfigyeli szokásait, olyan
információk is felszínre kerülhetnek, amelyek a rövidebb ideig tartó interjúk során
kimaradnak. Ugyanakkor ezek a módszerek időigényesek. Amikor kérésemet az
adatközlőknek elmondtam, érthető módon többségük mértékkel örült a feladatnak, de
segítőkészen mégis néhány napon át vezette a naplót. Mivel fontosabbnak tartottam a
pozitív viszony megőrzését, nem láttam célravezetőnek ezeknek a módszereknek a nagy
mintán való alkalmazását. Ha a kutatónak sikerül az adatközlőt érdekeltté tenni és
valamilyen közös motivációt találni, egyedülálló információkra tehet szert. Egy ilyenre jó
példa az egyik finn adatközlő, aki nyelvhasználati naplóját rendkívül részletesen vezette,
számos hasznos információt adva, de cserébe azt kérte, fordítsak le egy, a szaunaépítésről
szóló finn szakszöveget a házában dolgozó kivitelezőknek.
Egy másik alkalom, amikor új kontextusban tehettem megfigyeléseket, egy
Budapesten megrendezésre került nemzetközi konferencia volt (l. Bartha et al. 2015). A
konferencia egyik szervezőjeként lehetőségem nyílt, hogy a településről egy kisebb
csoportot elhívjak, akikkel egy – a tudományos konferenciák esetében meglehetősen
szokatlan módon – plenáris beszélgetésre került sor Geresdlak nyelvhasználatáról és
kulturális életéről. Ez a konferencia az adatközlői-terepmunkás szerepekből való kilépést
és egy mindenki számára új elrendeződésben történő aktivitást jelentett.
Összességében tehát elmondható, hogy a kutatás során többféle szerepben
(kutatóként, tolmácsként és nyelvtanárként) voltam jelen a geresdlaki közösségben.
Mindvégig fontosnak tartottam, hogy saját pozíciómra reflektáljak (Reinharz 1997), és a
szerepek között úgy egyensúlyozzak, hogy a lehető legkevésbé változtassak a vizsgált
elrendeződésen, de amikor lehetőségem nyílt rá, pozitívan befolyásoljam az interetnikus
kapcsolatokat. A tolmács szerepében nem egyszer találtam magam olyan helyzetben,
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amikor kisebb-nagyobb konfliktusok megoldásában is szerepet kellett vállalnom. A
többféle kutatói szerep elősegítette a közösségbe történő beépülést, a több
nézőpontból történő adatgyűjtést, egyben tanulási folyamatot is jelentett (vö.
Blommaert–Jie 2010). A nyelvtanítás és a tolmácsolás jó „apropóként” szolgált
jelenlétemhez, a közösség tagjai számára legitimálták hosszas ottlétemet, újabb és újabb
felbukkanásomat. Ehhez pusztán a nyelvi gyakorlatok iránti kutatói érdeklődésem nem lett
volna elegendő, különösen szakdolgozataim (Heltai 2010a, 2011a, 2011b) elkészültét
követő „visszatéréseim” kívántak magyarázatot. A többféle szerep emellett lehetőséget
kínált az adatközlők kutatásba történő bevonására, a „kölcsönös bevonódásra” (vö. Bartha–
Hámori 2016) is. A nyelvórák tartása például lehetővé tette a nyelvtanulásról folytatott
explicit diskurzusokat. Már önmagában ottlétem jele volt annak, hogy a közösség
kívülállókat is érdeklő értékekben gazdag. Az interjúk, a nyelvórák, a tolmácsolások
során felmerülő metanyelvi diskurzusok mind elősegítették a nyelvi kérdések
tudatosabbá válását.
3.2. Az adatgyűjtés nehézségei, az adatok megbízhatósága, etikai kérdések
A kutatás során felmerült nehézségek leginkább abból fakadtak, hogy törekvéseim és
sokféle aktivitásom ellenére kívülállóként voltam jelen a közösség életében. A település
lakosaihoz ismeretlenül fordultam, nem élek a településen, csupán szakaszosan tudtam ott
időt tölteni. Ez egyrészt befolyásolta azt is, hogy milyen adatközlőkhöz tudtam eljutni,
azok az adatközlők milyen információkat osztottak meg velem, valamint azt is, hogy a
geresdlaki élet mely szegmenseibe kaphattam betekintést.
A kutatás fő adatgyűjtő módszere, maga az interjúkészítés is több nehézséget felvet.
Egyrészt nem küszöbölhető ki a megfigyelői paradoxon. Az adatközlők esetleges
szorongását növelte az is, hogy többségük számára a metanyelvi kommunikációban való
részvétel új tapasztalatot jelentett. Olyan kérdéseket is feltettem, amelyekkel explicit
formában korábban nem találkoztak. Bizonytalanságuk leplezése érdekében általában
bizonyos arcvédő stratégiákat (l. Goffman 1967, Bartha–Hámori 2010) követtek, például
sematikus válaszokat adtak (Ahány nyelv, annyi ember) vagy ignorálták a kérdést. A
társalgási szituáció ezen feszültségei befolyásolták, hogy az adatközlő a számára érzékeny
kérdéseket mennyire nyíltan válaszolta meg. Az interjú mint módszer egy másik hátránya,
hogy szükségszerűen kialakul a kérdező és az adatközlő közötti alá-fölérendeltségi
viszony. A kérdésekkel a kutató irányít, a válaszadó a közös tudásépítés folyamatában
passzívabb szerepet tölt be (Jones et al. 2000: 322). Ennek néha az a következménye, hogy
az adatközlő által fontosnak tartott mondandó nem hangzik el. A kérdező esetleges
közbeszólásával, tartalmi irányításával pedig akaratlanul is értékítéletet közvetít (milyen
témákat tart fontosnak, beszélgetésre „érdemesnek”).
A társadalomtudományi kutatásokban általában felmerülő etikai dilemmákkal
magam is szembesültem (vö. például Hoffman 2014: 29, Kiss 2002: 37–40). Az egyik
ilyen a közösségi oldalon gyűjtött adatok körül bontakozott ki. Mivel az internetes
kommunikáció vizsgálata még mindig viszonylag új területnek mondható, ezért etikai
szabályai, módszertani eljárásai kevésbé kidolgozottak (Márku 2015: 83, l. még
Androutsopoulos 2014a: 88, az online etnográfiai terepmunkáról Mátyus 2015). A
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közösségi oldalak felhasználói tisztában vannak azzal, hogy az oldalra kitett képeik,
hozzászólásaik egy bizonyos közönség előtt nyilvánosak. Önmagában tehát ezen
bejegyzések nyomon követését nem tartom etikailag megkérdőjelezhetőnek, azonban azok
dokumentálása (lementése), majd egy másik kontextusban történő felhasználása már etikai,
jogi kérdéseket is felvet. Ezért a dolgozatban szereplő valamennyi, a közösségi oldalról
gyűjtött kép és szöveg felhasználásához engedélyt kértem az érintettektől. Egy másik
nehézség az internetes kommunikációból gyűjtött adatokkal az, hogy bizonyos résztvevők
esetében csak „képernyős adatok” (screen data, vö. Androutsopoulos 2014a: 77) állnak
rendelkezésemre. Azaz nem mindegyik felhasználót ismerem személyesen, így nem
vagyok tisztában nyelvi életrajzukkal, hétköznapi nyelvi gyakorlataikkal, ami megnehezíti
az adatok értékelését.
A kutatásom egy másik jelentős dilemmáját a geresdlaki cigány közösségben
történő adatgyűjtés jelentette. Kezdeti célkitűzésem az volt, hogy a cigány lakosok körében
is minél több interjút készítsek és a közösség tagjait minél alaposabban megismerjem.
Kutatásom első szakaszában néhány családdal sikerült is interjút készítenem. Hozzájuk
szomszédok, ismerősök ajánlásával tudtam eljutni. Ezek az interjúk az átlagosoknál jóval
rövidebbek lettek. Az adatközlők nehezen nyíltak meg, rövid válaszokat adtak, a kérdezőválaszadó szerepelrendeződésből adódó aszimmetria is jóval erősebben érvényesült. A
cigány adatközlőket még inkább meglepte, hogy nyelvi szokásaikról egy ismeretlen
érdeklődik. A kezdeti néhány családdal készített interjú után a többiekkel a
kapcsolatfelvétel megnehezült. Több esetben előfordult, hogy a megbeszélt
interjúidőpontban zárt ajtókra találtam. Az utcai spontán kapcsolatfelvételkor sem jártam
sikerrel. Mivel a különböző közösségi eseményeken a cigány lakosok tapasztalataim
szerint ritkábban vesznek részt, ilyenkor sem igen ismerhettek meg, ami megkönnyítette
volna a bizalmi viszony kialakítását. A nem cigány adatközlőknél is igyekeztem
érdeklődni, szerintük kit kereshetnék fel a cigány lakosok közül egy beszélgetés céljából,
legtöbbször azonban nem kaptam informatív választ, illetve negatív attitűdű válaszok is
elhangzottak. Ahogyan azt korábban jeleztem, a közösségbe történő belépésem módja is
meghatározta, hogy a közösség mely csoportjaival tudok aktívabb kapcsolatot kialakítani.
A terepmunka során pedig a már meglévő kapcsolatok pozitív fenntartását mindvégig
fontosabbnak tartottam új kapcsolatok kialakításánál. Mindezen okokból az adathalmazban
rendkívül alulreprezentáltak a cigány adatközlők, és a résztvevő aktivitásaim során is jóval
kevesebb megfigyelést tudtam tenni a cigány közösségről. E problémakör ugyanakkor nem
csak a konkrét közösség interetnikus viszonyrendszeréből adódik; a terepmunkák során
tapasztalt nehézségek, a mindkét oldalról tapasztalható zárkózottság mélyebb kulturális
mintákról, társadalmi konfliktusokról és elvárásokról árulkodnak (vö. például Dupcsik
2009, Prónai 2008, Szuhay 2007). A terepmunka folytatása és a lakosok közötti személyes
kapcsolatok további, e tekintetben mélyebb megismerése feltételezhetően közelebb vinne e
probléma megoldásához.
A gyűjtött adatokat saját kutatói döntésem alapján szelektáltam, objektivitásra
törekedve, de mégis saját ideológiáimtól befolyásolva elemeztem. Mindaz tehát, amit
dolgozatomban bemutatok, szükségszerűen adott perspektívát tükröz. Egy bizonyos
nézőpontból leírt megfigyelésekről lesz tehát szó, amelyek a geresdlaki társadalmi
gyakorlatoknak csupán egy szeletét tárják fel.
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3.3. A színtér megismerése:
Geresdlakon

diskurzusok,

szereplők

és

elrendeződések

Dolgozatomban a nexusanalízis megközelítését hasznosítva Geresdlakot először
„távolabbról szemlélve” mutatom be. Abból indulok ki, hogy a geresdlaki nyelvi
gyakorlatok számos globális és lokális társadalmi-gazdasági-politikai és ezekkel szoros
összefüggésben lévő nyelvi folyamat dinamikusan változó ütközőpontjában, nexusában
jönnek létre. A fejezet célja Geresdlak mint társadalmi folyamatok nexusának bemutatása.
Továbbra is a nexusanalízis első szakaszának eredményeit tárgyalom, azaz mindazokat a
releváns diskurzusokat, szereplőket és elrendeződéseket, amelyek kutatásom
terepmunkálatai, majd az adatok feldolgozása során számomra kirajzolódtak, és
amelyekről úgy vélem, meghatározóak a nyelvi gyakorlatok alakulásában.
A scolloni terminológiát a következőképpen hívom segítségül és adaptálom saját
kutatásomhoz (l. 3. ábra). (1) Kitérek a közösségben meghatározó diskurzusokra:
áttekintem, hogy a geresdlaki történeti események, társadalmi folyamatok bizonyos, a
nyelvi gyakorlatokat meghatározó eseményei (elsősorban a migráció és a globalizáció
releváns vonatkozásai) hogyan tematizálódnak a közösség elgondolásaiban. (2) Ismertetem
a nexus szereplőit, kifejezetten nyelvi sajátosságaikra koncentrálva: a nyelvi repertoárok
sokféleségét mutatom be. (3) Végül a mindennapok elrendeződéseit tárgyalom:
Geresdlak mint élettér megteremtésének gyakorlatait, valamint a megteremtett élettérben
zajló interakciók főbb műfajait tekintem át.

3. ábra: a nyelvi gyakorlatok nexusa

3.3.1. Meghatározó társadalmi diskurzusok (discourses in place)
Történeti diskurzusok
Hasonlóan más magyarországi német településekhez a német lakosság betelepítésének
ténye, illetve a második világháborút követő kitelepítés körüli események a mai napig jelen
lévő témák, amelyekre a közösségi emlékezet reflektál. Erdődy (é. n.) helytörténeti adatai
szerint a Geresdlakot ma alkotó két egykori településre a 18. század első negyedében
érkeztek a németek. A század végére alakult ki a két település nemzetiségi összetétele. A
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nagyobb településen, Lakon, a korábbi szerb lakosság gyakorlatilag kicserélődött, a század
végén a települést 96 német család lakta. A Geresden élő 67 családból viszont 10 magyar
volt. Legvalószínűbb, hogy a nyelvi keveredés és egységesülés során kialakult helyi
nyelvváltozatoknak a fuldai változat az alapja (Erdődy é. n., Wild 2006: 93).
A múltat tematizáló jelenkori diskurzusok jellemzően csak két generációra, „a
nagyszülők és dédszülők” koráig mennek vissza. A betelepítés körülményei, a pontos
származási hely nem részei a közösség diskurzusainak. Megfelel ez Bindorffer (2000)
megállapításának, miszerint a magyarországi németeknek nem volt közös
történelemkonstrukciója, narratívái a kezdetekről, hiszen a betelepítéskor nem egy
egységes nemzetállamból érkeztek, hanem eltérő nyelvváltozatokat beszéltek és eltérő
kulturális örökséggel rendelkeztek. A dédszülőknél régebbi idők, az ősök jellemzően a
„megőrzés” és „az ápolás” metaforáin keresztül jelennek meg. A faluújság, a „Geresdlaki
Hírmondó”24 első számának nyitó, a települést bemutató cikkében például a következő áll:
„Az itt élők lélekszámának megfogyatkozása miatt a XVIII. században ide is német nyelvű
lakosság érkezett, akik a mai napig megőrizték és ápolják nyelvüket, nemzetiségi
hagyományaikat.” Megjelent viszont az az identitáskonstrukció, amelyre Seewann is utal
(2015: 117) és amelynek lényege, hogy a mindenkori sváb generációk szorgos
munkájukkal folytatták az egykori betelepítettek vagyonteremtő és az állam gyarapodását
is elősegítő munkáját (vö. még Bindorffer 2000 is). Bizonyos kontextusokban a megőrzésápolás diskurzusa már nem teszi a mai jelen részévé az ősök kultúráját, hanem
egyértelműbb határt húzva visszatekintő attitűd tapasztalható: a mai generáció már nem
aktív „ápolóként”, hanem kívülállóként tekint az egykori, ma már csak tárgyakban
megtestesülő, letűnt világra. A kézimunka-kiállítást bemutató plakáton például a következő
áll: „Tisztelet és köszönet mindazoknak, akik megőrizték az utókor számára ezeket a
„kincseket” és a kiállítás rendelkezésére bocsájtották”. Máskor a megőrzés diskurzusa
keveredik a település identitását a jelenkor multikulturalitásán keresztül felépítő
gyakorlatokkal. Ez a vegyes diskurzus jellemzően a marketingcélokat ellátó narratívákban
van jelen. A településről készült képeslap hátulján olvassuk például: „A hangulatos
dombvidéken együtt lakik több nemzetiség. A „majd” ezer lakos közül száz finn és német is
él itt. A falu zömében németajkú lakosai nagy szeretettel és tisztelettel őrzik
hagyományaikat.” Itt tehát a németség nem valamiféle lezárult korszak fő jellegzetessége,
hanem a mai multikulturális falu képében is meghatározó tulajdonság. Részben hasonló
tendenciákról számol be Laihonen a Bánátban fekvő Lippán készült vizsgálata kapcsán,
megállapítva, hogy a lippai németekkel készült interjúkban a német tradíciók, valamint a
hagyományápolás a németségre jellemző, büszkeségre okot adó elemként jelent meg,
valamint a közösség többnyelvűsége hétköznapi állapotként tematizálódott (Laihonen
2007: 103–107).
A második világháború körüli események Geresdlak nyelvi helyzetét is döntően
befolyásolták25. Voltak olyan családok, akik Németországba menekültek, egyik
A Geresdlaki Hírmondó valamennyi száma elérhető a falu honlapján:
http://geresdlak.hu/index.php?page=/index.nml&subpage=/hu/hirmondo.nml (2017.03.31.)
25
Tekintélyes azoknak a munkáknak a száma, amelyek a magyarországi németség betelepítésének, majd a
második világháborút követő kitelepítésének történetét adják közre (legújabban Seewann 2015). A németség
nyelvi kérdéseit vizsgáló munkák is rendszerint kitérnek ezekre az eseményekre (például Erb 2012, 2010,
24
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adatközlőm szerint 28 család menekült el Püspöklakról. Erdődy helytörténeti adatai alapján
sor került jelentős számú településen belüli összeköltöztetésre, illetve kitelepítésre és
nagymértékű vagyonelkobzásokra is. A megüresedő házakba részben csehszlovákiai
menekültek (esetükben Erdődy 28 családról beszél 123 fővel), részben Magyarország
területéről érkező telepesek jöttek, akiknek egy része később el is hagyta a falut (Erdődy é.
n.). A falubeliekkel készített interjúkban a német családok falun belüli összeköltöztetése, a
vagyonelkobzások és a faluba érkező magyar nyelvű telepesek beilleszkedésének témái
jelentek meg markánsan. A világháborút követő évtizedek magyarosító politikájának (vö.
Seewann 2015: 335–408, Manherz 1998: 36–40) hatásai pedig egyrészt az iskolai oktatás
nyelvi kérdéseinek26 felelevenítése, valamint a német nyilvános használatához
kapcsolódó negatív élmények mentén tematizálódtak. Azt, hogy a korszak feszültségei a
mai diskurzusokban, emberi kapcsolatokban is jelen vannak, leginkább éppen az erről
szóló explicit diskurzusok hiánya jelzi. Például a faluról 2012-ben megjelent könyv a
falu történetét szövegesen csak 1945-ig adja közre, hiszen még – ahogy azt többen szóban
hozzátették – „sokan élnek az érintettek közül”. Noha fényképek segítségével a teljes
huszadik századon végigtekint a könyv, explicitté a fotókon keresztül is csak külső
színtereken zajlott események, a szovjet fogságba és az oroszországi munkatáborba
kerültek témája válik.
Ahogy az más magyarországi német településekre is jellemző, a kitelepítés egy
további fontos nyelvi vonatkozása, hogy az itthon maradottaknak a kinti rokonok
jelentették szinte az egyetlen kapcsolatot a német nyelvterülettel27. Ahogy Magyarországon
a németellenes időszak felgyorsította a nyelvcserét, úgy váltak ezek a rokoni kapcsolatok
mind fontosabbá a német nyelvhasználat tekintetében. Az egykor Németországba
menekültek vagy később emigráltak révén sok geresdlaki családnak is él rokona német
nyelvterületen. A németországi rokonok, barátok rendszeresen „bejártak” Magyarországra,
és a látogatások kommunikációs helyzetei a német nyelvhasználat meghatározó
színtereivé is váltak körülbelül a hatvanas évektől, amikor egyébként a nyelvcsere már
javában megkezdődött. Mivel egyébként a német nyelvterület areális sokszínűségéről
kevés információ állt a közösség rendelkezésére (vö. Erb 2006: 111), ezek a nyelvi
kontaktusok a német nyelvváltozatokról alkotott képet és a saját nyelvváltozat
hasznosságáról alkotott elgondolásokat is befolyásolták.
Lokális identitás
Ahogy már szó esett róla, Geresdlak települése korábban két önálló falu, Püspöklak és
Geresd 1968-as összevonásával alakult ki. Ezekhez csatlakozik harmadik településrészként
Knipf-Komlósi 2001, 2003, Manherz 2001). Így a történelmi események részletes áttekintésétől
dolgozatomban eltekintek.
26
Mindkét egykori településen már a 18. század közepén folyt iskolai oktatás. Körülbelül a 19. sz. harmadik
harmadáig a tanítás nyelve inkább a német volt, a századfordulón még a két nyelv együttes használata volt
jellemző, majd a huszadik század második évtizedétől a magyarosítási tendenciák növekedésével egyre
inkább a magyar vált a tanítás nyelvévé, különösen Geresden. Itt a két település összevonásával meg is szűnt
az iskola. Az óvoda 1976-ban kezdte meg működését.
27
Egy másik kutatópontomon, a Tolna megyei Németkéren például, ahol a lakosság több mint felét
kitelepítették, a kölcsönös látogatásokra a 70-es években kezdett sor kerülni. Az aktív kapcsolat Németkéren
sokkal inkább meghatározza az anyaországhoz való kapcsolatot és a német nyelvterület változatairól alkotott
elgondolásokat, mint Geresdlakon (részletesebben Heltai 2010b).
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a három kilométerre, egy dombon fekvő egykori uradalmi puszta, Kisgeresd. Az, hogy a
jelenlegi Geresdlak e három rész összevonásával alakult ki, ma is meghatározó diskurzus,
amely a korpuszban többféleképpen is kirajzolódott. Már az interjúk legelején
tematizálódott: a beszélők gyerekkori lakhelyük szerint identifikálták magukat
„geresdinek” vagy „lakinak”. A narratíva azután rendszerint folytatódott az iskolai
tanulmányokról beszélgetve, ugyanis míg Püspöklakon két nyelven, Geresden az iskola
megszűnéséig jellemzően magyarul zajlott az oktatás. A német nyelvhasználat mértéke
kapcsán a résztvevők azt is kiemelték, hogy Geresden mindig is több volt a magyar szó:
míg Lak „tiszta sváb” falu volt, Geresden magyar családok is éltek. Ha pedig az interjú
kellőképpen oldott hangulatban folytatódott és az adatközlő megnyílt, több esetben a
közösségben cirkuláló egyik ideológiai meggyőződés is explicitté vált: mind laki, mind
geresdi adatközlők megfogalmaztak olyan általánosító elgondolásokat, hogy a lakiak
„rátartiak”, „gőgösek”, „összetartóak”, a geresdiek „nyitottabbak”, „barátságosabbak”.
Ezek a jelzők nem egyszer váltak az „igazi svábok” esszenciális tulajdonságaivá (vö.
Irvine–Gal 2000). Például:
Tehát azért azt biztos, hogy hallotta már, hogyha elég régóta jár, hogy nem véletlen, hogy a
laki részen nincs olyan sok cigány, mint a geresdi részen. Mert a laki részen a svábok, ezek az
igazi svábok, ezek idézőjelbe’ kiutálják, aki nem közéjü- közülük való. Most lehet, hogy már,
már nem annyira erős ez a dolog, amiről beszélek, de de szóval ők- nagyon büszkék a laki
svábok.
(Ak=67 éves nő)

Az idézetben az adatközlő elgondolásait egy legitimáló aktussal kezdi: úgy írja le, mintha
véleménye az egész közösség véleménye lenne („biztos, hogy hallotta már”). Azáltal,
hogy mondandóját másokra is kivetíti, oldja elgondolása tartalmi feszültségét. Emellett
jelzi, hogy a kérdés a közösség belső, érzékeny saját ügye, amit egy kívülálló csak akkor
ismerhet meg, ha régebb óta jelen van („hogyha elég régóta jár”) a faluban. A németség
összetartásáról és a német lakosság többségi jelenlétének hangsúlyozásáról Laihonen is
beszámol bánáti falvakban készült interjúi alapján (Laihonen 2007: 107–108).
A geresdi-laki ellentét diskurzusa a tér konstruálásának gyakorlataiban is
visszaköszön. A laki részen találhatóak a közintézmények, ez a falurész az adminisztrációs
központ. Az infrastrukturális adottságokból fakadóan a közösségi élet jelentős része is itt
zajlik. Geresd, de főképpen Kisgeresd esetében az adminisztrációs központot
ellensúlyozandó saját értékteremtő narratívák rajzolódtak ki a korpuszban. Az egyik
geresdi adatközlő az alulról szerveződő közösségi életet tartotta Geresd egyik fő
erősségének. A kisgeresdiek pedig egy idilli minivilág, „a magyar Toscana” képét teremtik
meg narratíváikban:
(…) Közbe’ meg itt van egy paradicsom öö, ahova a- ahol érdem- érdemes élni, ahova
érdemes lenne jönni, beköltözni ebbe az egész faluba. Mondom, itt van most így hirtelen ·
szerintem húsz ház van eladó. Há’ nem véletlen a finnek az északi sark környékéről jönnek ide,
és negyed évet öö, vagy nyugdíjasok fél évet is eltöltenek egy évbe’ itt. És és hát bízom benne,
hogy még többet fog- jönnek majd. Meg németek, meg hollandok. Mm-, majd ez ö mozog. Hát
itt ez · ez a táj itt olyan, mint a magyar Toscana.
(Ak=62 éves férfi)
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Szezonális migráció
A szezonális migráció – azaz külföldiek házvásárlása és szezonális időtöltése –
Geresdlakon a nyelvi gyakorlatokat befolyásoló társadalmi folyamatok egyik
legjelentősebbike. Mivel én efelől érdeklődtem és tolmácsként, nyelvtanárként is jelen
voltam a közösségben, azokon a színtereken, amelyeken magam is aktív voltam, a
migráció jelensége sokféle formában tematizálódott, és az adatközlők sokféleképpen
reflektáltak rá. Kétségtelen az is, hogy a szezonális migráció jelensége annak a közösségi
térnek, amit az érintettek a kulturális élet különböző színterein narratíváikkal és nyelven
kívüli szemiotikai eszközökkel létrehoznak, szintúgy kiemelkedő eleme. Ugyanez igaz a
médiamegjelenésekre is. Az viszont, hogy a falu lakosai egyénileg mennyire vonódnak be
ebbe – a közösség bizonyos szereplői által megteremtett – kontextusba, igen nagy
változatosságot mutat. A bevonódás mértékének vannak nyelvi vonatkozásai is, de függ az
egyéni élethelyzet további sajátosságaitól is. Az ilyen szempontból a közösség perifériáján
állók vélhetően nem értenének egyet fenti állításommal, miszerint a szezonális migráció
Geresdlakon meghatározó folyamat.
A szezonális migrációnak28 nemcsak nemzetközi viszonylatban van tekintélyes
szakirodalma (alapvető áttekintésként l. Williams–Hall 2000), de a kérdés Magyarország
vonatkozásában is kutatott, elsősorban demográfiai, földrajztudományi szempontokból (pl.
Illés 2013, 2010, Illés–Michalkó 2008a, 2008b, Illés–Kincses 2008, Kincses 2009, Balogi
2010, Járosi 2007). Magyarországon – nyilvánvalóan eltérő motivációkkal – a Balaton
vidéke, Budapest és vonzáskörzete, valamint az ukrán, a román és a szerb határ menti
területek jelentik az öt legnagyobb vonzáskörzetet a külföldi házvásárlóknak. A
nyugdíjasok elsődleges célpontja a Balaton vidéke, ahol a németek mellett (arányuk 50%)
Az idegenforgalmi céllal történő, többnyire ingatlanvásárlással együtt járó szezonális vagy végleges
lakóhely-változtatás jelenségét a szakirodalom a turizmus és a migráció viszonyrendszerében vizsgálja. A
jelenségre a mobilitás motivációja és a résztvevők életkorából fakadó státusza alapján többféle elnevezés
használatos mind a magyar, mind az angol nyelvű szakirodalomban (jóléti/idegenforgalmi,
nyugdíjas/visszavonuló migráció, élménymigráció, rezidenciaturizmus, második otthonok turizmusa, vö.
Balogi 2010, Illés–Michalkó 2008a, 2008b, Illés 2010, 2013, Járosi 2007, Michalkó et al 2003, Hall–
Williams szerk. 2002, Williams–Hall 2000). Dolgozatomban Geresdlak esetében az általam semlegesebbnek
tartott szezonális migráció terminust alkalmazom, noha a „szezonális” jelző sem egészen helytálló, hiszen
többen végleg a faluba költöztek.
A terminusok sokfélesége is jelzi e mobilitási forma összetettségét és a kategorizáció nehézségét. A
Geresdlakon jellemző mobilitási formákat a szakirodalom alapján a fogyasztásorientált migráció esetei közé
sorolhatjuk (vö. Williams–Hall 2002: 35–38). Ezen belül elsősorban az új otthonban töltött idő mennyisége,
illetve a házvásárlás motivációja alapján tehetünk különbségeket. A szezonális turizmus különböző formáit
összeköti, hogy egy átlagos nyaralásnál általában hosszabb a kiválasztott helyszínen töltött idő, másrészt a
szálláshelyül szolgáló ingatlan megvásárlásával és a rendszeres visszatéréssel a hagyományos turistákhoz
képest intenzívebb kapcsolat épülhet ki az új lakosok és a helyiek között. Az új lakóhely kiválasztásában
kulcsfontosságúak lehetnek a korábbi turisztikai élmények, de szerepet játszhat például a család
újraegyesítésének igénye is. (Vö. Michalkó et al. 2003, Williams–Hall 2000.) A Geresdlakon házzal
rendelkező finnek és németek egy része a nyugdíjas migráció klasszikus kategóriájába sorolható, akik
ciklikus jelleggel az év meghatározott szakaszát töltik a faluban, jellemzően minden évben ugyakkor térnek
vissza. Mások viszont, elsősorban a még aktívabb korúak, előszeretettel utaznak Magyarországról tovább, és
geresdlaki házuk ilyenkor pusztán átmeneti szálláshelyként szolgál. Csak Geresdlakon számos formáját
tapasztaljuk tehát a szezonális migrációnak, amelyek a turizmus-migráció kontinuum különböző pontjain
helyezkednek el. Ezenkívül lényeges, hogy folyamatos mozgást tapasztalhatunk, a házvásárlás akár végleges
letelepedéshez, vagy éppen fordítva, a ház eladása a migráció megszűnéséhez is vezethet. (Vö. Williams–
Hall 2002, Heltai 2014b.)
28
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az osztrákok és a hollandok száma is magas (Kincses 2009). Empirikus kutatásokról
olvashatunk a Balaton környékén élő külföldiek (Kovács et al. 2004) és Zala megyei
osztrákok és németek kapcsán (Rodics 1998). Az itt jelzett magyarországi munkák főként a
külföldiek házvásárlásának motivációit keresik, és a jelenséget elsősorban a betelepülők
oldaláról vizsgálják. A hazai nyelvészeti szakirodalom a szezonális migráció kérdésével
kutatásom előtt csupán utalásszerűen foglalkozott (Kiss 2007).
A külföldi házvásárlás sem a németek, sem a finnek körében nem új jelenség. A
spanyol tengerpart a 60-as évek végétől a finnek közkedvelt házvásárlási célpontja. A
Costa del Sol-on a téli időszakban becslések szerint 15-20.000 finn tartózkodik, ebből kb.
2000 fő állandó lakos (Karisto–Leppälä 2008: 457). A portugál tengerparton szezonálisan
tartózkodó nyugdíjasok számát több százra teszik (Porre 2008: 479). Ezekkel a finn
közösségekkel számos szociológiai, turisztikai munka foglalkozik (l. Antti Karisto 2000,
2008). A spanyolországi finn kolóniák jelentősen eltérnek a geresdlaki finnek
közösségétől. Mivel jóval nagyobb számban és régebb óta vannak jelen, a spanyolországi
finnek zárt közösségeket alkotnak, jelentős infrastrukturális háttérrel (finn nyelvű
rádióműsor, újságok, kulturális szervezetek, ingatlanirodák, óvoda és iskola, vö. Karisto–
Leppälä 2008). A németek kedvelt céljai között szintén megtaláljuk a spanyol és portugál
desztinációkat, illetve népszerűek a francia és olasz területek is, valamint a keletebbre
fekvő országok, mint Magyarország vagy Horvátország (Sauer–Ette 2007: 64).
Geresdlakon 2016 tavaszán 25 háznak volt német, egynek osztrák és 24 háznak finn
tulajdonosa, az összesen 353 lakott házból. A munka világában még aktívak nyári
szabadságukat, a többiek évente átlagosan négy hónapot töltenek a faluban, elsősorban
ősszel és tavasszal.
A német háztulajdonosok két csoportra bonthatóak. A háború környékén a
Németországba kikerült helybeliek a 60-as évektől elkezdtek visszajárni egykori falujukba,
majd később, jellemzően a 90-es években házat is vásároltak. Ők alkotják az egyik
csoportot. Adatközlőim között két ilyen személy volt. Egyikük 63-tól évente járt vissza,
majd a rendszerváltás környékén házat vett, 2006-ban végleg visszaköltözött Geresdlakra.
Mindkettőjük családtörténete része a közösség múltjáról cirkuláló diskurzusoknak, számos
adatközlő utalt rájuk beszélgetéseinkben. Az egykori geresdlaki, majd visszatérő
„németek” mellett olyanok is vettek házakat, akik a rendszerváltás környékén általában
valamilyen baráti szálon keresztül jöttek a településre. A németek 90-es évekbeli
házvásárlási hulláma nem geresdlaki specifikum, Baranya más falvaiban és az ország
számos helyén volt ez jellemző (vö. Illés 2010).
Mindkét csoportban vannak olyanok, akik végleg a településre költöztek, és
olyanok is, akik szezonálisan, általában nyáron tartózkodnak ott. Ez utóbbiak közül több
család van, akik évek óta nem jártak a településen.
Az interjúk narratíváiban három releváns diskurzust tártam fel, amelyek a németek
körül bontakoznak ki. Az egyik a kor gazdasági-politikai jellegzetességeivel, a
németországiak és a magyarországiak eltérő anyagi lehetőségeivel és az ebből fakadó
feszültségekkel függ össze:
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Tm: És a németek is olyan sok kapcsolatot kiépítettek a helybeliekkel, mint a finnek?
Ak: Hát ööö természetesen. Ö hogy is mondjam? Öö kialakítják- vagy kialakították a
kapcsolatot először azért, mert nekünk szükségünk volt német márkára, őnekik meg jó kajára.
(nevet) Jól hangzik?
Tm: Igen · hát jó kapcsolatAk: Kapcsolat meg hát itteni születésűek voltak. Többnyire. Akik öö valamikor ki lettek
paterolva innen, olyanok- többnyire olyanok tértek vissza. Hát a kapcsolat · az olyan, hogy aki
nem · öm innen származott el, az bejött nagy arccal. Aztán rádöbbent, illetve ö · rá lett
világítva, hogy te épp nem te csináltad a spanyol viasztTm: Ühüm.
Ak: és akkor visszavett a lendületből. Tehát az eredeti német ··, nem sok van ugye, az az ö nem
tudott viselkedni. Nem tudott ö·, ez az übermensch előjött belőle.
Tm: Aha.
Ak: Ez ·· sajnos · kidomborodott.
Tm: Aha aha.
Ak: De természetesen, ha szóba elegyedünk, elbeszélgetünk velük is, finnekkel is, naná. ·
Úgyhogy nincs itt semmi probléma. Én úgy érzem, hogy jól van ez így, ahogy van.
(Ak= 64 éves férfi)

Az adatközlő élesen elkülöníti az egykori kitelepítetteket és az új betelepülő németeket.
Tematizálja a németekhez tapadó általános sztereotípiákat („fölényes”, „nagyképű”, vö.
Bindorffer 2007, Erb 2007b). Majd a közösség munkájának eredményeként értékeli, hogy
a betelepülők alkalmazkodtak és végül „jól van, ahogy van”, és kijönnek mind a
németekkel, mind a finnekkel. Ahogy a részletből is kitűnik, jellemző a közösségben, hogy
expliciten megkülönböztetik az „itteni születésű” és az „eredeti németeket”. A németekhez
fűződő sztereotípiák jellemzően csak utóbbiakra vonatkoztatva jelennek meg.
A másik, németekhez kapcsolódó elgondolás a finnekkel való összehasonlításban
az interetnikus kapcsolatok terén bontakozott ki. A németeket általában
visszahúzódóbbnak tartották az adatközlők. A különböző kiállításokon sem válnak a
németek a finnekhez hasonló módon a tematika részévé. Míg egy-egy tárgyon, rövid
szövegen keresztül a finnek a kiállítási tereken megjelenítik magukat, a németekre ez nem
igaz. Ennek számos, az egyén személyiségétől függő okai lehetnek, de úgy gondolom,
hogy a két betelepülő külföldi csoport közötti különbségben a nyelvi kérdések is szerepet
játszanak. Mivel a különböző német változatokon a németek könnyen tudnak
kommunikálni a faluban, ügyeiket gördülékenyebben intézik, valamint jóval
megszokottabb jelenség Baranya megyében, hogy németek vesznek házakat, számukra
kevésbé jelentőségteljes, hogy a mindennapi érintkezéseken keresztül elfogadtassák
magukat a falubeliekkel. A németek betelepülése így nem vált olyan explicit formában a
közösségi diskurzusok, például a közösségi terek konstruálásának meghatározó részévé,
mint a finneké, ahogyan azt a dolgozatban később tárgyalom (l. 3.3.3. fejezet).
A németeket övező harmadik diskurzus szorosan egybefonódik a település
jövőjéről szóló, lentebb tárgyalt „hanyatlás diskurzusával”. Az, hogy a faluban és a
környező településeken házat vásárolt németek egyre kevesebb időt töltenek
Magyarországon, és a fiatalabb nemzedék már nemigen jön, valaki közülük házát is árulja,
a falu elnéptelenedéséről, pusztulásáról szóló diskurzusokat erősíti, ami egyúttal rányomja
bélyegét a finnek megjelenésének értékelésére is.
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A házvásárlás okairól beszélgetve a geresdlaki adatközlők a nyelvi erőforrásokat is
megnevezték mint a németek számára vonzó geresdlaki tulajdonságot. A németek azért
jönnek Geresdlakra, mert könnyedén tudnak németül kommunikálni a helyiekkel. Ez az
elgondolás pozitívan befolyásolja a német használhatóságáról alkotott elgondolásokat. Az
is megjelent ugyanakkor az interjúkban, hogy a német nyelvtudás nem Geresdlak
specifikuma a régióban, tehát nem tekinthető unikális értéknek, ami viszont az attitűdök
semlegesedése irányába hat.
A finnek megjelenése már összetettebb magyarázatot követel. A finnek
házvásárlási hulláma 2001-ben kezdődött, majd láncreakciószerűen folytatódott.
Kezdetben rokoni, ismerősi szálakon terjedt Geresdlak híre, később pedig újságcikkeken és
ingatlanhirdetéseken keresztül is rátaláltak a falura. Az olyan kézenfekvő érvek mellett,
minthogy „hát biztos jobban tetszik itt nekik, mint otthon. Másképp nem tudom
elképzelni”, kettős érvrendszer bontakozott ki az interjúkban. Egyrészt olyan külső
tényezőkre hivatkoztak a geresdlaki adatközlők, mint a jó klíma vagy a kedvező árfekvés
(vö. Suikki-Honkanen 1996). Másrészt a közösség belső adottságait nevezték meg:
rendezettség, befogadó attitűd. Akik e „belső érvet” emlegették, náluk feltételezhetjük,
hogy a közösségről alkotott elgondolásaikra pozitívan hat a finnek megjelenése. Ezek az
elemek a finnek válaszaiban is megjelentek. De náluk egy harmadik fontos érvhalmaz is
tematizálódott, méghozzá Geresdlak kiváló elhelyezkedése. A finnek számára Geresdlak
egyszerre periféria (a nyugalom, csend attribútumaival) és egyszerre lokális és
globális centrum is (vö. Pietikäinen–Kelly-Holmes 2013): a faluból könnyen eljutnak
környező városokba (elsősorban Pécsre, Mohácsra), illetve „Magyarország Európa
közepén van”, ahonnan eljutnak számos környező európai országba is. De e kettősség
anyagi értelemben is kirajzolódott a finnekkel készített interjúkban: Geresdlak periféria,
mert ismeretlen és olcsóbb például a spanyolországi alternatívákhoz képest, de éppen ezért
a Geresdlakon házat vett finnek számára centrum is, hiszen számos (például egészségügyi)
szolgáltatást itt és nem otthon vesznek igénybe a kedvező árfekvés miatt. Ha a centrumperiféria metaforát a helyiekkel készített interjúkban keressük, tapintható feszültség
rajzolódik ki finnek és helyiek elgondolásai között. A helyiek diskurzusaiban Geresdlak
sokszoros perifériaként jelenik meg: nincs kielégítő közlekedés a környező városokba;
nincsenek munkahelyek; a fővárossal összekötő autópálya nagy késéssel készült el stb.
Ahogy a németek esetében is láttuk, a helyiek és a finnek eltérő gazdasági
státusza nem csak a házvásárlás motivációinak kérdésekor vált explicitté. Az alábbi
társalgásrészlet remek példája annak az udvariasan kikerülő stratégiának, ami e
témakörben sokszor jellemző. A társalgás egy helyi idős asszony és egy finn között zajlott.
Én tolmácsként voltam jelen. A beszélgetés az életveszélyessé nyilvánított laki templom
megmentésére indított adománygyűjtés apropóján bontakozott ki.
Helyi asszony (Ha): Igen. Igen. És Finnországba’ hányan laknak?
Finn (F): Most húsz.
Terepmunkás (Tm): Finnországba’!
F: Finnországba igen. Húsz ház. Húsz házat.
Tm: Suomessa. Montako asukasta on Suomessa? [’Finnországban. Hányan laknak
Finnországban?’]
F: Áh! Finnországban! Ötmillió.
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Ha: Ötmillió.
F: Mint Budapesten. (nevet)
Ha: És ott szegény emberek laknak?
F: Igen. Igen. Szegények is. Ei voi verrata sillä tavalla. [’Nem lehet így összehasonlítani.’]
Tm: Nem lehet összehasonlítani. Más.
F: Igen.
Ha: Aha. Jobbak?
Tm: Parempia ihmisiä? [’Jobb emberek?’]
F: Jobbak és rosszabb.
Ha: Úgy, mint mindenhol.
F: Mutta eräs asia on ero. Nykyajan ihmiset ovat hyvin kiireisiä. Ei ole aikaa toisille niin kuin
ennen. Ja niin kuin on täällä. Vielä. Pienessä kylässä. [’De van egy különbség. A mai emberek
mindig sietnek. Nincs egymásra idejük úgy, mint régen. És ahogy itt. Még. Ebben a kicsi
faluban.’]
Tm: Hogy van egy nagy különbség. Az, hogy Finnországba’ mostanába’ a mai emberek
nagyon sietősek. Nincs idejük semmire. És itt Geresdlakon, úgy érzik, hogy még van ideje az
embereknek egymásra.
Ha: Ühüm. Ühüm. És ott mennyit keresnek?
Tm: Mikä on palkkataso? Suomessa. [’Milyenek a fizetések? Finnországban.’]
M: Háát. Több. Több van.
Ha: És euró van ott is?
F: Mit?
Tm: Euro. Onko euro Suomessa? [’Euró van Finnországban?’]
F: Euro. Euro.
Ha: És ott nem tudnak gyűjtést csinálni? Ezt csak kérdezem. Nem mondok butaságot?
Tm: Sinun täytyy kysyä Suomessa ja kerätä siellä rahaa. [’Finnországban kellene megkérdezni
és ott kellene pénzt gyűjteni.’]
F: Niin minä teinkin. [’Éppen így is tettem.’]
Tm: Ott kezdődött az egész. A testvértelepülésen. Ott többen adományoztak.
F2 (Finn 2): Siellä on aloitettu. [’Ott kezdtük.’]
Ha: Hát ha ötmillió van és mindenki csak egyet ad. Az már ötmillió forint.
Tm: Igen.
F: (nevet)
Ha: Hát nem?
F: Igen, igen, hogyne, hogyne.
Tm: Jos jokainen suomalainen antaisi vain yhden euron. [’Ha minden finn csak egy eurót
adna.’]
Ha: Most elnézést kérek, hogy ilyet kérdezek. (nevet)
F: (nevet)
Ha: Hát ja.

A társalgás elején a geresdlaki idős asszony (Ha) megkérdezi, hogy Finnországban hányan
laknak. A finn partner (F) magyarul válaszol, de a kérdést nem érti pontosan és azt feleli,
hogy húsz (bizonyára úgy értette a kérdést, Geresdlakon hány finn van). Ezért segítségére
sietek, és először magyarul, majd finnül tolmácsolom Ha kérdését. Finn kérdésemre F
magyarul válaszol. Ezzel jelzi, hogy közvetlenül Ha-val szeretne interakciót folytatni,
amennyire kompetenciái ezt lehetővé teszik, és nem szeretné, ha feltétlenül tolmácsolnék.
Majd Ha megkérdezi, hogy Finnországban szegény emberek laknak-e. Mire F magyarul
annyit mond „szegények is”, majd finnül folytatja. A kódváltásnak indexikus értéke van:
halkabban, kifejezetten nekem mondja mintegy magyarázatot adva kurta, érezhetően
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információhiányos válaszához: „nem lehet így összehasonlítani”. De Ha nem adja fel
stratégiáját, további egyenes kérdéseket szögez F-nek, magyarul kérdezve: „Jobbak?”
Mire F ismét általánosító választ ad, magyarul. „Jobbak és rosszabb”. Majd finnül
folytatja. Ennek oka lehet az, hogy szeretné, ha én fordítanám – immár válasszal is
szolgáló – mondandóját, ami hitelesebbé válik a finn nyelv használata és a tolmácsolás
által. Válaszában az anyagi síkról általános emberi értékek dimenziójába tereli a
beszélgetést, hogy feloldja az anyagi különbségekről való faggatózás okozta feszültséget.
Témaváltása azonban nem jár sikerrel, hiszen megkapja immár teljesen expliciten a
kérdést: „És ott mennyit keresnek?” Erre már a válasz sem lehet kitérő: „Több. Több van”.
Végül Ha rákérdez, hogy ha jobb ott a helyzet, ott nem lehet-e gyűjtést csinálni, kérdése
direktségét önértékelő reflexióval enyhítve: „Nem mondok butaságot?” Mikor erre pozitív
választ kap, humoros fordulattal oldja fel a feszültséget: „Hát ha ötmillió van [ti. ember
Finnországban] és mindenki csak egyet ad. Az már ötmillió forint.” Majd immár kölcsönös
nevetés mellett Ha egy performatív kijelentéssel és saját magát alárendelt szerepbe hozva
igyekszik enyhíteni partnere esetleges arcvesztésén (vö. Goffman 1967): „Most elnézést
kérek, hogy ilyet kérdezek”.
Diskurzusok a jövőről
A szezonális migráció jelensége kapcsán egyrészt vitális falukép bontakozott ki az
interjúkban. A külföldiek megjelenését általában semlegesen („Nekem biztos nincsenek
útba’!”) vagy – gyakran a faluképre tett pozitív hatásuk miatt – pozitívan értékelték a
geresdlakiak. Ahogy azonban az alábbi részlet is rámutat, ez a pozitív hozzáállás nagyon
gyakran egybefonódik a falu általános jövőképéről cirkuláló negativitással:
Tm: És szerinted jó lenne, hogy ha jönnének még többen [ti. finnek]?
Ak: Igen. Jó lenne. Jó. Hát itt · ha végigmegyünk a falun, hát olyan sok üres ház van, és kár,
hogy elpusztulnak ezek. Mer’ ha nem lakják, hát lerombolódnakTm: Hát persze.
Ak: Elromlik minden meg. És ők meg, ha jól érzik magukat és rendbe rakják, és itt az emberek
szeretik őket, akkor miért ne jöjjenek.
(Ak=58 éves nő)

Ahogy itt is, a várható nyelvi változásokra feltett kérdésemre is (fognak-e még 20 év múlva
svábul beszélni Geresdlakon?) rendszerint a közösség egész jövőjét megkérdőjelező
válaszokat kaptam. Az interjúkból kirajzolódott általános diskurzus lényege, hogy svábul
nem fognak beszélni, mert az idősek száma fokozatosan csökken, de kérdéses, hogy
egyáltalán mi lesz a falu sorsa, hiszen a munkahelyek hiányában a 80-as években született
fiatalok a városokba költöztek, és ma már szinte alig születik gyerek a faluban 29. Az
elnéptelenedéssel nemcsak a nyelvi gyakorlatok átalakulásán keresztül szembesülnek a
falubeliek, hanem az épített környezeten keresztül is a szembeötlő mindennapi
tapasztalatok részévé válik. Ez is gyakran tematizálódott az interjúkban: „Elsődlegesen itt
Jól érzékelteti ezt a problémát a lakosságszám drasztikus csökkenésének ténye: míg a 2011-es
népszámláláskor körülbelül 850 fős volt a lakosságszám, 2016-ban ez az adat már csak mintegy 750 fő.
(Forrás: a 2011-es népszámlálási adatok:
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_03_03_2011.pdf
(2017.06.20.),
valamint
Magyarország közigazgatási helynévkönyve 2016 (szerk. Waffenschmidt Jánosné).
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a hetvenes években a mi korosztályunk, körül lehet nézni, biztos látható. Ezek a házak mind
a hetvenes évekbe’ épültek, azzal a szándékkal, lehet látni, hogy majdan itthon marad
minimum egy család még. Egy gyerek. És semmi lehetősége nincs itt kibontakozni” (Ak=64
éves férfi).
A közintézmények (iskola, óvoda, hivatal, étkezde) és a boltok mellett Geresdlakon
néhány magánvállalkozás (például virágbolt és fodrászatok) működik. Fontos munkaadó
emellett a Mezőgazdasági Zrt., amely körülbelül hatvan főt foglalkoztat. Munkalehetőség
ezen kívül a közeli városokban (Pécsett, Pécsváradon, Mohácson) van. Amellett, hogy a
település teljes jövőképét meghatározza a munkahelyhiány, a különböző nyelvi
erőforrásokról alkotott elgondolásokat is nagymértékben befolyásolja. Az adatközlők a
helyi változatot általában csak a falubeli szolgáltatások kontextusában tartják
hasznosíthatónak (vö. Erb 2007a, Knipf-Komlósi 1994, Erb–Knipf 1999, vö. 4.2. fejezet).
A falun kívüli munkahelyekről általában úgy vélték, hogy olyan beszédmódot követelnek
meg, amely az iskolában elsajátítható német változattal azonosítható. Többeknek
személyes tapasztalatai is voltak arról, hogy az egyik kontextusban értékes nyelvi erőforrás
egy másikban, például a munkaerőpiacon értéktelennek bizonyul (vö. Blommaert 2010):
„Mer’ nálunk is volt olyan kolléga, illetve jelentkező, aki svábul tud beszélni ·, németül
nem annyira, tehát ilyen hochdeutschot nem annyira. Tehát tájszólása van, másképp
mondja a szavakat, és elutasították. Ezáltal. Igen” (Ak=28 éves nő).
A munkahelyhiány további fontos következménye, hogy a faluból többen is
(elsősorban nők) német nyelvterületen vállalnak munkát. Ebben a kontextusban ismét más
megvilágításba kerülnek a különböző német nyelvi erőforrások. Itt már nemcsak az
intézményi változat, hanem a faluban elsajátított ismeretek is felértékelődnek. Ugyanakkor
a németországi kontextus folyamatos, hol pozitív, hol negatív visszajelzést is nyújt a nyelvi
kompetenciákról. A saját nyelvtudást értékelő narratívák rendre felbukkantak az érintett
adatközlőkkel készült interjúkban. A németországi nyelvterületen végzett munka, az új
változatokkal való találkozás a „helyes német nyelvről” alkotott ideológiákat is
befolyásolhatja:
Például ez a néni írt egy, karácsonykor én kint voltam, és akkor azt mondja, hogy írhat-e a
férjemnek egy képeslapot, hogy hát megköszönje, hogy milyen jó felesége van, tényleg, hogy ő
hogy ápolja őt, meg. Hát ez olyan levelet írt! Háát szó- Jéézusom, mire, most akkor ezt fordítsa
le. Hát olyan olyan hát tényleg nagyon, mintha olyan nagyon hivatalos lett volna. Jesszusom,
mondom. És akkor ez a ’Sehr geehrte’, mit tudom én, micsoda. Na, ez minálunk nincs. ’Liebe’,
azt kész, ahogy mi itt tanultuk így (nevet). De nagyon. Meg az a azt is, nemtom, ’Ehepaar’, azt
is nemtom hányféleképpen mondják, mire azt is akkor. Mondom, az mi, hát azt mondja, férjed.
Hát mondom, azt nem úgy mondjuk, hát azt mondja, az is az. Ja mondom, jó’ van akko’.

Az adatközlő a levélírásnak köszönhetően egy új regiszterrel került kapcsolatba, ami
itthoni tanulmányai és nyelvi gyakorlatai során nem vált repertoárja részévé. A levél
megírása lehetőséget adott közte és a német beszélő közötti metanyelvi társalgásra, ami a
változatok sokféleségére és kontextusfüggőségére irányította az adatközlő figyelmét.
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Közösségi élet
Az eddig bemutatott társadalmi folyamatok (elnéptelenedés, a német nemzetiség politikainyelvi helyzetének alakulása, a lakosság összetételének változása, a szezonális migráció) a
közösségi identitáskonstruálás változatos gyakorlatait hozzák létre. A geresdlaki közösségi
élet kutatói szemmel nézve igen aktív. Közösségi életen egyrészt gondolok a tényleges
formális vagy informális programokra, eseményekre, amelyek megszervezésére
rendszeresen vagy egy bizonyos alkalomhoz kötődően a településen sor kerül, beleértve a
programokat megelőző elő- és utómunkálatokat is30. Másrészt a közösségi élet részének
tekintem az olyan narratív produktumokat is, mint a falu újságja, a Geresdlaki Hírmondó
vagy a település honlapjai. Az adathalmazban négy nagyobb, de egymással összefüggő, a
közösségépítő gyakorlatokat döntően befolyásoló diskurzus jelenlétét észleltem.
(1)
A közösségi élet egy része a települési önkormányzat, illetve a német
nemzetiségi önkormányzat formális tevékenysége köré szerveződik. E két szereplő
tematizálja az identitásépítés sztenderdizált „nemzeti” és „nemzetiségi” gyakorlatait.
Ilyenek például az állami ünnepeken tartott közösségi események és bizonyos, a
nemzetiségi történelemhez kapcsolódó alkalmi megemlékezések (például a kitelepítésről
vagy a málenkij robotra hurcoltakról). Ezek a formális, sztenderdizált, azaz meglévő
mintára épülő és ismétlődő gyakorlatok az iskolai és óvodai munkában is megjelennek.
Német nemzetiségi oktatást folytató intézményekről lévén szó, a gyerekek német
énekekkel, táncokkal rendszeres fellépői a falubeli ünnepségeknek.
(2)
A közösségi élet kreatív gyakorlatai részben az etnikai identitás
konstruálásának, részben éppen egy közös, nem etnikai alapon szerveződő geresdlaki
imázs megteremtésének az eszközei. Geresdlakon 2016 tavaszán kilenc kisebb-nagyobb
kiállítás volt megtekinthető. A kiállítások egy részén a német nemzetiség néhány évtizede
még használt, a lakosoktól gyűjtött tárgyai kerülnek egy merőben új kontextusba. Ilyen
például a vállkendő-kiállítás, a hímzett törölközőket, pólyákat felsorakoztató kiállítás vagy
a különböző életképeket bemutató, „sváb” ruhákba öltöztetett babákból álló kiállítás. A
kultúra bizonyos szegmenseinek és a hozzá kapcsolódó nyelvi elemeknek (német feliratok
például a kiállított textíliákon) múzeumi objektumokká válása, zárt térbe kerülése a „sváb”
identitás és nyelv visszaszorulásának diskurzusát erősíti. Ugyanakkor – mivel ezek a
kiállítások a lakosok adományaiból és néhány kulcsszereplő aktív szervezőmunkájának
segítségével készülnek el – az összefogás diskurzusát is megteremtik. Másrészt a turizmus
kontextusában új funkciót is teremt a már használaton kívüli tárgyaknak, hiszen azok
látogatókat csalogató gazdasági erőforrásokká válnak (vö. Heller 2014). Fontos azonban
hozzátenni, hogy ezeken a közösségi tereken csak bizonyos nyelvek és változatok kapnak
indexikus jelentéseket, a cigány változatok és kultúrák a közösségi terekben törlődnek
(Irvine–Gal 2000), semmilyen formában nem jelenik meg. A közösségi élet más kreatív
gyakorlatai nem új kontextust teremtenek, hanem új közösségi produktumok létrehozása
mentén szerveződnek. Az ezekhez kapcsolódó narratívákból az egységesség diskurzusa
A geresdlaki kulturális és közösségi eseményekről részletesen l. Pachné Heltai 2016b. Itt csupán a
legfontosabbakat emelem ki: minden év októberében megszervezik a Gőzgombóc Fesztivált, novemberben
mézeskalács-kiállítás nyílik, májusban finn-magyar majálist rendeznek, majd augusztus 20-ai ünnepséget,
szeptemberben szüreti mulatságot tartanak. Ezek mellett állandó és időszakos kiállítások vannak a faluban,
működik egy galéria és egy tájház is.
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rajzolódik ki. Évek óta elkészül például a „közösségi összefogásnak köszönhetően” a „Falu
Bora” (1. kép31) vagy a fontos geresdlaki szimbólumokat és mindhárom településrész
intézményeit, magánházait megjelenítő, a médiában is sokat szerepelt mézeskalács-falva.
A közösségi identitáskonstruálás
kreatív gyakorlatai, amelyek megteremtik
az
összefogás
és
egységesség
diskurzusait, észlelhető feszültséget
teremtve kapcsolódnak össze a fentebb
részletezett „hanyatlás” diskurzusával.
A településről elköltözött fiatalok közül
ugyanis a nagyobb közösségi alkalmakra
(például a Gőzgombóc Fesztiválra vagy a
majálisra) sokan hazalátogatnak. Azonban
hiába a közösségi erő, fájó felismerés,
1. kép: a falu bora (részlet a Geresdlaki Hírmondóból) hogy ez nem elegendő a fiatalok
megtartásához. Ez a kettősség rajzolódik
ki például a falu honlapjának polgármesteri köszöntőjében is:
„A "geresdlaki érzésről”, a "geresdlaki közösségről", a miliőről beszélnek finn és osztrák
barátaink mikor visszatérnek hozzánk, amikor házat vesznek, otthont teremtenek nálunk. A
geresdlaki büszkeség! Fiataljaink, akik csak fizikailag költöztek máshova- büszkén hirdetik
szerte a honban- geresdlaki honukat, fogalommá téve Geresdlakot. Budapesten, Barcson,
Debrecenben, Pécsett, Kaposváron, Székesfehérváron...” 32

E feszültséget az adatközlők rendszerint a közösségen kívüli tényezőkre való utalással
oldották fel:
Tehát itt a polgármester úrnak kiváló érzéke van hozzá meg nyilván tehetsége meg igénye,
hogy a falu azért ne egy ilyen tespedt és állóvíz és olyan legyen, ahol semmi nem történik,
hanem olyan, ahol akár a fiatalok is jól érezhetik magukat. Mint ahogy éreznék is, ha munka
lenne, ennek az országnak a legnagyobb baja, hogy a kistelepüléseken meg a vidéken
gyakorlatilag nincs munka, muszáj elmenni a fiataloknak, elvándorolni.

(3)
A közösségi identitáskonstruálásnak sztenderdizált és kreatív gyakorlatai két
fontos további, külső szereplők által generált diskurzushoz kapcsolódnak. Ezek
katalizátorai és egyben „felvevőpiacai” is a geresdlaki narratív és szemiotikai
produktumoknak. Az egyik a finnek által teremtett Geresdlak-kép, amelynek visszatérő
eleme az „időutazás”. Mind az interjúkban, mind a közösségi alkalmakon, amelyeken részt
vettem és tolmácsoltam, mind a média magyarországi és finnországi felületein megjelenik
ez a metafora. Az egyik finn lakos a település polgármesterének írt levelében utalt erre. A
levélben egyébként a falu fejlesztésére tett ötleteit írta le33:

A kép megtekinthető a 2015. szeptemberi Geresdlaki hírmondóban:
http://geresdlak.hu/letoltesek/geresdlak_hirrmondo_09.pdf (2017.06.20.)
32
Olvasható: http://geresdlak.hu/ (2017.06.20.)
33
A részlet az eredeti finn levélből saját fordítás, kiemelés tőlem.
31
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„A finnek betelepülése véletlen következtében indult, de a falu legfontosabb húzóerejének és
pozitívumának egy dolgot tartunk: a faluközösségben olyan szellemiség uralkodik, amilyennel
egyébként már nem lehet találkozni. A faluban természetesen van jelen az, amiről másutt csak
beszélünk – a közösségi lét annak mindenféle megjelenési módjával. Geresdlakon, a mintegy
900 fős faluban a közösségi lét a mindennapi élet szokásaiban és gyakorlataiban, az emberek
egymás közötti kapcsolataiban jelentkezik. Számunkra, az idősebb idetelepült finnek számára
ez abba az időbe való visszatérés lehetőségét jelenti, ami Finnországban az 50-es, 60-as
években uralkodott. Az emberek egymásra történő közvetlen odafigyelése és egymásról való
gondoskodása, egymás szükség szerinti segítése, a néphagyományok és a régi tradíciók óvása
a közösségi lét különböző megjelenési formái Geresdlakon. A település lakosai maguk
mindezeket nem tartják különösebben számon, de a külső szemlélők azonnal észreveszik ezek
nagy értékét.”

A levél szövegében Geresdlak egy letűnt, máshol már nem létező világ megtestesítőjeként
jelenítődik meg. Az időutazás azonban nem egy fejletlenebb világba, épp ellenkezőleg, a
pozitív emberi kapcsolatok „paradicsomába” vezet. A „régi tradíciók óvásának” értéke az
olyan általános érvényű emberi értékekkel jelenítődik meg azonos szinten, mint az
odafigyelés és a gondoskodás. A szöveg szerint ez az idilli állapot azonban csak külső
szemlélőként tárul elénk. Jó példa ez arra, mennyire különbözően konstruálják meg a
geresdlaki hétköznapokat a finnek és a helybeliek (vö. a fentebbi centrum-periféria
oppozícióval, illetve lentebb, a tér konstruálásának kérdésével). Ezek a képek, amelyeket a
finnek diskurzusaikban létrehoznak és a helyi közösség felé magán- és a közösségi
interakcióikban (baráti beszélgetéseken, ünnepségeken és nem utolsó sorban a
médiamegjelenéseken keresztül) tematizálnak, egyrészt pozitív irányba formálhatják a
geresdlakiak településről alkotott elgondolásait, másrészt viszont az „egymás mellett
elbeszélés” veszélyét is magukban hordozzák. Azaz ha a helyiek és a finnek (vagy az
általuk közvetített, de a médiában új jelentéseket kapó, l. a dolgozat 4.3.3. fejezetét) képe
„a hétköznapi Geresdlak”-ról nagyon eltér egymástól, az feszültségekhez is vezethet.
Az emberi kapcsolatok máshonnan csak irigykedve figyelt idealisztikus képe az
alábbi, honfitársakkal folytatott feszültségteli társalgásnak is fontos eleme. Ez a társalgás
jó példa arra is, hogyan kapcsolódnak a geresdlaki diskurzusok egy másik kontextusban
globális társadalmi jelenségekhez (vö. Scollon–Scollon 2004). A társalgás 2016
szeptemberében a legnagyobb finn napilap online felületén némileg provokatív címmel „A
magyar vidéken van egy falu, ahonnan a fiatalok elköltöznek, a helyükre pedig finnek
érkeznek” megjelent cikk kommentelői között bontakozott ki34:
Tämmötti: Kateeksi käy lämpöön lähteneitä. Onnea vaan. Toivottavasti terveys ei petä. Silloin
ei lämpö auta ja tuskin unkarilaisen pikkukylän tarjoamat palvelut. Toisin kuin Suomessa
lämmöstä henkensä hädässä tänne lumitöihin tulleeilla pakolaisilla. Mikä on oikein!
[’Tämmötti ’Ilyesmi’: Irigykedik az ember a jó időt választókra [ti. azokra a finnekre, akik
melegebb éghajlatra költöznek]. Hát sok sikert. Remélhetőleg az egészségük nem hagyja
cserben őket. Akkor a meleg idő nem fog segíteni és a kicsi magyar falu szolgáltatásai is
aligha. Nem úgy, mint Finnországban a melegből a hómunkákba érkező, életükért aggódó
menekültek esetében. Ez így van rendjén!’]

A részlet saját fordítás. A cikk elérhető: http://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000002922455.html (2017.04.01.)
Részletes elemzését l. az 4.3.3. fejezetben.
34
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Arpad: Moni on joutunut kylässämme turvautumaan terveydenhuollon palveluihin, jotka
toimivat ammattitaidolla ja joustavasti ilman suomalaistyyppistä tk väliportaan jarrua.
[’Arpad: Sokunknak kellett már igénybe vennünk a falunk egészségügyi szolgáltatásait, amik
szakszerűen és rugalmasan működnek, nem úgy, mint a finn egészségügyi központok
útvesztői.’]
Pappilanmummo: Pari päivää sitten vierailin tässä kylässä. Mielenkiintoista. Aktiivisia ovat.
Kylässä on mm. Nukkemuseo. Siellä oli vanhojen huivien näyttely. Jossa oli satamäärin
kyläläisten päähuiveja, kirjailtuja pääasiassa mustia. Samoin kylässä oli näyttely kirjailuista
liinavaatteissa. Olipa mukaan päässyt suomalainen kastepöytäkin ja kastemekko ja luterilaisen
kasteen selostukset. Kylällä on yhteinen viinikellarikin. Lähes joka talo on lahjoittanut
ämpärillisen viinirypäleitä yhteiseen viiniin. Yhteisöllistä touhua.
[’Pappilanmummo ’lelkésznagyi’: Néhány napja vendégeskedtem ebben a faluban. Érdekes
volt. Aktívak. Többek között van a faluban egy Babamúzeum. Van egy régi kendőkből álló
kiállítás, ahol több száz fejkendő van a falubeliektől, hímzettek, főleg feketék. Aztán van egy
kiállítás hímzett ágyneműkből is. Volt ott egy finn keresztelőasztal és keresztelőruha is és az
evangélikus keresztelőről egy magyarázat. A falunak van egy közös pincéje is. Majdnem
minden ház adományozott egy vödör szőlőt a közös borhoz. Van közösségi program.’]

Tämmötti ’ilyesmi’ hozzászólásának feszültsége két oppozícióból fakad. A turisztikai célú
migrációt a kényszerből történő, a finn társadalmat is folyamatos kihívások elé állító
migrációval, valamint a kétségkívül fejlettebb finn egészségügyet a „kicsi magyar falu”
egészségügyi szolgáltatásaival állítja szembe. Hozzászólására Arpad, magyarországi
kötődését névválasztásában is indexáló geresdlaki finn lakos reagál, biztosítva Taämöttit a
falu megfelelő egészségügyi szolgáltatásairól, aminek egyik pozitívumát szerinte éppen a
közvetlenebb emberi kapcsolatok és a rendszer rugalmassága jelentik. Majd a társalgást
Pappilanmummo ’lelkésznagyi’ folytatja, aki nem kifejezetten az előző kommentekre
reagál, de közvetlenül az ő hozzászólásaik után írja le friss geresdlaki élményeit. Az ő
hozzászólásában egy aktív, sokoldalú falu képe bontakozik ki, amelynek találó metaforája
a „közös bor”, melyhez – kissé túlzóan – „szinte az egész falu” csatlakozott (vö. a fenti kép
szövegében szereplő számadattal). Ahogy Kumpulainen (2013) is megjegyzi, napjainkban
az aktivitás összefonódik egyfajta idealisztikus faluképpel. Ez az ideológia legalább
annyira táplálkozik az európai fejlesztéspolitikai narratívákból (vö. például az aktív
állampolgárság fogalmával), amennyire erősítik a lokális narratívák.
A finnek nemcsak explicit narratíváikban, hanem cselekedeteikben is táplálják a
közösségi összefogás diskurzusát. Rendszerint jelen vannak a közösségi alkalmakon,
valaki közülük például a kórus tagja, elindulnak a borversenyen stb. A finn kultúra tárgyi
elemei is rendre feltűnnek a közösségi terekben. A közösségi élet produktumainak a finnek
tehát egyrészt cselekvő megteremtői, másrészt fogyasztói is, hiszen ez jelenti számukra az
egyik legnagyobb vonzerőt.
(4)
A közösségi identitáskonstruálást meghatározó negyedik diskurzus a
létrehozott produktumok „exportálása” és a külső szereplőktől érkező visszajelzések
körül bontakozik ki. A Geresdlaki Hírmondóban megjelenő cikkek rendre beszámolnak
arról, hogy a közösségi élet „termékei” immár külső helyszíneken is népszerűsítik a
települést. Ilyen híreket olvashatunk:
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„Gőzgombóc készült a Szentlőrinci Gazdanapokon is!” (2016. szeptemberi szám)
„A Kincses Baranya Fesztiválon sikeresen népszerűsítettük büszkeségünket, a Geresdlaki
Gőzgombócot (…)” (2016. júniusi szám)
„Szeptemberi hónapban lehetőségünk volt arra, hogy Geresdlak négy állandó kiállításainak
egy részét a Totalart Egyesület szervezésében bemutathassuk Pécsett a Király úti galériában.”
(2015. októberi szám)
„Orosházán megnyílt Geresdlak vándorkiállítása szeptember 30-án.” (2016. októberi szám)
„Zebegény után Újpesten, a Halassy Olivér Általános Iskolában mutatkozott be Geresdlak
sváb hagyományait őrző kiállítások egy-egy szelete.” (2016. októberi szám)

Az ilyen eseményekről való beszámolók a közösségi összefogásnak köszönhetően létrejött
produktumokat már áruként konstruálják meg, amelyekkel a települést népszerűsíteni
lehet. De nemcsak a fizikailag mozdítható tárgyak válnak népszerűsítő termékké. Az aktív
közösség konstrukciója önmagában is olyan erőforrás, amely már látogatókat vonz a
faluba. 2016 nyarán például a testvértelepülésről, Zebegényről érkeztek hobbifestők a
faluba. Ahogy azt a Geresdlaki Hírmondóban olvashatjuk, egyikük jól sikerült korábbi
látogatása adta az apropót, amikor már megtapasztalta a „megfoghatatlan csodát”: „Két éve
azt sem tudtam, hogy a térképen van Geresdlak. És amikor idejöttem, akkor elámultam
ettől a csodától, ami várt engem! Láttam az embereknek a szeretetét, az empátiáját, a
település rendezettségét, egyszerűen megfoghatatlan volt ez nekünk. Természetesen az
itteni élményeimet azonnal hazavittem, hazaérve elmondtam az egyesületen belül, hogy ez
fantasztikusan jó hely!”35
Összegzés
A fejezet elején a scolloni nexuselemzés segítségével abból indultam ki, hogy a
közösségben cirkuláló diskurzusok, amelyek számos társadalmi-gazdasági-politikai
folyamat eredményeként alakulnak ki és módosulnak folyamatosan, döntő hatással vannak
a nyelvi gyakorlatokra. Az alfejezet célja a legfontosabb közösségi diskurzusok
azonosítása volt. Bemutattam a történeti események (betelepülés, második világháború
körüli események) mai lenyomatát, szó esett a két településrész lokális identitásáról.
Ismertettem a szezonális migráció jelensége körüli közösségi elgondolásokat, a jövőről
szóló legfontosabb diskurzusokat és a közösségi identitáskonstruálás gyakorlatait.
A nyelvi gyakorlatok szempontjából a legfontosabb megfigyelések a következők. A
történeti események és a jelenkori társadalmi-gazdasági helyzet összefüggésben áll azzal,
hogy a beszélők hogyan gondolkodnak az egyes nyelvváltozatok hasznosíthatóságáról. A
közösségi életben való részvétel összefüggésben áll azzal, hogy ki milyen nyelvi
erőforrásokhoz fér hozzá. A közösségi élet aktivitásai új szerepeket teremtenek a
faluban használt nyelvváltozatoknak. A falu iránti külső érdeklődésnek köszönhetően a
falubeli diskurzusok eltérő kontextusba kerülnek, és a finnek, valamint a média diszkurzív
gyakorlataikkal olyan képet teremtenek meg, amely igen különböző is lehet a helybeliekkel
készített interjúkban kirajzolódó faluképtől.

Geresdlaki Hírmondó 2016. szeptember: http://geresdlak.hu/letoltesek/geresdlak_hirrmondo_2016_09.pdf
(2017.06.20.)
35
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3.3.2. A nyelvi repertoárok sokfélesége (historical body)
A geresdlaki nyelvi gyakorlatok megismeréséhez a következőkben a közösség
szereplőinek magával hozott nyelvi tapasztalatait tekintem át, azaz a nyelvi repertoárok
sokféleségét mutatom be. Geresdlakon a két- és többnyelvűség igen változatos formákban
van jelen. Összhangban a korábbi kutatások eredményeivel (például Erb 2010)
elmondható, hogy a német nemzetiségűek ma már valamennyi korosztálya számára a
faluban a magyar az elsődleges kommunikációs eszköz, és a helyi német változatot mind
kevesebben használják, mégis rendkívüli változatosság jellemző a beszélők nyelvi
repertoárjára. Maga a nyelvcsere sem tekinthető – korántsem – lezárt folyamatnak, illetve a
közösséget érintő társadalmi folyamatok is átalakítják a nyelvi eszközkészletet.
Ahogyan azt a korábbi, a magyarországi németek között végzett empirikus
kutatások (például Erb 2006) is igazolják, valamint a kérdés általános szakirodalma is
rámutat (Bartha 1999, Borbély 2001, Bodó 2012), a fokozatos nyelvcsere esetében a
beszélők nyelvtudása generációs sajátosságokat mutat. Minél fiatalabb egy beszélő, annál
kisebb a valószínűsége, hogy a kisebbségi változat része aktív nyelvi repertoárjának. A
szakirodalom általában négy, tipikus generációra osztja a magyarországi német beszélőket.
Knipf Erzsébet (Knipf-Komlósi 2003) megkülönbözteti az (1) 1930 előtt született
legidősebb generációt, akik még a kisebbségi változaton szocializálódtak, (2) a középső
generációt (1930 és 1945 között születettek), akiknél már a magyar vált a kommunikáció
elsődleges nyelvévé, (3) a passzív kétnyelvűek csoportját (1946-60 között születettek),
akik a németet már intézményi kereteken belül sajátították el és (4) a fiatal generációt
(1960 utáni születésűek), akiknél már csak extrém esetben jellemző a helyi változat
aktívabb ismerete. A tipikus generációk megléte alapvetően a geresdlaki német
nemzetiségű közösségre is igaz. Ugyanakkor az egyéni élethelyzetektől függően egy-egy
generáción belül is nagy különbségekkel találkozunk. Korábban (Heltai 2011a) a
geresdlaki közösségben három tipikus generációt különböztettem meg. Vízválasztónak az
1944-es évszámot tettem meg, hiszen az ezután született falubeliek a magyar telepesek
érkezése miatt már jóval többet érintkeztek a többségi nyelvvel a szűkebb környezetben,
valamint a magyarosító nyelvpolitika következtében az iskolában is. A fiatal generációba
pedig az 1970 után születetteket soroltam, akiknél az intézményi németoktatásnak már
kulcsszerep jutott. Ezt a durva felosztást továbbra is helytállónak látom, de tekintettel az
egyéni változatosságra, az árnyalt kép bemutatásához megfelelőbbnek tartom, ha nem
tipikus generációkra, hanem a nyelvi repertoárt meghatározó tipikus tényezőkre fókuszálva
tárom fel a sokféleség okait.
Az életkor két fő tekintetben mindenképpen meghatározó. Egyrészt ettől függ,
hogy a beszélő a tágabb közösségben milyen nyelvi kontextust tapasztalt szocializációja
során, másrészt ennek függvénye az is, hogy éppen milyen oktatáspolitikai időszakban járt
iskolába, ott milyen tanítóval, nyelvi környezettel találkozott. Az alábbi részletben egy 84
éves (Ak) és egy 75 (Ak2) éves adatközlővel beszélgettem nyelvi gyakorlataikról:
Tm: Gyerekkorában svábul beszéltek?
Ak1: Hát persze, persze. Há’ alig beszéltünk magyarul. Há’ nem nagyon. Ugye mikor már
mentünk az iskolába. Még akkor se olyan nagyon.
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Tm: Ühüm. És akkor otthon a szülei, testvérei mind svábul?
Ak1: Igen, igen. Öregapám nem is nagyon tudott · magyarul.
Tm: És a maga szülei már tudtak?
Ak: Hát azok már kicsit jobban, de (…)
[…]
Tm: És M. nénivel szoktak még beszélni?
Ak1: Hát ha együtt vagyunk, akkor csak svábul beszélünk.
Ak2: Svábul.
Ak1: Nem beszélünk magyarul.
Tm: Például amikor telefonált délután magának, akkor is svábul?
Ak1: Hát akkor is. Legtöbbször.
Ak2: Így is, úgy is, ahogy éppen jön.
Ak1: Ja hát néha akkor egy-két szót magyarul ugye. Én a lányokkal a legtöbbet svábul
beszélek, de ők magyarul válaszolnak.
Tm: Már a saját lányai?
Ak1: Igen.
Tm: Aha. Akkor ők is jól megértik.
Ak1: Persze. Persze. Megértik. Még.
Tm: És tudnának is beszélni?
Ak1: Tudnak még beszélni. Az Anna, a kisebbik, az pláne így tud beszélni. Egy kicsit · hát
másképpen, mert hogyan is mondjam, őAk2: Az iskolában biztos.
Ak1: Nem az iskolába’, hanem egy német családnakAk3: -tervezte a házat
Ak1: Ja, tervezte. Na, hol is. […] És azokkal ugye telefonált meg lement oda, és németül
beszélt, hát akkor nem ilyen svábul, mint mink, hanem egy kicsit- hát kicsit másképp, ugye.
Tm: Igen. És amikor a lányai kicsik voltak, milyen nyelven beszélt hozzájuk?
Ak1: Mikor kicsi, hát svábul, hát németül, ugye. Hát nem. Mikor iskolába jártak, ugye. Otthon
nem beszéltünk mink magyarul.
Tm: És maga hol tanult meg magyarul?
Ak1: Hát hol? Itt.
Tm: Az iskolába’?
Ak1: Az iskolába’ is és utána ugye akkor [hosszú szünet, hezitálás] sok telepes ugye, ha szabad
mondani ugye,
Ak2: Szabad persze.
Ak: Na, hát így beszéltünk akkor többet magyarul. De ezelőtt nem.
Ak2: És már akkor, amikor együtt dolgoztunk a munkahelyenAk1: Akkor is már keverve volt, ugye. Akkor is köllött · hát egyszer németül, akkor a
magyarnak nem tetszett, ugye, hát akkor.

A beszélgetésből kiderül, hogy az 1925-ben született adatközlő nagyapja még nem tudott
magyarul, szülei sem nagyon. Családi szocializácója tehát egyértelműen a helyi német
nyelvváltozaton zajlott. A magyar a közösség többségi társadalomba történő
asszimilálódásával, a telepesek megjelenésével párhuzamosan vált sokat használt nyelvi
erőforrásává. Erre a generációra általánosan jellemző, hogy a magyart az intézményi
szocializációba lépve, fokozatosan tanulta meg. Annak, hogy a lakosság elmagyarosodása
e generációnál ma is érzelmeket kiváltó kérdés, két helyen is vannak nyelvi jelei. Egyrészt
a telepesekről szólva explicit metanyelvi kommentárt fűz az adatközlő mondandójához
(„ha szabad mondani”), másrészt a munkahelyi nyelvi konfliktus kapcsán hosszabb szünet
és partikulák halmozása („ugye hát akkor”) árulkodik hezitálásáról. Kortársaival az
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adatközlő ma úgy beszél „ahogy éppen jön”, a többféle nyelvi erőforrásból táplálkozó
beszédmód természetes és gyakori. Lányaival gyerekkorukban németül beszélt.
Szemléletesen kirajzolódik, ahogy a jelenlévő másik, szintén idős adatközlővel közösen
terminológiát teremtenek a fiatalabb generáció eltérő beszédmódjáról való társalgáshoz, a
különböző német nyelvváltozatok megnevezéséhez. Ak1 megjegyzi, hogy lánya „egy
kicsit másképpen” beszél németül, mint ő, majd metanyelvi megjegyzésével jelzi („hát
hogy is mondjam”), hogy az egyes német nyelvváltozatok megkülönböztetésére nincs
egyértelmű stratégiája. Ez a megjegyzés árulkodik arról a jelenségről, amit a legtöbb
adatközlő esetében érzékeltem, miszerint a különböző német nyelvváltozatokat nem fix,
önmagukban létező kategóriának tekintik, hanem színterekhez kötik. Ak2 is, segítségére
sietve Ak1-nek, éppen ezt teszi: rögtön egy intézményhez, az iskolához köti a fiatal lány
beszédmódját. Kiderül azonban, hogy nem az iskolában megtanult erőforrásokról, hanem
németországi beszélőktől elsajátított erőforrásokról van szó. Ak1 a sváb/német oppozíciót
nem az otthon tanult/iskolában tanult változatokhoz köti. Saját beszédmódját is jellemzi
„németként” és „svábként” egyaránt. Érdemes még kiemelni a részlet kapcsán, hogy az
idős generáció tagjai általában nem tulajdonítottak nagy jelentőséget az intézményes
némettanulásnak.
Ahogyan arra például Bindorffer (1997) és Knipf-Komlósi (1994) is rámutat, az
életkor mellett nagyon fontos tényező, hogy volt-e a családban vegyes házasság, került-e a
szűkebb családba olyan, aki nem tudott németül, és aki miatt a családi kommunikáció
inkább magyarul zajlott. A vegyes házasságok hatása jellemzően a középkorúak
generációjánál jelentkezett. Egy 43 éves adatközlő például úgy gondolta, annak, hogy az ő
családjukban megszakadt a nyelvátadás, édesanyja székely származása az oka:
Nem, sajnos nem [beszélt a nagymamám hozzám németül]. Sajnos nem. Ez a problémám,
hogy. Szüleim is szerették volna, meg mondták is neki többször, hogy beszéljen a gyerekekkel,
mármint így velünk németül, de valahogy. · Tényleg nem tudom őt se, mer’ nem magyarázta
meg, hogy miért, de talán az is szerepet játszhatott benne ugye, hogy anyukám is székely
családból, tehát székely lány volt, és talán az is, hogy nem akarta, hogy ne értse meg, amit
nekünk mond, mert ugye azér’ anyós meg a menye között (nevet) konfliktusok voltak is, meg hát
ott mindig nagy az esély rá, és és talán ezért is, hogy ne legyen ebből családi probléma, hogy
ő nem érti meg. És így. Hát hogyha jöttek, így az utcában laktak azért ilyen bőszoknyás
asszonyok, és akkor ö · emlékszem, hogy itt az utcában nekünk volt először tévénk, és akkor
jöttek mindig tévét nézni, és hát akkor ahogy ők egymással beszéltek, talán onnan ragadt rám
valamennyi. De de így velem nem igazán, nagyon ritkán beszélt az omi. (nevet) Úgy neveztük,
hogy omi.

A részletből kiderül, hogy ugyan az adatközlő szülei pozitív attitűddel álltak a kérdéshez,
nagymamája inkább csak kortársaival, a „bőszoknyás asszonyokkal” használta a helyi
változatot. Az idézetből kitűnik az is, hogy a régi viselet utcaképből való eltűnése – a 70-es
években épült többgenerációs, ma üresen álló családi házak mellett – a narratívákban a
nyelvcsere és az elnéptelenedés folyamatának egy vizuális jelképe. Például megjelenik ez a
falut bemutató, a Gőzgombóc Fesztiválra készült füzetkében (2008) is: „A népviselet mára
eltűnőben van, de látni még az utcán hétköznap és ünnepnap is egy-egy idősebb személyt
népviseletbe öltözve.”
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A családi adottságoktól függ általában, hogy a középső generáció csak
nagyszüleivel vagy még szüleivel is aktívabban használta-e a német erőforrásokat. Ahol
minden házastárs német nemzetiségű volt, ott akár a mai napig a német az elsődleges
alkalmazott erőforrás a szülők és nagyszülők között. A középkorú korosztálynál még
gyakori volt, hogy amíg nem kerültek be az intézményes szocializáció intézményeibe,
addig inkább a német, utána viszont a többségi nyelv vált legtöbbet használt erőforrásukká
(vö. Knipf-Komlósi 2003). A váltás gyakran valamilyen traumatikus, a közösségen
kívülről jövő élménnyel kapcsolódik össze: „Én nem is tudtam magyarul […] Aztán
egyszer kórházba kerültem olyan ötévesen, semmit nem tudtam magyarul, és akkor utána
kezdtek tanítani, mert hát beteges gyerek voltam, és hát hogy valamit ott is értsek, semmit
nem értettem magyarul” (61 éves adatközlő). Ennél a generációnál már az iskolai
németoktatás jelentősége meghatározóbb. Többen már gimnáziumi tanulmányaik során is
tanultak németül.
A vegyes házasságok kapcsán kiemelendő továbbá, hogy több olyan interjúalannyal
is beszélgettem, akiknek házastársa horvát nemzetiségű családból származik (a helyi
megnevezéssel sokac). Ezek a házastársak jellemzően valamilyen környékbeli településről
kerültek Geresdlakra, de az egyik interjúalany férjének felmenői például a volt Jugoszlávia
területéről származtak. Többen nyilatkoztak úgy, hogy házastársuk családjában még
használatos a horvát egy helyi változata, azonban amikor ők is jelen vannak, az idősebb
családtagok is magyarul kommunikálnak.
Ahogyan arra korábban is kitértem már, a házastárs mellett meghatározó tényező az
is, hogy vannak-e németországi rokonai a családnak, és hogy a rokonok milyen
intenzitással jártak Geresdlakra. A rokonok látogatásai során egyrészt az egyébként a
család mindennapjaiban már passzívan jelenlévő tudás ismét aktívvá vált: „Folyamatosan
nem beszéltem a férjemmel németül, most esetleg egy-egy ilyen kifejezést vagy nem is
tudom. Meg hát persze most ha ilyen volt, hogy vannak német rokonaink, ha azok itt
vannak, akkor egy idő után, akkor másfél-két nap után tényleg németül beszélünk. Akkor
mindenki a házban németül beszél” (51 éves nő). Másrészt mind az idősebbekre, mind a
középkorúakra igaz, hogy a németországi rokonok látogatásain keresztül kaptak képet a
németországi német változatok heterogenitásáról. Az alábbi, két idős (Ak=77, Ak2=82
éves) asszony közötti beszélgetés e tekintetben több fontos tényezőre ráirányítja
figyelmünket.
Ak1: Az én unokabátyám az 50-be’ ment ki, ő már akkor úgy törve beszélte a magyart, tehát ő
is tudott magyarul. De már nem olyan jól, a felesége az egy évvel később ment ki, az
himesházai lány volt és · az az jobban tudott magyarul beszélni még, mint az én unokabátyám.
Meg a R., az unokahúgom. Az is tudott magyarul, mer’ ő is már akkor már kislány volt és
szolgált már Pécsen. Gyerekek mellett volt. És akkor ő is már magyarul tanult ottan, de már
kint ugye nem gyakorolták, akkor márTm: -elmaradt
Ak1: elmaradt. Ja ja.
[…]
Ak2: Amikor először bejöttek, mikor a L. először bejött, mer’ ennek a férje német volt. És
akkor alig is- alig tudtunk vele beszélni.
Ak: Meg ilyen gyorsan.
Ak2: Meg olyan gyorsan beszélt.
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Ak1: Németül.
Ak2: Utána, akko’ mikor már többször bejött, akkor már jobban értettük, akkor ő is már. De
először olyan gyorsan beszélt, hát nem értettük meg, és németül beszélt. És nem értettük meg
(nevet).
Ak1: Ja, alig lehetett be- izé · megérteni.
Ak2: De utána akko’ már többször jöttek úgy. Több évbe’.
Ak1: Minden évbe’. Volt hogy kétszer is. Az én unokabátyám volt hogy három-négyszer is.
Kocsival.
Ak2: Akkor már volt, hogy ő is jobban értett minket, meg mink is őt jobbat értjük. Először alig
értettük egymást (nevet). Ő is német volt, meg mink is németül, és alig tudtunk vele beszélni.
Hát a a felesége, az ilyen idevalósi volt, hát azt mégis jobban értettük, de ez ilyen német volt, és
akkor ilyen gyorsan beszélt, hát én nem értlek, hogy mit akarsz (nevet).

Ak1 elmondásából kiderül, hogy unokabátyja, felesége és lányuk az 50-es évek elején
kerültek ki Németországba. Ekkor már lányuk is, aki Pécsen szolgált, tudott magyarul.
Ahogy itt is hangsúlyozza az adatközlő, sok asszony és fiatal lány nyelvi gyakorlatainak
alakulásában, a magyar nyelvi ismeretek elsajátításában meghatározó szerepe volt a
környékbeli városokban vállalt munkának. Erb és Knipf (1999) arra hívják fel a figyelmet,
hogy a lányok szolgálókként más településeken eltöltött hónapjai egyfajta „ad hoc”
regionális német köznyelv esetleges kialakulásában is szerepet játszhattak. A német
nyelvterületre kikerült családtagok a geresdlaki nyelvi folyamatoknak éppen ellentétes
irányát élték meg, náluk a magyar nyelv használata csökkent. Amikor a családtagok egy
évben akár három-négyszer is hazajöttek, esetleg magukkal hozták németországi
házastársaikat (ahogy Ak2 meséli), a német lett a közös kommunikációs erőforrás. A
geresdlaki családtagok ekkor szembesültek a változatok heterogenitásával, azaz találkoztak
sajátjukétól jelentősen eltérő német beszédmódokkal. A németországiakkal történő
kapcsolattartás az etnikai önmeghatározásban is következményekkel jár. Ak2 a rokona
németországi férjét először egyértelműen a német etnonimával nevezi meg. Majd amikor
rokonáról és annak férjéről egyszerre mesél, érzékelhetővé válik, hogy már nem tartja
alkalmasnak az imént használt egyértelmű német kategóriát, és Magyarországi rokonát
ilyen idevalósi-nak, németországi férjét ilyen német-nek nevezi. Az identitásnak nincsenek
tehát fix kategóriái, hanem egymáshoz képesti viszonyukban határozza meg az adatközlő
(vö. Barth 1969).
Az egyes beszélők nyelvi repertoárját a munkavállalás is befolyásolja. Elsősorban
a középkorú és a fiatal generációnál lehet nyelvtudásukban fontos tényező, hogy
dolgoztak-e német nyelvterületen hosszabb ideig vagy esetleg valamilyen hazai cégnél
német-e a munkanyelvük. Ez befolyásolja egyrészt azt, hogy milyen változatok beszélőivel
találkoztak, másrészt, ahogyan azt Erb is megállapítja (2007a: 64), hogy mennyire
pozitívan értékelik a német nyelvváltozatok használhatóságát, illetve hogy mennyire kötik
az egyes változatokat különböző nyelvhasználati színterekhez. Ez utóbbira jó példa az
alábbi, 29 éves némettanárnőtől származó részlet: „A hochdeutsch az nekem arra való,
hogy azt a rakás iratot elintézzem, mert az hochdeutsch. És akkor az agyam meg svábul
működik. Ez ilyen, nem tudom, hát ezt az egyetem is csinálja részben, mert az ember
megszokta, hogy a tudományos élet az rendesen működik, a tévé rendesen működik, és
itthon meg svábul beszélünk, mert hát ez áll az ember szájára.”
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Még nagyobb az egyéni változatosság a német nyelvű médiafogyasztási szokások
területén, amelyek szintén alakítják a nyelvi erőforrások készletét (vö. Knipf–Erb 1995).
Ugyanígy egyedi esetei vannak annak, hogy a külföldi utazásokon szerzett tapasztalatok
milyen irányba mozdítják a nyelvi erőforrások használhatóságáról alkotott elgondolásokat,
ezáltal ösztönzik-e vagy csökkentik-e a kisebbségi nyelvhasználatot.
A vegyes házasságokon túl a további interetnikus kapcsolatoknak is fontos szerepe
van az egyéni nyelvi életrajzok alakulásában. Az alábbi 64 éves férfi adatközlővel
folytatott beszélgetésben ennek jelentősége is kirajzolódott.
Tm: Te idevalósi vagy, geresdlaki, vagy úgy kerültetek ide?
Ak: Valamikor itt születtem […], de hát apám, anyám az úgy került ide. Mi gyerekek már itt
születtünk.
Tm: Ühüm. És sváb család vagytok?
Ak: Nem, nem, nem. Apám x-i, anyám az meg y-i. Úgy kerültek ők ide. […] De mi már itt
születtünk. Én nem laktam máshol sose.
[…]
Tm: És ezt az itteni sváb nyelvet megérted?
Ak: Háát · ja mostan már hogy mennek. A feleségem az sváb asszony, sváb lány, úgy mondom.
A mama az csak svábul beszél az asszonnyal. Valami ragad a koszon kívül is, tudod. (nevet)
Tm: Érted vagy kicsit beszéled is?
Ak: Hát most amióta vannak ezek a németek, ide bejöttek, tudod az X meg az Y meg a Z.
Azokkal már egy kicsit kommunikálunk is azér’. Tudod, annyira tüke nem lehet az ember,
hogy valami ne ragadjon rá.
Tm: Aha. És milyen gyakran szoktál így németül beszélni?
Ak: Én nem tudok perfekt németül, csak én amikor beszélek, akkor mondom neki, a felit
magyarul, felit németül, de mi megértjük egymást. […]
Tm: És minden nap beszélsz velük?
Ak: Há’ persze, a legtöbbször. Most amikor tudod fent vagyunk az Y-nál, és akkor jön a D.S.
szőlőt munkálni, szüretelni, segíteni. Csak németül megy a duma. Külön nem fognak énnekem
magyarul beszélni, tudod. Hát mindig megértem, inkább megértem, mint beszélem.
Tm: Aha. És ezt mind itt tanultad Geresdlakon, vagy iskolában is volt német óra?
Ak: Volt német óra, de nem jártam én. Hát akkor tudod az olyan. (–)
Tm: És akkor minden itt ragadt rád.
Ak: Persze, hát most. Ha lett volna mittomén a családba’ véletlen egy öregasszony · én a
gyerekkoromat, hát az összes sváb gyerekkel, magyar nem volt ám akkor nagyon itt. Az összes
sváb gyerekkel játszottunk, szaladgáltunk, fociztunk. Hát nincs is nagyon magyar itt. Most is
énnekem a legtöbb sváb haverom vannak, sváb gyerekek.
Tm: És ők használják még a svábot, a te korosztályod?
Ak: Hát hogyne, hogyne. Hogyne!
Tm: Egymás között is? Vagy csak idősebbekkel?
Ak: Neem, hát azok egymás között is. Perfekt beszélnek egymással svábul, hát hogyne.
Tm: És akkor te be szoktál csatlakozni?
Ak: Persze, há’ hogyne. Csak én nem tudok nekik úgy nagyon visszaválaszolni. Megérteni
megértem én a nyolcvan százalékot, csak nem tudok nagyon visszabeszélni. Beszélek én vissza
is, csak hát nem annyira tudod úgy…

A magyar származású adatközlőre tehát a családban, leginkább anyósától „ragadt” a
nyelvtudás, illetve a faluba beköltözött németekkel kiépített kapcsolatainak köszönhetően.
Saját nyelvtudását nem minősíti „perfektnek”, a „tökéletesség” azoké, akik „sváb
gyerekek”. A jó nyelvtudást metanyelvi szinten tehát összeköti a családi szocializációban
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elsajátított nyelvtudással. Ha vele is lett volna a családban „egy öregasszony”, biztosan ő is
jobban tudna. De amikor a kommunikációs funkció szerint értékel, pozitívan beszél saját,
főleg receptív kompetenciájáról. A részlet kapcsán megjegyzendőnek tartom még azt a
viszonylag gyakori tapasztalatomat is, hogy a nem német nemzetiségűek általában jóval
nagyobbra értékelték a német nyelv használatának mértékét a faluban, mint a német
nemzetiségűek.
A cigány adatközlőkkel készített interjúk és beszélgetések alapján az mondható,
hogy a cigány közösségben is változatos nyelvi repertoárokkal találkozunk. A falu egykori
cigány lakosai, akik az idősebb adatközlők elmondása alapján a falu szélén és a közeli
erdőben éltek, mára kicserélődtek. A faluban ma élő cigányok általában betelepülők,
jellemzően a 90-es évek során kerültek a településre. Beás, romani és magukat
egynyelvűnek mondó adatközlőkkel is találkoztam. Ahogyan az más közösségekben is
elmondható az empirikus kutatások alapján (például Réger 1987, Pálmainé Orsós 2004,
2007, Bartha 2007b, Bodó 2001), a Geresdlakon élő cigány családok esetében is
folyamatban van a nyelvcsere. Az adatközlők az interjúkban arról számoltak be, hogy
gyerekkorukban a többségi magyar mellett egy (sőt, esetleg több) cigány változatot is
használtak szüleikkel. Olyan adatközlő is volt, aki gyerekkorában a tágabb közösségben
vagy később házastársa révén ismerkedett meg családjáétól eltérő változattal. Az alábbi,
egy testvérpárral folytatott beszélgetés részletéből is kitűnnek mindezek a jellegzetességek
(Ak=58, Ak2=39, mindketten nők). A testvérpár családjaikkal 91-ben került Geresdlakra
más baranyai településről „baráti kapcsolatokon” keresztül.
Tm: És otthon gyerekkorukba’ vagy a szüleik beszéltek a magyaron kívül más nyelvet?
Ak2: Hát a mi nyelvünket. Igen.
Tm: És az milyen nyelv? Beás vagy-?
Ak2: Beás.
Tm: És ők mindig azt használták?
Ak: Hát ők sokat.
Ak2: Ők sokat. A nagyszülők mindig.
Tm: De tudtak magyarul is, vagy?
Ak: Magyarul is tudtak.
Tm: A nagyszülők is?
Ak és Ak2: Igen, igen.
Tm: Aha. És maguk megtanulták? Tudják ezt a nyelvet?
Ak: Hát a nővérem az igen. Mondjuk én is, de nem mindent. Tehát most. Így- így nőttem én föl
végül is, hallani hallottam, sok mindent értek. Beszélni is azért tudok, de nem mindent. TehátTm: Aha. És a szülőkkel beásul beszéltek vagy magyarul?
Ak: Hát volt, volt, hogy beásul is.
Ak2: Többször beszélt édesanyám. De mikor már idekerültünk Geresdlakra, akkor má’
nemigazán beszéltük a nyelvünket. Beszéltek na, a mama meg a papa.
Ak: Hát így magunk közt. A családba’. Ugye hát most itt senki nagyon úgy nem, nincs.
Tm: Aha. Itthon használták akkor.
Ak: Igen.
Tm: És egymás között is használják?
Ak: Persze.
Tm: Sokszor?
Ak2: Hát van, igen, van. Én főleg.
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Ak: Igen. Hát ő, ő többet tud a nővérem, mint én. Hát megérteni megértem, csak az, hogy nem
mindent tudok mondani vissza.
Tm: Melyiket használják többet?
Ak2: Hát úgy, hogy ha így együtt vagyunk testvérek, azért beszélgetünk. Nem? Beszélgetünk.
A mi nyelvünket. De az, hogy ha így társaságba’ vagy valahol elmegyünk, akkor csak a
magyart használjuk.
[…]
Tm: Maguk beszélnek a gyerekeikhez beásul?
Ak2: Én igen.
Ak: Egy-két szót szoktam én is nekik szólni.
Tm: És ők van, hogy válaszolnak?
Ak: Hát, nem.
Ak2: Ezek nem.
[…]
Tm: És ebből a svábos németből, amit itt beszélnek a faluban, értenek valamit?
Ak: Semmit, semmit.
Ak2: Már itt lakunk, hát már 21 éve lesz most augusztus 13-án. És semmit.
Tm: De szokták hallani, hogy a nénik, bácsik így beszélnek?
Ak2: Sokat, én sokat.

A részletből kiderül, hogy az adatközlők családjában jellemző a generációk szerinti
nyelvtudás. A nagyszülők mindig, a szülők pedig sokat használták a „saját nyelvüket”. Az
idősebb testvér is többet használja, mint a fiatalabb adatközlő, gyerekeivel is többet beszél
saját nyelvváltozatán. A szűk családi körön kívül azonban nem használják a nyelvet. A
helyi németet saját elmondásuk szerint nem értik. Ez egybecseng a többi adatközlőtől
elhangzottakkal, noha volt egy olyan középkorú informátor, aki azt mondta, hogy ma már
elég sok mindent megért belőle. Illetve fontos még, hogy valamennyi cigány gyermek a
település általános iskolájában németül tanul.
A különböző nyelvváltozatok megnevezése a részletben szintén figyelmet érdemlő
kérdés. Az adatközlők az általuk használt beás változatot „a mi nyelvünk”-ként nevezik
meg. Csak azután kezdték használni a beás megnevezést, miután azt kérdésemmel
felkínáltam, ám erről úgy tűnt, hogy használatát jóval kevésbé érzik természetesnek. A
nyelvváltozatok megnevezésének bizonytalansága rám is jellemző volt, a helyi német
változatot „svábos német”-ként definiálva tettem fel kérdésemet.
A finnek többsége Geresdlakon alapvetően német nyelvi erőforrások segítségével
kommunikál. Minél több időt töltenek a településen, annál több, a magyarral azonosítható
nyelvi erőforrás is repertoárjuk részévé válik. A finnek többsége tanult hosszabb-rövidebb
ideig németül az iskolában. Azok, akik hosszabb ideig tanultak németül az iskolában vagy
korábban más kontextusban is használták a németet, elsősorban az azokon a színtereken
elsajátított és megszokott, általuk már ismert változatokra építenek, fokozatosan
ismerkedve a helyi változatokkal. Akik viszont kevesebbet vagy egyáltalán nem tanultak,
ők azokat a német nyelvi erőforrásokat kezdik beépíteni nyelvi gyakorlataikba, amelyekkel
a helyiek fordulnak feléjük. Egy 42 éves finn nő például azt mondta, hogy ő korábban
sosem tanult németül, csak a faluban kezdett el beszélni:
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„Minä en ole ikinä lukenut saksaa. En minä osaa, mutta vaan puhun. Täällä opin. Sitten vain
käyttää. Ja ymmärtää paljon enemmän kuin osaa puhua, mutta sehän on ihan sama. Täällä on
ihmiset niin ystävällisiä ja sitten kun vaan yrittää, niin sitten tulee hyvin sen kanssa toimeen.”
’Én sosem tanultam németül. Nem is tudok, csak beszélek. Itt tanultam. Aztán csak
használom. Persze többet értek, mint amennyit beszélni tudok, de teljesen mindegy. Itt annyira
kedvesek az emberek, hogy ha valaki próbálkozik, akkor lehet vele jól boldogulni.’

Az adatközlő a gyakorlatban, Geresdlakon elsajátított ismereteit nem nevezi „tudásnak”, az
intézményes színtereken elsajátított ismeretekhez képest leértékeli azokat. Viszont annál
inkább használhatónak tartja új kompetenciáit. Kiemeli, hogy a beszédpartnerek
együttműködésének („itt annyira kedvesek az emberek”) milyen nagy szerepe van abban,
hogy pozitívan éli meg a helyiekkel történő kommunikációt. A helybeliek nyelvi
nyitottsága, a nyelvi kreativitás, a különböző nyelvi erőforrások hibrid használata
iránti pozitív attitűdje szinte valamennyi, finnekkel készített interjúban tematizálódott.
A finnek érzékelik azt is, hogy a helyiek kommunikációjuk során sokféle német
nyelvi változatot mobilizálnak (részletesen l. Heltai 2012):
Ak: Kyllä sen huomaa, että se on vähän erilaista kuin saksan saksa.
Tm: Onko se vaikeampaa?
Ak: On se vähän vaikempaa. Minun mielestä. Että että · ja sitten on vielä · niinkun toisten
puheesta saa paremmin selvää, mutta sitten kun on joku, jota ei oikein ymmärrä millään,
vaikka mitään yrittää. Että se- sekin sitten on niin erilaista.
’Ak: Igen, észre lehet venni, hogy ez kicsit más, mint a németországi német.
Tm: Nehezebb?
Ak: Kicsit nehezebb. Szerintem. Hogy hogy · szóval még az · tehát némelyek beszédét
könnyebb kivenni, de aztán van, akit sehogyse lehet érteni, akárhogy is próbálja az ember.
Hogy ez- tehát ez is annyira más.’
(49 éves férfi)

Az adatközlő elmondja, hogy milyen nagy eltérések vannak egyes helyi beszélők között.
Kérdésemre, hogy a helyi sváb eltérő jellegét annak nehézségében látja-e, igenlő választ
ad, utána viszont – immár az irányított kérdéstől kevésbé befolyásolva – sokkal inkább
annak sokféleségében ragadja meg a helyi változat(ok) és a „német német” közötti
eltéréseket.
A finnek között vannak olyanok, akik nemcsak magyarországi tartózkodásuk alatt
ismerkednek kicsit a magyar nyelvvel, hanem Finnországban is jártak hosszabb-rövidebb
ideig nyelvkurzusra. Az ő esetükben már kicsit aktívabb magyarnyelv-használattal
találkozunk, és ők már a technológiai lehetőségeket is inkább kihasználják. Egy ilyen
adatközlővel zajlott az alábbi társalgás:
Ak: Lukiossa mä oon lukenut vähän aikaa, mutta sitten mä oon · muutaman kymmenen vuotta
että mä en käyttänyt sitä ollenkaan, että englantii pääasiassa oon tarvinnut. · Ja ·· nyt sitten on
joutunut taas (nevet) kaivaamaan jotakin vanhoja juttuja, ja sitten sanakirjat on koko ajan,
joku kirpputorilta ostettu sanakirja on pakko olla mukana. Myös saksa että unkari. Sitten mulla
on jopa näin, että angolul-magyarul magyarul-angolul sanakirja (nevet).
[…]
Mä oon käynyt · tota sellaista niinku opistokurssia. Niin mä oon sen semmosen puolen vuoden
käynyt. Mutta sitten tota itse aina välillä avaan tään oppikirjan ja lueskelen.
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[…]
Tm: Luetko jotain unkariksi?
Ak: öö, no en oikeastaan, en pysty vielä sellaiseen, että sanavarasto ei oo sellainen että ehkä
jos mulla on joku lehti tai lehtinen · tai internetiss’ joku juttu. Niin kyllä mä sen niinku tuolla
google-kääntäjällä käännän (nevet), se on nopee. Ja sitten tota että jos on joku
mielenkiintoinen juttu, esimerkiks’ Geresdlakista oli viime talvella joku juttu, niistä vanhoista
seteleistä jotain tiiliä, niin tämmöset pystyy selvittää siellä netissä hyvin.
’Ak: A gimnáziumban tanultam rövid ideig [németül], de aztán néhány tíz évig egyáltalán nem
használtam, tehát főleg az angolra volt szükségem. És most hát kénytelen voltam megint
előbányászni valami régi dolgokat, meg aztán a szótárak mindig vannak, valamilyen
bolhapiacon vett szótárnak muszáj mindig lennie nálam. Német is és magyar is. Sőt, van
olyanom is, hogy ’angolul-magyarul’ ’magyarul-angolul’ szótár.
[…]
Jártam ilyen, hát ilyen úgynevezett népfőiskolai kurzusra. Szóval egy olyan fél évet jártam. De
ezen kívül meg hát időnként előveszem ezt a tankönyvet és olvasgatom.
[…]
Tm: Szoktál magyarul olvasni?
Ak: öö, hát nem igazán, nem tudok még ilyesmit, tehát a szókincsem még nem olyan hogy.
Talán ha éppen van valami újságom vagy magazin vagy az interneten van valami cikk. Akkor
azt azért azzal a google-fordítóval lefordítom, az gyorsan megy. Aztán ha például van valami
érdekes cikk, például Geresdlakról volt múlt télen valami cikk, azokról a régi pénzekről, hogy
valami tégla36, na az ilyeneket ki tudom bogarászni az interneten.’

Az adatközlő tehát valaha tanult németül és a faluba kerülve régi ismereteit igyekszik
aktivizálni. A sikeres kommunikációhoz bevonja más, a faluban szinte egyáltalán nem
alkalmazott nyelvi erőforrásait is és az angol szótár segítségével is kommunikál. Magyar
nyelvi kurzusra fél évig járt Finnországban. A részlet rámutat arra is, hogy a technika is
hozzájárul a nyelvi repertoárok alakulásához, ahogyan azt például Blommaert (2016a,
2016b) is hangsúlyozza a szuperdiverzitás korának nyelvi gyakorlatai kapcsán (vö. még pl.
Martin 2016). Az adatközlőnél már nemcsak a szóbeliségben zajlik a nyelvtanulás, hanem
megjelennek az írott szövegek is, amelyeket az internetes fordító segítségével igyekszik
értelmezni.
A következő idézetből az is kiderül, hogy a nyelvtanulásnak a finneknél nem
feltétlenül pusztán a szükséges kommmunikációs igények kielégítése a célja, hanem az a
közösségbe való beilleszkedés, a helyi életforma megismerésének és önmaguk
elfogadtatásának fontos eszköze is. Az alábbi indoklást egy 55 éves adatközlő fogalmazta
meg a kérdésemre, hogy miért tanulnak férjével aktívan magyarul:
„Mutta kun esimerkiks’ minä olen ajatellut, että minä neljän vuoden päästä jään eläkkeelle,
minä haluan viettää täällä ihan pidempää aikaa, vaikka koko vuoden, olla pitempiä aikoja
niin. Minusta täytyy voida pystyä kommunikoimaan kaikkien naapureiden kanssa, täytyy
ymmärtää, mitä uutisista tulee, mitä lehdissä luetaan, muuten on vähän irrallinen olo. Että se
on semmosta tärkeää, että sen takia ihan motivoituna opiskelen.”
’De például én arra gondoltam, hogy ha négy év múlva nyugdíjba megyek, szeretnék itt jóval
hosszabb időt tölteni, akár egy egész évet is, hosszabban szeretnék itt lenni. Szerintem tudni
Geresdlakon régi bankjegyekből készült tömböket használtak fel az iskola fűtéséhez, amiről a sajtó is
beszámolt:
http://www.bama.hu/baranya/kozelet/penzzel-fognak-futeni-a-baranyai-faluban-181862/# (2017.04.01.)
36
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kell kommunikálni az összes szomszéddal, meg kell érteni, hogy mit mondanak a hírekben, mit
olvasunk az újságokban, különben egy kicsit kitaszított érzés. Tehát ez ilyen fontos dolog,
tehát ezért nagyon motiváltan tanulok.’

Az idézett adatközlő és férje ma már elsősorban magyarul kommunikálnak a faluban. Igen
sokan tudják a helybeliek közül, hogy ők ketten sokat tanultak magyarul, így hozzájuk már
automatikusan a többségi nyelven szólnak. Ugyanakkor nem mindegyik finn adatközlő
gondolta úgy, hogy magyar nyelvi ismereteit szeretné bővíteni. A faluban mindössze
néhány hónappal az interjúkészítés időpontja előtt ingatlant vásárolt házaspár például a
német tanulását tervezte (Ak=47 éves nő, Ak2 = 51 éves férfi):
Tm: Tiesittekö ennen ostamista, että täällä on jo suomalaisia?
Ak: Ei.
Ak2: Ei tiedetty ennen ostamista sitä. Vasta täällä saatiin tietää.
Tm: Ja minkälainen fiilis se oli?
Ak: Että suomalaisia on täällä?
Tm: Joo, tulitteko iloiseksi vai?
Ak: No, se tietyllä tavalla tuo semmosta turvallisuutta, koska koska tota niin · voi kysyä ohjeita
ja neuvoja ja · ja sitten meillä on tämä kieliongelma, että ei puhuta unkaria, eikä saksaa. Eli
meillähän eilen lähti poika pois täältä, joka osaa saksaa, että hän oli meillä tulkkina.
[…]
Tm: Ja aiotteko opiskella vähän unkaria vai saksaa?
Ak2: Vähän unkaria ja ehkä pikkusen enemmän saksaa.
Ak: Joo.
Tm: Aha. Ja miksi saksaa enemmän?
Ak: Se on ehkä helpompi, kun on aikasemmin lukenut englantia ja ruotsia. Niin siinä on niitä
yhtenäisyyksiä, että mä esimerkiksi olen huomannut, että mä ymmärrän aika paljon saksan
kieltä, vaikka mä en oo koskaan lukenut sitä.
Ak2: Joo, ja se, että tää paikallinen väestö puhuu saksaa. Puhuu saksaa hyvin.
Ak: Puhuu saksaa, niin. Ja sitten myös tästä lähtee matkustelemaan, niin siellä pärjää saksan
kielellä ja tietysti pärjää englannillakin, että, ja tietysti unkariakin, mutta tota niin mä olen
lukenut, että se on aika vaikea kieli.
Tm: Mutta se on suomen sukukieli.
Ak: Niin on. Niin on. Kyllä sitäkin on tarkoitus, että vähitellen.
’Tm: Tudták-e a házvásárlás előtt, hogy itt már vannak finnek?
Ak: Nem.
Ak2: Nem tudtuk ezt a vásárlás előtt. Csak itt tudtuk meg.
Tm: És ez milyen érzés volt?
Ak: Hogy itt már vannak finnek?
Tm: Igen. Örültek neki, vagy?
Ak: Na, hát ez ad egyfajta ilyen biztonságérzetet, mert mert tehát szóval lehet tanácsokat,
útmutatást kérni, és aztán nekünk van ez a nyelvi probléma, hogy nem beszélünk se magyarul,
se németül. Tehát a fiunk, aki tud németül, és most ő volt a tolmácsunk, tegnap ment haza.
Tm: És tervezik, hogy tanulnak majd magyarul vagy németül?
Ak2: Egy kicsit magyarul és talán egy kicsit többet németül.
Ak: Igen.
Tm: Aha. És miért többet németül?
Ak: Az talán könnyebb, hiszen korábban tanultunk angolt és svédet. És ott vannak
hasonlóságok, tehát például észrevettem, hogy elég sokat megértek a németből, noha soha nem
tanultam.
Ak2: Igen és aztán a helyi lakosság beszél németül. Jól beszél németül.
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Ak: Beszél németül, szóval. És tehát ha innen utazgatni kezdünk, akkor is boldogulunk a
némettel, és persze az angollal is, szóval, és persze a magyar is, de tehát szóval én azt
olvastam, hogy a magyar elég nehéz nyelv.
Tm: De az a finn rokon nyelve.
Ak: Így van. Így van. Igen, azt is szeretnénk, tehát lassanként.’

A részletből kiderül, hogy a házaspár nem tudta, hogy a faluban már vannak finnek. Az,
hogy nyelvi kompetenciájuk ismét értékessé vált, a helyi „nyelvi piacon” tudják alkalmazni
otthonról hozott ismereteiket, növeli komfortérzetüket és Geresdlak attraktivitását. Egy
olyan kontextusban vált ismét értékessé nyelvi kompetenciájuk, ahol ezt nem feltételezték
volna (vö. Blommaert 2010). Magyar és német nyelvtudás híján egyébként „problémás
helyzetben” lennének és külső szereplőre (például fiukra, aki csak azért jött a faluba, hogy
tolmácsoljon nekik) lennének utalva. Az idézet második felében arról beszélnek, hogy ők
inkább a német tanulását tervezik és nem a magyarét. Mégpedig főleg azért, mert az általuk
már ismert nyelvek, az angol és a svéd közelebb állnak a némethez. Egyikük hozzáteszi azt
is, hogy abból máris megért bizonyos dolgokat, noha soha nem tanulta. Ráadásul „úgy
olvasta”, hogy a magyar nehéz nyelv. Másrészt a német nyelvet hasznosíthatóbbnak tartják
a közösségen kívül is, ha például elutaznak a faluból. Nyelvi ideológiáik tehát (melyiket
tartják nehezebbnek vagy hasznosíthatóbbnak) egyértelműen befolyásolják választásaikat.
Ezzel pedig nem voltak egyedül, több finn adatközlő mondta azt, hogy inkább németül
tanul és nem kezd a „nehéz” magyar nyelv tanulásába.
Az interjút a fenti házaspárral 2009-ben készítettem. Hét évvel később egy nekem
írt e-mailben egyikük a következőképpen fogalmazott német nyelvi kompetenciájáról:
„Minä olen kyllä varsinainen aarre-aitta kielitutkijalle, koska suomeksi sanottuna puhun
"siansaksaa" eli XY ihmettelee aina miten väärin minä puhun ja selviän ehkä paremmin
kuin hän.” [’Én bizony egy nyelvésznek igazi kincsestár vagyok, mert – ahogy finnül
mondjuk – „halandzsázom”37, tehát XY [egy másik falubeli finn] is mindig csodálkozik,
hogy milyen hibásan beszélek és mégis talán jobban boldogulok, mint ő’]. Ugyan saját
meggyőződése szerint „helytelenül” beszél, de nagyon jól elboldogul a különböző
szituációkban. Érzékelhető az ideológia, miszerint a „helyes” beszédmód az intézményi
keretek között elsajátított nyelvtudás sajátja, szituatív módon elsajátított ismereteit pedig
metanyelvi szinten leértékeli, noha nyelvi gyakorlatait alapvetően sikeresnek ítéli meg.
A funkcionalitás és a különböző nyelvi erőforrások kreatív mobilizálása jellemzi
tehát a geresdlaki finnek kommunikációját. Mindig az adott helyzetben, a beszélők
attitűdjeitől, ideológiáitól, nyelvi repertoárjuktól, ismeretségük fokától függően dől el,
hogyan hozzák létre az adott szituáció stratégiáját, milyen nyelvi erőforrásokat
emelnek be és azokat hogyan fűzik egymásba (Heltai 2012). Ez a mozgás történhet a
metanyelvben „nyelvváltozatokként” vagy „nyelvekként” számon tartott erőforrások
között is.
A településen élő németek (mind az egykori falubeliek, mind a Németországból
érkezettek) még színesebbé teszik a nyelvi repertoárok képét, különösképpen a német
A finn megfelelő (puhua siansaksaa) szó szerinti fordítása: ’disznónémetet beszélek’. Véletlen egybeesés,
hogy a kifejezés itt valóban éppen a német változatos használatára vonatkozik.
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nyelvváltozatok sokféleségét növelik. Az egykori falubeliek magyar nyelvi kompetenciája
változó. A családi kommunikáció során Németországban nem használják a magyart, csak
amikor Magyarországon tartózkodnak. Olyankor a magyart és a különböző német
változatokat vegyesen alkalmazzák beszédpartnertől, kontextustól függően. Az alábbi
részlet egy 70 éves adatközlőtől származik, aki az 50-es évek elején került ki családjával
Németországba, majd a 90-es évek közepén vásárolta vissza egykori szülőházát
Geresdlakon.
Tm: Welche Sprache sprachen Sie damals? Mit den Eltern. Deutsch?
Ak: Mit den Eltern hier im Hause Deutsch und draußen Ungarisch. Meine Großeltern, die
haben ja kaum Ungarisch gehabt. Und die haben den Dialekt noch gesprochen.
[…] Das war verboten. Deutsch sprechen.
Tm: Und Ungarisch konnten Sie?
Ak: Ja, ich bin hier in die Schule gegangen. Bis zur vierten Klasse. […] Wir haben immer
Ungarisch /…/ mit den Freunden und den Schulkameraden. In den Kindergarten noch. Óvoda
war. Ja.
[…]
Ak: ’70 war ich das erste Mal hier, die jungen Leute, also, /…/ auf einmal die sprachen alle
Deutsch! Also viele, viele.
Tm: Und das war eine Überraschung?
Ak: Ja, das war eine große Überraschung für mich. Ja. Ein bisschen habe ich schon noch
gekonnt, aber ich muss erst immer wieder lernen. Jedes Mal ich hier reinkomme, muss mal
wieder auffrischen das Ungarische. Also so gut kann ich auch net.
[…]
Tm: Wenn Sie kommen, welche Sprache sprechen Sie? Jetzt, heutzutage.
Ak: Hier die sprechen ja alle mit mir Deutsch. Die Leute, wo ich anspreche, die sprechen
Deutsch.
Tm: Aha.
Ak: Ja? Wenn das nicht mehr geht, dann kommt Ungarisch-Deutsch. (nevet) Gemischt.
Tm: Sprechen die Leute hier Hochdeutsch, also Schriftdeutsch?
Ak: Nee, nee, schon ein bisschen den Dialekt von früher schon noch. Aber so direkt den
Dialekt /…/ also habe ich selten gehört.
’Tm: Melyik nyelvet beszélte akkoriban? A szülőkkel. Németül?
Ak: A szülőkkel, itthon, németül, de kint az utcán magyarul. A nagyszüleim alig tudtak
magyarul. Ők még beszélték a nyelvjárást is.
[…] Meg volt tiltva. A német beszéd.
Tm: És magyarul tudott?
Ak: Igen, itt jártam iskolába. A negyedik osztályig. […] Mindig magyarul /…/ a barátokkal és
az osztálytársakkal. Az óvodában is. ’Óvoda’ volt. Igen.
[…]
Ak: 70-ben jöttem be először, a fiatalok, tehát , /…/ egyszercsak mindenki beszélt németül!
Tehát sokan, sokan.
Tm: És ez meglepte?
Ak: Igen, ez egy nagy meglepetés volt nekem. Igen. Egy kicsit persze még tudtam, de mindig
újra kell tanulnom. Minden alkalommal, amikor bejövök, mindig fel kell frissítenem a
magyart. Tehát olyan jól azért nem tudok.
[…]
Tm: Ha jön, milyen nyelven beszél? Most, manapság.
Ak: Itt mindenki németül beszél velem. Az emberek, akiket megszólítok, németül beszélnek.
Tm: Aha.
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Ak: Ugye? Ha már nem jön össze, akkor jön a magyar-német. Keverve.
Tm: És beszélik az itteniek a hochdeutsch-ot, az írásbeli németet?
Ak: Nem, nem, még egy kicsit a régi nyelvjárást. De így direkt a nyelvjárást, tehát ritkán
hallottam.’

Ahogy az idős generáció esetében ez jellemző, az idézett adatközlőnél is a nagyszülők
szinte kizárólag németül kommunikáltak. Ő már kétnyelvűként nőtt fel, hiszen a nyilvános
színtereken is „meg volt tiltva a német”, és az iskolában is osztálytársaival a magyart
használta. Sőt, ahogy a kódváltás is utal erre („Óvoda war”), már az óvodában is a magyar
dominált. Amikor aztán a 70-es években visszajött Magyarországra, meglepődött a német
nyelvhasználaton. Mai kommunikációjára alapvetően a német változatok mobilizálása
jellemző, de „keverve” a magyarral. Tematizálja végül a német nyelvváltozatok
használatában bekövetkezett változást: „direkt a régi nyelvjárást” ma már nemigen hallja,
újabb német nyelvváltozatot használnak a helybeliek.
A németországi születésű német adatközlők döntő többsége az udvariassági
formákat használja magyarul, egyébként alapvetően németül kommunikál a faluban.
Közöttük is van, aki tudatosan, valamilyen nyelvkönyvből magyarul is tanul. Mivel a
németek a falu életében nem vesznek részt a finnekhez hasonló aktivitással, az interjúk
tanulságai alapján kevesebb kapcsolatot ápolnak helyiekkel, kisebb mértékben válnak
magyar nyelvi elemek repertoárjuk részévé. De az ő kommunikációjukra is a
többnyelvűség a jellemző. Az alábbi résztvevővel folytatott beszélgetés több, egyébként a
finneknél is releváns jelenségre hívja fel a figyelmet.
Tm: War das bedeutend für Sie, als Sie das Haus gekauft haben, dass es hier Deutsch
gesprochen wird?
Ak: Eigentlich nicht. öö Ich wäre in jedes andere Land gegangen, wo ich die Sprache auch
nicht beherrsche. Nur wäre mir jede andere Sprache wahrscheinlich schneller, hätte ich
schneller lernen können. English, Italienisch, Französisch. Ungarisch ist für mich sehr schwer.
Wenn man über 60 ist, kann man · das bleibt nicht hier drin.
TM: Ühüm.
Ak: Ich kann zwar jeden Tag ein-zwei Wörter lernen, die vergesse ich wieder, dann lerne ich
sie wieder und irgendwann bleibt’s drin. Und dann lerne ich wieder ein neues Wort. Aber ich
kann. Ich verstehe schon ein bisschen was, aber · Kann ein paar Worte sprechen, klar, aber es
ist nicht- nicht einfach für mich · Ungarisch zu lernen.
[…]
Tm: Wenn Sie zum Beispiel ins Geschäft gehen, dann versuchen Sie auf Ungarisch zu
sprechen, oder?
Ak: Ja. In verschiedenen Geschäften, wenn ich nach Mohács oder Pécs gehe, versuche ich das
auf Ungarisch etwas zu kaufen. Aber es gibt so viele Leute, die sprechen Deutsch, ich sage das
auf Ungarisch und dann fragen Sie, ’möchten Sie sonst noch etwas?’ (nevet) Dann sage ich, oh
nein, ich wollte jetzt auf Ungarisch. Die wollten natürlich zeigen, dass Deutsch sprechen und
ich wollte zeigen, dass ich Ungarisch spreche. Ja, aber ist ok. Das ist normal.
[…]
Tm: Wenn Sie in eine größere Stadt fahren, sprechen Sie English?
Ak: Dann spreche ich mit den Leuten English. Ich kann es nicht perfekt. Aber ich kann mich so
einfach durch/…/ und das geht dann schon.
[…]
Tm: Und hier im Dorf sprechen Sie im Allgemeinen Deutsch?
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Ak: Im Allgemeinen sprechen die Leute mich Deutsch an. Die, die es nicht können, sprechen
schon mit mir so Ungarisch und dann muss ich sagen, sie sollen langsam sprechen und dann ·
verstehe ich manche Worte, nicht alle, aber es geht dann schon. Und dann kommt immer
jemand, und übersetzt mir das vielleicht. Und · ’die hat das gesagt’ und so.
’Tm: Volt annak jelentősége az ön számára, amikor a házat vette, hogy itt beszélnek németül?
Ak: Tulajdonképpen nem. öö Bármelyik másik olyan országba, amelyik nyelvét nem beszélem,
elmentem volna. De valószínűleg bármilyen más nyelv gyorsabb lenne, gyorsabban meg
tudtam volna tanulni. Angol, olasz, francia. A magyar nekem nehéz. Ha az ember 60 fölött van,
az ember · nem marad meg.
Tm: Ühüm.
Ak: Bár minden nap meg tudok egy-két szót tanulni, mindig elfelejtem őket, aztán megint
megtanulom és egyszer csak megmarad. És akkor megint tanulok egy újat. De tudok. Egy
kicsit már megértek, de · Tudok néhány szót beszélni, persze, de nem- nem egyszerű ez nekem.
· Magyarul tanulni.
[…]
Tm: Amikor például boltba megy, akkor megpróbál magyarul beszélni?
Ak: Igen. A különböző boltokban, amikor Mohácsra vagy Pécsre megyek, megpróbálok
magyarul vásárolni. De olyan sok ember van, aki beszél németül, mondom magyarul, és akkor
megkérdezik ’möchten Sie sonst noch etwas’ [Szeretne még valamit]? Akkor mondom, jaj ne,
magyarul akartam. Ők persze azt akarták megmutatni, hogy németül beszélnek, én pedig azt
akartam megmutatni, hogy magyarul beszélek. Igen, na de oké. Ez normális.
[…]
Tm: Ha egy nagyobb városba utazik, angolul beszél?
Ak: Akkor angolul beszélek az emberekkel. Nem tudok tökéletesen. De így meg tudom értetni
és akkor már megy.
Tm: És itt a faluban általában németül beszél?
Ak: Általában az emberek németül szólnak hozzám. Azok, akik nem tudnak, azok persze
magyarul beszélnek hozzám, és akkor szólnom kell, hogy lassan beszéljenek, és akkor ·
megértek néhány szót, nem mindent, de akkor már úgy elmegy. És aztán mindig jön valaki, aki
talán lefordítja. És · ’az illető ezt mondta’ és így.’

A 63 éves adatközlő az interjú készítésekor már két éve Geresdlakon élt (előtte 11 évig
nyaralóként használta ingatlanját). A finnekhez hasonlóan nála is megjelenik a „magyar
nyelv nehéz” ideológia: minden más nyelvet gyorsabban tanult volna meg, mint a magyart.
Saját megítélése szerint mára bizonyos dolgokat megért. A részletből kiderül az is, hogy
kikerülve a település kontextusából, a magyart, a németet és az angolt is alkalmazza. A
tágabb régióba kilépve a finnek is inkább angolul igyekeznek kommunikálni, de – ahogy a
német adatközlő hozzátette – sokan beszélnek a tágabb régióban is németül, sőt, amikor
kiderül, hogy ő német, a beszédpartner igyekszik német ismereteit alkalmazni. A finnek
interjúiban is megfogalmazódott az elgondolás, miszerint a tágabb régióban, de talán egész
Magyarországon a német nyelvnek magasabb presztízse van az angolnál. Végül a részlet
rámutat, hogy a falun belül a beszédpartnerek kompetenciáitól függően, egymást segítve
(valaki mindig jön és lefordítja) alakulnak a társalgások.
Összegzés
A helyi német nemzetiségűek és cigányok, illetve a betelepülő finnek és németek nyelvi
repertoárját áttekintve a következő fő megállapítások rajzolódnak ki ebben az alfejezetben.
Minden csoportra igaz, hogy hétköznapjaikban jelen van a többnyelvűség. A nyelvi
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repertoárok az egyéni élethelyzet függvényében alakulnak. Noha a német nemzetiségűek
esetében generációs tendenciákról is beszélhetünk, rendkívül változatos az egyes
generációkon belül is az, hogy mely beszélő milyen nyelvi erőforrásokat sajátított el,
illetve használ mindennapjaiban. A finnek és a beköltöző németek nyelvi repertoárja is
bővül, a finnek esetében jelentős szerepe van a tudatos nyelvtanulásnak. A
nyelvtanulási választásaikat egyrészt korábbi ismereteik függvényében, másrészt nyelvi
ideológiáiktól befolyásolva hozzák meg. Mindig az adott szituáció függvényében alakul,
hogy a változatos nyelvi repertoárokból a beszélők milyen erőforrásokat mobilizálnak. Ezt
befolyásolja az is, hogyan gondolkodnak saját nyelvtudásukról, mennyire tartják nyelvi
ismereteiket hasznosíthatónak egy-egy konkrét társalgási helyzetben. A heterogenitásnak
és a nyelvi ideológiáknak tehát kiemelkedő jelentősége van a nyelvi gyakorlatok
alakulásában.
3.3.3. A mindennapok elrendeződései (the interaction order)
A nyelvi gyakorlatokat befolyásoló legfontosabb faktorok feltárásához harmadik témaként
Geresdlakot mint interakcionális teret mutatom be. A tágabb kontextustól a szűkebb felé
haladva arra keresem a választ, hogyan teremtik meg a falu lakói különböző nyelvi és
szemiotikai eszközök segítségével a közös életteret, egyrészt a nyelvi tájkép
konstruálásával, másrészt narratíváikon keresztül. Majd azt mutatom be, hogy ebben a
közösen megalkotott térben milyen fő interakcionális elrendeződésekkel találkozunk a
mindennapokban.
A nyelvi tájkép fogalmának klasszikus definíciója a Landry–Bourhis (1997)
szerzőpároshoz köthető. Ők a nyelvi tájképet mint egy adott terület útjelző tábláinak,
hirdetőtábláinak, utcaneveinek, helyneveinek, kereskedelmi feliratainak és kormányzati
épületein megjelenő feliratoknak összességét értelmezték. A definícióból kiindulva,
kvantitatív szemléletmóddal megközelítve a nyelvi tájkép kutatásának központi kérdésévé
az egy-egy területen megjelenő különböző nyelvű feliratok egymáshoz viszonyított aránya
válik. Ahogy azonban a szakirodalom figyelme a nyelvi jelek mobilitására, a különböző
terekben jelentkező indexikus jelentéseikre fókuszálódott, úgy került előtérbe a kvantitatív
szempontok mellett a nyelvi tájképben megjelenő jelek materialitásának, azaz a
betűkészletek, színek, dizájnok, textúrák jellegzetességeinek, valamint a jelek egymáshoz
és az őket körülvevő aktuális tágabb térbeli és időbeli kontextushoz való kapcsolatainak
vizsgálata (vö. Moriarty 2014). Laihonen szerint a nyelvi tájkép szemiotikai alapú
vizsgálatát a nemzetközi szakirodalomban éppen a Scollon házaspár könyve (2003)
alapozta meg (Laihonen 2012: 28). A nyelvi tájkép vizsgálatának szakirodalma mára mind
városi (pl. Shohamy et al. 2010), mind rurális térségek (pl. Pietikäinen et al. 2011)
tekintetében igen tekintélyes.
A kisebbségi nyelvekkel kapcsolatos korai vizsgálatok leginkább a nyelvi tájképben
megjelenő feliratok kommunikatív és szimbolikus funkcióit elemezték (vö. Landry–
Bourhis 1997). Az újabb kutatások a nyelvi tájképet az aktuális emberi interakcióban
létrejövő és értelmezett térként, szociális konstrukcióként értelmezve komplexebb
összefüggésekre irányítják a figyelmet (vö. Androutsopoulos 2014a, Pietikäinen 2014,
Moriarty 2014, Jaworski 2014, Shohamy 2012). Népszerűvé vált például a nyelvi
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ideológiák és a nyelvi tájkép közötti összefüggések keresése. A kutatási fókusz
átrendeződésével az elemzésekbe bevont adatok is szükségszerűen bővülnek, fontossá vált
például az is, hogy az adott közösség tagjai hogyan értelmezik a feliratokat és hogyan
vélekednek azokról (vö. Bartha et al. 2013: 18, Laihonen 2012: 29; Androutsopoulos
2014a: 87). Továbbá változó az is, hogy az egyes kutatások pontosan mit értenek nyelvi
tájkép alatt. Az utcai feliratok mellett ide tartozhatnak ugyanis az intézmények belső terei,
a médiában megjelenő vizualitás vagy éppen a mindennapok tárgyainak (ruházat,
névjegykártyák, étlapok stb.) nyelvi, szemiotikai jellegzetességei is (Bartha et al. 2013,
Laihonen 2012).
A nyelvi tájkép kutatásának kérdése az utóbbi évtized magyar nyelvű vagy magyar
vonatkozású szakirodalmában is jelen van. Petteri Laihonen számos tanulmányában
foglalkozott szlovákiai magyar települések nyelvi tájképével (Laihonen 2012, 2014, 2015,
2016) és erdélyi példával (Laihonen 2013) is, elsősorban azt vizsgálva, a nyelvi ideológiák
hogyan öltenek testet a nyelvi tájképben, milyen ideológiai harcok érhetőek tetten a nyelvi
tájképben, valamint milyen hatással van mindez a beszélők nyelvi döntéseire. De
kárpátaljai példákon keresztül is olvashatunk arról, hogyan használja a hatalom a
szimbolikus tereket nyelvi dominanciájának hangsúlyozására (Csernicskó 2015), hogyan
tükröződik az etnikai összetétel vagy éppen konstruálódik újra a hatalmi viszonyoktól
függően egy-egy település nyelvi tájképében (Hires-László 2015). Bátyi Szilvia (2014)
Hévíz példáján mutatja be, hogyan válnak a különböző nyelvek (főként az orosz) a
turizmus kontextusában látogatókat csalogató áruvá.
Ami a geresdlaki nyelvi tájképet illeti, két fő korszak határozza meg. Az egyik a
19. század vége – 20. század első fele, amelyhez elsősorban az egyházi élet színterein
megjelenő, sokszor kétnyelvű (német és magyar) szobor- és sírfeliratok köthetőek. A
másik meghatározó korszakot a finnek megjelenése óta eltelt bő 15 év jelenti, amikor
megszaporodtak a kulturális, turisztikai színterek feliratai, és a német és a magyar mellett
megjelent a finn is. Összességében színterek szerint tagolva a faluban fellelhető
feliratoknak, tábláknak öt nagy csoportját állítottam fel (l. Pachné Heltai 2015): a (1)
közterületeken, középületeken, a (2) kereskedelmi színtereken, a (3) magánházakon, a (4)
kulturális színtereken és az (5) egyházi színtereken található feliratok.
A geresdlaki nyelvi tájkép változatos szemiotikai eszközkészlettel teszi vizuálisan
érzékelhetővé mindazokat a társadalmi diskurzusokat, amelyeket a dolgozat 3.3.1.
fejezetében összefoglaltam. Egy-egy köztéri tábla, fizikai tér a történelmi, társadalmi,
gazdasági folyamatok adott helyen és időben létrejövő keresztmetszetét nyújtja (vö.
Pietikäinen 2014: 482). A nyelvi tájképben a szemiotikai eszközök új funkcióban jelennek
meg, ami befolyásolhatja a különböző nyelvváltozatokról alkotott elgondolásokat vagy
akár a nyelvi gyakorlatokat is (vö. Laihonen 2013).
A geresdlaki nyelvi tájkép közösségi konstruálásának két fő iránya rajzolódik ki,
amelyek egymással szorosan össze is függenek. Az egyiket „top-down” gyakorlatnak
nevezem. Ide azokat az elemeket sorolom, amelyek jellegzetesen az önkormányzat (a
települési önkormányzat vagy a nemzetiségi önkormányzat) döntése alapján, más
településeken is tapasztalható módokhoz hasonlóan kerülnek a fizikai térbe. Ezek tehát
többé-kevésbé sztenderdizált gyakorlatai a fizikai tér konstruálásának. A másikat „bottom
up” gyakorlatnak nevezem. Ide azokat az elemeket sorolom, amelyek valamilyen, a
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településen alulról formálódó vagy az önkormányzat munkájától függetlenül alakuló
társadalmi folyamatra reflektálnak a közös térben. E két irány egybeolvadásának is
megtaláljuk szemléletes példáit. E megkülönböztetést a szakirodalom korábban is
alkalmazta (vö. Shohamy 2012: 540), de fontosnak tartom megjegyezni, hogy Geresdlak
esetében e két irány jóval kevésbé elhatárolható egymástól, mint ahogy ezt általában a
hasonló megkülönböztetések, például a kormányzati-civil oppozícióval teszik.
A „top-down” gyakorlatok alapvető példája a település határaiban álló
„táblaerdők”. Az alábbi fényképeket a település geresdi oldalán készítettem 2013-ban.

2. kép: kétnyelvű helységnévtábla

3. kép: információs és útbaigazító táblák

A 2. számú képen látható hivatalos helységnévtábla prototipikus esete a hatósági
nyelvpolitikai szabályozásoknak. A nemzetiségi törvény előírásaival összhangban, jelezve,
hogy Geresdlak nemzetiségi település, a magyar nyelvű helységnév alatt a németet is
olvashatjuk. A tábla valamennyi tulajdonsága annak hivatalosságát jelzi: a két nyelv élesen
elkülönül egymástól, a közöttük lévő hierarchia egyértelmű. A többségi nyelv szerepel
fent, a kisebbségi lent. A feliratok hossza azonos, elrendezésük szabályos. A régióban
jártas szemlélőt nem lepi meg a kétnyelvű tábla, hiszen a környező településeken hasonló
módon van kirakva a település nemzetiségi neve is. A sztenderd tábla nem árulkodik a falu
valódi nyelvi változatosságáról és a nyelvek hétköznapi életben betöltött jóval kevésbé
kiegyenlített szerepéről. Annál inkább töltik meg lokális tartalommal a helységnévtábla
sztenderdizált formáját a mögötte lévő táblák (3. kép). A helységnévtábla tipikus esete
azoknak a térkonstrukcióknak, amelyeket Pietikäinen regulatív kronotoposznak nevez, és
amelyekre a nyelvek közötti sztenderdizált hierarchia, az egyértelmű határok jellemzőek
(Pietikäinen 2014: 483).
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A 3. képen látható táblák között
megjelennek a finn és osztrák testvértelepülések
nevei. Ez a két tábla a zászlók segítségével a
szövegen túl vizuális eszközöket is alkalmaz.
Alattuk egy kétnyelvű, a kulturális színtérhez
kapcsolódó tábla következik. Ezen a nagyobb
magyar feliratok mellett kisebb betűkkel németül
is olvashatjuk az információkat. A különböző
kulturális intézményekhez vezető, azonos vizuális
4. kép: sztenderdizált útbaigazító tábla
kivitelezésű útbaigazító táblákba a település több
pontján is beleütközhetünk (4. kép). Ezek az útbaigazító táblák olyan sztenderdizált
ikonokat is használnak, amelyek segítségével a kulturális élet geresdlaki diskurzusai
tágabb diskurzusokba, a kulturális színterek nemzetközi hálózatába ágyazódnak (vö.
Scollon–Scollon 2004, Pietikäinen 2014).
A 3. képen látható leghátsó tábla szintén kétnyelvű, fentebb, nagyobb betűkkel
magyarul, lentebb, kisebb betűkkel németül olvassuk az üdvözlést. A tábla tetején
Geresdlak címere áll. A szimbólumrendszerében a három településrészre utaló címer
visszaköszönő elem a tágabban értelmezett nyelvi tájképben is (szerepel a különböző
kiadványokon, könyveken). Az Európa Uniót megjelenítő tábla pedig a lokális
tevékenységeket globális színtérrel köti össze.
A falu bejáratánál kihelyezett táblákkal a közösség a látogatók számára a geresdlaki
diskurzusokat foglalja össze vizuális eszközökkel. Megjelenik a falu „hivatalos
nemzetiségi státusza”. De a lokalitás három ponton is tágabb diskurzusokkal lép
párbeszédbe: a kulturális élet sztenderdizált ikonjain, a nemzetközi kapcsolatokat jelző
szimbólumokon és az európai fejlesztéspolitika vizuális megjelenítődése által. Ez a mozgás
a lokális és globális szintek között egy aktív közösség képét hívja elő. Hasonló
diskurzusokat aktivizál az önkormányzat épületének falán és környezetében megjelenő
tájkép is (5. és 6. kép).

5. kép: az önkormányzat homlokzata, nemzeti szimbólumokkal; 6. kép: irányjelző tábla az önkormányzat
előtt, az egzotikum tematizálása
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A következő képen (7. kép) szereplő kétnyelvű utcatábla egy átmeneti esete a „top
down” és „bottom up” gyakorlatoknak. A táblát az önkormányzat állíttatta abban az
utcában, ahol több, finnek lakta ház is áll. Vizuális megoldásaiban több szempontból a
hivatalos helységnév- és utcatáblák képét hívja elő a befogadóban. Mindenképpen
érzékelhető tehát, hogy valamiféle hivatalos szerv helyezhette el a táblát. Egyszerű
színvilága és betűkészlete, a sötét keret hasonló
megjelenést biztosít, mint amit a fentebb elemzett
helységnévtábla esetében láttunk, az állandóságot,
szabályozottságot szimbolizálva (vö. Pietikäinen
2014). A két nyelv egyenlő méretben, azonos
karakterekkel jelenik meg. A két zászló, valamint
a megszokott házszámok helyetti nyíl árulkodnak a
tábla szimbolikus funkciójáról. A tábla egyrészt
pozitív üzenetet fogalmaz meg a finn lakosok felé.
7. kép: kétnyelvű utcatábla
A falu vezetősége a nyilvános térben is kifejezi,
hogy a finnek a közösséghez tartoznak és a helyiek nyitottak feléjük. A nem falubeli
számára a kétnyelvű tábla, a finn nyelv szerepeltetése mindenképpen valamiféle
egzotikumot jelent, ami felkelti az érdeklődést. Turisztikai célpontként funkcionál
olyankor is, amikor a faluba valamilyen vendégcsoport érkezik, akik általában megtekintik
a „Liljakatut” is. De a faluról megjelenő újságcikkek és riportok narratíváiban is
megjelenik az utcanévtábla. Ami Finnországban természetes, az Geresdlakon látogatókat
csalogató áruvá válik. Az alábbi képernyőfelvétel (8. kép) a blikk.hu oldalon megjelent
cikkről készült. A cikk a képen és a szövegen keresztül is az egzotikum megteremtésével
igyekszik sokkolni olvasóit. A képen a német parasztház előtt az emblematikus északi
sportot imitáló finnek, alatta az intróban a kétnyelvű utcatábla említése az egzotikum
megteremtésének eszközei között.
Hasonló kettősség tapintható ki
az oktatási intézmények külső falain
megjelenő gyakorlatokban (9. és 10.
kép). Az általános iskola falán
sztenderd, a magyar nemzeti címert
megjelenítő vizuális megoldást találunk,
illetve alatta – utalva a nemzetiségi
oktatása – a Grundschule ’általános
iskola’ feliratot. Az óvoda falára 2015ben került fel a multimodális
megoldásokat választó tábla, amely jó
példája a társadalmi folyamatok egy
térben és időben való találkozásának. A
magyar nyelv és a nemzeti kontextus
ezúttal szövegesen nem, hanem a
címeren keresztül jelenítődik meg, ami
nem szokatlan oktatási intézményeknél

8. kép:a kétnyelvű utcatábláról a médiában
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(vö. Szabó 2016). A feliratot németül és finnül olvassuk. A finn szerepeltetésével az óvoda
és a finnek közötti különleges kapcsolat tematizálódik. A finnek többször támogatták
különböző kezdeményezésekkel az óvodát, az óvoda dolgozói közül ketten is jártak finn
kurzusra, a gyerekek tanultak már finn mondókát stb. A képek alján látható uniós
fejlesztésekről szóló táblák érdekes kontrasztba állítják a két képet. Míg az iskola esetén a
sztenderd megoldások, valamint a nemzeti szimbólum központi elhelyezkedése a felülről
lefelé irányuló gyakorlatokat tematizálják, addig a normától eltérő óvodai falkép egy
térben és időben jeleníti meg a lokális közösségszerveződés és a top-down
fejlesztéspolitika folyamatait.

9. kép: feliratok az iskola épületén

10. kép: feliratok az óvoda épületén, felül
németül és finnül: ’Napraforgó Óvoda,
Geresdlak’

Az alulról formálódó gyakorlatok nyelvi tájképben való megjelenésének egyik
legérdekesebb példája a falu jelmondata. 2012-ben az egyik finn lakos kezdeményezésére
közvélemény-kutatást tartottak (11.
kép). A jelmondat-javaslatok főként a
falu
aktív
közösségi
életét
tematizálták. Az eredményről az
önkormányzat hírlevele értesítette a
lakosokat:
„Geresdlaki
finnek
kezdeményezésére májusi hónapban
"Alkossunk együtt Geresdlaknak új
jelmondatot" közvélemény-kutatást
tartottunk. A nyertes jelmondat a
következő lett: Geresdlak- Együtt
vagyunk sikeresek!”38. A jelmondat
azóta nemcsak a polgármesteri
hírlevelek, beszédek, a településről 11. kép: a közösségi identitásépítés diszkurzív gyakorlata, a
közvélemény-kutatás szórólapja
Elérhető: http://geresdlak.hu/index.php?page=/index.nml&subpage=/hu/hirlevelek/2012/2012_08.nml
(2017.06.20.)
38
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szóló prospektusok visszaköszönő eleme lett, hanem a nyelvi tájképben is megjelenik,
méghozzá, a sztenderdizált feliratokkal ellentétben három nyelven, változatos vizuális
megoldásokkal, kreatív felületeken. Magyarul, németül és finnül olvashatjuk a település
határában álló táblán (12. kép), a kilátó emléktábláján (13. kép), de megjelenik az egyik
iskolabuszon is (14. kép).

12. és 13. kép: identitásépítés a közös térben

14. kép: az önkormányzat busza mint a településimázs reklámfelülete

A többnyelvű feliratok azonban nemcsak a közösségi öndefiniálás céljából, hanem
kereskedelmi célokból is megjelennek a faluban. Háromnyelvű feliratot olvashatunk
például az egyik boltnál (15. kép), de találkoztam négynyelvű magánhirdetéssel (16. kép)
is.
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15. és 16. kép: háromnyelvű kereskedelmi felirat és négynyelvű magánhirdetés

A 17. képen arra látunk példát, amikor a közösségi aktivitásokat tematizáló elemek
és a kereskedelmi célú feliratok egy fizikai térben találkoznak. A nyilvános térben álló
hirdetőfelületen látható bal oldali, egynyelvű finn felirattal egy pécsi masszőr hirdeti magát
(hierontaa ’masszázs’), míg mellette a falu nyári gyerektáborában készült rajz és a rajta
álló magyar felirat buzdítja környezetvédelemre a helyieket.

17. kép: kreativitás a közösségi nyelvi tájképben

Ahogy azt a szakirodalom hangsúlyozza, a nyelvi tájképet a közösség szereplői
teremtik meg, egyrészt a táblák és feliratok fizikai elhelyezésével, másrészt mindennapi
cselekedeteiken keresztül azok folyamatos értelmezésével (vö. Scollon–Scollon 2004,
Pietikäinen 2014). Amikor az interjúkban erről beszélgettünk, a geresdlaki nyelvi tájkép
fizikai sokféleségét előzetes elvárásaimmal ellentétesen meglehetősen semlegesen
értékelték az adatközlők („Hát nem bánt az ott senkit, hogy ha van egy táblával több”).
Leginkább a finneknek szóló feliratok szimbolikus szerepe tematizálódott, ahogy azt az
alábbi 50 éves férfi adatközlő is kiemelte.
Ak: Őbennük is van egy ilyen, hogy mondjam. Ők is úgy érzik, mintha otthon lennének, tehát
a saját saját nyelvükön látják, és elvileg a nyelvtanulást is kéne segítse. Mer’ azért látod,
hogy ki van írva, hogy (…) nap mint nap látod, akkor megjegyzed, akkor már nagyjából
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nagyjából ott vagy, akkor az az megragad benned. De mondom, és akkor ők is úgy érzik, hogy
azér’ meg vannak becsülve, meg azér’ ők is otthon vannak. Tehát nem úgy vannak kezelve,
mint egy idegen, tehát ahogy mondtam, hogy nincs az, hogy te nem vagy közénk való és
kirekesztünk, vagy… És jobban otthon érzi magát. A német az megszokott, az már, az főleg
megszokott, az régóta. Most ők úgy jelentkeznek lényegébe’ itt a faluba, mint egy harmadik
nemzetiség. Tehát akik mintha betelepülnének, jön be egy harmadik nemzetiség, a finnek.
Tehát. Sőt, egy negyedik, mert ha vesszük a romákat, akkor a negyedik nemzetiség. Akkor négy
nemzetiség él egymás mellett. Most ez megvan a környéken több helyen, ha Mohácsot vesszük,
ott is négy nemzetiség él,
Tm: Ühüm.
Ak: egymás mellett és együtt meg minden. És előbb-utóbb ők is otthonuknak fogják érezni, és
lehet, hogy többet lesznek itt, mint Finnországban. Vagy… Jó, jobban is élnek meg itt a
pénzükből itt akkor, ez lesz az egyik ok, meg lehet, hogy jobban is fogják érezni magukat és. De
ahhoz meg kell ez is, és azér’, hogy mondjam, senkitől nem lehet elvenni az anyanyelvét, tehát
őtőlük se. Tehát arra nem kényszeríthetjük, hogy ők magyarul beszéljenek, hanem beszéljék az
anyanyelvüket, és ha már beszéli és ő ott lakik, hát akkor legyen kiírva az anyanyelvén is, hát
most.

Az adatközlő a „saját nyelv” megjelenéséhez a nyelvi tájképben az otthonosság érzését és a
megbecsültséget köti. A finn feliratok szerinte a falubeliek befogadó attitűdjéről
árulkodnak. A beszélő utal arra is, hogy a feliratok a nyelvi repertoárokat is bővíthetik. A
német feliratokhoz a megszokottság és természetesség attribútumait társítja. A feliratok
többnyelvűségét a település nemzetiségi gazdagságával állítja párhuzamba, és ezúttal, noha
hezitálást követően, de mint a sokszínűséget gazdagító érték jelenik meg a cigány közösség
is. Az anyanyelv használatához való jog mint az ember szabadságának és jólétének záloga
tematizálódik, ami sajátos feszültséget teremt a mai befogadó attitűd és a német
nemzetiséget ért egykori atrocitások között.
Míg a helyiek szerint a finn feliratok tehát a finnek otthonosságérzetét növelik,
addig a finnek között más diskurzusokkal is találkoztam. Ők is érzékelik a finn feliratok
gesztusértékét és pozitívan fogadják őket, mégis kirajzolódik egy feszültséggel teli
jelenség. A finnek nemcsak a nyelvi tájkép kapcsán, hanem más témakörök mentén is
explicitté tették, hogy jelenlétükkel nem szeretnék átformálni a geresdlaki hétköznapokat.
Egyrészt a helyiekkel konfliktusmentes kapcsolatokra törekednek, másrészt féltve őrzik a
település autenticitását. Hasonlóan más szezonális migránsokhoz (ahogy például Gustafson
(2002) leírja spanyolországi svédekről vagy Haug et al. (2007) norvégokról) a geresdlaki
finnek nem turistaként tekintenek magukra. Ezért mondták legtöbben azt is, hogy annak
sem örülnének, ha a finnek nagyon nagy számban kezdenének házakat venni a faluban. Az
autenticitás érzésének egyik jele pedig éppen az, hogy a finn nem része a fizikai tereknek:
”Me tullaan nauttimaan Unkarista. Joo. Joo. Että tietysti alussa se, jos ei osaa mitään,
niinku mitään kieltä, niin, kyllähän se silloin, mutta ei niinku. En välttämättä koe tarvetta
tähän lainkaan”. [’Azért jövünk, hogy Magyarországot élvezzük. Persze, természetesen az
elején, ha valaki semmilyen nyelvet nem tud, akkor rendben van. De tehát nem. Egyáltalán
nem érzem ezt feltétlenül szükségesnek.’]
Éppen ezért a nyelvi tájkép konstruálásának egyik legfőbb kérdése, hogyan találja
meg a közösség, legfőképpen a helyi hatalom, a funkcionalitás és a szimbolitás közötti
határokat. Ahogy ezt a fentebb idézett adatközlő megfogalmazta: „Hogy mondjam, ott
kell ·, ahol · ahol értelme van és használják. Most · most jó a Flórián [utca], most itt is van
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már [finn lakos]. Ugye itt az X, lehet, hogy lesz még egy, hogy esetleg kiírják a Flóriánt
finnül is, merthogy a finnek is itt vannak. De · ahol nincs, tehát aminek nincs értelme, az ·
az akkor viszont lehet, zavaró. Tehát. Attól függ, ha őket segíti az eligazításba’, akkor ·, ez
addig tart.” A közösségi identitást szimbolizáló, bizonyos nyelvi erőforrásokat és
kultúrákat felértékelő, másokat viszont kizáró gyakorlatok tehát feszültséget is
teremthetnek.
A közösségi tér konstruálása kapcsán fontos még kiemelni, hogy a finnek
lakóházaik és lakóterük megteremtésében is az autenticitást tartják az elsődleges
szempontnak. A praktikum mellett (ne legyen túl nagy) az autenticitást keresve elsősorban
régi parasztházak keltik fel érdeklődésüket, amelyeket legtöbben eredeti stílusában
felújítanak, sokszor a régi bútorokat is megtartják. Az utcakép fejlődésének a helyiek
örülnek, de ez ismét explicitté teszi az anyagi lehetőségek közötti különbségeket. A helyiek
narratíváiban a fizikai élettér megteremtéséhez kapcsolódó gyakorlatokból levont
következtetések olykor a finnek esszenciális tulajdonságaivá válnak: „Általában
parasztházat keresnek, amit hamar fel tudnak újítani. A finnek nagyon jómódú emberek,
de nagyon egyszerűen élnek. Kicsit rendbe teszik, felújítják, egy kis szőlőt is vesznek
hozzá, egy kis pincét.” – hangzott el a vélekedés egy rádióműsorban39.
Az autenticitás, a közösséghez tartozás érzésének megteremtése nemcsak a
lakóépület kialakítását, hanem a mindennapi tevékenységek szervezését is befolyásolja. E
ponton viszont nem hasonlítanak a geresdlaki finnek a spanyol tengerpart északi
kolóniáihoz (vö. például Karisto 2000). A geresdlaki finnek nem kizárólag egymás
társaságát keresik, hanem igyekeznek bekapcsolódni a helyi ritmusba, nyitottan reagálni a
helyiek üdvözlésére, kapcsolatot kezdeményezni velük. Ez a törekvésük hozza létre azokat
a hétköznapi interakcionális szituációkat, amelyek során a helyiek és a finnek leginkább
kapcsolatba lépnek egymással. Ilyenek az utcai köszönések, rövid beszélgetések, a
presszóban a reggeli kávéivás, esti sörözés, a közösségi eseményeken történő részvétel stb.
Egy középkorú finn házaspár a következőképp írta le geresdlaki mindennapjait:
Tm: Miten te vietätte päivän? Mitä teette, kun on tavallinen päivä?
Ak: Kevään minä vietin ainakin aika pitkälle töissä, viininleikkaukset ja kaikki.
Välimuokkaamiset ja sitten tätä rakennusten näitten kunnostamisia. ·· No nytkin on mennyt
töissä, mutta kun on vieraita nyt tällä viikolla niin on ·· Tänäänkin käytiin Mohácsissa
syömässä. Menikin koko päivä.
Ak2: Siinä menee aina puoli päivää, kun lähtee täältä Pécsiin, hoitaa jonkun asian ehkä. Sitten
käymme, jos käymme jonkun paikan, mihin käymme tutustumassa. Kiireettömästi, kun
yritämme elää täällä kiireettömästi, ja se tässä kylässä ainakin on erittäin helppoo ·, tuskin
kaupungissa. ·· Täällä aina ihmiset pysähtyvät kadulla juttelemaan, aina. Monta kertaa
päivässä joku tulee portista ovelle. No tulkaa sisään, sitten vaihdetaan kuulumisia ·· Ja sitten
mä nautin ruoanteosta, kyllä, me lähetään syömässäkin, mutta ei läheskään joka päivä. Mä
teen mielelläni ruokaa ja tässä, tää on niin ihmeellinen aarreaitta kun nytkin tuolla on
paprikoita, mielettömästi tomaatteja, hedelmiä. Ja ruoanlaitosta. Ihan noin aika arkista
elämää. ·· Tai sitten me saatetaankin lähteä käyvelylle. ·· Marázán kylä on tuossa, 4
kilometriä peltotietä sinne, toista tietä pois.

39

A Hely (Kossuth Rádió, 2013. október 31.), részletes elemzését l. a 4.3.3. fejezetben.
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’Tm: Hogyan töltötök el egy napot? Mit csináltok egy átlagos napon?
Ak: A tavasz eléggé a munkával telt, szőlőmetszés meg minden. Átalakítások meg az épületek
felújítása. ·· Most is dolgoztunk, de most hogy ezen a héten vendégek vannak ·· Ma is voltunk
Mohácson enni. El is ment az egész nap.
Ak2: Ezzel mindig eltelik egy fél nap, ha elmegyünk Pécsre, elintézünk valamit. Aztán
megnézünk, megnézünk valami helyet. Nem sietősen, hiszen próbálunk itt nyugodtan élni, és
itt a faluban legalábbis ez nagyon könnyen megy ·· a városban biztos nem így lenne ·· Itt az
emberek mindig megállnak az utcán beszélgetni, mindig. Naponta többször benéz valaki a
kapun, feljön az ajtóhoz. Na, akkor jöjjön be, aztán beszélgetünk ·· És aztán én élvezem a
főzést is, persze el is megyünk enni, de egyáltalán nem minden nap. Én szívesen készítek ételt
és itt, ez egy annyira csodálatos kincsestár, hogy most is ott vannak a paprikák, rengeteg
paradicsom, gyümölcsök. És a főzést [élvezem]. Egyszerű hétköznapi élet. ·· Vagy
elmegyünk sétálni ·· Maráza arrafelé, 4 kilométer a szántóföldi úton oda, egy másikon vissza.’

Az adatközlők a „ráérős hétköznapi élet” metaforájára fűzik fel geresdlaki időtöltésük
leírását. Szerintük a geresdlaki hétköznapok egyik fő attribútuma az emberi kapcsolatok
közvetlensége: az utcai kötetlen interakciók és a gyakori váratlan látogatók. Visszatérő
elem a finnek Geresdlakot bemutató narratíváiban a „kincsestár” metaforája is. A
kincsestár nemcsak a kertbeli gazdagságra, hanem a környező városok kínálta
szolgáltatások sokszínűségére is vonatkozik. Ahogy korábban már szó volt róla, a
finnekhez hasonlóan a „paradicsomi hely” képét teremtik meg narratíváikban azok a lakók
is, akik Pécsről kiköltözve a kisgeresdi falurészen vásároltak új betelepülőként házat, és
élnek ott végleg, vagy mennek oda hétvégenként (3.3.1. fejezet).
A mindennapok rövid, utcán, boltban folytatott interakciói mellett a kertbeli,
házkörüli munkálatok adják a helyiek és a finnek közötti kapcsolattartás egyik
legfontosabb színterét. Mindegyik háznak van egy házmestere, aki az ilyen munkákat
elvégzi, amikor a finnek nincsenek Magyarországon. A legszorosabb kapcsolatot általában
a finnek házmestereikkel, illetve közvetlen szomszédjaikkal ápolják (a szomszédság mint
fontos többnyelvű színtérre hívta fel a figyelmet Laihonen is a romániai Bánság
többnyelvűségét kutatva, vö. 2004: 85). Ahogy például az egyik finn a nyelvi naplóban
beszélgetőpartnerei bemutatásánál leírta: „Körülbelül 45-47 éves nő, magyar, az anyja
sváb. Jól beszél németül és magyarul. (…) Minden nap többször beszélünk. Segítőkész és
sok mindent tud, amire szükségem van, vagy megkérdezi valaki mástól. Minden segítséget,
amire szükségem van, megkapok tőle. Ő gondozza a kertünket és a házunkat.” Fontos
szerepe van annak is, ami a fenti részletben is elhangzik, hogy a finnek mindennapjai közé
tartoznak a nagy séták is. Akik semmilyen kapcsolatban nem állnak a falubeli finnekkel,
azok is arról számoltak be az interjúkban, hogy sétálni, futni, biciklizni szokták látni őket.
Egy ilyen, házmesteri feladatokat ellátó házaspárral készült az alábbi interjúrészlet.
Éppen arról meséltek, milyen élményeik voltak egy hete finnországi útjuk során, ahol
geresdlaki finnek látták őket vendégül. A részlet rámutat egyrészt arra, hogy a finnekkel
ápolt szorosabb kapcsolat a kulturális különbségek megtapasztalását teszi lehetővé.
Másrészt Geresdlak és környéke mint élettér is egész másként kerül értékelésre, mint
ahogy azt a finnek kincsestár-metaforájánál láttuk.
Ak: És azt azt már megfigyeltem, hogy spórolós emberek, de viszont az utazásra, könyvre,
kultúrára, nagyon sokat költenek. Nagyon sokat költenek.
Ak2: Amire mi szinte semmit.
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Ak: De egyébként úgy, mint itt, háromfogásos ebéd, meg ilyenek, nem. Arra, arra ők nem. ··
Nem mintha nem tudnák, mert nagyon-nagyon finomakat meg minden, csak ők avval
spórolnak.
Tm: Igen, inkább.
Ak: Inkább ők azon fogják meg. És erre mint mint azt mondják, hogy hát · mer’ mi mondjuk,
hogy nem lehet elmenni Pécsre dolgozni, mert huszonötezer meg harmincezer a bérlet, és
akkor kapnak százat, marad hetven, és akkor mire eszik, iszik, nem marad neki semmi. Csak azt
mondja, hát ők még soha nem kaptak útiköltségre pénzt, ezt őnekik kell ott kint megoldani. Azt
minden bent van. De mondom, megéri, nem? Azt mondja, igen. Hát de mondom, nálunk nem.
Ha nem kapsz az útiköltségre semmit, nem tudsz bemenni, olyan drága.
Tm: Hát igen.
Ak: Nálunk szóval egész más. Mert az is kérdezi, hányszor, hányszor mentek egy hónaphányszor mész egy héten Mohácsra. Hát egyszer nézek, hát mondom, én nem megyek
Mohácsra, mondom hát ha valami- ha valami dolgom van mondom, egy hónapba’ egyszer
lemegyek a Tescóba vagy mittomén, ahol éppen valami árazás van és bevásárolok. És akkor
azt mondja, hát itt annyira szép Mohácson, itt olyan szépen lehet sétálni. Mondom azér’ mi
még sose voltunk Mohácson (nevet), mer’ mondom az már nekünk luxus.
Ak2: Sétálni…
Ak: Sétálni Mohácson… és akkor (nevet). Ja.

A Geresdlakot körülvevő tágabb fizikai tér itt tehát nem mint nyugodt, a hétköznapi
programokat színesítő, felfedezésre váró kincsestár, hanem a hétköznapi szükségletek
kielégítésére szolgáló színtér jelenik meg. Hozzá kell tenni, hogy az interjút követő
terepmunkáim során éppen a kérdéses házaspár és finn ismerőseik esetében (is)
tapasztaltam, hogy a finnek ottléte során mind több közös szabadidős programot
szerveznek például közeli településekre. Ezek a közös programok is új színtereket
teremtenek a többnyelvű nyelvi gyakorlatoknak.
A hétköznapi kapcsolatteremtést a helyiek is kezdeményezik. Egy tipikus
interakciós helyzet például, amikor a finneket behívják egy-egy pohár kóstolóra a
pincékbe. Egy blogbejegyzésében az egyik finn lakos például így kezdi borospincében tett
látogatásról szóló beszámolóját: „Eilen eli 2.1.11 naapurimme, puuseppä XY kutsui meidät
viinikellariinsa (pince) ’etwas probieren’.” [Tegnap 11.1.2-án a szomszédunk, az asztalos
XY behívott minket pincéjébe (pince) ’etwas probieren’.] Az élménybeszámolót az
autentikus nyelvi források (magyar és német) használatával hitelesíti a szerző. A német
nyelvi elemek mobilizálása utal arra is, hogy a kommunikáció a pincében is elsősorban a
német változatokon zajlott.
Összességében a geresdlaki interakcionális helyzetekre sokszor jellemző, hogy a
résztvevők valamilyen közös érdeklődés miatt vagy valamilyen közös cél elérése
érdekében jönnek össze, ún. „gyakorlóközösségeket” alkotva. Jó példák erre a közösségi
események szervezésekor összekovácsolódó csapatok; a különböző munkahelyi társaságok
(önkormányzat, mezőgazdasági zrt.); az esténként a finnektől átvéve a példát nordic
walkingozó kisebb-nagyobb társaságok; a reggelente gyalogolni induló finnek csapata; a
péntek esténként a presszóban összejövő fiatalok, a babavarrókör tagjai stb. A
gyakorlóközösség fogalmának szociolingvisztikai alkalmazása az Eckert–McConnellGinet szerzőpároshoz köthető (1992): „A community of practice is an aggregate of people
who come together around mutual engagement in an endeavor …. practices emerge in the
course of this mutual endeavor” (1992: 464, idézi Meyerhoff 2004: 527). Meyerhoff
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összefoglalása szerint ezekre a gyakorlóközösségekre kölcsönös érintettség jellemző, azaz
valamilyen – akár pozitív vagy konfliktusos – okból a tagok érintkezésbe kerülnek,
méghozzá valamilyen közös céllal – még ha az explicit módon nincs is feltétlenül
megfogalmazva. Végül, és a mi szempontunkból legfontosabb jellemzője a
gyakorlóközösségeknek, hogy tagjaik közös repertoárral rendelkeznek, amely az együttes
tevékenységeik eredményeként jön létre. A szociolingvisztikai vizsgálatok számára a
gyakorlóközösség fogalma azért jelent újdonságot, mert lehetővé teszi, hogy a nyelvi
gyakorlatokat befolyásoló tényezőket ne absztrakt kategóriák (mint az etnikum, az életkor,
társadalmi osztály) mentén vizsgáljuk, hanem az adott közösségekből kiindulva, azok saját
kategóriáit vehessük kiindulópontunknak, ahogyan az az antropológiai-etnográfiai
súlypontú szociolingvisztikai munkák törekvése (vö. Eckert 2006, Márku 2015: 80). Egyegy személy mindenféle tevékenységeivel több gyakorlóközösség tagja is lehet egyszerre.
A nyelv szempontjából az is releváns kérdés, hogy a gyakorlóközösség tagjai más
közösségekhez való viszonyukban hogyan határozzák meg önmagukat, nyelvi
jellegzetességeken keresztül is, tehát hogyan hoznak létre közös identitást. A nexusanalízis
lényegi mondandójához hasonlóan a gyakorlóközösség fogalmának hasznosítása is a
kutató szerepét teszi explicitté: azokat a gyakorlóközösségeket kell megtalálni például egy
településen belül, amelyek a vizsgált jelenség szempontjából a legrelevánsabbak (Eckert
2006).
Összegzés
Ebben az alfejezetben Geresdlakot mint interakcionális teret mutattam be. A nyelvi tájkép
konstruálásának sztenderdizált és kreatív gyakorlatait tekintettem át. Míg előbbiek
kevéssé árulkodnak a falu nyelvi és kulturális heterogenitásáról, és a beszélők sem
tulajdonítanak azoknak különösebb jelentőséget, utóbbiak változatosabb eszközökkel
járulnak hozzá a közösségi identitás megteremtéséhez, és a kommodifikáció eszközeivé is
válnak. E közös identitás megteremtéséből ugyanakkor azok, akiknek nyelvi
erőforrásaihoz semleges vagy negatív attitűdök tapadnak, mint a cigány közösség,
kizáródnak. Megállapítottam, hogy a nyelvi tájkép megteremtésének egyik fő kérdése,
hogy a közösség megtalálja-e az egyensúlyt funkcionalitás és szimbolitás között: a finn
nyelvű feliratok egyrészt a közösség nyitottságának indexeivé válnak, másrészt a finnek
nézőpontjából a település egyik fő attraktivitását, az autenticitást veszélyeztetik. Az
interjúk narratívájából kirajzolódott az is, hogy a finnek nemcsak a nyelvi tájképpel, hanem
fizikai aktivitásukkal, gyakori sétáikkal is láthatóvá válnak a közösségi terekben, ami olyan
interakcionális szituációkat teremt, amikor a finnek és a helyiek kapcsolatba léphetnek
egymással.
E 3. fejezet célja az volt, hogy a nexusanalízis megközelítését hasznosítva egy
áttekintő térképet készítsek Geresdlakról mint társadalmi-gazdasági-politikai
folyamatok nexusáról. Ehhez bemutattam azokat a fő diskurzusokat, szereplőket és
elrendeződéseket, amelyek kutatásom terepmunkálatai során kirajzolódtak számomra. A
következő fejezetek célja az, hogy e térkép három pontját részletesebben is körüljárjam. Az
áttekintő fejezetben feltárt, a nyelvi gyakorlatokat alakító faktorokat a következő három
téma köré csoportosítva elemzem: (1) A változatos nyelvi repertoárok mobilizálásának
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gyakorlatai, (2) a nyelvi gyakorlatokat befolyásoló ideológiák, (3) a nyelvi és kulturális
erőforrások új kontextusba kerülése, azaz a kommodifikáció jelensége.
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4. A társadalmi gyakorlat navigálásának szakasza
4.1. A nyelvi erőforrások mobilizálásának kreatív gyakorlatai
Terepmunkám során több közösségi tevékenységben részt vehettem, ahol megfigyelhettem
a résztvevők nyelvi gyakorlatait. Más csoportok nyelvi gyakorlatairól az interjúkból
kaphattam képet. A következőkben a gyakorlóközösség koncepcióját hasznosítva,
közvetlen és közvetett adatok segítségével, olyan csoportok nyelvi gyakorlatait mutatom
be, amelyek relevánsak az értekezés fő kérdésfeltevése szempontjából.
A lokális német nyelvváltozatok használatának új kontextusai
Ahogyan már szó volt róla, a helyi német nyelvváltozatot aktívan ma már elsősorban az
idősebbek és ők is családon belül használják. Ugyanakkor több olyan közösségi
kontextusban, amelyek a falu életét alakító társadalmi folyamatokban újonnan alakulnak
ki, helyet kapnak a különböző lokális német nyelvváltozatok. Ilyen például az idősebb
asszonyok babavarróköre. A babavarrókör ötlete 2007-ben fogalmazódott meg. Olyan
asszonyok gyűlnek össze hetente egyszer, akik fiatal korukban maguk is hordták a
népviseleteket, és így – ahogy azt néhány adatközlő megfogalmazta – „hiteles” elkészítői a
népviseletbe öltöztetett babáknak. A babákból először egy kisebb kiállítás nyílt, majd egy
egész babaház berendezésére is sor került.
Ezekre az alkalmakra tehát valamilyen közös érdeklődéssel jöttek össze, közös cél
elérése érdekében az asszonyok, gyakorlóközösséget alkotva (vö. Eckert 2006). Az
együttes tevékenység során németül (is) beszélnek, és ilyenkor olyan regiszterek
aktivizálódnak, amelyek egyébként már nem részei a hétköznapoknak. Például a régi
ruházathoz kapcsolódó szókincs, a ruhakészítés szakkifejezései stb. Az első babakiállítás
megnyitójáról készült riportműsor (az Unser Bildschirm nemzetiségi magazinban)40
szemléletesen mutatja be, hogyan generál egy-egy gyakorlóközösség tevékenysége
újabb színtereket, ahol a különböző nyelvváltozatok új funkciókban kapnak szerepet. A
riportban a babavarrókör vezetője az irodalmi változathoz közelebb álló változaton meséli
el, hogyan indult a kiállítás; az idős asszonyok a helyi változaton mesélnek a ruhákról és a
régi szokásokról; a megnyitó színpadán a sztenderdhez közelebb álló változaton
köszönőbeszéd is elhangzik stb. Ahogy a babakiállítás – és azzal párhuzamosan a többi
kiállítás is – fejlődött, írásbeli leírások (képeslap, prospektus, molinó) is készültek róla.
Ezek újabb felületeket adnak a német nyelvhasználatnak. Ezek az írásos dokumentumok a
sztenderd német változaton készültek, a helyi változatot nem hasznosítják.
Egy másik példája a helyi német nyelvváltozat családon kívüli színtereken történő
mobilizálásának az esténként sétáló baráti társaságok. Abban valamennyi adatközlő
egyetértett, hogy a finnek legszembetűnőbb kulturális hatása az, hogy ma már nemcsak ők,
hanem a helybeliek közül is kisebb-nagyobb baráti társaságok rendszeresen gyalogolnak:
„Tehát ilyenkor nyáron nem sokat látsz annyira, mert mindenki, ahogy dolgozik, az túl
sokáig dolgozik, tehát nyáron. Viszont télen, hát mi is járunk ki, mindenki. Sokan járnak ki,
tehát a gyaloglást lehet látni, hogy szinte az egész falu gyalogol. Csoportokban mennek az
40
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emberek, férfiak, nők vegyesen, valahol vegyes csoport, akkor valahol csak a nők így
csoport gyalogol, valahol csak férfi csoport gyalogol, vagy egy-kettő. De a gyaloglást, azt
nagyon átvették tőlük” – mondta egy 50 éves férfi. Az ilyen baráti társaságok
megteremtik közös nyelvi gyakorlataikat is, és a tagok nyelvi életrajzától függően a
helyi változatot is mobilizálják társalgásaikban, ahogy azt az alábbi idézetben is láthatjuk
(vö. Eckert 2006). Az adatközlőtől azt kérdeztem, hogy amikor 69-ben a faluba került, még
mennyire volt jellemző a helyi változat aktív használata.
Tm: […] És akkor mikor került ide [Geresdlakra]?
Ak: Hát, mikor. 69. Igen.
Tm: És akkor még inkább ez volt az általános, hogy sváboltak az emberek?
Ak: Igen, igen, igen. És és · most is. Szóval hogyha ő, na most én ezt nem a- nem azt mondom,
hogy a húszas évekbeli fiatalok, de egy picit idősebb, vagy nem is tudom megmondani, tehát ·
negyvenes évek vagy nem. Ö, az az igazság, hogy ö öhm, tehát nekem gondom van,
mozgásszervi gondom van, és reumatológus javasolta, hogy ezt, amit a finnek használnak, ezt a
nordic walkingot, csináljam.
Tm: Ühüm. Ühüm.
Ak: Lényeg a lényeg, gyógytornász betanította, izé, minden, és van egy csapat, akikkel
gyalogolunk. · Na most azt tudni kell, hogy ebbe a csapatba kizárólag mindenki sváb.
Tm: Ühüm.
Ak: Tehát most ez egy vé- véletlen, de szóval itt ebben a körzetben lakik mindegyik asszony, és
hát ők lényegesen fiatalabbak, mint én, de · tehát ahogy gyalogolunk is, tehát ők egymással
svábul beszélnek.
Tm: Aham.
Ak: Én megértem, mindent megértek, amit mondanak, sőt, tehát a konyhanyelvet tudom is.
Tehát nem arról van szó. De tehát tehát hogy most isTm: használják.
Ak: Igen, igen.
Tm: És nem szokott bekapcsolódni a beszélgetésbe?
Ak: De néha, de én, szóval az az igazság, ha én megszólalok, automatikusan magyarul szólalok
meg.
(Ak=67 éves nő)

A részletből kiderül, hogy az asszonyok (ahogy az interjú egy másik részében elhangzik,
általában négyen-hatan) gyaloglás közben „svábul” beszélgetnek. De egyértelmű az is,
hogy a társalgások során változatos nyelvi erőforrások mobilizálódnak, hiszen például az
adatközlő maga, ahogy elmondja, általában magyarul szólal meg.
Ahogyan arra korábbi kutatások rámutatnak, a német nemzetiségi közösségekben a
helyi nyelvváltozat erőforrásai hangulati elemként mobilizálódnak az alapvetően magyar
társalgásokban (vö. Erb–Knipf 2001: 324–325). A helyi változat humort indexáló
mobilizálása jellemző Geresdlakon például a munkahelyi közösségek nyelvi gyakorlataira,
illetve a fiatal generáció bizonyos gyakorlóközösségeinek nyelvi gyakorlataira. Erre látunk
példát az alábbi 29 éves adatközlővel készült interjúban.
Tm: És itt szerinted, aki a te korosztályod vagy a fiúk [az adatközlő vőlegénye és annak
testvére] korosztálya, ők-, nekik van olyan gondolatuk, hogy majd a gyerekeiknek továbbadják
a svábot? Tehát fognak hozzájuk svábul beszélni?
Ak: Én biztos vagyok benne.
Tm: Ühüm.
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Ak: Szerintem azt nem fogják kihagyni. Meg szerintem hülyék is lennének (nevet). Tehát
hogyha ők tudnak, akkor beszéljenek vele. Nem lesz az, hogy én nagyon magyar vagyok és én
nem szólalok meg, mert bennük nincs ilyen. Mert nekik szinte ez is ilyen anyanyelvük, vagy
nem tudom, hogyan mondjam. Tehát hogy ebbe nőttek ők is fel, úgyhogy biztos vagyok benne,
hogy a gyerekük is fog beszélni.
Tm: Ühüm.
Ak: Ha más miatt nem, akkor a mama miatt kénytelenek lesznek, mert az meg biztos svábul
beszél majd (nevet).
Tm: Igen. De szerinted az mondható, hogy a fiúknak · ők ugyanolyan jól tudnak magyarul,
mint svábul?
Ak: Igen.
Tm: Ühüm.
Ak: És németül is. Hát az X az kint dolgozott Németországban és most jött haza ugye
áprilisba’. S teljesen. Meg most voltak itt a német rokonaik. Hát teljesen. Tehát semmi izé.
Tm: Jól ment neki.
Ak: Ühüm.
[…]
Tm: De érdekes, hogy így ezt mondod, hogy ők még ennyire használják, mert máshol ·· tehát
nekem az az összbenyomásom, hogy már nem nagyon használják. Főleg a fiatal korosztály.
Ak: Hát de szinte mindegyik tud svábul! És szoktak is! Hát amikor, nem tudom, elmegyünk
a Mártához [a helyi presszóba] vagy valami, és akkor nem tudom, a Márta is megszólal
valamit nemtom svábul, akkor a fiúk is egyből nyomják. És nemcsak a- itthon- tehát az X-re
meg az Y-ra gondolok, hanem akikkel megyünk meg ilyenek. És ők is. Akkor svábul
beszélnek.
Tm: Ühüm.
Ak: Tehát hogy azért használják.
Tm: De egy-két kifejezést, szót mondanak vagy hosszabb dolgokat is?
Ak: Hát tudnak beszélgetniTm: Beszélgetni.
Ak: Ühüm, társalogni. Tehát azért nem csak ilyen, mit tudom én, köszönnek vagy nemtom,
tehát nem egy szó, hanem nemtom, mesélnek valamit. Úgy is szoktak. Tehát hogy azért én- ·
legalábbis a mi társaságunk, amibe’ mi vagyunk, azok-, én elég sokat hallom.

Az adatközlő elmondja meggyőződését, miszerint vőlegénye és annak testvére biztosan
fognak „svábul” beszélni majd saját gyerekeikhez, hiszen ez „szinte nekik is ilyen
anyanyelvük”. Ő maga máshonnan, magyar szocializációs környezetből került a
településre. Az adatközlő metanyelvi megjegyzése („Mert nekik szinte ez is ilyen
anyanyelvük, vagy nem tudom, hogyan mondjam”) árulkodik arról, hogy az anyanyelv
fogalmához fűződő gyakori ideológia („anyanyelv csak egy van”, vö. Bartha 2009) ütközik
gyakorlati tapasztalataival, hiszen vőlegénye szerinte svábul és magyarul, sőt, németül is
ugyanolyan jól beszél. Miután az interjúban – ezáltal a társalgásban egyébként
meglehetősen fölérendelt szerepet teremtve és az irányítást átvéve – elmondtam az
adatközlőnek, hogy az általa elmondottak ellentmondanak addigi tapasztalataimnak, a
fiatalok heti rendszerességű péntek esti találkozóját hozza fel meggyőzésemre példaként.
Ez a gyakorlóközösség szinte minden pénteken összegyűlik Mártánál, a laki presszóban,
ahol az adatközlő szerint elég sokat beszélnek svábul. Több másik adatközlő is
megerősítette, hogy a társaság nyelvi gyakorlataira jellemző a helyi német változat
elemeinek mobilizálása. Ugyanakkor azok, akik maguk is a családban használják vagy
elsajátították a helyi változatot, jóval kevésbé érzékelik aktívként a társaság német
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nyelvhasználatát. Egy 27 éves adatközlő, aki elmondása szerint érti, de nem használja a
helyi változatot, például a következőképp fogalmazott:
Tm: Mennyire általános, hogy a te korosztályod megérti a svábot?
Ak: Én azt mondom, hogy öö ezt a bálba- bálokba járós 24 éves, 25 éves korhatárnál lejjebb én
nem mondanám, hogy megértik már. Szerintem nagyon nem. Én, én legalábbis én úgy
gondolom. Most lehet, hogy van egy-két ember kivétel, de ·
[A társalgás külső esemény miatt félbeszakad.]
Tm: És az előfordul, hogy egymás között így poénkodásból használjátok vagy soha nem
szoktátok?
Ak: De szokott. Szokott.
Tm: Aha.
Ak: Há’ a presszóba szoktunk néha. Tényleg így a aa · Az X-et? X szűri. Fenn volt ő is a
pincénél. Az is olyan, mint én, azért mondom, hogy az én korosztályomtól inkább fölfele, az.
Szoktunk néha egymással így poénkodva. Meg van egy kollégám is meg jó cimborám, az is ott
szokott lenni a presszóba, egy szürke BMW-vel szokott működni, alacsonyabb srác, Y. Az is
így. Hát az öreganyja mindig svábul beszél hozzá. Meg ő a Mártával is így svábul beszélnek,
meg egy-kétszer tényleg így mi is. De, de amúgy annyira ez · Ilyen egy-két emberre jellemző ez
szerintem, hogy · így beszélünk. De nagyon…

Az itt idézett adatközlő szerint - az előző részlettel összehasonlítva – kisebb mértékben
használják a fiatalok a helyi változatot, noha kérdésemre ő is megerősíti, hogy szimbolikus
funkcióban, a „poénkodás” kedvéért szokták használni, illetve vannak olyan tagjai a
gyakorlóközösségnek, mint a példaként felhozott, szomszéd településről származó „jó
cimbora”, akikre ez határozottabban jellemző. Általában jellemző volt, hogy a közösségbe
kívülről bekerült adatközlők a helyben születettekhez képest nagyobb mértékűnek tartották
a német erőforrások mobilizálásának mértékét a helyiek nyelvi gyakorlatai során.
Összességében tehát elmondhatjuk, hogy az átrendeződő kulturális kontextus
következtében a helyi változat új színtereken jelenik meg, például a közösségi élet
különböző gyakorlóközösségei olyan kontextusban is mobilizálják, amire korábban nem
volt példa. Az adatok alapján úgy gondolom, ezeknek az átrendeződéseknek a nyelvcsere
folyamatára hosszabb távon jelentős hatása nincsen, azonban azt jól jelzik, hogy (1) a helyi
változat jelenleg is része a közösség repertoárjának (aktívabb formában, mint ahogy arról
az adatközlők általában nyilatkoztak), (2) az új társadalmi kontextus nyelvi gyakorlatok új
formáit hívja elő.
A nyelvi repertoárok változatos mobilizálása a hétköznapok társalgásaiban
A megváltozó társadalmi környezet teremtette új nyelvi gyakorlatok szemléletes példái a
helyiek és a finnek közötti társalgások. Alapvetően – hacsak nem olyan finn a partner, aki
már jól beszél magyarul, az ilyen társaságok kommunikációs kódja a német. Az, hogy a
németnek milyen változataiból merítenek a résztvevők, nyelvi életrajzuk függvénye. Az
alábbi társalgás egy tipikus interakciós helyzetben, szintén a finnek megjelenése
következtében létrejött gyakorlóközösségben hangzott el. Az egyik finn házaspár
„házmestereikkel” egy étterembe ment, ahol a felvételt mobiltelefonnal ők maguk
készítették.
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Ak1 (finn, férfi): Schon gehört, wer hat das Haus neben M. gekauft? Da oben. [’Hallottátok
már, hogy ki vette meg az M. melletti házat? Ott fent.’]
Ak2 (magyar, férfi): Der J. ·· S. J. hat’s gekauft. [’A J. ·· S. J. vette meg’]
Ak1: Ja. Ja. Ich war gestern Abend in seiner · pince und er erzählte, dass er hatte gekauft
dieses Haus und · will das nun renovieren und- und [Igen. Igen. Tegnap este a pincéjében
voltam és mesélte, hogy megvette ezt a házat és · majd fel akarja újítani és- és’]
Ak3 (magyar, nő): weiter- [tovább-]
Ak1: -er hat nur zu viel Arbeit wie immer. Er hat immer zu viel Arbeit. [’- csak túl sok a
munkája, mint mindig. Mindig túl sok munkája van.’]
Ak4 (finn, nő): No miten oli viini, maistuiko viini? [’No milyen volt a bor, ízlett a bor?’]
Ak1: No Wein war · Wein war gut. Und hat auch gleich dieses Jahr nicht das beste Weinjahr
gewesen ist. [’No a bor · a bor jó volt. Pedig ez az év nem a legjobb borév volt.’]
Ak3: T., die das Haus verkauft hat, hat gesagt, er woll das renovieren und weitergeben. [’T.,
aki eladta a házat, azt mondta, hogy J. fel akarja újítani és tovább akarja adni.’]
Ak1: Ja sicher. Ich glaube auch, dass sie- [’Igen, biztosan. Én is úgy gondolom, hogy ő-’]
Ak4: Wie ist das Schwein- ·· Schwein? · Mikä se on kanss? Siantappojuttu [’Mi a disznó- ··
Disznó? · Mi is az? A disznóvágásos dolog’].
Ak1: Disznóvágás.
Ak4: Wann ist, wann hast du? [’Mikor, mikor van neked’?]
Ak2: Sechsundzwanzigste. [’Huszonhatodika.’]
Ak4: Und ö und · B.? Wann haben sie? [’És ö és · B.? Nekik mikor van?]
Ak2: Ich weiss nicht. Der zwölfte Dezember. [’Nem tudom. December 12.’]
Ak4: Ah, okay. Joo. Und X. ist in Österreich. Oder? [’Áh, oké. És X. Ausztriában van, igaz?’]
Ak2: Ja. Heute, nein, gestern ist sie kommen. [’Igen. Ma, nem, tegnap jött.’]
Ak4: Ach so. Sie ist zu Hause. [’Aha, itthon van.’]
Ak2: Ja. Sie ist zu Hause. [’Igen. Itthon van.’]
Ak4: Ah, okay. Gestern. Dann muss ich frage, wann es meine Haare machen. [’Áh, oké.
Tegnap. Akkor meg kell kérdeznem, mikor csinálja meg a hajamat.’]

Ahogy a részletből kiderül, az interakcionális elrendeződésből fakadóan (éppen várják a
pincért) az alapvetően német erőforrásokból építkező társalgásban több rövid témát
beszéltek meg a résztvevők. A finn férfi egy kérdéssel vezeti fel az első témát, melyről
mesélni szeretne: tegnap este S. J. pincéjében, aki megvásárolt egy házat a faluban, a ház
tervezett felújításáról beszélgettek. Ahogy a dolgozat korábbi fejezetében is láttuk, a
lokalitást indexáló pince szót magyarul mondja az adatközlő. Ak4 a pince kapcsán
közbevet egy kérdést, finn férjének finnül (milyen volt a bor?), aki németül válaszol rá
(„Wein war gut”). Ezzel udvariasan ismét bekapcsolja a jelenlévő partnereket a
társalgásba, és a közös kódon folytatja a beszélgetést. Majd Ak4 nem sokkal később ismét
témaváltást kezdeményez, ezúttal már németül teszi. Mivel azonban a keresett szó németül
nem jut eszébe, finnre vált és megkérdezi Ak1-et, aki meg is mondja számára a keresett
kifejezést, mindenki számára érthetően magyarul: disznóvágás. Teheti ezt azért is, mert
talán neki sem jut eszébe először a német szó. Másrészről a disznóvágás – hasonlóan a
borkészítéshez kapcsolódó kontextushoz – olyan helyi, a finnek számára egzotikus
tevékenység, amelyben érdeklődéssel vesznek részt. Ismét az általuk autentikusnak vélt
változaton, magyarul nevezik meg a lokalitást szimbolizáló tevékenységet. Ezeket, a helyi
kultúrát megtestesítő szavakat jellemzően már magyarul használják a német társalgásokban
is a finnek, megteremtve a közösséghez tartozás érzését. A nyelvi erőforrások indexikus
mezője átalakul, újabb extra jelentést is hordozni kezdenek (vö. Eckert 2008). Végül Ak4
még arról érdeklődik, szintén németül folytatva, mikor lesz itthon X, mikor mehet hozzá
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hajvágásra. A társalgás során Ak4 sűrű közbevágásainak egyik oka vélhetően az lehet,
hogy őt kértem meg olyan beszélgetések rögzítésére, amelyeken helybeliekkel
kommunikálnak. A felvétel technikai eszközét, a mobiltelefont is ő tartotta kezében.
Feltételezhetjük tehát, hogy a társalgás színesebbé tétele miatt akart újabb témákat
generálni, és talán a finn nyelv használatának is ez volt – legalább az egyik – oka.
Az alábbi, ugyanebből az elrendeződésből származó társalgásrészletben a magyar
nyelvi elemek megjelenésének nem indexikus jelentése van, sokkal inkább a kódváltás
kitöltés funkciójáról (vö. Borbély 2001: 193) van szó, azaz a beszélő egy konkrét kifejezést
keres.
Ak1 (finn, nő): Wie alt ist Kinder, wann sie kann zu Kindergarten gehen? [’Hány évesek a gyerekek,
amikor óvodába mehetnek?’]
Ak2 (magyar, nő): 3 Jahre. [’3 évesek.’]
Ak1: Aber wann sie sind jüngere? Sie sind zu Hause dann. [’És amikor még kisebbek? Akkor otthon
vannak.’]
Ak2: Sie sind zu Hause. Ja. [’Otthon vannak. Igen.’]
Ak1: So Mutter ist zu Hause. Bis Kinder ist drei Jahre. [’Szóval az anya otthon van. Amíg a gyerekek
három évesek [nem lesznek].’]
Ak2: Ja. Jaja. Hier ist keine · wie sagt man das bölcsőde? Wo die Kleine gehen. · Weil hier machen
die Kindergarten nicht mit pelenka. Die Kleine brauchen noch (felvétel megszakad) [’Igen. Igen-igen.
Itt nincsen · hogy is mondják, bölcsőde? Ahova a kicsik mennek. · Mert itt az óvodák nem csinálják
pelenkával. A kicsiknek szükségük van még…’]

Itt a helyi beszédpartner a finn partnerének szeretne elmagyarázni egy speciális, kultúrához
kötött gyakorlatot. A témához kapcsolódó specifikusabb szavak németül nem jutnak
eszébe (bölcsőde, pelenka), ezért körülírással igyekszik partnere segítségére lenni és
megértetni mondandóját. Kirajzolódik tehát, hogy a magyar nyelvi erőforrások többféle
szerepben mobilizálódhatnak a társalgásokban.
A harmadik részletben arra látunk példát, hogy a kitöltés funkcióját nem maga a
beszélő teremti meg kódváltásával, hanem a társalgás résztvevői folyamatosan egymást
segítik a kódváltásokkal. Ez a felvétel egy nagyobb társaság összejövetelén készült, egy
finn lakos készítette. Az összejövetelen egy helyi egyesület megalakulásához szükséges
papírmunkát végezték el. Ez adja az alábbi részlet témáját is. A részletben két finn (Ak2 és
Ak4), egy, feltehetően helyi, német származású nő (Ak1), valamint egy, a faluba újabban
beköltözött lakos (Ak3) társalognak.
Ak3 (helyi): Die Problem ist der in Ungarn ein Verein could be. Could be? Azt hiszem. Could
be. [’A probléma az, hogy Magyarországon egy egyesület could be. Could be? Azt hiszem.
Could be.’]
Ak2 (finn): Könnte sein. [’Lehetne.’]
Ak3: Könnte sein ein große Sportversammlung, Verein mit Millionen und Milliarden Forint,
und die die Prozess oder die- die- mi az, hogy szabályok? Ruling. Ruling. Rules! [’Lehetne egy
nagy sportgyülekezet, egy egyesület több millió és milliárd Forinttal, és a folyamat vagy a- ami az, hogy szabályok? Ruling. Ruling. Rules!’]
Ak2: Vorschriften. [’Előírások.’]
Ak3: Vorschriften! Sind similar. Sechszehn Leute sind together ö·ö· zusammen. Und so· das ist
die Problem. Und die sind die reason. Was ist das, reason? [’Előírások! Similar. Tizenhat
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ember van together ö·ö· együtt. És szóval ez a probléma. És ezek a reason. Mi az, hogy
reason?]
Ak2: Ursache. [’Ok.’]
Ak3: Ursache, dass wir müssen neue neue neue· für die ö Gerichthof Papieren geben. Ungarn
ist not freundlich für diese ö ö independent. [’Ok, hogy be kell új új új· a ö bíróságnak
papírokat adnunk. Magyarország not barátságos ezekkel a ö ö independentekkel’ [ti. nem
kedvez nekik]]
Ak2: Nicht freundlich? [’Nem barátságos’?]
Ak3: Nein. Die independents ist sehr gefähr· [’Nem. Az independents nagyon veszély·’]
Ak2: gefährlich. [’veszélyesek.’]
Ak3: Ja, ja. [’Igen, igen.’]
Ak4: Das ist die Wahrheit, dass die ö die Bürokratie [’Ez az igazság, hogy a ö a bürokrácia’]
Ak2: Bürokratie! Ja! [’Bürokrácia! Igen!’]
Ak1(helyi): Ja-ja! [’Igen-igen!’]
Ak4: in jedem Land das ist die Gleiche. [’minden országban ugyanaz.’]
Ak1: Minden országba’ egy a bürokrácia.

A társalgás elején Ak3 az összejövetel finn résztvevőinek szeretné elmagyarázni, miért
szükséges most újabb papírok kitöltése az egyesület működéséhez. Alapvetően német
erőforrásokat használ, de angol ismereteit is mobilizálja. A német mondatát angolul fejezi
be, majd metanyelvi kommentárja („Could be? Azt hiszem. Could be.”) arra utal, hogy
tudatosan reflektálva sem köti ezeket az erőforrásokat fixen egy-egy absztrakt nyelvhez.
Finn beszédpartnere segítségül megadja a keresett kifejezés német megfelelőjét. Ak3
folytatva mondandóját ugyanúgy vegyes erőforrásokat alkalmaz, és még kétszer siet
segítségére metanyelvi megjegyzéseit követően a finn partner („Ruling. Ruling. Rules! –
Vorschriften” és „Was ist das, reason? – Ursache”). Ám amikor az angol nyelvi elemek
metanyelvi megjegyzés nélkül állnak, a társalgás megszakítás nélkül zajlik tovább
(„Ungarn ist not freundlich für diese ö ö independent. – Nicht freundlich?”). Majd a
társalgás végén Ak1, aki az összejövetelen végig a jelenlévők és a finnek között mintegy
tolmácsként funkcionált, magyarul foglalja össze a társalgás tanulságát („Minden
országba’ egy a bürokrácia”) az összejövetel többi olyan résztvevőjének, akik németül
feltételezhetően nem tudnak.
Összességében ezekből a példákból kirajzolódik a hétköznapi társalgások
változatossága, amelyet résztvevő megfigyelőként gyakran tapasztaltam. A
kódváltásokkal és a nem sztenderd német erőforrások használatával a kommunikáció
gördülékeny, minden résztvevő kreatívan alkalmazza ismereteit. A résztvevők közösen
teremtik meg a társalgás kódját. A változatos nyelvi eszközök használata a szóátvétel
gördülékenységét (vö. Pléh 2012) nem befolyásolja. A sztenderdtől való eltérés, a nyelvi
repertoárok változatossága nem okoz bizonytalanságot vagy visszafogottságot (vö.
Blommaert 2010, Jørgensen et al. 2011). A kódváltásoknak nem pusztán kommunikációs
funkciója van, hanem egymás segítésének szimbólumaivá is válnak. A magyar nyelvi
elemek használatából is látszik, hogy a kommunikációs célon túl (a tágabb társaság
megszólítása) például a finnek közösséghez tartozását is indexálhatja. Az adott résztvevők
közösen teremtik meg az egyes változatok funkcióit és újabb és újabb jelentéseit (vö.
Eckert 2008).
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4.1.1. A nyelvi repertoárok bővülése: szóbeli többnyelvű társalgások
Egyes gyakorlóközösségekben a résztvevők nyelvi repertoárja a többnyelvű társalgások
során nemcsak a fenti példában látott közvetett módon, egymás segítése által, hanem
tudatosan is bővül. Ennek egy szemléletes példája a település presszója, ahol a
tulajdonosnak van egy finn szótárfüzete (18. és 19. kép). A füzetet egy finn adta neki 2011ben, majd a presszóba látogató finnek időről időre bővítették a szótár tartalmát. Később,
amikor az első finn tanfolyamot szerveztük, ebbe a szótárba írta a tulajdonosa a
tanfolyamon elhangzottakat is.

18. és 19. kép: hétköznapi nyelvtanulás, a presszós finn szótárfüzete

A szótár a presszóban hasznos kifejezéseket (mennyibe kerül, kérem a számlát, boldog
születésnapot, gyertek újra stb.) tartalmaz, és a szóbeliségben élő többnyelvűség egy
vizuális lenyomata. Nemcsak a finn mondatok kiejtés szerinti átirata, hanem az angol és
finn nemsztenderd formák megjelenése is növelik sokszínűségét. A „kisokos füzet”
egyrészt valóban betölti gyakorlati funkcióját, ahogy arra az alábbi adatközlő a
presszótulajdonosról mesélve rávilágított: „Múltkor is bejöttek valami finnek, fogalmam
sincs, kik voltak, köszönt nekik, kérdezte mit akarnak, és én meg is lepődtem. De itt volt
már a kisokos füzettel, szépen fel voltak írva a szavak meg minden” (Ak=27 éves férfi). A
füzet tehát esetenként valódi szótárként funkcionál. Másrészt a füzet a település
többnyelvűségének kommodifikációjához (vö. Heller 2010a, 2010b, 2014) is hozzájárul. Jó
példa erre az alábbi részlet, amely egy, a településről készült rádiós riportban (A Hely,
Kossuth Rádió, 2013.10.31.)41 hangzott el (a műsor részletesebb elemzését l. a 4.3.3.
fejezetben). A részletben a település polgármestere (T), a riporter (R) és a
presszótulajdonos (M) szólal meg.
T: Egy nagyon kedves asszonyka [ti. a presszótulajdonos], ő finnül is tanult. Kialakított egy kis
füzetet, egy finn vonalas füzetet, amibe a finnek beleírnak, és lehet finnül kérni sört.
R: Ja már meg is jöttünk?
T: Meg is jöttünk.
R: Hogy hívnák a helyet másképp, mint Liliom presszó.
T: Liliom utcában Liliom presszó.
Meghallgatható: http://nava.hu/id/1793594/ (1. rész, letöltve: 2017.06.13.) és http://nava.hu/id/1760154/ (2.
rész, letöltve: 2017.06.13.)

41
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R: Jó napot kívánok! Hyvää pelyva!
T: Päivää!
R: Vagy päivää, pláne.
T: Hyvää päivää!
R: Hyvää päivää!
M: Jung Jánosné vagyok.
R: Üdvözlöm, Márti. Stimmel?
M: Igen.
R: Szó esett itt valamiféle varázsszótárról. Mik vannak ebbe beleírva? Kérek három féldecit?
Ez az első mondat?
M: Olyan nincsen!
R: Ide van írva, hogy whiskyt.
M: Fél decit nem is kérnek.
R: Egészet?
M: Dehogyiiis! Üdítőt. És az üdítő a mehu. Sört kérnek, az az olut. Iso olut a korsó sör, pieni
olut a pohár sör. Kávét szoktak kérni. Kermával vagy maitóval.
R: Én maitóval kérem.
M: Az tej.
R: Abban mi van, egy tó máj?
M: Az tej.
R: Arra lennék én nagyon kíváncsi, hogy mi volt az első szó, ami ebbe az osztályfüzetbe
belekerült?
M: Amire itt nekem szükségem van. Az üdítő, a sör, a kávé, a cukor, a tej, a tejszín. Amit ők
fogyasztanak.
R: És amíg nem tudta, addig elmutogatták? Eltáncolták, hogy tejes kávét?
M: Nem, mert ők tudnak németül is. Titkolják, de tudnak. És németül meg értek.
R: Ők titkolták a németet, maga megértette, de inkább vette volna szívesen, ha magyarul
mondják, ők meg azt, hogy ha Márti mondja finnül.
M: Igen, de az az elején egy kicsit nehézkes volt. Még most is. De most azért már alakul egy
kicsit.
[…]
R: Hány finn jár ide?
M: Nyáron akkor azért többen vannak, mert akkor itt vannak a fiatalok is. Június elején már
jönnek, és ők július végéig általába’ itt vannak. És nagyon jól elvannak a mi gyerekeink a finn
gyerekekkel.
R: És van olyan, hogy több itt a finn, mint a magyar? Tehát hogy gyakorlatilag olyan, mintha
ez egy finn söröző lenne?
M: Nem, nem, nem. Nem, azt azért nem. Nem jellemző rájuk, hogy ők órákat töltenének el.
Reggeli séta után a kávéjukat megisszák itt, és akkor utána mennek haza, megreggeliznek.
R: Forgalom azért megélénkült mióta egyre több finn lakik itt?
M: Én azt nem mondhatnám, mert geresdlaki meg egyre kevesebb lesz. Sajnos ide a faluba már
nagyon kevés gyermek születik. Mert a fiatalok elhagyták már a falut.
R: Majd visszajönnek. Van-?
M: Igen, hétvégén visszajönnek. Utánfutós autóval.
R: És viszik a lefagyasztott csirkepaprikást haza.
M: Jó nekik fagyasztás nélkül is. (nevet)
[…]

A rádióműsor tematikája szerint a polgármester a riporterrel sétál a faluban, a séta közben
pedig betérnek a Liliom presszóba is. A beszélgetés elején a polgármester a riporternek a
finn szótárfüzetről mesél. Ezzel a presszóban zajló alkalmankénti többnyelvű
kommunikációt mint a hely különlegességét tematizálja („lehet finnül kérni sört”). A
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riporter ekkor erre még nem reagál, hanem a hallgatók számára jelzi, hogy megérkeztek
egy új helyiségbe, és a polgármester bevonásával bemutatja ezt az új helyszínt („Hogy
hívnák a helyet másképp, mint Liliom presszó”). Ahogy O’Keeffee felhívja rá a figyelmet,
a médiadiskurzusokban a riporter és a hallgatók közötti közvetlen kapcsolat
megteremtésének egy eszköze a fizikai körülményekre történő riporteri reflexió
(O’Keeffee 2006: 95). Ez történik példánkban is. Ahogy a riporter belép a presszóba, és
erre megnyilatkozásában reflektál is, úgy vonja be a hallgatókat is a következő színtér
eseményeibe.
Ezután kerül sor a társalgás első kódváltására. A riporter előbb magyarul, majd a
műsorban korábban is elhangzó játékos elem beemelésével finn nyelvi erőforrásokat is
mobilizálva köszön a presszó tulajdonosának („Jó napot kívánok! Hyvää pelyva!”). Ezzel
egyrészt a riport kohézióját tartja fenn, hiszen visszautal egy korábbi színtéren elhangzott
társalgásra. Másrészt egyúttal beszélgetőpartnere számára utal arra is, hogy a
következőkben a többnyelvű kommunikációra is kíváncsi, felveszi tehát a résztvevői keret
meghatározó szerepét (vö. O’Keeffee 2006), és kijelöli a társalgás témáját. Ekkor azonban
még folytatódik a társalgás keretének megteremtése: az intimitás megteremtésének egy
újabb eszközét alkalmazza a riporter, beszélgetőpartnerét keresztnevén szólítja meg
(„Üdvözlöm, Márti. Stimmel?”).
E felvezető, nyelvi eszközeivel humort és közvetlenséget megteremteni kívánó
kezdeti interakció után jelöli ki a riporter a társalgás első témáját. A polgármester korábban
használt kifejezését („kis vonalas füzet”) egy stilisztikailag jelölt kifejezéssel helyettesíti
(„szó esett itt valamiféle varázsszótárról”), fokozva a hallgatókban az érzést, hogy valami
egzotikus, nem mindennapi jelenséggel van dolguk. Ami a geresdlaki presszóban a finnek
jelenlétében megszokott nyelvi gyakorlat (tehát a többnyelvű, finn, német és magyar nyelvi
elemeket is mobilizáló kommunikáció), a riporter és interjúalanyai diszkurzív
megoldásával egy másik kontextusban, egy másik skálaszinten, az országos hallgatottságú
közszolgálati rádióban egzotikus, különleges gyakorlatként jelenik meg (vö. Pietikäinen–
Mäntynen 2009: 116–117, Blommaert 2007a). Ennek érzékeltetéséhez pedig a finn nyelvi
erőforrások fognak eszközül szolgálni.
A riporter tehát már a helyiségbe belépve kijelölte a társalgás témáját, a közös
értelmezési keretet: nyelvi választásaival explicitté tette, hogy a többnyelvű kommunikáció
érdekli őt. Interjúalanya ebben partnerré válik. és a riporter kérdésére adott válaszban
(noha a finn megfelelőket firtató kérdés ezúttal nem hangzik el, legalábbis a beszélgetés
szerkesztett verziójában ezt nem halljuk) kódváltásokra kerül sor, az egzotikum
konstruálásába a külső érdeklődő hatására tehát a helyi presszótulajdonos is partnerként
társul (… „az üdítő a mehu. Sört kérnek, az az olut. Iso olut a korsó sör, pieni olut a pohár
sör. Kávét szoktak kérni. Kermával vagy maitóval”). Itt a finn szavak az egzotikumot
hitelesítő eszközként tűnnek fel, a hallgató megbizonyosodhat a társalgásban elhangzottak
valóságtartalmáról, vagyis, hogy tényleg lehet finnül kommunikálni a presszóban.
Ezt követően a riporter ismét visszatér már megismert stratégiájához, a nyelvi
játékhoz: „Én maitóval kérem, abban mi van, egy tó máj?”, erősítve ezzel a
megérkezésekor is jelzett a „finn nyelv furcsa” ideológiát. Noha a társalgás további
részében már nem kerül sor kódváltásra, a presszótulajdonos elmondja, hogy a
mindennapokban finn vendégeivel németül is szokott társalogni, a magyar és a finn mellé
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metaszinten tehát egy újabb nyelvi erőforrás lép be a társalgásba. Ez lehetőséget kínál a
riporternek arra, hogy a kocsma színterének többnyelvű kommunikációját a társalgásrészlet
csúcspontján bábeli zűrzavarként összegezze, és a közösség többnyelvű nyelvi gyakorlatait
még inkább szokatlan és érdekes jelenségként mutassa be („Ők titkolták a németet, maga
megértette, de inkább vette volna szívesen, ha magyarul mondják, ők meg azt, hogy ha
Márti mondja finnül.”). Végül, a riporter további kérdezősködését követően ezen a
fórumon is tematizálódik az egyik legfontosabb közösségi diskurzus, a fiatalok elköltözése.
Ez a társalgás eddigi részében megteremtett egzotikus képet ellensúlyozza. Az így
keletkezett feszültséget a részlet végén a felek egy humoros fordulattal igyekeznek oldani
(„És viszik a lefagyasztott csirkepaprikást haza”/ „Jó nekik fagyasztás nélkül is”).
A presszóban zajló informális tanulás mellett a formális tanulási alkalmak is
hozzájárulnak ahhoz, hogy a különböző társalgások bővülő nyelvi repertoárokból
épüljenek fel. Következő példánk, az alábbi beszélgetés 2013 júniusában, egy falubeli
kiállítás megnyitóján hangzott el. Egy középkorú, a településen 2006 óta
ingatlantulajdonos finn hölggyel (Finn) beszélgetett jelenlétemben három olyan helybeli
hölgy (E, N, G), akik részt vettek a településen 2013 áprilisától júliusáig tartó 90 órás finn
nyelvtanfolyamon. A társalgásban a munkahely és a napi elfoglaltságok kerültek szóba.
Finn: Minä olen opettaja [’Én tanár vagyok’]. Tanít. Tanárnő.
Tm: Milyen tanárnő?
Finn: Jaj (nevet). Mitä sinä teet työksesi? [’Te hol dolgozol?’]
E: · Ajaj. ·· Pécsváradissa. Toimis- Jaj miaz [’Pécsváradon. Irod-’]
Tm: Toimisto. [’Iroda’]
E: Toimistossa. [’Irodában’]
[…]
Finn: Mitä sinä teet työksesi? [’Te hol dolgozol?’]
N: Mitä työ? [’Mi munka?’]
Finn: Niin, työtä. [’Igen, munkát.’]
N: Öö, lastentarhassa. [’Óvodában.’]
Finn: Lastentarhassa. Okei. Eli mitä työtä sinä teet? [’Óvodában. Oké. És neked mi a munkád?’]
G: Öö, minä ö työssä Geresdlak (·) issa öö tohtori. Kylätohtori. [’én ö munkában Geresdlak · on öö
doktor. Faludoktor.’]
Finn: Kylälääkäri. Joo. Hyvä. [’Faluorvos. Igen. Jó.’]
E: Akkor a szóbeli megvolt.
(nevetnek)
Finn: No mitä teette illalla?Yleensä. [’Na és mit csináltok este? Általában.’ ]
[…]
E: Minä menen kotona. Minä menen. [’Megyek otthon. Megyek.’]
Finn: Joo. Menen kotiin. Joo. [’Igen. Hazamegyek. Igen.’]
E: En [’Nem’] · nem nézem a tévét, azt hogy kell mondani?
G: En katso- [’Nem nézem’]
E: En katso televisio [’nem nézem tévé’], hogy azt nem.
Finn: Katson televisiota. [’Tévét nézek.’]
E: En katso. [’Nem nézek.’]
Finn: Et katso! Et katso- [’Nem nézel! Nem nézel-’]
E: És hogy eszek, cseresznyét, azt megint elmondom, de nem igaz.
(nevetnek)
Hogy ö … kirsikka [’cseresznye’]
Finn1: Joo, oikei. Ah, poimit kirsikoita. [’Igen, oké. Áá, cseresznyét szedsz.’]
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G: Syö. [’Eszik.’]
E: Syö, syö. [’Eszik, eszik.’]
Finn: Syöt kirsikoita. Teetkö pálinkaa, teetkö likööriä? Kirsikoista. [’Cseresznyét eszel. Készítesz
pálinkát, készítesz likőrt? A cseresznyéből.’]
E: On [’Van’] lekvárissa [’-ban’].
Finn: Lekvár. Aha. Hilloa [’lekvár’]. Joo. · Lekvár, hillo. ·· Marmeladi, hillo, joo.
E: Kirsikka, mansikka [’cseresznye, eper’], ·meggysikka.
Tm: Meggy. Hapankirsikka [’meggy’].
Finn: Hapankirsikka [’meggy’].
E: Cseresznye, meggy és mansikka [’eper’].
Finn: On makea ja hapankirsikka. ·· Hyvä! [’van édes cseresznye és meggy. ·· Jó!’]
G: Hyvä kurssi. [’Jó kurzus.’]
Finn: Joo, nyt olette kurssilla koko ajan. [’Igen, most végig nyelvórán vagytok.’]
G: Suomea kurssi. [’Finn nyelvóra.’]
(nevetnek)

A társalgás az utcán, egy kiállítás megnyitóját követően hangzott el, ami ismét egy példa
arra, hogyan teremtenek a közösségi események újabb és újabb interakcionális
lehetőségeket. Ez a találkozás jó apropót jelentett a finn tanfolyamon tanultak
gyakorlásához. A beszélgetést a finn nő, aki a faluban töltött idő során és egy finnországi
tanfolyamon kicsit már tanulgatott magyarul, finnül kezdi. A tanári szerepbe helyezkedve a
társalgás irányítására törekszik, és kijelöli a témát. Majd finnre vált és megkérdezi a
jelenlévő helybeliektől, hogy nekik mi a munkájuk. A három geresdlaki adatközlő
kreatívan válaszol kérdésére, amikor a szükséges kifejezés keresése miatt kódváltás
történik, E tőlem kér segítséget. Ezután egy újabb magyarra váltással E igyekszik lezárni a
társalgást, egy humoros megjegyzéssel („Akkor a szóbeli megvolt”) utalva a nyelvkurzust
záró, közelgő tesztünkre. De Finn újabb témát vet fel, és finnül megkérdezi, hogy mit
csinálnak beszédpartnerei este. Erre E ismét válaszol, a finn válasz megformálásában pedig
G van segítségére. A közös gondolkodás során ismét a magyar is szerepet kap. Majd E
szeretné elmondani, hogy cseresznyét fog enni. Hozzáteszi, hogy ez valójában nem így fog
történni, explicit módon jelzi beszélgetőtársainak, hogy tudatosan pusztán a
nyelvgyakorlás miatt zajlik tovább a társalgás. Majd egy szóval (kirsikka ’cseresznye’)
foglalja össze mondandója lényegét finnül. Finn beszélgetőpartnere segítségére siet, és
kiegészíti a szót (poimit kirsikoita ’cseresznyét szedsz’). G helyesbít (syö ’eszik’), amit a
témát indító E megismétel (syö, syö ’eszik, eszik’), visszavéve a társalgás irányítását. A
finn partner – folytatva tanári szerepét – ezt mondatba foglalva ismétli meg (syöt kirsikoita
’cseresznyét eszel’). Majd megkérdezi, hogy készít-e pálinkát vagy likőrt („teetkö
pálinkaa, teetkö likööriä”) a cseresznyéből (kirsikoista), magyarul mondva a számára már
korábbról ismert (ahogy fentebb már volt rá példa, a helyi szokások ismeretét szimbolizáló
elemet), a pálinkát. A válaszban E a magyar szót finn elemek közé helyezi (on lekvárissa
’van lekvárban’), amit a finn partner már ismer, és azonnal igyekszik megtanítani a finn
megfelelőjét (hillo), segítségként utalva a némethez – amiről korábbi tapasztalatai alapján
feltételezi, hogy beszélgetőpartnerei értenek – közel álló marmeladi létezésére is. A
németre való udvarias utalása a jelenlévő helybelieknek segítség is.
Ezt követően tovább folytatódik a tudatos nyelvi játék, E a többi gyümölcs
felsorolásánál játékos nyelvi megoldással igyekszik a számára ismeretlen finn szót
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helyettesíteni (kirsikka, mansikka, meggysikka ’cseresznye, eper, meggysikka’). Finn –
miután a meggysikka finn megfelelőjét közbeszólásomban elmondtam – a részlet végén
pozitív visszajelzést ad E nyelvtudásáról (hyvä ’jó’), egy másik magyar beszélő pedig
kiegészíti ezt (hyvä kurssi ’jó kurzus’). Végül a finn beszélő egy hosszabb mondattal zár
(Joo, nyt olette kurssilla koko ajan ’Igen, most egész idő alatt kurzuson vagytok’), amit a
magyar partner vélhetően csak töredékében ért, mégis képes a számára új nyelvi
erőforrások használatával reagálni rá (suomea kurssi ’finn kurzus’).
A társalgásra összességében a töredékesség, a kiegészítés, az ismeretek közös
felfedése és a kölcsönös segítési szándék jellemző. Az alapvető kód – a finn – mellett a
résztvevők építenek a másik további nyelvi ismereteire, és kreatívan alkalmazzák akár
igencsak kezdetleges és részleges tudásukat is (vö. Pennycook 2010, Blommaert 2010). Az
interakcionális helyzet noha spontán alakult ki, a nyelvi gyakorlatok tudatosan, explicit
módon reflektálva lettek felépítve. Apropóját az intenzív finn nyelvi kurzus adta, ennek
köszönhető, hogy ilyen nagymértékben tudtak bevonni a társalgásba a helyiek finn nyelvi
erőforrásokat. Az ilyen formában nem reflektált hétköznapi szituációkban egyébként a
finnekkel kapcsolatba kerülő helybeliek nyelvi gyakorlataiban általában az udvariassági
fordulatok, esetleg gyümölcsök, zöldségek jelennek meg finnül.
Végül, az alábbi fénykép (20. kép) elemzésével arra mutatok rá, hogy a helybeliek
nyelvi repertoárjának bővülése és az erőforrások napjainkra jellemző mobilitása
(Blommaert 2010) milyen jelentéseket hozhat létre adott kontextustól függően. A fénykép
2013 júniusában, a finnországi testvértelepüléseken tett látogatáskor készítettem. A képen
egy finnországi templom vendégkönyvének egy részlete látható, amelybe a templom
megtekintését követően több geresdlaki beleírt. A felső három, magyarul és finnül írt
sorokat egy, a finn tanfolyamokon is részt vett geresdlaki írta, míg a magyarul olvasható
negyedik sort egy olyan geresdlaki, aki finnül nem, de németül tud.

20. kép: XY [személynév] Geresdlakról.
Minä asun Unkarissa, Geresdlakissa, pormestari
[’Magyarországon lakom, Geresdlakon, polgármester’].
Gyönyörű a templom!
2013.06.08.

A fizikai helyzetváltással, az utazással a nyelvi erőforrások horizontális mozgására látunk
példát. A finnországi úttal a tanfolyamon elsajátított finn nyelvi erőforrások egy új
színtéren mobilizálódtak. Míg Geresdlakon a játékosság megteremtésében vagy a pozitív
interetnikus kapcsolatok konstruálásában van elsősorban szerepük a finn erőforrásoknak,
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ebben a kontextusban e plusz jelentésük nincs meg, itt kevésbé jelölt kommunikációs
eszközök. De a vendégkönyv mint interakcionális elrendeződés vertikális elmozdulás is
egyben. Mivel a kommunikáció itt egyoldalú, az elvárásoknak a csak kevés nyelvi
ismerettel rendelkező személy is meg tud felelni, nem válhat „rossz nyelvhasználóvá”. A
magyarországi látogató bátran ír finnül a vendégkönyvbe. Ez a lehetőség, amellyel
turistaként élhet, a vertikális skálán történő mozgás (Blommaert 2007a) pozitívan
befolyásolhatja saját ismereteinek értékelését.
A fénykép alján olvasható magyar nyelvű sor szerzője egy jó német nyelvtudással
rendelkező geresdlaki lakos volt, aki mégis magyarul, a nemzetközi színtéren a némethez
képest kevésbé értékes változaton írta bejegyzését. Ennek számos oka lehetett, például
egyszerűbb vagy gyorsabb volt számára így írni (hiszen vélhetően a németet elsősorban a
szóbeliségben használja). De az interakcionális elrendeződés, a vendégkönyv mint műfaj is
befolyásolhatta döntését, és célja az volt, hogy nyilvánvalóvá váljon, valamilyen távoli
helyről érkezett ritka látogatója volt a templomnak. Ennek megteremtéséhez pedig a
magyart használta eszközként.
4.1.2. A nyelvi repertoárok bővülése: online többnyelvű társalgások
A bővülő nyelvi repertoárok használatának egy másik, változatos nyelvi gyakorlatok
színteréül szolgáló kontextusa a közösségi oldal. Ahogyan arra a szakirodalom rámutat, a
közösségi oldalakon társalgó szereplőket is tekinthetjük gyakorlóközösségek tagjainak (vö.
Márku 2015). A különböző, számítógépen, illetve mobiltechnológiai eszközökön folytatott
kommunikáció kutatása viszonylag új terület, szakirodalma ma már igen bőséges. Ezt a
kommunikációt a szakirodalom két terminus, a CMC (computer-mediated communication
’számítógép közvetítette komunikáció’) vagy a CMD (computer-mediated discourse
’számítógép közvetítette diskurzus’) segítségével nevezi meg. Leppänen és Peuronen
(2012: 384) szerint a kettő közötti fő különbség az, hogy míg előbbi inkább magukra a
létrejött szövegekre, utóbbi a nyelvi gyakorlatokra fókuszál és diskurzuselemzési
módszerekkel operál, valamint arra is kíváncsi, hogy milyen társadalmi jelentősége van a
különböző szemiotikai erőforrások kombinálásának az adott elrendeződésben (l. még
Leppänen–Kytölä 2017). Az alábbi példák elemzésénél magam is ilyen szempontokra
térek ki.
Az interneten megjelenő többnyelvű társalgásokat a szakirodalom a kezdetektől
általában a beszélt nyelvi gyakorlatok elemzésében is használt módszertannal vizsgálta,
annak ellenére, hogy írott modalitásról van szó. Ez nem feltétlenül a szakirodalom
adósságáról árulkodik, hanem annak eredménye, hogy a többnyelvű online társalgásokban
megfigyelt jelenségek hasonlóak a társalgási korpuszok vizsgálatainak eredményeihez
(Leppänen–Peuronen 2012, Leppänen–Kytölä 2017). A magyar szakirodalom is felhívja a
figyelmet arra, hogy az online közösségi kommunikáció az írott és beszélt nyelvi műfaj
között helyezkedik el (vö. Márku 2015: 73)42. De a nyelvi gyakorlatok funkcióiról jóval
Ahogy azt Márku Anita (2015) vagy Veszelszki Ágnes (2011) is összegzi, a magyar szakirodalom is
többféleképpen nevezi meg az internet spontán társalgásainak műfaját. Bódi Zoltán (2004, 2005) írott beszélt
nyelvről, szimbolikus írásbeliségről; Balázs Géza (2003) másodlagos írásbeliségről; Veszelszki Ágnes (2011)
digilektusról beszél. Az internet nyelvi gyakorlatait elnevezni igyekvő törekvések, ahogyan arra Squires
42
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többet megtudhat a kutató, ha több kutatási módszert egyesítve „online etnográfiát” végez
és az online térben megfigyelt adatközlői közé offline kontextusban is beépül (Leppänen–
Peuronen 2012, Androutsopoulos 2008). A geresdlaki közösségben végzett terepmunkám
által erre nekem is lehetőségem nyílt.
A kisebbségi nyelvek interneten, azon belül is a szociális médiában való használata
és annak a közösségekre tett hatásai is vizsgált kutatási terület (például Haf Gruffydd
Jones–Uribe-Jongbloed 2013). A hazai szakirodalomban jó példa Márku Anita
posztdoktori kutatása, aki a közösségi oldalakon vizsgálta kárpátaljai magyar beszélők
nyelvi gyakorlatait. Kutatásában az internetes társalgások kontaktusjelenségeit elemzi,
megállapítva, hogy a vizsgált gyakorlóközösségek tagjai előszeretettel használják ki
többnyelvű kompetenciáikat, aminek eredményeként kreatív, változatos erőforrásokkal
operáló társalgásokat hoznak létre. A feltárt kontaktusjelentések a beszélők tudatosságáról
árulkodnak, hiszen azok rendre a humor kifejezői vagy más stílusérték jelölői, illetve a
„kárpátaljaiság”, a csoportszolidaritás verbális eszközeivé is válnak (Márku 2015, Bartha–
Márku 2016).
Ahogy arra a külföldi és hazai kutatások rámutatnak, az online résztvevők gyakran
támaszkodnak diverz nyelvi források, illetve nyelvi és más szemiotikai gyakorlatok
kombinatív használatára, ezzel megfelelve vagy éppen felborítva az adott diszkurzív
kontextus normatív elvárásait. A jelentésteremtés az online társalgásokban komplex,
multiszemiotikus utakon zajlik, amely folyamatban a nyelvi erőforrásoknak (különböző
változatokként definiálható jelek, regiszterek, stílusok) és a nyelven kívüli kommunikációs
modalitásoknak (képek, videók, dizájn stb.) egyenrangú szerepe van (Leppänen–Kytölä
2017, Bartha–Márku 2016). Sőt, a társalgásban az online és offline terek közötti mediatív
kapcsolatok is hozzájárulnak a jelentésteremtéshez (Leppänen–Kytölä 2017).
Terepmunkám során a közösségi oldalról elsősorban olyan bejegyzéseket
gyűjtöttem, amelyekben változatos nyelvi, szemiotikai erőforrások és/vagy a két kultúrát
szimbolizáló elemek jelennek meg. Ezek a bejegyzések fizikálisan három helyen voltak
fellelhetőek: (1) az egyéni felhasználók nyilvános üzenőfalra írt bejegyzései, (2) az
önkormányzat oldalának bejegyzései, (3) a geresdlaki finnek által létrehozott csoportban
(melynek több helyi is tagja) elinduló társalgások. Funkciójuk szerint is három fő típust
különböztetek meg. A következőkben ezekből emelek ki egy-egy példát.
Az első típusba azokat a bejegyzéseket soroltam, amelyek célja valamilyen
információmegosztás. Ez lehet egy falubeli hír vagy akár egy születésnapi köszöntés. Az
első példában (21. kép) egy középkorú finn háztulajdonos arról üzent falubeli ismerősének,
hogy éppen milyen idő van Finnországban és mikor érkeznek Geresdlakra.

(2010) tanulmánya rámutat, jó példái a dolgozatban is ismertetett regiszterképzés folyamatának. Squires
érvelése szerint ezek az elnevezések standard nyelvi ideológiáról és technológiai determinizmusról
árulkodnak, és hozzájárulnak annak az elképzelésnek a térnyeréséhez, hogy létezik egy meghatározható,
írásbeliség és beszéd közötti internetes változat, jóllehet, az empirikus adatok ezt nem igazolják.
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21. kép: többnyelvű bejegyzés a közösségi oldalon

A bejegyzés változatos nyelvi erőforrásokat, mondhatni hibrid erőforrásokat tartalmaz.
Alapvetően a németre asszociálhatunk, de magyar, angol, spanyol és finn nyelvi elemekre
is (vö. Jørgensen et al. 2011). A szöveg megformálására a töredékesség jellemző. Az
írásmód részben a kiejtést követi (wenn/ven), részben elgépelések vannak benne (wir/vie,
joulua/Loulua). Előfordul a mássalhangzók zöngés párral történő helyettesítése (kalt/gald),
illetve a finn helyesírás követése a német (zurück/zuryk) és a magyar esetén is
(repülő/räpylö). Az angollal kapcsolódik össze az abaut kifejezés, valamint az angolnak
felel meg a finland is, de ez utóbbi a némethez is közel áll (Finnland). Esetenként az angol
közvetettebb hatását is felfedezni vélhetjük (gut/gud), és egy spanyol földrajzi név is
szerepel a bejegyzésben (PLya del ingles). Karácsonyi jókívánságát és üdvözletét (HYVÄÄ
LOULUA JA KAIKILLE TERVEISIÄ ‘boldog karácsonyt és mindenkinek üdvözlet‘), tehát
a legkevésbé informatív, sokkal inkább szimbolikus részt finnül és nagybetűvel írja az
adatközlő, majd zárásképpen udvariasan a magyar egy általa aktuálisan használt változatán
zárja a bejegyzést (GÖSÖNM SEPEN ‘köszönöm szépen‘).
A bejegyzés a közösségi oldal nyilvános üzenőfalán volt olvasható, a finn
háztulajdonos több helybeli ismerőse olvashatta tehát. A címzett egy nem német
származású helybeli lakos volt, aki a településen központi szereplő, és részt vett a faluban
szervezett finn nyelvtanfolyamokon is. A mindennapokban magyarul kommunikál, de
nyelvi repertoárjába alapvető udvariassági kifejezések formájában német és finn nyelvi
elemek is tartoznak. Ezek mobilizálására a finnekkel való társalgásai során törekszik is.
Meglátásom szerint a bejegyzést készítő finn ugyanakkor nem a címzetthez igazította
szövegét, sokkal inkább a faluban a helybeliekkel folytatott soknyelvű szóbeli
kommunikációjának általános mintázatait követi a fenti üzenet.
Az egész bejegyzés arról árulkodik, hogy az adatközlő valamennyi „nyelven“
rendelkezik valamilyen szintű ismerettel, töredékekkel, részletekkel, és ezekből
mozaikszerűen épül fel az általa használt sajátos változat. Ezt a sajátos változatot egészen
másképp fogja egy olyan partner értelmezni, aki ismeri a geresdlaki nyelvi helyzetet, a
közösség tagja, és értelmezni tudja ezt az aktuális helyen és időben létrejött változatot és
jelentését, illetve egy kívülálló, aki az üzenőfalon látja a szöveget, és nem rendelkezik
ugyanazzal az asszociációs kontextussal.
A geresdlaki finnek csoportjában a felhasználók a bejegyzéseket leggyakrabban
finnül írják. Az alábbi példa (22. kép) jól szemlélteti, hogy amikor értesítik egymást egyegy helyi aktualitásról, az sokszor a spontán nyelvtanulásnak is teret ad.
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22. kép: finn nyelvű bejegyzés a közösségi oldalon. ’Vadász-Juri [Gyuri] az előbb mesélte, hogy az állat,
amelyik a tyúkokat megölte, näätä=nyest. Állítólag tele van velük a falu, a macskanyomok reggelente az autó
szélvédőjén bizony nyestnyomok, nem gondoltam volna, néha még az autó antennáját is megeszik többek
között’.

A helyi aktualitások ebben a példában éppen a nyest megtanulására adtak lehetőséget.
Amikor viszont az információ elsősorban a helyieknek szól, a finnek üzeneteiben a finn
mellett már megjelenik a német (és/vagy a magyar) is (23. kép):

23. kép: Etsitään uutta kotia n. 3 kk pennuille. [’Új otthont keresünk ezeknek a kb. 3 hónapos
kismacskáknak.’] Wir suchen nach ein neue Heim. Nicht die gelbe Katze. [’Új otthon keresünk. A sárga
macska nem.’]

Ebben a kétnyelvű posztban a német szöveg az információ megosztását szolgálja, a
kódváltás célja egyértelműen az, hogy más „célközönséget” (a helyieket is) megszólítson a
bejegyzést író finn. A következő példában (24. kép) viszont a vegyes nyelvi erőforrások
alkalmazásának célja nem az információ átadása, hiszen akkor finnül is írhatta volna a
bejegyző a finneknek szóló teljes üzenetet. Sokkal inkább a kódváltások egy másik
szereplő hangjának megszólaltatását szolgálják.
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24. kép: ’A bankos hölgy mesélte, hogy „Sisko kórusának” jövő hét szombaton 4.13-án 16 órakor fellépése
van, akkor vannak a Deutsche Tage [’német napok’], a rendezvény az Etteremissä [’étteremben’] lesz vagy
hívjuk inkább kultúrháznak. Mindenkit szeretettel várnak. Most itt az alkalom, hogy Sisko használja az új
fellépőruhát.. Esik az eső’.

Az információt átadó helyi lakos hangja szólal meg az idézőjelben lévő Sisko kórusa
kifejezésben, a Deutsche Tage, illetve az Etteremissä ’étteremben’ szavakon keresztül. A
részlet utal arra is, hogy a bankos hölggyel folytatott társalgás is valószínűleg németül
zajlott.
Ahogy arra a szakirodalom rámutat, az online társalgás műfajának tipikus
gyakorlata a dekontextualizáció, azaz diskurzusok egy-egy elemének korábbi,
társadalmilag, kulturálisan és történetileg meghatározott kontextusából történő kiemelése,
például egy kép megosztásával (Leppänen–Kytölä 2017). E gyakorlat által a digitális
kommunikáció komplexitása fokozódik: az online és offline szereplők, diskurzusok,
szemiotikai erőforrások változékony csomópontjai alakulnak ki (i. m., Androutsopoulos
2014b). Ennek a gyakorlatnak szemléletes példái alkotják a második csoportot. Ide olyan
posztokat soroltam, amikor a kultúrák érintkezésének apropóján már hosszabb társalgás
bontakozik ki, és a résztvevők közösen gondolkodva jutnak új ismeretekhez. A közösségi
tudásépítés online folyamataiban a nyelvi gyakorlatoknak is kiemelt szerep jut. Az első
példában (25. kép és a rá érkezett kommentek) finnek és két helyi középkorú férfi
társalgását olvashatjuk.
Finn1: Mikä tämä on, kuka tietää? M. ja S. eivät saa
vastata. [’Mi ez, ki tudja? M. és S. nem
válaszolhatnak.’]
Finn2: Enkä minä. [’És én sem.’]
Finn1: Ite en ollut edes kuvitellut, että tuollaisia voi
olla olemassa. [’Nem is gondoltam volna, hogy ilyenek
léteznek.’]
Finn 3: Ismerem.
Finn1: No nyt vasta menikin vaikeaksi, varmaan on
ismerem [’Na csak most lett igazán nehéz, biztos
ismerem’]
Magyar1: Wó hast du das gefunden? [’Hol találtad?’]
Finn3: Ismerem=tunnen [’ismerem’]
Finn1: Okei [’Oké’]
Finn1: M. hat es mir gegebt, er hat es von cigany
gekauft [’M. adta nekem, a cigánytól vette’]
25. kép
Finn 3: Voi palastella ja kuivata, kastikkeiden
mausteiksi sitten sopii [’Fel lehet darabolni és megszárítani, öntetek ízesítéséhez jó’]
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Finn 4: Epäilyttävän sileäpintainen ja iso ollakseen valkoinen tryffeli? Sanon sen kuitenkin, en
keksi muuta. [’Gyanúsan sima és túl nagy ahhoz, hogy fehér trüffelről legyen szó. De mégis ezt
mondom, jobbat nem tudok.’]
Magyar2: Tämä on [’Ez’] …. óriás pöfeteg gomba. Nagyon finom kirántva.
Finn1: Sieni tosiaan, leipäsieni suomeksi, tämä on kuulemma vielä pieni, kasvaa jopa
jalkapallon kokoiseksi. Pitää huomenna testata maku. [’Valóban gomba, finnül
’kenyérgomba’, állítólag ez még kicsi, focilabda-méretűre is megnő. Holnap meg kell
kóstolni.’]
Finn 3: sillä on suomalainen nimi jättikuukunen. [’A finn neve ’óriás pöfeteg’.]
[A társalgás finnül folytatódik]

A társalgást egy finn lakos indítja a kép posztolásával és egy találós kérdéssel. Először finn
válaszok érkeznek, majd Finn3, aki magyarul jól beszél, magyarul írja, hogy tudja, miről
van szó (ismerem). Ám Finn 1 nem érti, hogy ez a megoldás lesz-e vagy valami mást
jelent. Ezért Finn3 segítségére siet és lefordítja. Utána lép be az első helyi beszélgetőtárs.
Vélhetően Magyar1 mindössze egyszavas magyar nyelvű bejegyzése nyitotta ki a
társalgást felé is, hiszen a kizárólag finn nyelvű társalgásba vélhetően nem lépett volna be.
Magyar1 német nemzetiségű férfi, aki jól ismeri a beszélgető finneket, szóbeli társalgásaik
során német ismereteit alkalmazza, és ebben a kontextusban is így tesz („Wó hast du das
gefunden? ’Hol találtad?’”). Erre a válasz is németül érkezik Finn1-től: „M. hat es mir
gegebt, er hat es von cigany gekauft ’M. adta nekem, a cigánytól vette’". A személynév
említése helyetti cigany etnonima használata, különösképpen a német nyelvi elemek
közötti használata szemléletesen árulkodik a cigány lakosság sokszínűségét törlő közösségi
ideológiáról (vö. Irvine–Gal 2000). Azzal, hogy a finn adatközlő magyarul írta, eltávolító
attitűdöt jelez (a törlő ideológia nem sajátja, hanem a közösség jellegzetessége). A
társalgás ezt követően finnül folytatódik, majd Magyar 2, egy középkori helyi férfi lép be,
aki részt vett a finn nyelvtanfolyamokon. Ismereteit alkalmazza is és kétnyelvű
bejegyzésében leírja a megoldást („Tämä on ’Ez’ …. óriás pöffeteg gomba. Nagyon finom
kirántva”). Erre Finn 1 – kihasználva az internetes kommunikáció multimodális
eszköztárát – már csak egy „lájkolással” válaszol, nyitott marad, hogy megértette-e
Magyar 1 teljes bejegyzését. Ezután a társalgás a finnek között finnül zajlik tovább, a
gomba finn nevéről és a lehetséges elkészítési módjairól.
A második példa43 társalgása, amelyet ugyanaz a felhasználó, egy hasonló nyitott
kérdéssel indított, az alábbi (26.) kép posztolásával egy beteg szőlőfürt körül bontakozott
ki:

43

A példa részletesebb elemzését l. Pachné Heltai 2016a.
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Finn 1. Kann jemand sagen, was fur Krankheit? Es gibt nur mit ein
zölö. [‘Meg tudja valaki mondani, milyen betegség? Csak egy szőlővel
van.‘ [‘Csak egy fürtöt érint’]]
Finn 2. Azt hiszem lisztharmat benne van
Finn 2. Hogyan nesz ki levelek?
Magyar 1. Lisztharmat? A levél ép, nem tűnik betegnek. Napszúrás?
Kezdődő botritis?
Finn 3. En tiedä lisztharmatin nimeä suomeksi, joku härme tai home
se olis varmaan? [’Nem tudom a lisztharmat nevét finnül,
valószínűleg valami dér vagy penész?’]
Finn 1. Tämä on verannan reunimmainen köynnös kadun puolella.
Harmi, jos muu kuin kuumuuden ja kuivuuden vaikutusta. [’Ez a
veranda legszélső tőkéje az utca felőli oldalon. Kár, ha valami más
miatt van, mint a forróság és a szárazság.’]
Finn 1. Luultavasti Lisztharmat, vegeten, sanoi Jo.,, kun S. haluaa
biorypäleitä....Naapurin mummolla on myytävänä myrkyt siihen.
26. kép
Tähän tulokseen tuli viinikerho Janoksen kellarilla eilen. [’Vélhetően
Lisztharmat, vegeten, azt mondta Jo., mert S. bioszőlőt akar... A szomszéd néni árul rávaló
mérget. Erre az eredményre jutott a borklub J. pincéjében tegnap.’]

A társalgást Finn 1 változatos elemekkel, a kép és a hozzá tartozó szöveg
posztolásával indítja: „Kann jemand sagen, was fur Krankheit? Es gibt nur mit ein zölö”.
E helyütt a német használatának vélhetően funkcionális célja van: a helybeli ismerőseit
szólítja meg, akik jobban értenek a szőlő betegségeihez, mint a finnek. A legfontosabb
szót, a szőlőt szimbolikusan magyarul írja, az internet globális terében jelezve a téma
lokális jellegét. A sztenderdtől való ortográfiai eltérés a német esetében inkább az online
kommunikáció gyorsaságából fakad, a magyar zölö esetében arra utalhat, hogy a beszélő
mindennapi geresdlaki tevékenységei során és nem formális keretben ismerte meg a szót.
A megnyilatkozás grammatikai jellegzetességei (szabadabb szórend, hiányos mondat)
ugyanígy a nyelvhasználat adott kontextusban érvényesülő funkcionalitását emelik ki.
Annak ellenére, hogy a német és magyar elemeket kreatívan kombináló kérdés
vélhetően helybeli lakosokat igyekezett megszólítani, arra egy finntől érkezik válasz. Ennél
is meglepőbb azonban, hogy a válaszban a beszélő (Finn 2) repertoárja magyar nyelvi
elemeit aktivizálja – noha vélhetően tudja, hogy Finn 1 csupán alapvető magyar nyelvi
ismeretekkel rendelkezik: „Azt hiszem lisztharmat benne van. Hogyan nesz ki levelek?” A
magyar nyelvi elemek mobilizálásának kettős funkciója lehet. A magyar használata
jelezheti, hogy Finn 2 szakavatott, a témához értő, autentikus megszólaló: a lokális
kultúrához kapcsolódó kérdésben a lokális nyelven szólal meg, ami hitelességet kölcsönöz
megnyilatkozásának. Másrészt célja lehetett egyfajta mediátor szerepben (amiben máskor
is fellép a közösségi oldalon) a helybeli geresdlaki ismerősöket bekapcsolni a társalgásba:
a témához értő, inkább férfi, közép- vagy idősebb korú németül beszélő helybeliek nem
feltétlenül vannak jelen a közösségi oldalon, illetve a németet elsősorban a szóbeliségben
alkalmazzák. Amennyiben ez lehetett igyekezete, sikerrel járt, hiszen magyar
hozzászólásaira Magyar 1 reagál: „Lisztharmat? A levél ép, nem tűnik betegnek.
Napszúrás? Kezdődő botritis?” A szakszavakat is tartalmazó bejegyzést az eredeti kérdést
feltevő finn nem érti, így Finn 3 – aki szintén beszél magyarul – segítségként finnül reagál
és igyekszik megmagyarázni a lisztharmat jelentését. A mediáló szerep ez esetben is
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sikerrel járt: Finn 1 további információkat oszt meg. Későbbi, utolsó bejegyzésével a
nyelvi repertoárok, különböző élettörténetű szereplők, közösségi cselekvések, diskurzusok
csomópontja még komplexebbé válik az offline szóbeli események emlegetésével. Finn 1
hírt ad arról, hogy J. és a többiek szerint, akik a tegnapi pincei összejövetelen
megbeszélték a kérdést, valóban lisztharmatról lehet szó: „Luultavasti Lisztharmat,
vegeten, sanoi Jo.,, kun S. haluaa biorypäleitä....Naapurin mummolla on myytävänä
myrkyt siihen. Tähän tulokseen tuli viinikerho Janoksen kellarilla eilen. ’Vélhetően
Lisztharman, vegeten, azt mondta Jo., mert S. bioszőlőt akar... A szomszéd néni árul rávaló
mérget. Erre az eredményre jutott a borklub J. pincéjében tegnap.’” A kulcskifejezés, a
lisztharmat továbbra is magyarul jelenik meg, mellette pedig a német változat egy eleme is
szerepel: vegeten. Ez a wegen prepozíció és a den datívuszi alak kapcsolatából létrejött
szóalak, jelentése a német deswegen ’ezért’ kötőszónak megfelelő44. Finn 1 beszámolója
szerint Jo. gyakran használja e kifejezést szóbeli megnyilvánulásaiban. A helyi változatot
reprezentáló elem használata jelzi, hogy a szóbeli társalgás is többnyelvű lehetett. Másrészt
Jo. beszédmódjának érzékeltetésével Finn 1 beemeli Jo. kompetenciáit az online társalgás
színterére, ezzel nyomatékosítva az információ hitelességét.
A 27. képen Finn2 és Finn3 borosüvegei
várják az utat Finnországba. „A borosgazda
termékei készen állnak, hogy elinduljanak
északra. Jövő héten indulok” – szól a szöveg. Ez
a kép jó példája annak, hogy a helyi gyakorlatok
hogyan válnak szélesebb társadalmi folyamatok
részeivé és hogyan alakítják azokat: a finnek bora
egzotikus
termékként
utazik
tovább
Finnországba, új diskurzusokba kerülve egy
egészen új kontextusban. A palackok szemiotikai
jelei már nem az autentikusság, a közösséghez
tartozás kifejezőeszközei lesznek, hanem az
egzotikumé.
Az internetes bejegyzések harmadik
típusába azokat soroltam, amelyek a szemiotikai
27. kép: ’A borosgazda termékei készen
erőforrások különböző kontextusok közötti
állnak, hogy elinduljanak északra. Jövő héten cirkulálását szemléltetik, és jó példái annak, egyindulok.’
egy társadalmi aktivitásban hogyan ágyazódnak
egymásba a különböző diskurzusok. Az alábbi két kép szöveges és képi elemeihez egészen
más jelentést konstruálhatnak a geresdlaki helybeli lakosok, a finnek, illetve a finnek
internetes ismerősei, akik esetleg látják ezeket a posztokat.

44

A szóalakhoz fűzött magyarázatáért Gerstner Károlynak tartozom köszönettel.
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28. kép: Tänään vietetään Unkarissa kansallista juhlapyhää
[’Ma Magyarországon nemzeti ünnepnap van’], Szent Istvan
napja.

29. kép: ’Születésnapi kávé. Az ünnep
tiszteletére szünetet tartok a diétámban és
Busósütivel csemegézek’.

A baloldali kép (28. kép) magyar nemzeti szimbólumokat mobilizál. A képre egy
másik geresdlaki háztulajdonos finnül reagált, amire a képet posztoló finn a
következőképpen válaszolt:
Finn1: Tuollaisia en muista nähneenikään. [’Nem emlékszem, hogy láttam volna ilyeneket.’]
Finn2: Uutuus Tescosta. Macaron-leivoksia. Tosi hyviäkin vielä ovat, hauskan ulkokuoren
lisäksi. [’Újdonság a Tescóból. Macaron-sütemények. Nagyon finomak is, amellett, hogy
viccesen néznek ki.’]

A fénykép iróniája az eltérő idősíkok és színterek nexusából fakad. A kompozícióban a
hímzés a „hagyományok” diskurzusát, a lokalitást aktivizálja, míg a macaron sütemények a
modernitást és – a kép alatti kommentben megnevezett áruházlánc által – a
transznacionalitást reprezentálják. Világos, hogy a sütemények és az asztaldísz
kompozícióját tudatosan hozta létre a finn lakos, méghozzá azért, hogy az állami ünnep
tényéről adjon hírt finnországi ismerőseinek. A képi kompozícióval jelzi a közösséghez
tartozását, de az irónia alkalmazásával mégis indexálja a különleges kapcsolatot. És ezt a
nyelvi erőforrások használatával is megerősíti. A szöveg finn ismerőseinek szól, hiszen
finnül írta, ám az ünnepnap nevét mégsem fordítja le nekik: „Tänään vietetään Unkarissa
kansallista juhlapyhää [’Ma Magyarországon nemzeti ünnepnap van’], Szent István
napja”. A magyar nyelvi elemek funkciója a hitelesség megteremtése.
Ehhez hasonlóan a jobb oldali képen (29. kép) is egy megtervezett kompozíciót
látunk. A magyar-finn szótáron egy bögre kávé, rátámasztva a mohácsi busójárás
emblematikus figurája, kekszből. A kép ismét finn ismerősöknek szól, hiszen az üzenet
szövege finnül van. Míg az előző képnél a különböző idősíkok találkozása, addig ennél
elsősorban a két kultúrát szimbolizáló elemek teremtik meg a jelentést. Ahogy azt Pia Lane
(2009: 460) is említi a kanadai finnek identitásteremtő aktivitásait elemezve, a kávézás és a
mellé fogyasztott valamilyen tipikus sütemény (pulla, azaz kelt kalácshoz vagy pipari, a
mézeskalácshoz hasonló sütemény) a finn kultúrát emblematikusan tematizáló
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tevékenység. A „finn módra” bögrében fogyasztott, híg kávé mellé ezúttal a helyi,
kifejezetten a régió sajátos kultúráját reprezentáló busófigurás sütemény kerül. A busójárás
szokását nem ismerő finn barátok számára ismét a nyelvi erőforrás (Busó-piparilla)
feladata elsődlegesen jelölni, hogy valamilyen, a lokális kultúrát megjelenítő
szimbólummal van dolguk. A nyelvtanulás szimbóluma, a kávé és sütemény alatt fekvő
magyar-finn szótár pedig e két tematizált kultúrkört köti össze, jelezve a posztoló finn
lakos érintettségét mindkét kulturális kontextusban.
Összegzés
Összességében tehát a szóbeli és az online társalgások elemzéséből kiderült, hogy a
gyakorlóközösségek tagjai kreatívan alkalmazzák nyelvi repertoárjaik elemeit.
Különösen az online kontextusban feltűnő, hogy ez akkor is így van, ha tudásuk csak
kevés, adott nyelvhez köthető elemet foglal magában (vö. Karjalainen 2015: 54). A
közösségi oldal egyben a nyelvtanulás színtere is. Több példában láthatóvá vált, hogyan
kapnak a nyelvi erőforrások újabb és újabb jelentéseket. Nem pusztán a kommunikációt
segítik, hanem a hitelesség, az autenticitás, az egzotikum konstruálásának eszközei,
mind a szóbeli, mind az online elrendeződésben. Ezeket a jelentéseket a társalgások
résztvevői közösen teremtik meg, a nyelvi erőforrások mellett a kommunikációban
használt további multimodális erőforrások alkalmazásával (például az online térben a
lájkolás, az élőbeszédben a gesztusok stb. vö. Lytra 2012). Több példa lehetőséget adott
arra is, hogy a mobilitás, a digitális technológiák korában jelentkező nyelvi gyakorlatok
jellegzetességeit, az erőforrások mobilitásával járó jelentésmódosulások típusait
elemezzük (Blommaert 2010). Ugyanaz az erőforrás az adott társadalmi gyakorlat
szereplői, elrendeződése és diskurzusai függvényében eltérő jelentéseket kap.
Végül a példák arra is rámutattak, hogy a résztvevők által alkalmazott nyelviszemiotikai megoldások a különböző változatokhoz és a többnyelvű társalgáshoz fűződő
elgondolásaikról, azaz nyelvi ideológiáikról is árulkodnak, azokat egyúttal mindig
újra- és újrarendezik.
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4.2. A nyelvi ideológiák rendszere
A nyelvi repertoárok mobilizásának és módosulásának folyamatait a közösség tagjainak
nyelvekről, többnyelvűségről, nyelvi gyakorlatokról alkotott elgondolásai, azaz nyelvi
ideológiái is befolyásolják. E témakör alkotja az áttekintő fejezetben kirajzolódott második
csomópontot, amit a következőkben részletesebben elemzek. Kiindulópontom, hogy a
nyelvi ideológiák és a nyelvi gyakorlatok közötti kapcsolat kétirányú: egy-egy adott
elrendeződésben a beszélők ideológiáktól befolyásolva válogatnak nyelvi repertoárjuk
elemeiből, majd a használat elgondolásaikra is visszahat. Ha például egy finnel folytatott
társalgás során egy helybeli úgy gondolja, hogy az általa beszélt német nyelvváltozat
alkalmas kommunikációs céljai eléréséhez, akkor alkalmazni fogja a társalgásban. Ha
német nyelvi ismeretei elősegítették a kommunikációt (ami függ a partner ismereteitől és
ideológiáitól is), az pozitívan befolyásolhatja a beszélő német nyelvváltozatokról alkotott
vélekedését, ami elősegítheti, hogy egy következő szituációban aktívan alkalmazza tudását.
Ha azonban a szituációban kevésbé pozitív tapasztalatokat gyűjtött, legközelebb
aláértékelheti nyelvi repertoárja használhatóságát.
A nyelvi ideológia fogalma korántsem egyértelmű a szakirodalomban. Woolard és
Schieffelin szerint a meghatározások igen széles skálán mozognak a nyelvről alkotott
látszólag neutrális elképzelésektől a társadalmi hatalom fenntartását szolgáló stratégiákig
(1994: 58). A tágabb definíciók szerint nyelvi ideológiák alatt a nyelvről szóló
elgondolásokat, vélekedéseket értjük (Woolard 1998, Laihonen 2004, Pietikäinen–
Mäntynen 2009: 60). Gal (2002: 197) egy helyütt a következő (korábban már idézett)
definíciót adja: „Linguistic ideologies are the culturally specific notions which participants
and observers bring to language, the ideas they have about what language is good for,
what linguistic differences mean about the speakers who use them, why there are linguistic
differences at all.” A definíció azt hangsúlyozza, hogy a nyelvről alkotott elgondolások
kultúraspecifikusak, valamint a nyelvekről alkotott elgondolások összefüggenek azok
használóiról kialakult képpel. Ahogy a dolgozat 1.2. fejezetében láttuk, Gal ennek az
összefüggésnek a lehetséges módjait mutatja be Irvine-nal közös tanulmányában.
Felmerül a kérdés, hogy mi különbözteti meg az ideológiákat a beszélői
véleményektől, illetve a közösség szintjén a diskurzusoktól. Az első kérdés tekintetében
azt hangsúlyozza a szakirodalom, hogy az ideológiák a beszélői narratívákban nem egyéni
véleményként, hanem egy tágabb közösségben elfogadott, közös tudásként kerülnek
megfogalmazásra (Laihonen 2009a: 49). Azaz valamilyen közösségi szinten cirkuláló
elgondolásokkal van dolgunk. A diskurzusok pedig táplálják, cirkulálják és
megkérdőjelezik ezeket az elgondolásokat a nyelvi erőforrások használatának segítségével
(Pietikäinen–Mäntynen 2009: 59). Hasonlót fogalmaz meg Van Dijk (2006: 120–121) is,
aki szerint az ideológiák a diskurzusok és társadalmi gyakorlatok alapját képezik, illetve az
ideológiák elsősorban beszélt vagy írott kommunikációs interakciókon keresztül jutnak
kifejezésre és kerülnek elsajátításra.
A szakirodalomban felmerül továbbá ideológia és attitűd közötti különbség kérdése
is. Egyes megközelítések szerint az ideológia esetében absztraktabb kulturális
koncepciókról, míg az attitűd esetében például egy-egy konkrét nyelvváltozathoz fűződő
vélekedésről beszélhetünk (vö. Hargitai 2014: 107). Bartha Csilla (2007a) összegzése
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szerint a kettő közötti különbség az eltérő elméleti keretben keresendő. Az attitűd fogalma
a szociálpszichológiából került a nyelvészetbe és gyakran kvantitatív vizsgálati
módszerekkel közelítik meg. A nyelvideológia fogalmát előtérbe állító irányzatok,
elsősorban az antropológiai nyelvészet viszont kvalitatív irányultságban, szélesebb
kontextusba ágyazva vizsgálja a nyelvi vélekedéseket (Bartha 2007a: 96, l. még Laihonen
2009c). De nem ritka az sem, hogy e két fogalmat részben szinonimaként kezelik (Bartha
2007a: 96.) Tulajdonképpen hasonlóra mutat rá Laihonen is, amikor azt írja, hogy a
korábbi kutatások a nyelvi ideológiákat attitűdök és vélekedések címszóval mint
szubjektív, stabil, az egyén szintjén lévő tapasztalatokat közelítették meg, az újabb
kutatások esetében a hangsúly inkább ezek társadalmi jellegén, interakcionális
meghatározottságukon van, hiszen azok a kijelentések, amelyek vélekedésekről és
attitűdökről árulkodnak, mindig egy társalgási aktivitás részei (Laihonen 2008: 669).
Ahogy Laihonen megállapítja, a nyelvi ideológiákkal foglalkozó kutatások egyik
feladata a természetesnek, a közösség által elfogadottnak vélt ideológiák láthatóvá tétele
(Gal–Woolard 1995 alapján Laihonen 2004: 87), a másik pedig, hogy a nyelvi ideológiák
funkcióját elemezzék (i. m.), azaz rámutassanak, hogyan kapcsolódnak a nyelvi ideológiák
különböző társadalmi jelenségekhez (Laihonen 2009a, 2009b, 2009c; Coupland–Jaworski
2004). Ahogy Bartha (2009: 143) rávilágít, az is a nyelvészet feladata, hogy az ideológiák
mindennapi gondolkodásba való beágyazódásának módjait feltárja.
A nyelvi ideológiák megjelenhetnek explicit vagy implicit módon is. Előbbiek a
nyelvről való beszéd során, utóbbiak valamilyen nyelvi gyakorlatban érhetőek tetten (vö.
Woolard–Schieffelin 1994: 58). Tehát például egy interjúban elhangzó nyelvi vélekedés
explicit, a közösségi élet nyelvi gyakorlatai pedig implicit ideológiák elemzésére adnak
lehetőséget. Lanstyák (2010) az explicit-implicit ideológiák helyett az ideológiák szűkebb
és tágabb értelmezéséről beszél. Szemléletes példáját ismerteti az implicit ideológiáknak
Laihonen a romániai Bánságban gyűjtött anyagából a magyar nyelvi standardhoz
kapcsolódó ideológiákat vizsgálva. Elemzésében rámutat, hogy a német kifejezések a
társalgásokban nem válnak problematikus, „javítandó” elemmé, ami az adatközlők német
nyelvváltozatokkal kapcsolatos pozitív vélekedéseiről árulkodik (Laihonen 2009b: 68–69).
Ahogy arra Laihonen felhívja a figyelmet, a nyelvi ideológiák kutatásának nincs
szigorú, egységes módszertana (2009b: 49). Ő maga a diskurzuselemzés és a
konverzációelemzés kombinálását tartja például egy lehetséges útnak. Míg előbbi arra
koncentrál, a nyelv hogyan áll összefüggésben a beszélőkkel és a társadalmi világgal (Gal
alapján Laihonen 2008: 670), utóbbi segítségével az elemezhető, hogy a beszélők hogyan
hoznak létre, kérdőjeleznek meg vagy erősítenek meg koncepciókat a nyelvről (Laihonen
2009a: 27).
Magam a következőkben a nyelvi ideológiát úgy definiálom, mint a nyelvekről,
nyelvváltozatokról, kétnyelvűségről és a nyelvi kérdések és a társadalmi kategóriák
összefüggéséről alkotott elgondolások (vö. Bartha 2009: 143). Vizsgálni fogok
általánosabb absztrakciókat (például mi a nyelvtudás), de konkrétabb véleményeket is
(hogyan értékelnek egy-egy változatot a beszélők), így az ideológia mellett helyenként az
attitűd és vélekedés fogalmakat is használom, de ezeket nem választom el élesen
egymástól, mert úgy gondolom, a konkrét jelenségekhez kötődő elgondolások az
absztraktabb koncepciókat alakítják. A dolgozat 3.3.1. fejezetében, a nexuselemzés első
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lépését összefoglalva bemutattam az értekezés fő kérdésfeltevései szempontjából
relevánsnak mutatkozó, a geresdlaki közösségben cirkuláló diskurzusokat. Az alábbi
fejezet célja annak feltárása, hogy (1) milyen nyelvi ideológiák húzódnak meg e
diskurzusok mögött, (2) ezek az ideológiák hogyan kerülnek megerősítésre vagy
módosításra a különböző szereplők és interakcionális elrendeződések függvényében, és
(3) hogyan befolyásolják a nyelvi gyakorlatokat. Három témakört állítottam fel, amelyek
tárgyalásával ezekre a kérdésekre választ adhatok. Ahogy a 4. ábra mutatja, az adatokból
az rajzolódott ki, hogy a geresdlaki nyelvi gyakorlatokat a nyelvtudásról, a
többnyelvűségről és a nyelvtanulásról alkotott beszélői vélekedések befolyásolják
elsősorban. Az ábrán látható szaggatott ívek azt jelzik, hogy további ideológiákkal is
számolnunk kell, azonban a következőkben e három kérdéskörre összepontosítok. Az 3.
fejezet áttekintése rávilágított, hogy az ideológiák rendszere geresdlaki társadalmi
cselekvések meghatározó tényezője, amelynek kisebb tényezőkre bontása (vö. a zoomolás
metaforájával, 2.3. fejezet) közelebb vihet bennünket a cselekvések megértéséhez.

4. ábra: a nyelvi gyakorlatokat leginkább befolyásoló ideológiai csoportok

Az ideológiák vizsgálatához elsősorban az interjúszövegek metanyelvi társalgásait
tartalmazó részeit használtam fel. Az alábbi elemzésekben, ahogy az eddig is történt, a
diskurzuselemzés és konverzációelemzés módszereit hasznosítom. Egyrészt mindig azt a
kérdést tartom szem előtt, hogy az adatokból kirajzolódó jelentések hogyan kapcsolódnak a
tágabb kontextushoz és a társadalmi gyakorlatokhoz (Pietikäinen–Mäntynen 2009: 166),
illetve az adott interakciók szűkebb elemzésével (a fordulók, a kérdés-válaszok és ahol
releváns, az implicit metanyelv vizsgálatával) rámutatok, hogy a beszélők hogyan hoznak
létre, kérdőjeleznek meg, erősítenek meg koncepciókat a nyelvről (Laihonen 2009a: 27,
2008: 670).
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4.2.1. Elgondolások a nyelvtudásról
Az első témakör tehát a nyelvtudás kérdése mentén bontakozik ki. Egyrészt a különböző
nyelvelsajátítási utak eltérő módjainak beszélői értékelése, másrészt az így megszerzett
tudás értékelése utalnak nyelvi ideológiákra. Ahogy arra mások mellett Garrett (2012)
felhívja a figyelmet, az, hogy egy közösségen belül ki mit tekint „nyelvnek”,
„nyelvtudásnak”, befolyásolja a nyelvcsere-folyamatokat, azonban egy-egy közösségen
belül is igen változatos ideológiai elképzelések vannak erről. Az, hogy a közösség tagjai
mit gondolnak a különböző nyelvi szocializációs utakon elsajátítható tudásokról,
nagymértékben befolyásolni fogja a következő generáció nyelvi szocializációját, ezáltal
pedig a közösségi nyelvi repertoárjának alakulását (Riley 2012).
A geresdlakiakkal folytatott beszélgetésekben igen feltűnő volt, hogy az adatközlők
élesen megkülönböztetik és eltérő értékeket kapcsolnak a családi, illetve az intézményi
szocializáció útján elsajátítható nyelvi ismeretekhez. Ahogy arra a magyarországi
németség körében végzett kutatások rámutattak, a helyi nyelvváltozat funkcionális
korlátozottsága miatt az iskolában elsajátítható változatok a hasznosíthatóság
szempontjából történő felértékelése jellemző a német közösségekben (pl. Erb 2007a: 66).
Az Európában elterjedt, az írásbeliséget az oralitáshoz képest felértékelő ideológia (vö.
Riley 2012: 498) is egyik oka annak, hogy az iskolai színtéren elsajátított ismereteket
hasznosabbnak tartsa egy-egy közösség. Ugyanakkor az intézményiség, a vele együtt járó
írásbeliség magas presztízsének a geresdlaki közösségben akad egy „kihívója”: a
kommunikációs kompetencia, amelyről viszont úgy gondolják, az elsődleges szocializáció
színterein fejlődik jobban. Az alábbi részletben annak a kérdésnek kapcsán válik ez
világossá, hogy vajon a helyi nyelvváltozat ismerete hasznosítható-e a munkaerőpiacon.
Ak: Hallottam már olyat is, hogy · elég sokan mennek ki külföldre dolgozni. Biztos másoktól is
hallottad már. És · és hát kint is azokat szeretik, akik akik tudnak svábul.
Tm: Ühüm.
Ak: Vagy németül. De ha nem is németül, svábul. És azok a a többieknek is tudnak segíteni ott
kint, akik- aki nem · ismeri a nyelvet.
Tm: Igen.
Ak: És aki az iskolába’ tanulta, tanulja a németet, lehet, hogy tanulja nyolc vagy tizenkettő
vagy nem tudom én, hány évig · de · akkor se tudja magát úgy megértetni, meg nem tudja
megérteni őket ott kint.
Tm: Igen.
Ak: De aki svábul tud, az szerintem az megérti.
(Ak=51 éves nő)

Az adatközlő, amikor a különböző változatokról mint absztrakt kategóriákról beszél, a
helyi változatot lejjebb pozícionálja, mint az általa „németnek” nevezett változatot: „És hát
kint azokat szeretik, akik tudnak svábul. Vagy németül. De ha nem is németül, svábul”.
Amikor viszont a használhatóság szerint osztályoz, már nem az intézményi nyelvtanulás
útján elsajátítható nyelvtudást tartja értékesebbnek, hanem a közösségben elsajátítható
svábtudást („aki az iskolába’ tanulta […] akkor sem tudja magát úgy megértetni, meg nem
tudja megérteni őket ott kint. De aki svábul tud, az szerintem az megérti”). A közösségben
elsajátított tudást valódi interakcionális helyzetekben alkalmazhatóbbnak tartja az iskolai
135

képzettségnél, és nem is tartja elképzelhetőnek, hogy az iskolai színtéren hasonló
kompetenciákra lehet szert tenni („lehet, hogy tanulja nyolc vagy tizenkettő vagy nem
tudom, hány évig, de akkor se tudja magát úgy megértetni”). Nem mindegy persze, hogy
az adatközlő pontosan mit ért a „sváb” és a „német” kategóriák alatt. Azoknál az
adatközlőknél, akikről a részletben beszél, tehát akik külföldön vállalnak munkát,
feltételezhetjük, hogy iskolában is tanultak németül, és az ott elsajátított erőforrásokat is
hasznosítják munkájuk során. Nem önmagában tehát a helyi változatot, hanem az
elsajátítás mikéntjét, a gyakorlottságot – amire családi nyelvhasználatban tehettek szert a
szóban forgó személyek – értékeli fel az adatközlő.
A családban elsajátítható ismereteket az „utánozhatatlanság”, „egyediség”
értékeivel is összekapcsolták az adatközlők. Az alábbi részletben a nyelvváltozatok
szépségéről és nehézségéről beszélgettünk az idézett férfivel. Az adatközlő az interjú
korábbi szakaszában sváb és „originál/eredeti német” változatokat különböztetett meg,
ezeket a terminusokat átvéve tettem fel kérdésemet.
Tm: És melyiket tartja szebbnek? Az eredeti németet vagy az itteni sváb nyelvet? Melyik a
szebb, az eredeti német vagy az itteni sváb?
Ak: Hát most nézze ö ·, ha ha azt mondom, hogy · az irodalmi nyelv az a hivatalos, én szépnek
találom, de az itteni svábot · még szebbnek találom. Tehát ö következik ez abból, hogy ide
születtem, ezt tanultam meg kölyökkorba’, · az anyatejjel szívtam magamba.
Tm: És melyiket tartja nehezebbnek?
Ak: Nehezebbnek ö- Megtanulható, megtanulhatóbb az eredeti német, az irodalmi német. A
sváb nyelv az szerintem elég nehezen tanulható lenne, ha egyáltalán oktatnák, éspediglen azért,
mert mert olyan · olyan kiejtések vannak meg meg meg ·, szóval, azt azt csak anyatejjel lehet.
Tm: Aha megtanulni.
Ak: Igen.
(Ak=64 éves férfi)

Az adatközlő az irodalmi változattal a hivatalosságot azonosította („az irodalmi nyelv az a
hivatalos”), míg a helyi változatnak utánozhatatlanságát, egyediségét emelte ki. Ez az
egyediség azt jelenti, hogy csak a közösség tagjai tehetnek szert erre a tudásra, az
„anyatejjel lehet magunkba szívni”, más úton „nehezen” tanulható.
Ahogy ez a két részlet rámutat, a családban elsajátított tudáshoz általában
valamilyen pozitív képzet társul: vagy a konkrét interakcionális helyzetekben gyűjtött
pozitív tapasztalatok miatt tartották jobban hasznosíthatónak az adatközlők, vagy
unikalitása miatt értékelték pozitívan. Az intézményi színtéren elsajátított ismeretekhez
viszont a „hivatalosság” és a magasabb presztízs kapcsolódik, ahogy arra az alábbi, a fenti
adatközlőtől származó további részlet is rávilágít:
Tm: És akkor az iskolában meg az óvodában meg a többi gyerekkel is magyarul beszélt, akkor
márAk: Hát természetesen. Természetesen. És · tehát mindketten értik is és ha akarnak tudnak is
beszélni, svábul is · meg természetesen németül, mert mind a kettő felsőfokú végzettségű. Tehát
öö úgymond szaknyelvet, vagy vagy az originál németet is beszéli. De ha akarnak, akkor
tudnak svábul is.
Tm. Aha.
Ak: De nem akarnak. És ezt nagyon ·· nem · akceptálom, hogy elhanyagolták a sváb nyelvet.

136

Itt az adatközlő gyermekei német nyelvi ismereteiről beszélt. A „német” nyelvi ismereteket
feljebb pozícionálja, szóválasztásában magasabbra értékeli, azt tekinti elsődlegesnek
(„originál német”, „szaknyelv”) és a felsőfokú iskolai végzettséghez köti. Majd kifejezi azt
is, hogy nem örül annak, hogy gyerekei már nem használják a helyi változatot. Az efféle
explicit, a nyelvcserét értékelő megnyilvánulás nagyon ritka volt az interjúk során.
Annak ellenére, hogy az adatközlők egyértelműen megkülönböztették e két típusú
nyelvelsajátítást, nyelvi ismereteik, nyelvtudásuk értékelésében már nem működött e
kettősség, és jellemzően az intézményi színtereken használt kategóriák mentén értékelték
saját nyelvtudásukat. Az alábbi, ezt szemléltető részletben a fiatal adatközlőt arról
kérdeztem, hogy része volt-e családi szocializációjának a helyi nyelvváltozat.
Tm: Itthon ti a családban beszéltetek esetleg svábul vagy manapság még szoktatok?
Ak: Hát · velem már nem igazán. Így nagyszüleim ők egymással svábul beszéltek, aztán ·
szüleimmel már nem, tehát a nagyszülők a szüleimmel már nem, de hát így vannak ilyen tipikus
[…] tehát így vannak ilyen szavak, amiket így svábul mondunk, tehát a hofstell, vájling vagy
esszeug vagy hackstock, tehát ezt ezt így · így mi tudjuk, de hát például, aki ezeket nem hallja,
az azt se tudja, hogy mi miről beszélünk, tehát egy-két szó meg ilyen mittudomén,
káromkodások. Ilyen- ilyeneket azért néha mondunk, de tehát így csak hülyéskedésből
egymásnak.
Tm: Aha.
Ak: Tehát azért csak én ezeket, tehát én nem tudok svábul. Én érteni megértem ·,
valamennyire, de nem is az egészet, dee de ilyeneket azért azokat megtanultam.
(Ak=24 éves nő)

Az adatközlő először elmondja, hogy családjában a tipikus nyelvcsere-elrendeződés
érvényesül (az egyes generációkkal mind kevesebb jelentősége van a németnek). Majd
néhány példa említésével egy olyan beszédmódról számol be, amely mások nyelvi
gyakorlataitól élesen elkülönül, és amelyre a helyi változat erőforrásainak, illetve azok
erősen kontextushoz kötött használata jellemző. A családban a helyi változat
mobilizálásának indexikus értéke van, a jókedv, a pozitivitás kifejezője. A helyi
nyelvváltozat ezen szerepét a legtöbb adatközlő hangsúlyozta. Az idézett adatközlő e
beszédmód körülírásával családja és a kívülállók közötti határvonalakat is megteremt, a
nyelvhasználat az összetartozás jelévé válik. E beszédmód ismeretét, illetve az értés nyelvi
készségét azonban nem értékeli „tudásként”: „Tehát azért csak én ezeket, tehát én nem
tudok svábul. Én érteni megértem ·, valamennyire, de nem is az egészet, dee de ilyeneket
azért azokat megtanultam”. Az, hogy a beszélők hogyan vélekednek saját nyelvi
kompetenciájukról, befolyásolja, hogy egy-egy szituációban mennyire kreatívan
mobilizálják ismereteiket, vagy éppen inkább kívül maradnak a társalgáson.
Az, hogy a nyelvtudás akkor értékelhető, ha valamennyi nyelvi készségen aktív
birtokában van a beszélő, számos interjúban kirajzolódott. A passzív vagy csak egy-egy
nyelvi készségen jelentkező ismeretek leértékelése jellemző volt. Az adatközlők az oktatás
színterein megismert értékelő kategóriarendszerrel osztályozták saját tudásukat, a tökéletes
beszélőről és a megtanulható nyelvekről kialakult képhez mérték ismereteiket, és
„töredezett kompetenciáikat” leértékelték (vö. mások mellett Martin-Jones et al. 2012,
Bartha 2009, Blommaert 2010). Az alábbi középkorú adatközlő például az írás és az
olvasás készségeinek meglétével támasztotta alá, hogy „tud németül”.
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Tm: Melyiket tartja szebbnek?
Ak: Hát az irodalmit. De úgy olvasni én mindent, én németül el tudok olvasni mindent, meg
meg is értem ·. Én tudok olvasni meg írni is tudok mindent · németül.
Tm: Ühüm.
Ak: Jártunk mi is németórára, én tudok németül írni is meg olvasni is. A férjem az nem tudott,
az · pedig ő is járt. De én tudok írni is meg olvasni is.
(Ak=58 éves nő)

A részletet megelőzőn az adatközlő arról számolt be, hogy a helyi változaton
magabiztosabb tudással rendelkezik, mint az irodalmi változaton. Válaszában az irodalmit
értékeli pozitívabban, majd visszatérve az előző témához az intézményi színtereken
megszerezhető tudás (írás és olvasás az irodalmi változaton) felértékelésével pozícionálja
saját kompetenciáit. Az írás-olvasás kultúráját felértékelő ideológia rajzolódik itt ki (Riley
2012).
Egy másik példája ennek az alábbi részlet, amely egy 29 éves, némettanárként
dolgozó, fiatal adatközlőtől származik. Az adatközlő ma már nem a településen él, hanem
egy közeli városban, szülei azonban a faluban laknak. Az adatközlő egyike volt azoknak a
fiatal, de már családos adatközlőknek, akik tudatosan használják saját gyermekükkel is a
helyi német változatot. Arra a kérdésemre, hogy a faluban egyébként beszél-e svábul,
következőképpen válaszolt:
Hát öhm akkor is maximum vegyesen, de csak svábul nem. A svábtudásom az most
pillanatnyilag gyerekhez elég, de lehet, hogy idővel ez is olyan lesz, hogy idővel át kell állni
félig sváb, félig hochdeutsch, negyedig magyarra, hogy mindent el tudjak mondani, amit én
szeretnék. Mert az én nyelvtud- svábtudásom az azért erősen korlátozik- korlátozódik a
konyhanyelvre.
(Ak= 29 éves nő)

Az adatközlő a helyi német nyelvváltozat funkcionális korlátozottságára világít rá a
részletben. A lokális nyelvváltozat ma már vélhetően nem fog eleget tenni valamennyi, a
fiatalok életében szerepet játszó színtéren és kontextusban. Ám az adatközlő nem e
megváltozott kontextust nevezi meg a változó nyelvi gyakorlatok okaként, hanem saját
tudását értékeli le („az én sváb tudásom erősen korlátozódik a konyhanyelvre”).
Eddig megállapítottam tehát, hogy két beszédmód élesen elválasztódik a
metanyelvi diskurzusokban: a családi szocializációban elsajátítható és az intézményi
színtereken megtanulható beszédmód. E beszédmódokhoz a metanyelvben határozott
értékelések is kapcsolódnak: a helyi, ma az idősek nyelvi gyakorlataira jellemző változat
„aranyos”, „érdekes”, „egyedi”, „szabálytalan”, „jó hangulatú”, míg a sztenderdként
számon tartott absztrakt változat „választékos”, „originál”, „szabályos” stb. Amikor már a
gyakorlatban jelentkező nyelvhasználatról van szó, explicitté válik, hogy e kategóriák nem
választhatóak el egymástól élesen, és az adatközlők arról számolnak be, hogy a különböző
generációknál, az egyéni élethelyzettől is függően különböző módokon keverednek. Mégis,
saját nyelvtudásuk értékelésénél sokszor absztrakt kategóriákkal operálnak, és a
részkészségeken meglévő ismereteiket, passzív tudásukat leértékelik.
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4.2.2. Elgondolások a többnyelvűségről
A kutatás kérdésfeltevése szempontjából releváns ideológiák második csoportját a
közösség többnyelvűségének értékelése mentén azonosítottam. E kérdéskörnek
kirajzolódik egyrészt egy történeti dimenziója, amelyet jól összefoglal az alábbi részlet
egy 1957-ben született adatközlőtől.
Tm: És nálad a német családból jön, gyerekkorodba’ tanultad?
Ak: Nem nem. öö tulajdonképpen az én szüleim felvidéki származásúak, tehát ugye a
nagyszüleim meg hát ők lettek idetelepítve. És az apukám lett Geresdlakra, Püspöklakra
telepítve az ő családjával vagy a szüleivel, az anyukámék ö azok Véménden. És hát az anyu
ugye idejött menyecskének, és hát igazából a barátnőim, vagy hát ugye a szomszédba volt X,
úgy hívtuk, X barátnőm. Ugye akkor még nem volt óvoda
Tm: Aha.
Ak: És a szülei azok hát s- cipészként dolgoztak, mondom schusterei, mert ugye úgy hívtuk
(nevet), abba’ dolgoztak, és hát ő nagyon sokat volt nálunk. Ugye együtt játszottunk, mert hát
egyidősek is voltunk. És hát ugye ő nem tudott, mert annak idején a gyerekeket otthon, hát
svábul beszéltek velük. Ő svábul tudott. Én meg magyarul, de együtt játszottunk. És én
tanultam tőle svábul, ő tőlem magyarul. És akkor igazából őtőle meg hát a szomszéd néni,
már az ő nagymamája, ő nagyon sokat volt nálunk […] és hát ő is svábul beszélt velem, aztán
hát így megtanultam. És igazából ugye Püspöklakon, mivel sváb falu volt, az általános
iskolába’ már elsőtől kezdve volt németoktatás. […] És akkor hát ott tanultuk az irodalmi
németet és itthon vagy a faluban ott meg hát a svábot. És akkor így szinte azt mondom, hogy
mindenki tudott azért. Hellyel-közzel. Valamilyen szinten.

Ahogy arról már az 3.3. fejezetben szó esett, volt arra példa, hogy a magyar nyelvű új
lakosok elsajátítsák a helyi német változatot. Az, hogy milyen kompetenciára tettek szert,
nagymértékben függött az egyéni élethelyzetektől. Itt az adatközlő arról számolt be, hogy
rendszeresen együtt játszott német nemzetiségű, a szomszédban lakó barátnőjével,
valamint annak nagyanyjával is – akinek nyelvi gyakorlatai során a helyi változat dominált
– rendszeres interakciós helyzetekbe került, és ennek, illetve az iskolai nyelvtanulásnak
köszönhetően ma aktív nyelvtudással rendelkezik. Ismereteit, ahogy az az interjúban
kiderült, például munkahelyén is alkalmazza. Azok a középkorú és idős német
nemzetiségű adatközlők, akik releváns információkkal szolgálhattak a betelepítés, majd az
azt követő évtizedek korszakáról, meglehetősen vegyes képet festettek arról, hogy a
Felvidékről érkező és végleg a faluban letelepedett telepesek mennyire tettek szert német
nyelvi ismeretre. Volt, aki szerint egyáltalán nem, volt, aki szerint viszont valamennyire
jellemző volt ez. Abban viszont egybehangzóan nyilatkoztak, hogy azok a magyar
családok, akik már a világháborút megelőzően is a településen laktak, tudtak németül.
Mindennek a jelentőségét abban látom, hogy a közösségben korábban, egészen más
kontextusokban ugyan, de végbementek már olyan folyamatok, amelyek során a
közösségbe eltérő nyelvi erőforrásokkal rendelkező betelepülők érkeztek, akiknek nyelvi
repertoárja a helyiekkel történő kapcsolatteremtés során módosult. Annak ellenére, hogy a
magyar nyelvű lakosság betelepülése a nyelvcsere-folyamatot egyértelműen felgyorsította,
és a korszakhoz negatív élmények, interetnikus konfliktusok kapcsolódnak, a nyelvi
kontaktusok megtapasztalásának az ilyen egyéni történeteken keresztül pozitív hozadéka is
van. Az egymástól való nyelvtanulás, a nyelvi erőforrások keveredése mint az
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együttélés, a befogadás szimbóluma egy korábbi kontextusban már tematizálódott, ami,
úgy vélem, szerepet játszik a finnek iránti nyitottságban és a velük való kommunikáció
kreativitásában.
A második fontos ideológiai kérdés a közösség többnyelvűsége kapcsán a
nyelvtudás hasznosíthatósága mentén rajzolódott ki. Mások mellett Borbély Anna is
megfogalmazza, hogy a beszélők viszonya az általuk használt nyelvi változatokhoz
hatással lehet a nyelvcsere folyamatára (Borbély 2014: 226). E tekintetben az egyik
legjellemzőbb tendencia, hogy a német nyelvismeretet általában véve, de a helyi
nyelvváltozatot különösen, egyre inkább csak a globális nyelvi piacon tartják
hasznosíthatónak az adatközlők (vö. a 3.3. fejezettel). Amikor azt kérdeztem, hogy német
nyelvterületen véleményük szerint hasznosítani lehet-e a közösségben megtanult német
nyelvi ismereteket, elsöprő többségben igenlő válaszokat kaptam. A nyelvtudás lokális
értéke viszont megkérdőjeleződött. Noha a nyelvtudás önmagában mint általános,
mindenkor hasznos érték fogalmazódott meg, amikor konkrétan a regionális
munkaerőpiacon kellett a német nyelv értékéről véleményt mondani, már kevésbé pozitív
vélekedéseket azonosítottam. Többen egyértelműsítették azt is, hogy a némettudás ma már
csak az angollal együtt piacképes. Ezt fogalmazta meg az alábbi adatközlő is. A 64 éves
férfi egyike azon keveseknek, akik intézményi színtéren angolul is tanultak. Angolnyelvismerete kapcsán több, a kutatási kérdésem szempontjából releváns jelenség szóba került
az interjúban, amit ezért hosszabban idézek.
Tm: Maga tanult németül iskolában annak idején?
Ak: Hát én ö természetesen, általános iskolában is és középiskolában is két nyelv- két évig
tanultam a németet. Tehát a németet. És öö a második két évben akkor viszont angolt tanul-,
taníttattak már · ö Pécsett a Széchenyi István Gimnáziumban. És öö · ha szabad még
megjegyeznem, hogy úgymond felnőtt koromban · minden alkalmat megragadtam, hogy a
német nyelvet gyakoroljam.
Tm: Ühüm.
Ak: És · igen nagy hasznát vettem, mert kamionoztam, Európát jártam. · Hasznát vettem az
angolnak is, mert az utolsó két-három szinte állandóan ott jártunk, s akkor abba is megint egy
kicsit úgy sikerült belezökkenniTm: Aha.
Ak: -hogy rá volt kényszerülve az ember természetesen és akkor gyakorolta is.
Tm: Igen, igen.
Ak: De hát a németet, azt ö, ahol megjelentem, ott mindenhol · elájultak, hogy hát hogyhogy,
hát nem igaz, hogy te nem német vagy, hát mondom, nem érted, hogy magyar vagyok? Hát
akkor hogyhogy ilyen jól beszélem a németet. Hát Németbe’ dolgoztam is, német kamionon is
ültem, és ott alapvető követelmény volt, hogy németül csevegjek. És igyekeztem is mindenhol
gyakorolni a nyelvet.
[…]
Tm: És mit gondol, manapság a német vagy inkább az angol a hasznosabb?
Ak: Háát · erre most mit válaszoljak? Szerintem az nyeri meg a meccset, aki mind a kettőt
vágja.
Tm: Aha.
Ak: Éspediglen azért, mert ugye öö · az unió tagállama vagyunk, az EU egyik húzó ö ereje az
Németország ·, sokan · oda igyekeznek elhelyezkedni és satöbbisatöbbi. De · az angol viszont a
műszaki dolgokban meg a a különböző szakkifejezésekben · az dominál. Szerintem. Úgyhogy az
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nyeri meg a meccset, még egyszer mondom, aki mind a kettőt · ö németül azt mondják,
beherrscht öö beide Sprache gut.
[…]
Tm: És angolul is szokott esetleg tévét nézni? Angol csatornákat?
Ak: Angol csatornákat nem szoktam nézni, de öö ha olyan öö alapszinten, most múlt héten is
volt rá példa, hogy alapszinten úgy elcsevegtem, aki angolul- vagy ha angolul kérdeznek, el
tudom igazítani, tudok neki segíteni. Tehát nem profi szinten tudok angolul, hanem ilyen
alapszinten.
Tm: Aha. De kivel, itt a faluba’ beszélt angolul?
Ak: Igen, igen igen.
Tm: A finnekkel talán?
Ak: Finn is volt köztük. Tehát öö volt ilyen segítségkérés, aztán · sikerült angolul. A hölgy, a
finn hölgy angolul szólított vagy hát próbált ö meg segítséget kérni, és akkor tőlem telhető
módon ·, úgy érzem, sikerült neki segíteni.

A részlet elején az adatközlő egyértelműsíti, hogy „a” németet (és nem a helyi változatot)
tanulta. Majd hozzáteszi, hogy később angolul „taníttatták”, a műveltető formával utalva
arra, hogy számára akkor nem volt nagy presztízse a nyelvtanulásnak. Ezután hosszasan
mesél arról, hogy élete során sokféle kontextusban hasznosította német nyelvi ismereteit,
kompetenciáiról pedig pozitív visszajelzést kapott interakcionális partnereitől. Saját
nyelvtudása pozitív értékelését a nyelv-etnikum összekapcsolásával teremti meg. Amikor
elmeséli, hogy beszédpartnerei csodálkoztak, hogy ő nem német, és bizonygatnia kellett,
hogy magyar, a nyelv-állam-tökéletes beszélő európai ideológiáját aktivizálja (vö. Gal
2006, Woolard–Schieffelin 1994): az beszélhet ilyen jól németül, aki német területről
származik.
Az interjú későbbi szakaszában tértünk vissza az angol és a német kérdésére.
Annak ellenére, hogy az adatközlő élete során elsősorban a német ismereteit hasznosította,
úgy vélekedik, hogy „az nyeri meg a meccset, aki mind a kettőt vágja” avagy „beherrscht
beide Sprache gut”. Kódváltásával az interjúban hitelességet teremt mondandójának, jelzi,
bármikor mobilizálni tudja ismereteit, a nyelvekkel kapcsolatban megbízható megszólaló.
A német hasznosságát nem a faluban vagy a szűkebb régió kontextusában, hanem globális
szinten, az Európai Unió kontextusában fogalmazta meg. Ahogy Gal rámutat, már a 90-es
évek elején jellemző volt a német transznacionális kontextualizációja (Gal 1993: 354), ami
azóta az uniós csatlakozással még fontosabb lett. Fontos hozzátenni, hogy az interjúban az
én kérdésfeltevésem is erősen formálta („És mit gondol, manapság a német vagy inkább az
angol a hasznosabb?”), hogy a német mind idegen nyelv kerüljön tematizálásra. Sőt,
kérdésemmel az angol magasabb presztízsét is sugalltam („inkább az angol”). Ahogy
Laihonen figyelmeztet, egy-egy értelmezést a terepmunkás kérdésfeltevése hív elő, tehát az
interjú interaktív szerkezete is formálja a nyelvről szóló beszédet (Laihonen 2009c: 324).
Később még arról kérdeztem az adatközlőt, angoltudását is hasznosítja-e. Itt
kiderült, hogy a falubeli kontextusban is volt már példa arra – éppen a finnek jelenlétének
következtében – hogy angolul kommunikált. Az angolt is mobilizáló interakciós szituáció
kapcsán kétszer is saját nyelvtudását értékelő megjegyzést tesz. Először a nyelvtudás
értékelésénél megszokott, a közbeszédben és intézményi színtereken alkalmazott
kategóriák mentén teszi ezt: „Tehát nem profi szinten tudok angolul, hanem ilyen
alapszinten”. E kategóriák mentén nyelvtudását a kevésbé értékes kategóriába, „az
141

alapszint” kategóriájába sorolja. Majd a konkrét interakcionális helyzetet értékelve azt
mondja, „A hölgy, a finn hölgy angolul szólított vagy hát próbált ö meg segítséget kérni, és
akkor tőlem telhető módon · úgy érzem, sikerült neki segíteni”. Az aktuális elrendeződést
értékelve már nem tapasztalható a nyelvtudása leértékelése, pozitív élményt nyújtott neki,
hogy angol kompetenciáját sikerrel mobilizálta.
Annak, hogy a németet mindinkább a globális piacon tartják hasznosíthatónak a
geresdlakiak, egyik oka a nyelvcsere előrehaladott állapota. Egyöntetűen úgy nyilatkoztak
az adatközlők, hogy a német változatok helyi használata csökken, amin a külföldiek
jelenléte csak egyes esetekben módosít. Ugyanakkor a különböző nyelvi erőforrásokat
vegyesen alkalmazó, ahogy az adatközlők sokszor fogalmaztak, „kevert” nyelvhasználatot
a mai mindennapi kommunikáció természetes velejárójának tartották. Legtöbben úgy
gondolták, hogy a középső és idős generáció (körülbelül az 50 évesek és attól felfelé) a
különböző nyelvváltozatok között a kommunikációs szituációnak megfelelően váltani is
tud. Nem tapasztaltam a transzlingváló beszédmód negatív értékelését, amiről más
kisebbségi elrendeződésben készült empirikus vizsgálatok gyakran beszámolnak. Laihonen
például a Bánságban végzett kutatása kapcsán arról ír, hogy az adatközlők negatívan
értékelték „kevert” magyar nyelvi változatukat (pl. Laihonen 2009c: 326). Geresdlakon
egyedül a fiatal korosztálynál tapasztaltam, hogy olyan jelzőket tapasztottak a nyelvi
erőforrásokat vegyesen alkalmazó beszédmódhoz, minthogy „aranyos”, „vicces”, amivel e
beszédmód jelenkori funkcionalitását ugyan megkérdőjelezték, de a deficit ideológiája (vö.
Márku 2014), azaz, hogy a kódváltásokat negatívan értékelnék, náluk sem volt érzékelhető.
Ahogy a különböző nyelvváltozatokat mobilizáló beszédmódot, úgy az egész
nyelvcserét természetes, de a közösségen kívülálló okoknak tulajdonítható folyamatként
értékelte az adatközlők döntő többsége („hát most már ez van”). Nagyon ritkán jelent meg
e kérdésben az egyén mint e folyamatokat befolyásolni képes ágens. Kivételt jelentenek
azok a fiatal generációt képviselő, a település lakosságához viszonyítva elenyésző számú
adatközlők, akik gyerekeikkel tudatosan, a kompetencia továbbadása miatt használják a
helyi változatot, vagy akiknek szülei az unokával teszik ugyanezt. Ilyen gyakorlatokról a
90-es évek derekán gyűjtött adatbázisuk alapján Erb és Knipf is beszámolnak (1999), majd
később Erb másutt is foglalkozik a kérdéssel (Erb 2006: 122). Egy kivétellel az általam
Geresdlakon megismert ilyen családokban volt egy vagy több pedagógus a családtagok
között, a nyelv tudatos továbbadásának igényét elsősorban ők képviselték. Egyikükkel, a
korábban már idézett, némettanárként dolgozó 29 éves adatközlővel a következőképpen
beszélgettem erről:
Tm: De akkor te ezt folytatni is akarod, hogy így beszélsz hozzájuk?
Ak: Persze. Hát ameddig lehet és hagyják s nem szólnak ellene. Már csak azért is, mert a
svábot utána az életbe’ nem fogják már megtanulni.
Tm: Ühüm.
Ak: Mitől sváb a sváb, ha nem tud svábul.
Tm: Igen. És miért tartod fontosnak, hogy tudjanak svábul? Ezért?
Ak: Hát ez az egyik, hogy mitől sváb a sváb, a másik meg a nyelvvizsga.
Tm: Aha. Hogy akkor könnyebb lesz nekik a német utána?
Ak: Persze. Könnyebb az iskolába’ is meg nyelvvizsgázni is, meg könnyebben boldogulnak. És
hogyha mást nem, hát akkor legalább ennyi hasznuk legyen, hogy akkor az iskolába’
könnyebben boldogulnak.

142

[…]
Tm: Ühüm, igen. És a nagyszülők is beszélnek az unokával svábul?
Ak: Hát · anyámnak ki van adva, apám meg inkább beszéljen magyarul, mert azt meg nem
érti a szerencsétlen gyerek, amit apám- Meg hát a nagypalli német az nem olyan, mint a
geresdi.
Tm: Ühüm.
Ak: És apu az kicsit másképebben beszél, mint mi itten szoktuk, meg izé. És akkor ez olyan,
örülünk, hogyha magyarul elmondja és nem kever bele a némettel.
Tm: Aha. De te megérted a nagypalli svábot is?
Ak: Igen. Hát sokat mentünk, mikor gyerekek voltunk, úgy hát annyira nem másabb, csak
vannak szavak, amik más, meg nem áll a szájára apámnak, meg izé, beletörik a nyelve,
úgyhogy nem.
(Ak=29 éves nő)

Az adatközlő három okát nevezi meg annak, hogy gyerekeihez elsősorban a helyi
nyelvváltozaton szól. Egyrészt a helyi változatot az unikalitással köti össze, felértékeli, és
olyan tudásnak tartja a helyi változat ismeretét, ami máshol nem elsajátítható. A második
indokában („mitől sváb a sváb, ha nem tud svábul”) az etnikai identitás meglétét a nyelvi
gyakorlatokkal köti össze. Ahogyan arra Nekvapil (2000) kutatása, Csehország területén
élő németekkel készített interjúi rámutatnak, az etnikai identitás és nyelv kategóriái közötti
kapcsolat igen változatos lehet, és e kapcsolatnak az egyes generációk eltérő tapasztalataik
miatt eltérő konstrukcióit hozzák létre. Geresdlakon igen ritka volt az adatközlők között ez
az itt felvezetett ideológia, miszerint a közösséghez tartozásnak a nyelvtudás lenne
feltétele, amiről például Susan Gal azt írja, hogy a rendszerváltás környékén Bóly
községében számottevő teória volt (Gal 1993: 350). Hasonlóképpen állapítja meg Borbély
Anna a kétegyházi románokról, hogy identitásukat a nyelvhasználat határozza meg
(Borbély 2001: 182). Geresdlakon mindössze néhány fiatal adatközlő saját kortársairól,
illetve a 15-20 éves korosztályról nyilatkozott úgy, hogy esetükben a német nyelvi
gyakorlatok hiánya a lokális kultúrához való kötődés megszűnését is jelenti, legalábbis az
semmilyen explicit formában nem nyilvánul meg. Ezekben az esetekben a nyelv és a
közösséghez tartozás összekötése a generációk közötti távolság konstruálásához járult
hozzá. Az idézetben az adatközlő a harmadik indokként azt nevezi meg, hogy szeretné
gyermekeit az intézményi nyelvtanulásban (nyelvvizsga és iskolai tanulás) előnyökhöz
juttatni. Ez az elképzelés, miszerint a helyi nyelvváltozat az intézményi nyelvtanulást
segíti, más adatközlőknél is megjelent, de előfordult az a vélekedés is, hogy a helyi
nyelvváltozaton zajló otthoni kommunikáció „zavarná”, „megkavarná” a gyerekeket az
iskolai nyelvtanulásban. E tekintetben tehát igen változatos elgondolásokkal kell
számolnunk, sőt, ugyanaz a személy is eltérő vélekedéseiről adott számot bizonytalansága
említésével. Olyan is volt, hogy az én véleményemet kérték ki ebben a kérdésben. Az
oktatás kontextusában tehát az egyébként értékelt helyi változat negatív stigmát is kaphat.
Az, hogy az oktatás nem vonja be és nem tudja értékelni, kihasználni a lokális változatot, a
változat leértékeléséhez és tévhitek kialakulásához vezethet, ahogy arra például Borbély
Anna is rámutat (Sándor A. alapján 2014: 228, vö. még Bartha 2009).
A részlet második felében az adatközlő arról számolt be, hogy míg anyukájának „ki
van adva”, hogy németül szóljon unokájához, apjától viszont azt kéri, inkább magyarul
beszéljen az unokával. Amikor ennek okára kérdeztem rá, először azzal magyarázta, hogy
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édesapja egy másik helyi nyelvváltozatot, a nagypallit ismeri, ami egészen más. Amikor a
két változat közötti különbségre rákérdeztem, előző véleményén módosítva már azt
mondja az adatközlő, hogy annyira mégsem eltérő, sokkal inkább apja kevésbé aktív
kompetenciája („nem áll a szájára”, „beletörik a nyelve”) az oka annak, hogy őt arra
kérte, inkább beszéljen magyarul a gyerekekkel. Az adatközlő tehát határozott
elképzeléssel rendelkezik arról, hogy mely változatokat tartja hitelesnek és milyen nyelvi
kompetenciát tart elegendőnek ahhoz, hogy az új generáció nyelvelsajátítását pozitív
irányba formálja. Ennél a családnál a pedagógiai végzettségű fiatal anya, tanulmányaiból
fakadóan is, birtokában van olyan ismereteknek, amelyek mentén a család nyelvi
gyakorlatait meghatározó döntéseket tudatosan meghozza. Ő az, aki kijelöli a családban,
mi számít nyelvnek, illetve „hiteles” és „hasznos” nyelvnek és nyelvtudásnak. Az ilyen
határozott állásfoglalás igen ritkának mondható. A megváltozott társadalmi környezetben a
közösségben már ismert nyelvátadási stratégiák nem működnek. Ahogy arra az alábbi
adatközlő rámutatott, az ilyen ismeretek hiánya gyakran oda vezet, hogy a család nyelvi
gyakorlataiból kikerülnek a német nyelvi elemek:
Ak: Igen, én nagyon szeretném, csak- csak most nem tudom, hogy hogy tudjuk őket [ti. az
unokáinkat] még megtanítani németül. Mer’ most kezdenek magyarul beszélni. És ugye, az ő
szü- háát a kis menyemnek is az anyukája tud németül. Az apukája nem tud. Öö Neki is van
német nyelvvizsgája, valamennyit ilyen középszintűt tanult ő is. Meg öö meg nálunk mind a
ketten tudunk. Szeretnénk, hogyha tudnának, csak nem tudom, hogy hogy lehetne elindulni
velük, hogy megtanulják. Mert ugye nem nem laknak velünk és akkor- akkor mégiscsak
magyarul beszélünk velük. Én gondoltam, hogy ha óvodába mennek, akkor ott azért biztos
hogy kell nekik így, vannak ilyen német csoportok, és ott szeretnénk, hogy ha menjenek, és én
gondolom, hogy a szüleik is egyetértenek ezzel. Hogy akkor talán, ha egy kis alapot kapnak
már, hogy akkor otthon még beszélni velük.
Tm: Ühüm.
Ak: Nem tudom, hogy ez így jó elgondolás vagy nem, de én először mégis úgy gondolom, hogy
meg kéne még tanulni először egy picit magyarul. Mert hogyha most keverjük mind a kettőt,
akkor lehet, hogy egyikből sem tudnak semmit. Vagy nehezen tudják megtanulni. Vagy ha
nem vagyunk velük, akkor nem tudom nekik megtanítani ezt a németet. Egy héten egy pár órát
vagyunk csak szinte együtt.
(Ak=58 éves nő)

Az interjúrészlet rámutat, hogy a megváltozott társadalmi környezetben a közösségben
korábban megszokott nyelvátadási stratégiák nem működnek. Azzal, hogy a fiatalok már
nem a településen élnek, hiába rendelkezik még a fiatal nagyszülői generáció is a
kompetenciával, a jól bevált stratégiák működésképtelensége és a nyelvelsajátításról
cirkuláló tévhitek („ha keverjük, egyikből sem tud semmit”) oda vezethetnek, hogy a nyelv
semmilyen formában nem kerül továbbadásra.
Végül, a közösség többnyelvűségéhez kapcsolódó ideológiák rendszerének még
egy releváns aspektusát, a különböző etnikai csoportok egymásról alkotott
vélekedéseinek emelem ki néhány jellemzőjét.
A cigánysággal kapcsolatosan az interjúkban is a törlő stratégia (vö. Irvine–Gal
2000) volt az uralkodó. Amikor a cigány lakosok nyelvi gyakorlatai felől kezdtem el
érdeklődni, legtöbben rövidre zárták a beszélgetést. Ezt elsősorban azzal magyarázták,
hogy nincs kapcsolatuk a cigány lakosokkal, és ezért nincsenek tapasztalataik nyelvi
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gyakorlataikról sem. Néhányan expliciten meg is fogalmazták, hogy „nem is tartanak
igényt” semmiféle kapcsolatra a cigány lakosokkal. Volt olyan is, aki már a téma
felvetésénél implicit vagy explicit formában témaváltást kezdeményezett.
Elgondolásaikat legtöbben az utcai vagy egyéb közösségi színtéren szerzett
tapasztalataikra építették, és úgy nyilatkoztak, hogy szerintük otthoni környezetükben
bizonyára használnak valamilyen cigány nyelvváltozatot a cigány lakosok. Gyakran
hangzott el olyan vélemény, hogy „ugyanígy, mint mi a németet”, tehát a szűk családi
környezetben használhatják. Többen utaltak a cigány nyelvváltozatok és a cigány
közösségen belüli etnikai csoportok heterogenitására, ám mindössze néhány esetben
fordult csak elő, hogy e saját nyelvváltozatok valamilyen megnevezést is kaptak:
Tm: És arról tudnak esetleg valamit, hogy régebben vagy mostanában beszélnek valamilyen
cigány nyelvet?
Ak: Ők biztos.
Ak: Mi ezt nem tudjuk, szerintem ezt nem tudja a faluba’ senki. Maximum a romák tudják.
Ak2: Szerintem tudnak.
Ak: Nem halljuk nem halljuk őket, · csak magyarul.
Ak2: Szerintem tudnak.
Ak: Most otthon… hát most teszem azt, kimegyek a szőlőbe és hallom a roma rádiót menni,
ott nem magyarul mondja az éneket. Hát hogy az most beás vagy mittomén ·, azt nem tudom.
(Ak=61 éves férfi, Ak2=56 éves nő)

Itt az adatközlők a leginkább elterjedt elgondolást osztják, miszerint a cigányok tudnak
saját változatokat, amiket otthon használhatnak is, de az utcán nem. A részlet végén Ak2
utal arra, hogy több szóban forgó változat is, például a beás szóba jöhet, de közelebbi
ismerete nincs a kérdésről. Ahogy Bartha és Hámori (2011) figyelmeztetnek, a
cigánysággal kapcsolatos diskurzusokban a nyelvi jellegzetességek kérdése általában nem
vagy csak periferikusan jelenik meg. A többségi társadalom kevés információval
rendelkezik a cigány közösségek nyelvi és kulturális sokszínűségéről, a többségitől eltérő
nyelvi gyakorlatairól. Ez, úgy tűnik, igaz Geresdlakon is.
Amikor a kérdést fordítva tettem fel, azaz a cigány adatközlőket kérdeztem a német
nemzetiségűek nyelvi gyakorlatairól, jóval konkrétabb tapasztalatok alapján fogalmazták
meg véleményüket az adatközlők. Leszögezték, hogy a németet egyre inkább az idős
helybeliek használják, tőlük viszont még sokszor hallani a mindennapokban is. Az alábbi
interjú részleteiben egy 39 éves, a településen 20 éve élő adatközlővel és testvérével
beszélgettem a cigány és német nyelvváltozatokról. Az idézet előtt arról esett szó, hogy a
településen kívül kapcsolatba kerülnek-e cigány közösséggel, szokták-e esetleg a beást a
családon kívül is használni. Az adatközlő a cigányságon belüli etnikai heterogenitás
kapcsán mondta el az alábbiakat:
Ak: Hát némelyiken látszik is. Hogy most ő olyan beás, mint mi vagy esetleg a másik. · Tehát ez
most más fajta, ugye, mer’ ilyen izét tesznek, jelzőket, ugye, és ezt így fejezem én is ki, hogy ő
akkor már máshoz. Tehát másmilyen nyelvet beszél. Tehát cigány, de ő is, mert ugye, így
mondják, hogy cigány, viszont más.
Ak2: Mi a kolompár nyelvet nem értjük meg. Ugye?
Ak: Igen.
Ak2: Nem. Nem értjük. Hosszú szoknyások.
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Ak: Hát azoknak van azoknak van · ruhájuk is, ugye, amiből meg lehet különböztetni, mert
ezek- ezek tartják, némelyik, a szokást […]
Tm: És az ő nyelvük az annyira különböző, hogy nem is értik?
Ak: Hú nem.
Ak2: Nem, nem.
[…]
Tm: És ők is még így tartják a nyelvet?
Ak2: Biztos, hogy tartják.
Ak: Háát ők a rosszabbik.
Ak2: Igen.
Ak: Ők a rosszabbik. Őnáluk ez ez megy. Ez nagyon megy szerintem. Nem?
Tm: Aha. Tehát ott még fontosabb, hogy így összetartanak?
Ak: Szerintem őmiattuk is van ez a nagy · úgy hogy összeraknak minket. Tehát a beást meg a
kolompárt összerakják és akkor ez is. Pedig nem. Mert a beás és a kolompár, hát az ég és a
föld. Mert ők rosszabbak. Tehát ők- hát ők nagyon. Ők a bolhából is elefántot tudnak csinálni.

Az adatközlő azt mondja, hogy némelyik emberen „látszik is”, hogy milyen etnikai
csoportba tartozik. Két metanyelvi megjegyzésben is kifejezi, hogy azért mondja ő ezekre
az emberekre, hogy „más”, mert mások is így különböztetik meg e csoportokat, és ő csak
átveszi a kategorizációt. A nyelv egyértelműen az etnikai hovatartozás jelévé válik.
Megjegyzéseivel egyszerre kérdőjelezi meg e kategóriák helytálló mivoltát, sugallva, hogy
nem feltétlenül ért vele egyet, csupán azért veszi át, mert e fogalmak elérhetőek számára a
közösségi diskurzusokból. Másrészt értékelését mások szóhasználatára való hivatkozással
és annak átvételével egyúttal legitimálja is. Az interjú további részében a korábban már
szóba került, általuk kolompárként számon tartott közösségre és e közösség által használt
nyelvre térnek át az adatközlők. Arról adnak számot, hogy szerintük a kolompár közösség
még „tartja a nyelvet”, sőt, náluk „ez még nagyon megy”. A nyelvhasználati különbségek
hangsúlyozásával élesen elválasztják az adatközlők saját etnikai csoportjukat a kolompár
csoporttól45. Később a két csoport közötti éles különbséget és a másik közösségről alkotott
negatív attitűdjét expliciten is kifejezi az adatközlő: „Mert a beás és a kolompár hát az ég
és a föld. Mert ők rosszabbak.” A két közösség közötti értékkülönbségeket a markáns
nyelvi különbségek megteremtésével teszi még hangsúlyozottabbá az adatközlő. A
többségi társadalom felől érkező előítéletek egyik okát is abban látja, hogy összekeverik,
nem különböztetik meg egymástól a két közösséget, és a másik csoport általa negatívnak
tartott tulajdonságait rájuk is kivetítik. Az adatközlő tulajdonképpen a többségi
társadalomban tetten érhető homogenizáló ideológia gyakorlati működését fogalmazza
meg (vö. Irvine–Gal 2000).
Az interjú egy későbbi pontján a helyi német nyelvváltozatról kérdeztem az
adatközlőket.
Tm: Milyennek tartják ezt a sváb nyelvet, amit itt az idős asszonyok beszélnek?
Ak: Hát szerintem nem csúnya, mert szép, de viszont hát érteni én nem, nem tudom. Túl gyors
nekem. Vagy vagy nem tudom olyanTm: Aha. Gyorsan beszélnek.
Ak: Mondjuk én szeretem, mikor így beszélnek, meg akkor így hallgatni, hogy hogy pörög a
nyelvük, de ·
45
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Tm: Nem érti.
Ak: Nem. Hát akárhogyan is. Szerintem azért nehéz lehet. Szerintem.
Tm: Hát igen.
Ak: Szerintem ez így nehéz lehet, hogyha most meg akarnám tanulni. Szerintem én nem tudnék
tanulni.
Tm: Ha valaki tudja ezt a sváb nyelvet és kimegy Németországba, ott tud vele boldogulni?
Ak: Tud. Tud. Szerintem. Tud. Sőt. Szerintem az előny. Mert ha kimondottan a németet nem
tudja, svábot tudja, az már úgy nekik nagyon jó.

A részlet elején az adatközlő a csúnya-szép oppozíció mentén kezdi értékelését, majd a
gyorsaságában ragadja meg a helyi német változat nehézségét. Majd funkcionalitása
szempontjából, hasonlóan a német nemzetiségű adatközlőkhöz, pozitívan értékeli nemcsak
a sztenderd, hanem a helyi változatot is („Mert ha kimondottan a németet nem tudja,
svábot tudja, az már úgy nekik nagyon jó”). A „pörgős” jelző egy másik kontextusban az
interjú későbbi részében is előkerült. Itt a cigány változatok esetleges iskolai tanulásának
lehetőségéről beszélgettünk.
Tm: Ha lehetne tanulni a beás nyelvet, mondjuk lenne egy szakkör az iskolába’?
Ak: Az jó lenne.
Ak2: Az miért ne.
Tm: El is mennének rá, érdekelné őket [ti. a gyerekeiket]?
Ak: De de csak a beást. Vagy a románt. Tehát már másik, másik, mint mondjuk a kolompár
vagy a másik, arra, azt nem szeretném, hogy. Tehát azt a nyelvet tanulja. Mert az az az
Tm: Aha. Nem is szép nyelv?
Ak: Az nagyon pörgős, nagyonNem. Nem.
Tm: Melyik a nehezebb, a kolompár vagy a beás?
Ak: Szerintem a kolompár. Szerintem az is van ilyen pörgős, mint a sváb. Van ilyen pörgős,
ugye? Ilyen nagyon gyors, ilyen hadarós. Vagy lehet, hogy csak nekem tűnik így, de ·

Ahogy a részletből kiderül, a két adatközlő nyitott lenne a saját cigány nyelvváltozatuk
iskolai oktatására, de egyikük kijelenti, hogy annak már korántsem örülne, ha más cigány
nyelvváltozatot tanulna gyereke. Szóba kerül a román is, amelyről az interjú más részeiben
elmondták, hogy jól értik, és rendszeresen néznek például román csatornát is. Míg a helyi
német változat esetében a szépség szubjektív kategóriája mentén pozitív attitűdöket
tapasztaltunk, az általuk (és kérdésemben általam is) „kolompárként” azonosított másik
nyelvváltozat esetében már nem ez a helyzet, a kolompár „nagyon pörgős”. Az adatközlő a
helyi német nyelvváltozatot és a kolompárok változatát egymással hasonlítja össze,
mindkettő „pörgős”, ezzel mindkettőtől egyforma távolságot teremt meg, és
hangsúlyozottan elhatárolódik a kolompárok beszédmódjától, amit legalább olyan
távoliként konstruál meg, mint a helyi német változatot.
Végül, az egymásról alkotott elgondolások témaköréből a finnek és a cigányok
közötti kapcsolatok néhány aspektusára térek ki. A finnek a kapcsolat hiányában nem
tudták megállapítani, hogy vajon a magyaron kívül használnak-e más nyelvet a cigányok.
Valaki azt is megfogalmazta, hogy „nem is feltétlenül ismeri fel”, hogy ki cigány és ki nem
az. Ahogy az alábbi idézet rámutat, azok a jelek (nyelvi vagy más materiális jelek),
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amelyek az egyik kontextusban egy-egy csoport tulajdonságaivá válnak, másik kulturális
közegben elveszítik jelentőségüket:
Mustalaiset kyllä puhuu unkaria että että niitten kanssa ei kyllä saksaa- enimmäkseen ei
saksaa puhuta. Mutta sehän on tietenkin sellainen asia, että vähemmistö, mustalaisvähemmistö
on aika iso Unkarissa, että se on 10 prosenttia koko kansasta. Mutta mutta jos ajatellaan sitä,
millä tavalla-, Suomessa kun sinä olet käynyt, minkälaista kulttuuria mustalaiset Suomessa
pitävät, siellä on nämä kansallispuvut. Täällä pukeudutaan ihan niinkun unkarilaiset, että ei
välttämättä tiedetä, että onko joku toinen Zigeuner tai ei. Mutta · en sillä tavalla ole kyllä
törmännyt yhteenkään tuota ·· mustalaiseen, että hän olisi tullut saksan kielellä minun
kanssani puhumaan. Tässä kylässä ainakaan.
’A cigányok magyarul beszélnek, úgyhogy úgyhogy velük németül- németül nem beszélünk.
De ez persze egy olyan dolog, hogy a kisebbség, a cigány kisebbség elég nagy
Magyarországon, 10 százaléka a lakosságnak. De- de ha arra gondolunk, hogy hogyan –
Finnországban te is jártál, hogy ott milyen kultúrájuk van a cigányoknak, tehát ott vannak ezek
a népviseletek. Itt ugyanúgy öltöznek, mint a magyarok, és nem feltétlenül lehet tudni,
hogy a másik Zigeuner [’cigány’] vagy se. De · tehát még így nem találkoztam egy tehát ··
cigánnyal se, aki németül kezdett volna velem beszélni. Legalábbis ebben a faluban nem’.
(Ak=64 éves finn férfi)

A részletből kiderül, hogy míg Finnországban az öltözködés olyan vonatkoztatási pont,
amely mentén etnikai határokat húznak, a magyarországi kontextusban ez a gyakorlat nem
működik.
Összességében az ideológiák második csoportjának fontos tanulsága, hogy a
nyelvcserét természetes folyamatként tematizálták az adatközlők. Ennek pozitív
következménye, hogy a transzlingváló beszédmódhoz nem tapadnak negatív
értékelések, negatív következménye viszont, hogy a közösség tagjai nem reflektálnak
saját szerepükre a nyelvi folyamatokban. A törlés ideológiája, ahogy a közösségi
gyakorlatoknál is láttuk már, megmutatkozott a cigányokról folytatott társalgásokban is.
4.2.3. Elgondolások a nyelvtanulásról
A dolgozat vizsgálati kérdéseinek szempontjából meghatározó ideológiák harmadik
csoportja a finnek nyelvtanulási aktivitásai kapcsán bontakozik ki. Ahogy a nyelvi
repertoárokat tárgyaló 3.3.2. fejezetben szó esett róla, a finnek közül többen tanulnak
magyarul, de olyan is van, aki német kompetenciáit fejleszti. Az, hogy a finnek egyáltalán
elkezdenek-e valamilyen nyelvet tanulni, és hogy melyiket, nyelvi ideológiáik
függvényében is alakul. Jól példázza ezt az alábbi két interjúrészlet. Az elsőben egy 53
éves férfi és 55 éves felesége beszélt arról, hogy szerintük miért magyarul érdemes tanulni
a faluba érkező új házvásárlóknak.
Tm: Luuletteko, että ehkä joskus jotkut unkarilaiset oppivat suomea?
Ak2: Ei.
Ak: Olethan sinä oppinut. (Nevet)
Tm: Joo, joo, siis tarkoitan kylässä.
Ak: Ei.
Tm: Sen takia, koska te olette täällä.
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Ak2: En usko, että se toimii niinpäin. Ei. Tietysti voi olla, vaikka jos joku haluaa, mutta.
Ak: Ei. Kyllä se on varmasti yhtä vaikea unkarilaisille, kuin suomalaisille unkarii ja. Eikö? Ja
sitten ei oo opettajaa.
Ak2: Mutta eilen just kun puhuin Markun kanssa, Markku on uusi suomalainen täällä, he ovat
juuri ostaneet talon, ja sitten kun miettivät, kun he eivät osaa saksaa, eivät unkaria, että mitäs
tässä nyt alkais opiskella. Kyllä minä suosittelin, että ehdottomasti unkaria.
Tm: Mhm.
Ak2: Jättäkää saksa väliin, ja suoraan vain unkaria, ettäAk: Saksa jää vähän- loppujen lopuks täällä tai sitten muualla
Ak2: Niin.
Ak: Tietysti Budapestissa saksallakin pärjää.
Ak2: Unkari on vaikeampi, mutta sitten pitkässä joustossa, niin, sehän on se, jota ympärillä
kuulee ja lukee, niin niin tuota · Miksi mitään muuta? Ei tuolla lehdissä ja uutisissa saksaa
ole, unkaria siellä on.
’Tm: Mit gondoltok, a magyarok közül lesz, aki majd megtanul finnül?
Ak2: Nem.
Ak: Hiszen te megtanultál. (nevet)
Tm: Igen, de úgy értem, hogy a faluban.
Ak: Nem.
Tm: Azért, mert ti itt vagytok.
Ak2: Nem hiszem, hogy ilyen irányban működne. Nem. Persze, előfordulhat, ha valaki meg
akar, de.
Ak: Nem. Biztosan ugyanolyan nehéz a magyaroknak, mint a finneknek a magyar, és. Nem?
Meg hát tanár sincs.
Ak2: De tegnap éppen beszéltem Markkuval. Markku új finn itt, és éppen vettek házat és azon
gondolkodnak, mivel nem tudnak németül, és magyarul se, hogy mit kezdjenek el tanulni. Én
azt javasoltam nekik, hogy mindenképpen magyarul.
Tm: Ühüm.
Ak2: Hagyjátok a németet, és rögtön magyarul, szóval.
Ak: A német végül nem lesz már elég, itt vagy máshol.
Ak2: Igen.
Ak: Persze Budapesten lehet boldogulni a némettel.
Ak2: A magyar nehezebb, de hosszú távon, tehát, az az, amit magad körül hallasz és olvasol,
tehát szóval · Miért bármi mást? Az újságok és a hírek nem németül vannak, hanem magyarul’.
(Ak=53 éves férfi, Ak2=55 éves nő)

A részlet elején azt kérdeztem az adatközlőktől, lehetségesnek tartják-e, hogy a falubeliek
közül valaki majd esetleg tanul finnül, azért, mert ők itt vannak. Ezt nemigen tartották
elképzelhetőnek, hiszen a finn „biztosan legalább annyira nehéz a magyaroknak, mint a
finneknek a magyar”. Majd egyikőjük hozzáteszi, hogy hiába nehéz a magyar, ő azt
tanácsolta az újonnan házat vett finneknek, hogy ne németül, hanem rögtön magyarul
kezdjenek tanulni. Noha az nehezebb, mégis annak segítségével válhatnak aktív
résztvevővé, azt fogják maguk körül hallani, az újságban és a hírekben is az van. Az
adatközlők tehát úgy gondolják, hogy az államnyelv ismerete biztosítja a teljes hozzáférést,
még ha a némettel is több helyen, például a fővárosban is lehet boldogulni. A magyar tehát
az autentikusságot, a valódi közösséghez tartozást jeleníti meg, míg a német egy magas
presztízsű idegen nyelvként tematizálódik.
Az alábbi részletben beszélő adatközlőknél is e két ideológia ütközését láthatjuk.
Ők viszont a fenti házaspárral ellentétben a német tanulása mellett döntöttek.
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Tm: Opiskeletteko te sen takia saksaa, että voitte kommunikoida täällä paremmin?
Ak: Kyllä, minä ainakin, nimenomaan sen, että
Tm: Ühüm. Ja mikset opiskele unkaria?
Ak: öö no opiskelen varmasti kyllä jonkun verran sitäkin, mutta ensin syy, että saksalaisten
kanssa pärjää myös täällä kun liikutaan nämä matkatkin ja saksa- saksalla pärjää taas siellä
paremmin.
Ak2: Me olemme omalla autolla nimittäin nyt kulkeneet. Lentäen tulee toki nopeasti
Tm: Mhm.
Ak2: Mutta näissä muissa maissa myös. Mut’ kyllä me- Ja sitten on nyt alkuun, se on tuntunut
vaikealta se unkarin kieli. Mutta eilen tapasimme juuri ensimmäistä kertaa täällä yhden
suomalaisen, joka on opiskellut sitä nyt kolmisen vuotta itsenäisesti, niin hän sanoi, ettei se ole
vaikea kieli.
Tm: Mhm. No…
Ak2: MuttaTm: No se on sukukieli.
Ak2: Niin se on.
Ak: Niin pitäisi sukulaiskieli olla, ettäAk2: Niin. Mut ett’ kyllä. Koska se, että osaisi unkarin kieltä · niin tuota, se mahdollistais, no,
saksaakin vielä paremmin, mutta unkarin kielellä pystyisi keskustelemaan · enemmän. ·
Keskustelun tasolla, kun pelkät asioinnit ja välttämättömät yhteydenpidot. Ja se olisi ihan
mukava.
’Tm: Azért tanultok németül, hogy jobban tudjatok itt kommunikálni?
Ak: Igen, én legalábbis, pontosan azért, hogyTm: Ühüm. És miért nem magyarul tanulsz?
Ak: öö hát azt is valamennyire majd tanulom, de először is az az oka, hogy a németekkel
lehet boldogulni itt is, amikor úton is vagyunk és a német- a némettel tehát olyankor
jobban lehet boldogulni.
Ak2: Ugyanis mi a saját autónkkal jövünk. Bár repülővel gyorsabb lenne.
Tm: Ühüm.
Ak2: De ebben a többi országban is. De igen, szóval az elején nehéznek tűnt ez a magyar
nyelv. De tegnap pont először találkoztunk itt egy finnel, aki már három éve tanul maga, és ő
azt mondta, hogy nem is nehéz nyelv.
Tm: Ühüm. Na…
Ak2: DeTm: Na hát rokon nyelv.
Ak2: Igen, az.
Ak: Igen, annak kellene lennie, szóvalAk2: Igen. De tehát tényleg. Mert ha valaki tud magyarul · az lehetővé teszi, na hát a német is
jobban, de magyar nyelven lehetne kommunikálni jobban. Beszélgetés szintjén, nem csak a
szükséges gyakorlati dolgok és kapcsolattartást. És az nagyon jó lenne’.
(Ak=58 éves férfi, Ak2= 58 éves nő)

Az 58 éves férfi adatközlő kérdésemre válaszolva megerősíti, hogy azért kezdett németül
tanulni, hogy jobban tudjon a helyiekkel kommunikálni. Amikor rákérdezek, hogy miért
nem magyarul tanulnak, hasonlóan a fenti házaspárhoz, a „magyar nyelv nehéz”, illetve a
„német nyelv jobban hasznosítható” elgondolások jelennek meg. Mivel egyelőre úgy érzik,
hogy a tágabb régióban is jobban tudják hasznosítani a németet, annak tanulásába kezdtek
bele. Ugyanakkor hozzáteszik, hogy a későbbiekben a magyar ismerete is igen jó lenne,
hiszen az tenné inkább lehetővé a helyiekkel történő valódi társalgások kialakulását.
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Más esetekben a német erőforrások lingua francaként tematizálódtak az
interjúkban. Mind finn, mind helyi adatközlők megfogalmazták, hogy magabiztosabban
vesznek részt németül zajló kommunikációs helyzetekben, mintha „anyanyelvi” beszélővel
kellene németül beszélniük. Az alábbi idézetben ezt fogalmazza meg a két adatközlő,
akiktől éppen azt kérdeztem, hogy nehéznek találják-e a helyi német beszédmódot.
Ak: No sehän on vähän semmosta niinku’ huonoa saksaa, eks oo vähän? Puhutaan bad english
niin tää on niinku’ vähän schlecht deutsch, että ettei oo niin väliä, missä verbit on ja ja ·
sanoja vain pannaan niin.
Ak2: Mutta se on ehkä vähän helpompaa, jotenkin, kun sä itsekään et osaa sitä. Niinku’
ainakin jonkun tämmosen Janin kanssa on helpompaa, mutta sitten esimerkiksi tässä
naapurin herra Ulrich välillä on kyllä vaikeaa niinku’ ymmärtää kun ne sanat on jotenkin
niinkun minusta tuntuu, että ne on jotenkin vielä alkuperäissvaabia, että sieltä on niinku’
hankalaa, mutta tota helpommin ymmärtää kuin ihan · umpisaksalaista. Minusta ainakin. Se
puhe ei kuitenkaan tuu niin nopeasti sitten, että tota must’ tuntuu, että kuitenkin
unkarilainenkin joutuu vähän miettimään, kun puhuu sitä saksaa. Että en mä osaa sanoa, että
kuka on niinku’Ak: Mutta eikö ole tuo niinku’ heidän äidinkielensä?
Ak2: No se kai. On on joo.
’Ak: Hát ez egy kicsit ilyen, mint a rossz német, nem igaz? Mint a bad english, akkor ez egy
kicsit schlecht deutsch, tehát hogy nem számít, hogy hol vannak az igék és és · csak egymás
mellé rakjuk a szavakat, szóval.
Ak2: De talán egy kicsit könnyebb, valahogy, hiszen te magad sem tudod. Legalábbis egy
ilyen Janival könnyebb, de például itt van a szomszéd Ulrich úr, akit néha bizony nehéz
megérteni, mert a szavak valahogy, szóval úgy érzem, hogy az még valamiféle eredeti sváb,
tehát ez ilyen nehéz, de szóval könnyebb megérteni, mint egy igazi németet. Szerintem
legalábbis. Mégsem annyira gyorsan beszélnek, szóval, hogy én úgy érzem, hogy a magyarnak
is gondolkodni kell, amikor németül beszél. Szóval nem tudom megmondani, hogy kicsodaAk: De ez nem az ő anyanyelvük?
Ak2: Persze, az, az.’
(Ak= 56 éves nő, Ak2= 56 éves férfi)

A részletből jól kitűnik, hogy a sokféle változatot mobilizáló helyi német beszédmódot, az
egyes generációk eltérő nyelvi gyakorlatait hogyan interpretálják a megnyilatkozó finnek.
Először egyikük a „bad english”-hez hasonlítja a geresdlaki német nyelvhasználatot. Ezt a
beszédmódot a könnyedség képével köti össze: a sztenderd változat kötöttségének
elhagyásával. Majd másikuk érzékelteti, hogy a helybeliekre többféle beszédmód jellemző,
és a különböző beszédmódokat tipikus beszélői csoportokkal köti össze. Míg egyesek
beszédjét, a „Jani-féléket” (vélhetően fiatalabb beszélők, akiknek beszédmódjára nem a
helyi változat kizárólagossága jellemző) egyszerűbb megérteni, az „eredeti svábot”
használó „Ulrich urat” nehezebb. De mégis könnyebben érti bármelyiküket, mint egy
„valódi németet”. E személyek itt társas figurává válnak, az adott beszédmód, regiszter
sztereotipikus képviselőivé (vö. Agha 2007). Aztán másikuk rákérdez, hogy nem az
anyanyelvük-e ez a változat az időseknek, rácáfolva beszédpartnere előző mondataira,
egyben cáfolva az abban megjelenő ideológiát, miszerint az anyanyelvi beszélő gyorsan,
érthetetlenül beszél.

151

A különböző nyelvekről, változatokról alkotott elképzeléseik a finneknek tehát
nemcsak nyelvtanulási aktivitásaikat befolyásolja, hanem az egyes beszédpartnerekhez
való hozzáállásukat is. Ha valaki „még az eredeti svábot” beszéli, azt nehezebb lesz
megérteni. Ahogy az adatközlők elmondták, a finnek jelenlétének olyan hatása is van,
hogy a helybeliek, alkalmazkodva a finnekhez, igyekeznek inkább a sztenderdhez közel
álló változatot használni, ami szintén a helyi változat használatának csökkenését gyorsítja
fel.
Összegzés
A nyelvtudásról, a többnyelvűségről és a nyelvtanulásról cirkuláló ideológiákat áttekintve
a következő összegző megállapítások vonhatóak le. Az első témakörből kiderült, hogy míg
az iskolában tanult változatokhoz olyan, magas presztízzsel bíró funkciók tapadnak, mint
az írás és az olvasás, a családban elsajátított ismeretekhez, „az otthonról hozott tudáshoz”
valamiféle esszenciális funkcionalitás tapad. Az elsődleges szocializációban elsajátított
ismereteket a funkcionalitás szempontjából felértékelik. Ugyanakkor, amikor éppen a
megváltozott társadalmi kontextus következtében átalakuló, „csonkává váló”
repertoárjukat értékelik, azt már nem a kontextus figyelembe vételével és
funkcionális igényeik szemszögéből teszik. A fiatal generáció például azt, hogy
valamennyit megért a helyi változatból, nem tekinti hasznosnak. Repertoárja bizonyos
elemeit nem tekinti bevethetőnek és azokra nem tekint erőforrásként, ami miatt a
kommunikációs szituációkban kevésbé alkalmazza azokat. Ebben, úgy gondolom, nagy
szerepe van az oktatásban közvetített nyelvi ideológiáknak, például azáltal, hogy a
magyarországi nemzetiségi németoktatás szinte teljesen kizárja a helyi változatokat (vö.
Erb 2010, 2012). A beszélők sokkal inkább olyan absztrakt kategóriák mentén értékelik
tudásukat, amelyeket az intézményes nyelvoktatás során ismertek meg. Azt tekintik
„nyelvtudásnak”, ha valaki valamennyi nyelvi készségen aktív ismeretekkel
rendelkezik. Amikor viszont egy globálisabb skálaszintre lépünk (vö. Blommaert 2007a,
2007b), és a német nyelvterület areális változatossága tematizálódik, máris a
funkcionalitás és a gyakorlat jelentősége kerül előtérbe. A németországi, ausztriai
változatok kapcsán nagyon gyakran azt emelték ki, hogy azokhoz „hozzá kell szokni”, a
németekkel való kommunikációba (akár a faluban, akár az országon kívül) „bele kell
jönni”.
A többnyelvűségről alkotott elgondolásokat a történeti dimenzió (a faluba
betelepülők), a nyelvcsere és a változatos nyelvi erőforrásokat mobilizáló beszédmód,
valamint a különböző interetnikus csoportok egymásról alkotott vélekedései mentén
tárgyaltam. Fontos megállapításom volt, hogy a nyelvi kontaktusok korábbi tapasztalatai a
mai változásokra is hatással vannak. Kirajzolódott, hogy a nyelvcsere mint természetes
folyamat tematizálódik, és a megváltozott társadalmi környezethez illeszkedő új
stratégiák hiánya, az erről való explicit közösségi diskurzus hiánya, valamint a nyelvi
tévhitek meghatározzák a családok nyelvi gyakorlatokat befolyásoló döntéseit, és a
többnyelvű szocializáció esélyét csökkentik. Ez kiegészül azzal az ideológiai változással,
hogy a némettudás már csak ritka esetben az etnikai identitás markere, sokkal inkább az
„elit beszélő” jele (vö. Gal 2006: 26), aminek elérésében már elsősorban az intézményi
szocializációnak van szerepe. A cigány adatközlők példáiban láttuk azt is, hogy a nyelv
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hogyan válik csoportok közötti határok szimbólumává (vö. Eckert 2008, Silverstein 2003),
és a beszélők hogyan konstruálják meg az egymás közötti távolságot a nyelvváltozatok
értékelésével a metanyelvben. A cigányok nyelvi gyakorlatairól alkotott többségi
elgondolásokban, pontosabban, az e tekintetben mutatkozó, legalábbis az interjúkészítő
számára megkonstruált távolságtartás és az ezzel együtt járó információhiány
hangsúlyozásában a törlés ideológiáját azonosítottam.
Megállapítottam azt is, hogy a finnek érzékelik a Geresdlakon beszélt német
változatok heterogenitását. Megjelenésükkel egy új társas tartomány (vö. Agha 2005,
2007) alakult ki, azaz egy új közösség, akik e változatokról valamit gondolnak, és ezen
értékítéleteik befolyásolják őket nyelvi gyakorlataikban. Ahogy az idézett részletekből is
kiderült, a különböző generációk eltérő nyelvi szocializációja, nyelvtudása és tapasztalatai
következtében kialakuló, az egyes változatokat kreatívan mobilizáló helyi német
beszédmódot gyakran a „szabálytalanság”, „könnyedség” (vö. schlecht deutsch) képével
kötik össze, megteremtve ezzel egy elfogadó nyelvi környezetet, ahol maguk is bátran
használhatják töredékes ismereteiket. Nyelvtanulással kapcsolatos döntéseiket nyelvi
ideológiáik befolyásolják. Az, hogy a finnek magyarul kezdenek tanulni, jóval feltűnőbb a
helybeliek körében, mintha német nyelvi ismereteiket erősítik. A helyiek pozitívan
értékelik a finnek magyartanulási szándékát. A magyar tanulásával a magyart mint idegen
nyelvet tematizálják, és a nyelvtanulást a mindennapok részévé teszik, ami a helybeliek
figyelmét is arra irányítja, hogy a nyelvelsajátítás ma sem csak az intézményi keretek
között történhet. Amikor a finnek magyarul szólalnak meg, a magyar nyelvi erőforrások
egy új indexikus értékkel egészülnek ki (vö. Eckert 2008, 2012): a nyelv az egymás iránti
érdeklődés és a beilleszkedés igényének markerévé válik. Ha viszont úgy gondolják,
hogy a német „könnyebb”, valamint a tágabb környezetben való jobb hasznosítási
lehetőségek miatt inkább a német nyelvű kommunikációt részesítik előnyben –
kismértékben ugyan – de növelik a német nyelvű kommunikáció színtereinek számát, és új
kontextust teremtenek a német nyelv használatának.
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4.3. A nyelvi és kulturális erőforrások kommodifikációjának gyakorlatai
Ahogy az értekezés elméleti bevezetőjének 1.3. pontjában szó esett róla, a megváltozó
társadalmi-gazdasági környezetben a nyelv új funkciókba kerülve mint készség és mint
hozzáadott érték áruvá válhat (pl. Heller 2010a: 102). A geresdlaki diskurzusokat
áttekintve láttuk, hogy a faluban mindkettőnek van relevanciája. A nyelvtudás külföldi
munkavállalás során történő hasznosításának ideológiai következményeiről szó esett az
előző, 4.2. fejezetben. Jelen fejezet célja a kommodifikáció második jelenségkörének
bemutatása: (1) milyen kontextusban és (2) milyen diszkurzív gyakorlatokkal válnak a
geresdlaki nyelvi és kulturális erőforrások hozzáadott értékké, és ennek (3) milyen
hatása van az ideológiákra, nyelvi gyakorlatokra, humán kapcsolatokra. E kérdéseket
három, egymással is összefüggő jelenségkör elemzésével vizsgálom. E három jelenségkört,
vagy másként szólva, e három típusú társadalmi gyakorlatot az alapján különítettem el
egymástól, hogy az általuk mobilizált erőforrások és diskurzusok mozgása mekkora íven
történik, mennyire kerülnek új kontextusba az elemzett társadalmi gyakorlat által (vö.
Pietikäinen–Mäntynen 2009: 122).
4.3.1. Az egyéni szinten jelentkező gyakorlatok
Az első jelenségkörbe a nyelvi és kulturális erőforrások egyéni szinten tapasztalható
kommodifikációs gyakorlatait soroltam. Geresdlaki házhirdetések és turisztikai szállások
hirdetései adják e csoport példáit.
Ahogy Pietikäinen és Mäntynen rámutatnak (2009: 81), a különböző műfajok
konvencionalizálódott keretben építik újra a társadalmi diskurzusokat, és e keret nemcsak a
nyelvi gyakorlatokat határozza meg, hanem a befogadó elvárásait is irányítja (i. m. 82). Az
ingatlanhirdetés mint műfaj igen szabályozott, a befogadó számára könnyen felismerhető.
Elemzésünk szempontjából az ingatlanhirdetés műfajáról kiemelendő egyrészt annak
multimodalitása: az interneten fellelhető hirdetésekhez rendszerint képeket is csatolnak,
amelyeknek fontos szerepe van az egész jelentés létrejöttében (vö. i. m. 97). Másrészt az
ingatlanhirdetés deskriptív szövegtípusnak tekinthető, amelynek lényegi velejárója, hogy
az adott kérdéskört egy bizonyos nézőpontból, az elbeszélő nézőpontjából ismerjük meg,
azaz a világ egy jelenségének egy adott reprezentációjával van dolgunk (i. m. 100).
Ha beütjük a legnagyobb magyar ingatlankereső portálokra Geresdlak nevét,
néhány hirdetésre rendszerint rálelhetünk. Ezek a hirdetések a legtöbb esetben nem szólnak
a közösség nyelvi, etnikai, kulturális sokszínűségéről. Egyedül arra találtam példát, hogy a
külföldi tulajdonú házak az ápoltság, rendezettség, gondozottság megtestesítőivé,
hozzáadott értékké váltak: „A faluban számos német és finn tulajdonú szépen rendben
tartott ház található. Geresdi dombság, valamint Mecsek, páratlan szépséggel rendelkezik,
kedvelt turista célpont a település.”46 Egy ingatlanhirdetéstől elvárható módon a szöveg a
környék és a település előnyeit sorolja, amelyek között a külföldiek jelenléte ugyanolyan
jellemzőként kerül felsorolásra, mint a szép táj.
A hirdetés forrása az ingatlan.com portál
(http://ingatlan.com/geresdlak/elado+haz/csaladihaz/baranya+megye+geresdlak+mohacsi+utca+29/21774270) (2017. 04.03.)
46
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Egy másik hirdetésben, amely egy német tulajdonban lévő ingatlant kínál, és amely
több nyelven is elérhető az interneten, a német tulajdonosok a nyugat-európai minőség
garanciáját testesítik meg.
„Völlig renoviertes Bauernhaus auf schöner und ruhiger Lage im idyllischen Dorf Geresdlak,
in der Mitte der Naturschönheiten der Geresder Hügellandschaft, ganz fertig für
ständigwohnen oder als Ferienhaus. Das Haus ist in gutem Zustand und wurde von den
deutschen Eigentümern stilvoll modernisiert und ausgebaut.”47
„Fully renovated, cosy traditional Hungarian (farm-)house built with the typically Hungarian
styles and materials. The house is in good shape and offers plenty of room, both for using as a
holiday house, or for permanent residence. Both the exterior and interior were renovated over
the last couple of years by the German owners, meeting West-European standards. This
detached house is located on the rural, rolling, hills of Geresd, an extension of the Mecsek, in
the friendly village of Geresdlak.”48

Mind az angol, mind a német nyelvű hirdetésben Geresdlak mint rurális, idilli, nyugodt
település jelenítődik meg. Az angol szövegben az eladásra kínált parasztház nemcsak
felújított, hanem rendkívül autentikus is: mind a stílusa, mind anyaga „tipikusan magyar”.
Ám a minőség tekintetében a lokalitás, az autenticitás már nem értéktöbblet, itt már a
„nyugat-európai standardok” jelentik a hozzáadott értéket. Az angol nyelvű hirdetés
szövege tehát egyszerre három színteret, a falubeli lokálisat (idilli környezet), a nemzetit
(tipikusan magyar stílus) és a nyugat-európait (jó minőség) mobilizálja, és e
komplexitással igyekszik növelni a termék (az eladásra kínált ingatlan) értékét.
A finn portálokon fellelhető hirdetésekben a magyarországiakhoz képest már
nagyobb mértékben válnak a nyelvi és kulturális erőforrások is a kérdéses áru hozzáadott
értékévé. Olyan hirdetéssel is találkoztam finn portálokon, amelyben már finn tulajdonban
lévő házat árultak, illetve olyannal is, amelynek helyi tulajdonosa van. Utóbbiak esetében a
helyiek általában a finnektől kapnak segítséget a hirdetés elkészítéséhez. Ezekben a
hirdetésekben tehát elsősorban a finnek nézőpontjából kapunk képet az adott ingatlanról és
a településről. Ennek megfelelően visszatérnek azok a metaforák, amelyek segítségével a
finnek a hétköznapi társalgásokban és közösségi eseményeken létrehozzák a településről
cirkuláló tipikus diskurzusokat. Ilyen a fizikai tér paradicsomi helyként történő diszkurzív
megteremtése (dimbes-dombos táj, gyümölcsfák stb.); Geresdlak mint centrum
konstruálása (közeli pezsgő városok, fürdőlehetőségek, villányi borkultúra, közeli
környező országok); és végül a pozitív emberi kapcsolatok paradicsomának képe (az
emberek vendégszeretőek, köszönnek az utcán). Jól összegzi ezt egy finn ingatlanhirdetési
portálon található, finn tulajdonú ház hirdetésének alábbi részlete:
„Geredslak on eteläisessä Unkarissa 32km päässä alueen suurimmasta kaupungista Pécsistä
sijaitseva 900 asukkaan vireä kylä. Kylässä kaikki tervehtivät toisiaan ja suomalaiset on otettu
lämmöllä osaksi kylän yhteisiä rientoja. Moni suomalainen on ihastunut alueeseen ja kylässä
on useita suomalaisten omistamia taloja. Avoimet ja ystävälliset kyläläiset ovat myös
A hirdetés forrása: affidata.de
(http://www.affidata.de/sh/immobilien-kaufen/baranya/bungalow/33049) (2017.04.03.)
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A hirdetés forrása: affidata.co.uk
(http://www.affidata.co.uk/sh/property-for-sale/baranya/bungalow/106340) (2017.04.03.)
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aloittaneet suomen opiskelun. Asuminen ja eläminen on täällä edullista ja täältä voi tehdä
helposti retkiä usean lähivaltion alueelle.”
’Geresdlak Dél-Magyarországkon fekvő, 900 lakosú pezsgő falu, a környék legnagyobb
városától, Pécstől 32 km-re fekszik. A faluban az emberek köszönnek egymásnak és a finneket
kedvesen bevonják a falu közös eseményeibe. A környékbe sok finn beleszeretett, és a faluban
több finn tulajdonú ház is van. A nyitott és barátságos falubeliek még finnül is elkezdtek
tanulni. A lakhatási és megélhetési költségek alacsonyak, és könnyedén kirándulhatunk több
szomszédos országba is.’49

A szövegben a finn tulajdonos hangja jelenik meg, a geresdlaki valóság egy igen szűk
nézőpontból alkotott reprezentációját olvassuk. A hirdetés egyébként az itt idézett részlet
mellett tartalmazza azokat az információkat, amelyeket a befogadó a hirdetés műfajától
elvár (méret, szobák száma stb.) A település ilyen bővebb bemutatásával azok a diszkurzív
konstrukciók, amelyeket a finnek megteremtenek, egy globális piacon válnak áruvá. A
hirdetéshez tartozó fényképek között is találunk olyat, amely nem szokványos az
ingatlanhirdetésekben. Ilyenek például a befőttekkel teli kamráról, a boroshordó mellett
felhalmozott almával teli pincéről vagy éppen a fészkükben ücsörgő gólyákról készült
képek. Ezek a fényképek az idilli paradicsom képének megteremtéséhez járulnak hozzá.
De nemcsak e diszkurzívan megteremtett világ, hanem a falu konkrét nyelvi erőforrásai is
megjelennek mint az eladást segítő helyi termékek („a helybeliek finnül is tanulnak”), és a
fényképek között helyet kap a kétnyelvű utcatábla is.
A faluban több család foglalkozik szálláshely kiadásával, közülük ketten
vállalkozásukat hirdetik is az interneten. Ezekben a hirdetésekben is a falu festői fekvése és
a jó kirándulási lehetőségek jelentik az elsőszámú vonzerőt. Az egyikben már megjelennek
a kulturális erőforrások mint turisztikai termékek: a falubeli látnivalókat, közte a sváb
babamúzeumot és a német tájházat említi a hirdetés50. A másik pedig a beszélt nyelvek
között az angol és a német mellett már a finnt is feltünteti51.
4.3.2. A turisztikai élet színterein jelentkező gyakorlatok
A második csoportba a turisztikai élet színterein tapasztalható kommodifikációs
gyakorlatokat soroltam. Ezek a gyakorlatok már közösségi szinten zajlanak. A csoportot a
falu legnagyobb eseményén, a Gőzgombóc Fesztiválon keresztül mutatom be. A fesztivál
elemzésével képet kapunk a kulturális élet további színtereinek gyakorlatairól is, hiszen a
fesztivál napján valamennyi kiállítás nyitva van, és ezek integrálása a fesztiválba mint
„helyi termékek” a szervezők kifejezett célja is. De a fesztivál nem csak ezért központi
jelentőségű a kommodifikációs gyakorlatok között. A fesztivál egy, kezdetben csak a
helyieket mobilizáló közösségi eseményből mára egy regionális jelentőségű turisztikai
termékké nőtte ki magát. A fesztivál egy olyan kulturális esemény, amelyen keresztül
láthatóvá válnak a helyi és a szélesebb társadalmi folyamatok közötti összefüggések, ezért
alkalmasnak tartom arra, hogy a vizsgálati kérdésünk alapegységének tekintett szélesebb
A hirdetés forrása az asunnot.oikotie.fi portál
(https://asunnot.oikotie.fi/myytavat-asunnot/kohde/13136727) (2017.03.03.)
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Elérhető: https://szallas.hu/csendliget-vendeghaz-kisgeresd-geresdlak?ref=list&adults=2&provision=1
(2017.04.03.)
51
Elérhető: https://szallas.hu/szekely-gerendahazak-geresdlak (2017.04.03.)
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nexusán, Geresdlakon belül kirajzolódó csomópontként részletesebben elemezzem (vö.
Scollon–Scollon 2004). Hasonlóképpen tesz Reetta Karjalainen disszertációjában, aki a
számi Skábmagovat filmfesztivált értelmezi disszertációjában nexusként, amely alkalmas a
helyi gyakorlatok szélesebb társadalmi folyamatokba való ágyazódásának vizsgálatára
(Karjalainen 2015: 83). Az elemzésben több ponton támaszkodom is Karjalainen
munkájára.
Ha a fesztiválra a nexuselemzés fogalmait segítségül híva társadalmi gyakorlatként
tekintünk, azt mondhatjuk, hogy a következő három fő dimenzió metszéspontjában jön
létre (vö. Scollon–Scollon 2004: 19–20). (1) Ahogy az értekezés elméleti bevezetőjében
szó volt róla, a 90-es évektől regisztrálható átalakuló gazdasági kontextusban (vö. new
economy, például Duchêne–Heller 2012a, 2012b) a nyelvekkel kapcsolatos diskurzusok
átrendeződését tapasztaljuk. Amellett, hogy a nyelvek a nemzetállami ideológiában a
„büszkeség” (pride) konstruálásának eszközei, a késő kapitalizmusban a „profit”
termelésének eszközeivé válnak, hol technikai, hol szimbolikus értelemben (Heller–
Duchêne 2012, Kelly-Holmes–Pietikäinen 2014). Ebbe az átrendeződésbe illeszthetőek a
geresdlaki folyamatok is. A fesztivál a kisebbségi kultúra erőforrásaiból építkezik, és a
helyiek nyelvi kompetenciájukat nemcsak szimbolikusan, hanem funkcionálisan is
hasznosítják a rendezvény sikere érdekében. A geresdlaki közösség – illetve bizonyos
tagjai – új készségeket elsajátítva új szerepeket találnak nyelvi és kulturális
erőforrásaiknak. E változások jelentik tehát a vizsgált társadalmi gyakorlatban, a fesztivál
kontextusában jelentkező fő diskurzust (discourses in place). (2) Scollonék szerint a
társadalmi gyakorlatokat meghatározza az az elrendeződés, amelyben a cselekvés történik
(the interaction order). Mint minden műfaj esetében, a fesztiválnak is vannak rögzült,
minden kontextusban érvényes jellegzetességei, amelyek keretet adnak a társadalmi
gyakorlatnak, segítenek a résztvevőknek eligazodni a szituációban, és meghatározzák
például az interakcionális lehetőségeket is (Pietikäinen–Mäntynen 2009: 81). E tekintetben
az lesz tanulságos kérdés, hogyan értelmezi újra a közösség a műfaj rögzült keretét
(például nyitóbeszédek, tájékoztatás stb.), és hogyan tölti meg tartalommal a kevésbé
szabályozott részeit. (3) Végül meghatározzák a társadalmi gyakorlatot, esetünkben a
fesztivált, a résztvevők élettapasztalatai (historical body). A Gőzgombóc Fesztivál ötlete
Geresdlakon a helyiek, azon belül is a német nemzetiség kulturális tudásának
kihasználására épül. Az, hogy a fesztiválon ki milyen szerepet tölthet be, milyen
mértékben vehet részt a kommodifikációs folyamatokban, a résztvevők korábbi
tapasztalatai és ismeretei függvényében is alakul. Továbbá az, hogy ki hogyan értékeli a
fesztivált, függ korábbi tapasztalataitól, az ilyen rendezvényekhez fűzött elvárásaitól stb. E
szempontok alapján elemzem tehát a következőben a fesztivált.
Wild Katalin szerint a gőzgombóc a közép- és délnémet nyelvterületek jellegzetes
tésztaétele, elnevezése és elkészítési módja tájanként változó. Például Fulda környékén
Hefeknödel vagy Hefeklöße ’keltgombóc, életszős gombóc’ néven ismert52. Minthogy az
egykori geresdlaki betelepülők innen érkeztek, Geresdlakon is a Hefeknödel elnevezés
használatos. A Gőzgombóc Fesztivál alapötlete tehát egy, a német kultúrához kötődő
A 2016-os Gőzgombóc Fesztivál egyik megnyitó beszédét Wild Katalin professzorasszony tartotta, az
információk forrása beszéde írott változata, amelyet a fesztiválon rendelkezésemre bocsájtott. Segítségét
ezúton is köszönöm.
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erőforrást hasznosít. Az első fesztivált 2006-ben tartották. Az ötlet a polgármesteré volt,
ahogy például arról a korábban már idézett A hely c. rádióműsorban beszámolt:
Riporter: Ez ugye a hetedik fesztivál. Honnan jött az eredeti ötlet?
Polgármester: 2006-ban írtam egy tizennyolc oldalas programot. Geresdlakon nem voltak
rendezvények. És ezt a programba beleírtam, hogy ha Baján halászléfőző-fesztivál van vagy
Beleznán is dödöllefesztivál van, Bólyban csirkepaprikás-fesztivál van, akkor Geresdlakon,
amit itt nagyon tudnak az asszonyaink, legyen egy gőzgombóc-fesztivál. És azóta ez működik.

A polgármester tehát egy olyan „terméket” keresett, ami a helyi kultúrára jellemző, és
amely, hasonlóan más településekhez, az egész falu brandjévé válhat. Az interjúk és
résztvevői megfigyeléseim tanulsága alapján elmondható, hogy a gőzgombócra a
geresdlakiak mint a közösségben régóta jelen lévő, hagyományos sváb ételre tekintenek. A
gőzgombóc tehát több szempontból megfelel az autenticitás couplandi kritériumainak:
valóságosan létező dolog, van történetisége és jelentőségéről konszenzus uralkodik a
közösségben (Coupland 2003: 418–419). Fontos emellett az is, hogy ma is aktív része az
étkezési kultúrának, a családok hétköznapokon is fogyasztják, megfigyeléseim alapján nem
merült fel, hogy valamilyen természetellenes, „erőltetett” dologról lenne szó. A
gőzgombóc mint téma tehát a kisebbségi kultúra kommodifikációjának autentikus forrása.
Magam 2009 és 2016 között valamennyi fesztiválon részt vettem. Ez idő alatt én is
tapasztaltam, hogy a fesztivál évről évre mind több vendéget vonz. A fesztivál jellegének
megváltozása az interjúkban is megfogalmazódott. A legelső fesztiválra mint családias
eseményre emlékeztek vissza az adatközlők, amely az egész falut megmozgatta, de még
kevesebb külső érdeklődőt hozott a faluba. Különösen az idős korosztály aktív
hozzájárulása volt kulcsfontosságú, akik jelenlétükkel hitelesítették az eseményt:
[…] ugye itt is a gőzgombóc, az volt az első, amikor az idősebbek is megmozdultak. Mer’
ugyan nem akartak, tehát mindenki húzódozott, hogy hát én már öreg vagyok ehhez, hát mit
keresek én ott. De azért a fiatalok úgy bevonták az idősebbeket is, mer’ hát ugye eleve az ő
generációjuknak volt ez az ételük, vagy ö ételkülönlegességük, és hát akkor azér’ jöjjenek is
ők is oda, és hát jó.
(Ak=56 éves nő)

Az idős korosztály jelenlétére tehát nemcsak a közösség összefogásának szimbóluma
miatt, hanem az autenticitás megteremtésének eszközeként is szükség volt kezdetben. Az,
hogy a hagyományápolás bizonyos színterein az időseket tartják hiteles, a végső értékelést
megadható szereplőknek, az egyéb közösségi események, például a kiállítások rendezése
kapcsán is kirajzolódott:
Most például a kultúra. Ugye most ez a sváb lakodalmas is. Ha itt nem lett volna idős segítség,
akkor mi fiatalok ezt már nem tudtuk volna. Most például itt ez a babakiállítás, amit ott ugye
Lakon csinálnak, azt is ugye megnéztük. Múlt héten, mikor volt kisebbségi gyűlésünk,
megnéztük. Mer’ én még nem láttam. Szégyen ide vagy oda, én még nem láttam. És akkor
bementünk és ugye megnéztük, és akkor ott ott mondják, hogy most ez a disznóvágási rész, ez
az aratás, akkor itt levágják a ké- meg kévét kötnek meg. · S akkor kellett mondanom, hogy
egy ilyen ember kell ide vezetőnek vagy aki ugye nyitva tartást fog tartani, aki el tudja ezt
mondani. Én én hiába vagyok, én nem tudom azt elmondani, hogy hogyan csinálták régen,

158

mer’ én nem csináltam. Jóvan, látni láttam meg tévébe látom, de az, hogy a gyakorlatba’ · Jó
most a disznóvágás az még oké, mer’ az még volt nálunk régen, de most már az sincsen, de de
ilyen, hogy aratás meg meg kévekötés meg meg ilyenek, ezt mi nem tudjuk. És és azért
mondom, hogy kellenek az idősek. Hogy segítsenek.
[…]
Meg meg meg ugye a faluház · a tájháznak a berendezése. Pont azt mondják, hogy ugye az idős
asszonyok csinálják ott, és akkor mi majd ha vezetők odamegyünk, akkor akkor lehet, hogy
nekünk nem is fog tetszeni? Mondom, mi hiába megyünk oda, mi nem tudunk kritizálni, mer’
mi nem tudjuk, hogy hogy volt ez. Vagy hogy a helyes. Odamentünk, megnéztük, oké, tetszik.
De hogy most az az ágy ott jól van-e bevetve vagy megcsinálva, azt én nem tudom
megmondani.

A 36 éves adatközlő az interjú készítésekor (2009) a német kisebbségi önkormányzat
képviselőtestületének tagja volt. A közösségi élet mai formájában ekkoriban kezdett
felélénkülni. Az adatközlő először az iskolások által bemutatott sváb lakodalmas, majd a
babakiállítás kapcsán mondja el, hogy az idősek tudása nélkül a kulturális eseményeket
nem lehetne megvalósítani, hiszen a fiatalok mindezeket látták, de már nem „csinálták”,
így nem tekinthetőek hiteles forrásnak. Aki majd a babamúzeumban a vendégeket fogadja,
annak is egy hiteles személynek kell lennie. A kulturális élet sikerességének tehát a
hitelesség alapvető feltétele. A részlet második felében az adatközlő arról számol be, hogy
az idősek, akik a tájházat berendezték, izgultak, hogy munkájukhoz mit szólnak majd a
„vezetők”. A kulturális élet színterein a hatalom azonban megosztott. A formális vezetők
ugyanis az interjú tanulsága alapján nincsenek hiteles tudás birtokában, nem tudják, hogy
miként „helyes”. A kisebbségi kultúra kommodifikációjában tehát nem elég a formális
hatalom, nem elég a polgármester ötlete vagy a nemzetiségi önkormányzat képviselőinek
jóváhagyása. Szükség van olyan szereplőkre, akik szakértelmükkel létrehozzák és
jelenlétükkel hitelessé teszik az eseményeket. Az időseket mint ilyen szereplőket a
közösség elfogadja. Ahogy azonban az aktív idősek száma csökken, kérdéssé válik, hogy
ki fogja tudni átvenni ezeket a szerepeket, és őket is legitim hatalomként fogadják-e majd
el.
A fesztivál tehát 2006-ben az idősek aktív bevonásával, alapvetően helybelieknek
szóló rendezvényként indult. Sikere máig töretlen és 2016-ban már mintegy hatezer
látogatója volt, országosan ismert könnyűzenei fellépőkkel. A nagy érdeklődést a legtöbb
adatközlő pozitívan kommentálta az interjúkban. Megfogalmazódtak azonban olyan
vélemények is, amelyek szerint a „fesztivál már kinőtte magát”, elvesztette kezdeti báját,
és már meghaladja a falu infrastrukturális feltételeit. A fesztivál esetében a kisebbségi
kultúra kommodifikációja tehát valódi gazdasági potenciált jelent. A sikeres
kommodifikáció ugyanakkor visszájára is fordulhat, és éppen a hitelesség konstrukcióját
rombolhatja le. A kommodifikációs folyamatok a közösségen belüli feszültségekhez is
vezethetnek, hiszen a lokális döntéshozóktól függ, mi és milyen formában válik
kommodifikálható erőforrássá (vö. Heller 2010a: 103, Dlaske 2015).
A polgármester célja a fesztivállal egy geresdlaki márka megteremtése volt. Ehhez
pedig az önkormányzat intézményesített brandépítő eszközöket is felhasznált. 2012-ben a
geresdlaki gőzgombóc először elnyerte a HÍR, azaz Hagyományok, Ízek, Régiók
védjegyet. A védjegyet a Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatán lehet elnyerni. Célja,
hogy Magyarország hagyományos és tájjellegű élelmiszereit népszerűsítse és előmozdítsa
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gazdasági hasznosításukat53. Ezzel a geresdlaki gőzgombóc már nemcsak alulról, a
közösség felől nyert autenticitást, hanem a nemzetállam autentikátorai (vö. Coupland 2003:
418–419) is hitelesnek minősítették. A védjegyet hirdető magyar nyelvű tábla azóta mint
hitelesítő szimbólum rendre feltűnik a közösségi eseményeken (l. 30. és 31. kép). A márka
nemcsak a magyarországi, hanem a globális piacra is kikerül, a különböző kontextusokban
pedig a szemiotikai erőforrások eltérő jelentésekkel ruházódnak fel. A 30. képen a tábla a
fesztivál napján a település étkezdéjében látható, a 31. képen pedig már egy finnországi
fesztiválon, amelyen a geresdlakiak testvértelepülési kapcsolatuknak köszönhetően vettek
részt. Míg a geresdlaki kontextusban a magyar nyelvű tábla felülről érkezett, hivatalos
elismerést, presztízst fejez ki, a finn környezetben e szerepét tökéletesen elveszíti: a
magyar nyelvű felirat itt az egzotikum jelképévé válik.

30. kép: a HÍR-védjegy mint presztízs

31. kép: A HÍR-védjegy mint egzotikum

2014-ben a Gőzgombóc Fesztivál bekerült a Baranya Megyei Értéktárba is. A
megyei értéktárban szereplő értékeket a megyei bizottságnak lehetősége van a Magyar
Értéktárba felterjeszteni, ahonnan aztán a hungarikum elismerést is elnyerhetik (l. a
Baranya Megyei Értéktár honlapját54). Ez a folyamat jól példázza, hogy ha a nemzetállam
által meghatározott kommodifikációs utat választják a kisebbségi erőforrásokat áruvá tevő
közösségek, a narratív folyamatokban a termék kisebbségi közösséget indexáló
jelentésmezője átalakulhat és a nemzetállam szimbólumává válhat. Ez a folyamat a
geresdlaki közösségben tapasztalatom szerint nem vezetett konfliktushoz, ami a
magyarországi németség kettős identitásának, azaz a kisebbségi tudat mellett a nemzeti
identitáselemek meglétének is köszönhető (vö. Bindorffer 2005). A jelenség viszont
felhívja a figyelmünket arra, hogy a kommodifikációs folyamatokban a nemzetállam
diktálta feltételek a kisebbségi erőforrások homogenizálásához vezethetnek.
Pietikäinen és Mäntynen szerint, akik a diskurzuselemzés szempontjából közelítik
meg a kérdést, a műfajok (genre) a társadalmi és diszkurzív cselekvések különböző
megszilárdult, rendszerezett módjai, amelyek nemcsak arra vannak hatással, hogyan
használjuk a nyelvet egy-egy kontextusban, hanem a nyelvi gyakorlatokkal kapcsolatos
elvárásainkat is meghatározzák. A műfajok ismerete egyszerre nyújt lehetőséget társadalmi
cselekedetek végrehajtásához, de egyben keretet is adnak, tehát be is határolja
A programról tájékoztatás elérhető:
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/?_preview=7f52c594-fd18-5089-129c-0000472cf4c8 (2017.04.03.)
54
http://kincsesbaranya.hu/ertektarak-rendszere/ (2017.06.13.)
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cselekedeteinket (Pietikäinen–Mäntynen 2009: 81–82). Ahogy Karjalainen (2015: 108) írja
az általa vizsgált filmfesztivál kapcsán, a fesztivál mint műfaj nem szigorúan szabályozott,
de mégis vannak olyan részei, amelyekről feltételezzük, hogy meg fognak jelenni (például
van egy megnyitó, vannak fellépők stb.). Noha nyelvi gyakorlatai kontextusfüggőek, a
fesztivál mint műfaj az alapvető lokális „nyelvpolitikai” döntéseket meghatározza. A
Gőzgombóc Fesztivál esetében nem merült fel, hogy ne a többségi, azaz a magyar legyen a
fesztivál alapvető kódja, hiszen ez az a nyelv, amit a legtöbb vendég megért. A műfaj
keretét adó események magyarul zajlanak. Az ünnepélyes megnyitó nyelve a magyar.
Minden évben van egy műsorvezető, akinek a délelőtt során feladata, hogy a versenyt a
színpadról koordinálja, illetve a folyamatosan változó fellépőket felkonferálja. Ez a fix
személy szintén magyarul beszél. Mivel azonban a fesztiválközönség többnyelvű,
rendszeresen vannak osztrák, német és finn vendégek, e két nyelv is szerepet kap.
Általában egy olyan fiatal, akiről korábbi kontextusok tapasztalataiból (vö. historical body
Scollon–Scollon 2004) a szervezők és önmaga is úgy tartják, hogy „jól beszél németül”, az
ünnepélyes megnyitón tolmácsolja a polgármester beszédét és köszönti a vendégeket. A
„jó nyelvtudás” tehát kritériuma annak, hogy valaki a színpadra állhasson mint
műsorvezető. Ahogy Karjalainen megállapítja, az új gazdaság teremtette kommodifikációs
folyamatokban is ugyanolyan presztízsértékű, normatív szerepe van a „jó”, „anyanyelvi”
beszélőnek, mint például az oktatási kontextusban (Karjalainen 2015: 151). Ezután
improvizatorikus úton dől el, hogy e személy mennyit tolmácsol a színpadon a délelőtt
eseményeiből és az eredményhirdetésből. Megfigyeléseim alapján volt olyan év, amikor a
megnyitón kívül semmi nem hangzott el németül, de olyan is, amikor szinte végig két
nyelven zajlott a műsorvezetés. A finn esetében e szerepet én szoktam betölteni. Az
esemény keretét adó részeknek a fő nyelve tehát a magyar, és – noha kismértékben
funkcionalitása is van a fordításnak – a német és a finn elsősorban szimbolikus szerepet
látnak el. Egyrészt a külföldiek felé gesztusértékű a fordítás, másrészt a többnyelvű
megnyitó – különösen a finn beemelése – a fesztivált egyedivé, különlegessé teszi,
elsősorban azoknak, akik nem értik a finnt. A finn tehát egy olyan tőke, amely más
fesztiváloktól megkülönbözteti a geresdlakit, és ezt a tőkét áruvá lehet tenni (Heller–
Duchêne 2012 alapján Karjalainen 2015: 124).
A fesztiválhoz kapcsolódó írásos dokumentumok (a fesztivál programja,
prospektusok és internetes oldal) nyelvi választásaira ugyanez jellemző. Az esetek döntő
többségében e műfajok nyelve kizárólag a magyar. A fesztivál honlapja például egynyelvű,
de rákattinthatunk a feltöltött zeneszámokra, amelyek viszont németnyelvűek. Itt tehát a
német zene válik, a „svábbálok” hangulatát idézve, egy bizonyos célközönséget csalogató
eszközzé. A 2008-ban kiadott, a falut és a fesztivált bemutató füzetke, amelyet a fesztivál
napján árusítanak is, szintén egynyelvű, kivéve, hogy a végén megtaláljuk a gőzgombóc
receptjét finn fordításban, ami megint csak az egyediség megteremtésének eszköze. Ennél
nagyobb szerepet kap egyébként a német a falu kisebb kiállításain, ahol németnyelvű
leírások is ki vannak függesztve, illetve újabban, a vándorkiállításhoz készült molinók is
két-, magyar- és németnyelvűek.
Pietikäinen és Mäntynen azt is kiemelik, hogy a műfaj és a társadalmi cselekvés
közötti kapcsolat mindig kétirányú; a társadalmi cselekvés, a nyelvhasználat sosem
történik két egyforma módon. A keretet mindig más tartalom tölti ki, ami a műfaj
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folyamatos újrarendeződéséhez vezet (2009: 95). A Gőzgombóc Fesztivál esetében azt
mondhatjuk, hogy a műfajt meghatározó, a társadalmi esemény keretét megadó nyelvi
gyakorlatoknál jóval kevésbé szabályozottak a fesztivált alkotó kisebb egységek
(alműfajok) nyelvi gyakorlatai. A fesztivál délelőttjének lényege a gőzgombóckészítőverseny. A csapatok egy-egy kályha körül elkészítik a
gombócot, a zsűri és a fesztiválvendégek pedig körbejárnak,
nézelődnek, kóstolnak, miközben a színpadon folyamatosan
váltják egymást a tánccsoportok, kórusok, zenészek. A
versenyző csapatok összetételüktől függően különböző
nyelveket használnak: az időseknél előfordulhat a helyi
német nyelvváltozat mobilizálása, míg az osztrákok és a
finnek csapatánál a német-, finn-, illetve a többnyelvű
kommunikáció természetes, amikor például egy turista
érdeklődik náluk az elkészített ételről. A vendégeket a
tájékozódásban – és ez alapján nyelvi döntéseik
meghozásában – a fizikai térbe kerülő nyelvi és szemiotikai
erőforrások is segítik. A csapatuk identitásukat, nyelvi
erőforrásaikat nemcsak a választott csapatnéven keresztül,
hanem például öltözékükön vagy a terítéken keresztül is
kifejezik, multimodális gyakorlataikkal pedig a különböző
kultúrák erőforrásait kommodifikálják, hiszen a rendezvényt
32. kép: a finn csapat neve és
menüsora
érdekesebbé, színesebbé teszik. A 32. képen például a 2016os fesztivál finn csapatának neve olvasható finnül
(Suomalaiset Soppakokit ’Finn Levesszakácsok’), a szintén a képen olvasható menü pedig
magyar
nyelvi
ismereteiket
aktivizálva készült.
A fesztivál olyan, évről évre
változó gyakorlataiban is, mint
például
a
csapatokat
illető
ajándékcsomagok, megjelenhetnek
változatos nyelvi erőforrások.
Például a 2015-ös fesztivál
ajándékcsomagjaiban elhelyezett
fakanál és oklevelek feliratai a
helyi változatot is mobilizálják (33.
és 34. kép). Ezekben az esetekben a
33. kép
helyi változat a rendezvény
autenticitásának konstruálásához járul hozzá.
A nyelvi és kulturális erőforrások kommodifikációja
34. kép
új kompetenciák elsajátítását is feltételezi (vö. Karjalainen
2015: 159). Egyrészt a különböző támogatások elnyeréséhez szükséges kompetenciákra
van szükség, másrészt az ilyen fesztivál esetében a jelentős szervezési feladatok is új
kihívások elé állítják a közösségeket. Ahogy Pietikäinen (2013, 2015) a számi farmon zajló
turisztikai tevékenység leírásával rámutatott (l. 1.3. fejezet), turisztikai tevékenységek
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kialakításakor egyrészt sztenderdizált gyakorlatoknak kell megfelelni, másrészt a
megismételhetetlenség élményét kell tudni nyújtani úgy, hogy a saját közösség normái se
sérüljenek. Ahhoz, hogy egy kezdetben jóval kisebb közönségnek szóló, leginkább a saját
közösség csapataiból verbuválódott főzőverseny egy tömeges fesztivállá nőjön, a
geresdlaki közösségnek is megismételhető, sztenderdizált gyakorlatokat kellett létrehoznia,
amelyek egyben megfelelnek a fesztivál műfajától elvárt szempontoknak is. Ez a folyamat
pedig nem feszültségmentes. Nincsenek például normatív szabályai annak, hogy a csapatok
főztjéből mikor, ki, mennyit fogyaszthat. A turista elvárja, hogy hozzáférjen, míg a
csapatok maguk és meghívott vendégeikkel szeretik elfogyasztani az elkészült
finomságokat, ami a turistában viszont csalódást kelthet. Az ilyen szabályozatlanságok
pedig a fesztivál sikerét veszélyeztetik.
Összegezve tehát, a Gőzgombóc Fesztivál az explicit narratívák szintjén nem
kisebbségi fesztiválként indult, célja nem a kisebbségi identitás, a „büszkeség” (Heller–
Duchêne 2012) erősítése volt, hanem a közösség döntéshozóinak egyfajta márkateremtő
szándékával jött létre. Nem merült fel tehát a nyelv kapcsán a legitimitás dilemmája, azaz,
a magyar nyelv mint fő erőforrás használatát a közösség tagjai nem érzik
problematikusnak. Azzal viszont, hogy a fesztivál a kisebbségi kultúrát kommodifikálja,
illetve a vendégek között vannak külföldiek is, a nyelvi és szemiotikai erőforrások
nemcsak funkcionális szerepben jelennek meg, hanem a rendezvény hozzáadott
értékévé válnak, az autenticitás, az egzotikum, az egyediség konstruálásának
eszközeiként. A nemzetállami ideológia diskurzusaihoz képest a kommodifikáció során a
nyelv elválik az etnicitás-identitás kérdésétől. Láttuk azt is, hogy a kulturális erőforrások
kommodifikációja valódi turisztikai potenciállal bíró rendezvényhez vezet, ami nem
konfliktusmentes folyamat, felmerül például annak a kérdése, hogy a méret nem megy-e a
hitelesség rovására.
4.3.3. Kommodifikáció a médiában
A kommodifikációs gyakorlatok harmadik csoportját a településről készült
újságcikkek, rádiós és televíziós riportok alkotják. Felmerülhet a kérdés, hogy
mennyiben jogos a médiamegjelenéseket kommodifikációs gyakorlatoknak tekinteni,
hiszen ezek létrejötte az ingatlan- és szálláshirdetésekkel, illetve a falubeli programok
szervezésével ellentétben nem közvetlenül a helybeliek aktivitásán múlik, hanem külső
érdeklődésnek köszönhetően születnek meg. Három oka van annak, amiért indokoltnak
tartom a médiamegjelenéseket a kommodifikációs gyakorlatok között tárgyalni. (1) Az
interjúkban az adatközlők rendre úgy nyilatkoztak, hogy örülnek az újságcikkeknek és
riportoknak, mert a „falu jó hírét viszik”. A települést és a rendezvényeket népszerűsítő
reklámlehetőséget látnak tehát benne. (2) Mivel hasznosnak találják, a helyiek többsége,
beleértve a falu döntéshozóit, a média rendelkezésére állnak, nyilatkoznak, biztosítják a
forgatásokhoz szükséges gyakorlati feltételeket. Közvetett értelemben tehát maguk is
létrehozói ezeknek az anyagoknak. (3) A médiamegjelenések apropóját és tartalmát adó
tevékenységeket és diskurzusokat a helybeliek hozzák létre, az ő aktivitásuk váltja ki az
érdeklődést. Nyilvánvaló azonban, hogy a médiában megjelenő újságcikkek és riportok
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tartalma közvetlenül nem a helybelieken, hanem az azokat készítő, közösségen kívüli
személyeken múlik.
A kommodifikációs gyakorlatoknak ez az a csoportja, amelyben a nyelvi és
kulturális erőforrások és a közösségben cirkuláló diskurzusok a legnagyobb ívet járják be,
eredeti kontextusukhoz képest a leginkább eltérő kontextusokba kerülnek, egyben a
legtöbb külső szereplőt érik el, így a leglátványosabban kapcsolódnak más, tágabb
társadalmi diskurzusokhoz. Eltér ez a csoport abból a szempontból is az eddig tárgyalt
gyakorlatoktól, hogy a közösség kevés közvetlen visszajelzést kap a kommodifikációs
gyakorlat eredményéről. Míg a fesztivál esetében a növekvő látogatószám olyan
visszajelzés, amelyet ki pozitívumként, ki negatívumként, de valahogy mindenképpen
értékel, a médiamegjelenések esetében nincs ilyen kézzelfogható eredmény.
Látni fogjuk, hogy a Geresdlakról megjelent cikkekben és riportokban olyan tipikus
témák jelennek meg, amelyek a legtöbb esetben kapcsolódnak azokhoz a közösségben
cirkuláló diskurzusokhoz, amelyekről az értekezés 3.3.1. fejezetében szó esett. Azt, hogy e
diskurzusok, kikerülve a geresdlaki kontextusból és a média kontextusába kerülve, milyen
új jelentéseket kapnak, az intertextualitás fogalmának hasznosításával elemzem. Ez a
terminus éppen arra hívja fel a figyelmünket, hogy a nyelvhasználat sosem önmagában áll,
mindig más nyelvhasználati szituációkhoz kapcsolódik. Amikor nyelvi produktumokat,
esetünkben szöveges és/vagy vizuális anyagokat hozunk létre, korábban mások által már
használt szavakat, kifejezéseket, más közösségekben cirkuláló diskurzusokat, műfajokat
stb. kölcsönzünk és alkalmazunk új kontextusban. Így ezek az elemek egyszerre hozzák
magukkal korábbi jelentéseiket, és kapnak az új kontextusban új funkciót és jelentéseket
(vö. Pietikäinen–Mäntynen 2009: 116–117). Azt, hogy ez hogyan történik, több módon
vizsgálhatjuk. Pietikäinen és Mäntynen szerint az intertextualitást vizsgálhatjuk az
értekezésben már alkalmazott indexikalitás és skála, valamint a következőkben leginkább
előtérbe kerülő, Hymes-nál fontos hang fogalmával (vö. i. m. 120–128), azaz, hogy kinek a
hangja, kinek a valóságról alkotott reprezentációja jelenik meg az adott szövegben, az
milyen diskurzust emel be a kontextusba, és ennek milyen nyelvi megoldásai vannak.
Először általános megfigyeléseimet összegezve azt tárgyalom, milyen tipikus
diskurzusok jelennek meg Geresdlakról a médiában, és ezekben milyen szerep jut a
geresdlaki többnyelvűségnek. Majd három különböző műfajú kiválasztott riportot
részletesebben elemzek.
Tipikus gyakorlata a településről szóló médiaanyagoknak, hogy a fizikai tér és a
hétköznapi jelenetek stilizált leírásával Geresdlakot és annak lakóit egy, a hétköznapok
szürkeségétől eltérő mesevilágot, „édenkertet” imitáló élettérbe helyezik. Ez, ahogy az
alábbi példák mutatják, történhet rögtön a cikk vagy riport bevezető mondataiban, az
utazás-megérkezés metaforájának segítségével:
„Lankás dombvidéken átvezető úton jutunk el abba a Pécstől 30 kilométerre lévő sváb faluba,
amely ma nem a németekről nevezetes […]” (Magyar Nemzet, 2013. június 1.)
„Áll egy falu vagy inkább hullámzik a geresdi dombságon, távol a nagyvárosok zajától – és
még távolabb a sarkvidéki klímától.” (Szabad Föld, 2012. szeptember 21.)
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„A rekkenő hőség opálos fényében szinte festménnyé szelídül előttünk a dimbes-dombos,
völgyekkel tagolt táj, messze ellátunk innen, a kisgeresdi hegytetőről, a háromszáz éves akácfa
árnyékából.” (Amerikai-Magyar Hírújság, 2012. július 6.55)
„Irány most a Baranya megyei Geresdlak, a finnek magyar édenkertje!” (RTL Klub, Fókusz,
2013. június 3.56)

De történhet szövegközben is, például a riportalanyok életterének bemutatásával:
„Gyönyörűen felújította a tornácos parasztházat, hátul megbújik a szauna is, a férfi felesége
odabenn ebédet főz. Vänskä a déli harangszó előtt néhány perccel a megvásárolt baranyai
mézédes epret készíti elő a kerti asztalnál.” (Magyar Nemzet, 2013. június 1.)
„Főleg nyugdíjasok, vagy a nyugdíjkorhatárhoz közel állók vesznek itt házat. Ottjártunkkor is
napos idő volt, a legtöbb finn nem is volt otthon, sportruházatok száradtak a meszelt házak
tornácán kiterítve.” (hvg.hu, 2014. november 14.57)

Illetve történhet a műfajok adta multimodalitás
kihasználásával, például képi illusztráció
segítségével (35. kép, Ilta-Sanomat, 2016.
szeptember 28.58).
A fizikai tér konstruálásának ilyen
gyakorlataival a médiaanyagok a közösséget e
meseszerű világ megteremtésén keresztül
eltávolítják az olvasótól. Azt a benyomást
keltik, hogy a történet, amit a riport, cikk
elmesél, nem átlagos, nem hétköznapi, hanem
valamilyen speciális elrendeződés. Noha egyegy cikk fókuszálhat egy adott jelenségre 35. kép: „Näin ihana koti Sisko Saaristolla on
(például a nyelvtanfolyamra vagy a nyugat- miehensä kanssa Unkarissa. (Kuva. Sisko
európai
nyugdíjasok
magyarországi Saariston kotialbumi” [’Sisko Saaristónak és
férjének
ilyen
gyönyörű
otthona
van
házvásárlásának kérdésére), a legtöbb anyag Magyarországon (Fénykép: Sisko Saaristo
célja, hogy egy összképet nyújtson a albuma)]’
településről. Ezért a legtöbb cikk visszatérő
témákat, diskurzusokat dolgoz fel. Az idealizált világ megteremtésével már valamennyi, e
kereten belül tárgyalt témához – köztük a többnyelvű kommunikáció és a nyelvtanulás
kérdéséhez is – rögtön egy, az eredeti kontextushoz képest új jelentés, a „különlegesség”
tapad.
Ezek a tipikus diskurzusok, amelyeket a riportok kiragadnak geresdlaki
környezetükből, és amelyek egy új kontextusban a kommodifikáció eszközeivé válnak, két,
persze egymással szorosan összefüggő nagyobb csoportba sorolhatóak. (1) Az egyik az
Elérhető: http://americanhungarianjournal.com/blog/2012/07/06/mar-hazajarnak-a-finnek-a-baranyaifaluba/ (2017.06.13.)
56
Elérhető: http://rtl.hu/rtlklub/fokusz/videok/365770 (2017.06.20.)
57
Elérhető: http://hvg.hu/gazdasag/20141114_Krozuskent_elhetnek_nalunk_a_kulfoldi_nyu (2017.06.13.)
58
Az Ilta-Sanomat a legnagyobb finn bulvárlap. A cikk elérhető: http://www.is.fi/asuminen/art2000001270539.html (2017.06.13.)
55
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„összetartás diskurzusa”, azaz jellemzően tematizálódik a multikulturalitás, tehát, hogy a
falunak finn, német, magyar lakosai vannak, és hogy e lakosok között intenzív kapcsolat
van, és a jó emberi kapcsolatok a faluban rendezett számos programban, a finnek
jótékonykodásában és a faluba történő beilleszkedésükben is megmutatkoznak. (2) A
másik „a különbségek diskurzusa”, azaz az anyagok foglalkoznak a kulturális és anyagi
különbségekkel és az egymásra gyakorolt kulturális hatásokkal, például a finnek
egészséges életmódja, a szaunázási szokásaik, a szőlészkedésük, a kertek gondozása stb.
rendszeres témái a médiamegjelenéseknek.
E két fő diskurzus megteremtésében a geresdlaki nyelvi helyzetről való beszéd is
szerepet kap. Az, hogy Geresdlak német nemzetiségű település, a riportok többségéből
kiderül. Egyrészt gyakran megjelenik a magyarországi németekről alkotott általános
sztereotip kép (a falu rendezett, mert „szorgalmas svábok” lakják), másrészt a német mint a
finnekkel való egyik lehetséges közös kommunikációs kód is említésre kerül. A német
nyelvű kommunikáció említésének emellett a többnyelvűség mint egzotikus jelenség
leírásában van szerepe. Például:
„Angol-német-magyar keveréknyelven mesélnek arról, mennyire szeretnek itt lenni.” (hvg.hu)
„A hetvenes években voltam először Budapesten, először 2001-ben jártam Geresdlakon – kezdi
magyarul Vänskä. – Barátommal jöttem ide, neki segítettem a méhészkedésben, bár nem
értettem hozzá – vált át németre beszélgetőpartnerem, aki egyébként angolul, svédül is beszél
no meg kicsit franciául.” (Magyar Nemzet)

Más esetekben a geresdlaki kommunikáció egzotikumát éppen ellenkezőleg nem a
többnyelvűség, hanem a „nyelvtelenség” metaforája teremti meg:
„Ám előfordul, hogy nem is kell nyelv, elég a kéz és a láb. S hogy milyen jól működik, azt már
Heilmann Györgyné ecseteli, aki rokkantnyugdíjas és nem beszél se finnül, se németül, viszont
lekvárt kiválóan főz. Például a szemközti házban élő finn családnak, akiknek a férjével
időnként besegít a ház körüli munkákban. Addig nyirták a füvet, metszették a szőlőt,
mutogatták egymásnak a finn és magyar konyha fortélyait, míg úgy összebarátkoztak, hogy két
évvel ezelőtt szomszédjaik meghívására Finnországban kötöttek ki. Fenyvesekkel ékesített
tópart, színes gerendaházak, halakkal és zöldségekkel megrakott asztalok – ilyen fényképeket
tesz elém, miközben meséli élményeit. Tizenhat napot töltöttek együtt anélkül, hogy beszéltek
volna egymás nyelvén.” (Szabad Föld)

A többnyelvű kommunikáció tehát vagy a sokszínű nyelvi kompetencia vagy éppen a
közös kód hiánya miatt tematizálódik egzotikus, különleges jelenségként. A nyelvtanulás
kérdése pedig a beilleszkedés és a befogadás szimbólumává válik. A finnek
magyartanulásáról és a helyiek finntanulásáról való beszéd egyértelműen az „összetartás
diskurzusának” megteremtéséhez járul hozzá. Például:
„A falu lakói jó barátságban vannak északi rokonainkkal, ezért úgy döntöttek, hogy a
kedvükért megtanulják ezt a roppant bonyolult nyelvet.” (RTL Klub, Fókusz, 2013. június 3.)
„A főleg Észak-Karéliából érkezett családok egyre jobban értenek magyarul, néhány finn
portára már magyar újságok is járnak.” (Népszabadság, 2013. május 6.)
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E fenti megfigyelések általános tendenciákat összegeznek. A következőkben egy rádiós,
egy televíziós, valamint egy online cikk részletesebb elemzésével azt mutatom be, hogy e
diskurzusok új kontextusba kerülve milyen új jelentéseket kapnak.
Az első példa a már korábban egy szempontból elemzett A hely c. riportműsor
(vö. 4.1.1. fejezet). A műsor stábja a 2013-as Gőzgombóc Fesztiválon járt a faluban. A
Kossuth Rádió sorozatának lényege, hogy a műsort vezető riporter és stábja egy helyszínt
(lehet az egy település vagy valamilyen intézmény) jár be, miközben beszélget az
ottaniakkal, így bemutatva a helyet a hallgatóknak. A műsor honlapja szerint:
„Egy konkrét helyszínbe ágyazva mesél történeteket ismeretlen vagy alig ismert épületekről,
termekről, tájakról. Ott vagyunk, ahol ”átlagember” nem járhat, vagy, mert nem engedik be
vagy, mert nem is tudja, hogy létezik.”59

A műsor tematikája szerint is tehát a bemutatott helyszín valamilyen szempontból
különleges, nem hétköznapi, ahova a „bennfentes” stáb viszont bejuthat. Vagy, ha azért
különleges, mert nem ismert, akkor „felfedezheti”. Geresdlak esetében mindkettő
érvényesül. A riporter a fesztivál napját tölti a faluban, és szóba elegyedik hétköznapi
fesztiválozókkal, illetve fontos vendégekkel is, például a falu polgármestere vezeti körbe a
településen, de beszélget a Pécsi Egyetem finn lektorával, finn tiszteletbeli konzullal és az
első finn betelepülővel is.
Goffman terminusát hasznosítva Anne O’Keeffee a médiadiskurzusok egyik
legfontosabb jellemzőjeként azt emeli ki, hogy azokban a hétköznapi társalgásokkal
szemben nem kettő, egy feladó és egy vevő, hanem három szereplő vesz részt a résztvevői
keret (participation framework) megteremtésében: a riporter, vendégei, illetve a
hallgatók/nézők (O’Keeffee 2006: 156–157, l. még 2012). A mindenkori műsorvezető
felelőssége nagy: ő jelöli ki az interjúalanyok és a hallgatók számára is a gondolkodás
keretét, ő menedzseli a diskurzust (i. m. 62). Ezt a szerepét műfajtól függően a
műsorvezető leplezni igyekszik, és riportalanyaival intim, látszólag közvetlen kapcsolat
felépítésére törekszik (i. m. 112). Az intimitás megteremtésének A hely c. műsorban is
jelentősége van: ha a riporter meg tudja teremteni annak illúzióját, hogy beépült az adott
közösségbe, a hallgatóság számára hitelesebbé válik. Az intimitás megteremtésének pedig
különböző nyelvi eszközei vannak. A Geresdlakot bemutató részben például ilyenek az
interjúalanyok személyes információit kommentáló riporteri megjegyzések:
Riporter: Hány finn van a településen? Számosan.
Riportalany: 25 család él Geresdlakon, 20 házuk van. És minden évben 1-2 családdal és házzal
gyarapodik ez. A helyi finnek évente 100-150 finnt vonzanak ide turistaként is meg helyi lakost
is. Nyáron van olyan, hogy finn emberektől hangos az utca, futnak, nordic walkingoznak,
kerékpároznak, egészségkultúrát hoztak ide Geresdlakra. Hadd mondjak egy érdekes-, jövő
áprilisban rendezendő programot. Itt rendezik meg a finn extrém sportok világversenyét,
amiben benne van a csizmahajító verseny is és benne van az asszonycipelő verseny is és az
iszapfoci is. Én is fogom cipelni az én asszonyomat.
Riporter: Hány kiló?

59

http://www.mediaklikk.hu/musor/ahely/# (2017.06.13.)
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Riportalany: 58 kiló, tehát én ezt simán megoldom.
Riporter: Jól nősült, sovány nőt vett el.

Itt az interjúalany – aki ráadásul a település polgármestere – feleségére tett kedveskedő
kommentár járul hozzá a látszólag közvetlen, már-már baráti kapcsolatot imitáló viszony
megteremtéséhez. Más esetben a hallgatóság felé grammatikai megoldásokon keresztül,
például a többes szám használatával (első és második példa) vagy tegező megszólítással
(harmadik példa) teremti meg az intimitás érzését:
„Kedves Hallgatóim! Ismét sikerül egy embert kihalásznunk a tömegből, méghozzá Anja
Haaparantát, a pécsi egyetem finn lektorát, a finn-magyar baráti társaság elnökét, egyben az első
Pécsett élő finnt.”
„No kedves hallgatóink még mindig Geresdlakon vagyunk és egy hosszút iramodtunk, följöttünk a
Hunyadi utca elejére, ide várjuk az első finn lakost, már úgy értve, hogy azt az embert, Mauri
Vänskät, már azt az embert, aki először költözött be Geresdlakon egy házba. Valahol jönnek az úton
Mauriék a vendégeivel együtt, de mindjárt ide is érkezik. Amíg mi rá várunk, addig önök
hallgassanak meg egy beszélgetést.”
Riportalany: Jung Jánosné vagyok.
Riporter: Üdvözlöm, Márti. Stimmel?
Riportalany: Igen.

Az első részletben a többes szám használata (vö. i. m. 99.o.) mellett egy további eszköze is
van az intimitás megteremtésének. A riporter kiszól a műsorból („Kedves Hallgatóim!”),
jelzi a hallgatóknak, hogy ők is a résztvevői keret tagjai, aktív közreműködőkké teszi őket.
A társalgásban tapasztalható, a diskurzus menedzselését szolgáló ilyen riporteri gyakorlatot
O’Keeffee szintén Goffman nyomán a footing terminussal írja le (2006: 78–79). A
második példában emellett annak illúzióját kelti a riporter, mintha az adás élő lenne, és a
hallgatóság vele együtt várakozna a következő interjúalanyra („Amíg mi rá várunk, addig
önök hallgassanak meg egy beszélgetést”).
Egy harmadik módszere az intimitás megteremtésének a fizikai körülményekre
történő riporteri reflexió (i. m. 95.o.). Ez a riportműsorban is visszatérő elem, például a
sokadalom érzékeltetésének érdekében vagy az ízélmények leírásánál:
„Nem beszéltem még arról, hogy hogy néz ki a sokadalom. Egy picike település ez a
Geresdlak, de ahogy behajtott az ember a faluba, máris alig lehetett látni, olyan sok autó
parkol itt. A nagy sátor úgy néz ki egyébként, hogy balról vannak azok a pultok, ahol nincs
gombóc. Káposzták, sütemények, levesek és itt látok egy gőzgombócot. Nézzük meg, hogy hogy
készül.”
Riporter: Na most megpróbálnám az ízt leírni. Különleges volt ebben a gőzgombócban a
vaníliaszósz, amiben úszott, annak volt lágyabb íze. Most újabb tányérral kaptunk a sült
gőzből, melyik a jobb?
Megszólaló: Énnekem a sült jobban bejön.
Riporter: Jó, akkor kóstoljunk sültet. Kegyetlen ez a munka hallgatóim. Valami rettenetes.

Ezekben a példákban metakommunikációjával a riporter határozottan a hallgatóság felé
fordul („nem beszéltem még arról”, „úgy néz ki egyébként”, „megpróbálnám leírni”). A
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második példában meg is szólítja hallgatóit. A riporter szerepe ebben a műsorban tehát
sokrétű. Egyszerre törekszik arra, hogy megteremtse a bennfentes közösségi tag
konstrukcióját, valamint és a hallgatósággal is közvetlen viszony megteremtésére
törekszik.
A geresdlaki riportban e szerepek megteremtéséhez a fenti eszközökön túl a faluban
használt nyelvi erőforrásokkal való hol játékos, hol funkcionális gazdálkodás is
hozzájárult. A műsor vége felé, egyfajta csúcspontként érkezünk el az első geresdlaki
finnel készült beszélgetéshez, amely több nyelven zajlott:
Riporter: Közben megérkezett a házigazdánk. Jó napot kívánok, Farkas Erika vagyok!
Riportalany: Jó napot kívánok! Mauri vagyok.
Riporter: Az első beköltöző?
Riportalany: Fecske. Finn fecske.
Riporter: Hogy vette meg ezt a házat? És miért pont ezt?
Riportalany: Véletlenül. Einmal kam ich nach Magyarország.
Riporter: Egyszercsak jöttem Magyarországra.
Riportalany: A barátommal.
Riporter: Az magyarul van. Barátommal. (nevet) mit meinem Freund.
Riportalany: (nevet) Ja. Er möchte eine Haus hier kaufen.
Riporter: És ő akart itt házat venni.
Riportalany: Er war méhész.
Riporter: Ő méhész volt.
Riportalany: Er hatte gehört, dass es ist sehr gute Möglichkeiten hier méhész lenni.
Riporter: Azt hallotta, hogy itt nagyon jó lehetőségek vannak a méhészkedésre.
Riportalany: Wir haben ein Haus gekauft. Nicht weit von hier. Bergesd.
Riporter: Bergesden nem messze innét vettünk egy házat.
Riportalany: Die Frau, die machte unsere Hausvertrag.
Riporter: Aki a szerződésünket csinálta, az az asszony.
Riportalany: Sie, dass er- sie weisst noch ein Haus. Hier in diesem Haus- in diesem Dorf.
Riporter: Mondta, hogy tud még egy házat itt a faluban. (vágás) És egy másik finnországi
barátom mondta, hogy ha látsz jó házat, akkor fényképezd le, aztán mutasd meg nekem
később.
Riportalany: Ich kam hierher in diesem Dorf.
Riporter: Idejöttem ebbe a faluba.
Riportalany: Dieses Haus habe ich gesehen.
Riporter: Ezt a házat láttam meg.
Riportalany: Photo Photo gemacht.
Riporter: Lefényképeztem.
Riportalany: Aber niemals habe ich diese Photo zu meinem Freund gezeigt.
Riporter: De sose mutattam meg a barátomnak ezt a fényképet, hanem megvette a házat!
Bemehetünk vagy nem akarja?
Riportalany: Egy kicsit.
Riporter: Kicsit mehetünk be? Akkor egy percre bemegyünk. Ez egy hagyományos parasztház.
Tornácos. És ugye én már boldoggá vagyok téve, mert macskája van. Hány?
Riportalany: Hét. Hét. Tehén és mi az
Riporter: Stall.
Riportalany: Lovak.
Riporter: Pferd und Kuhe.
Riportalany: Ja.
Riporter: Ló- és tehénistálló. Van benne ló?
Riportalany: Nem. Sajnos.
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Riporter: Merre van a szauna?
Riportalany: Itt van szauna.
Riporter: hmm. Jellegzetes szaunaillat van, azt nagyon szeretem. Jaj de jó! Természetesen most
hideg van, de nagyon sok szálloda megirigyelhetné. Nagyon patent, valódi fából összerakott.
Locsolgatnivaló kis tűzhellyel. Itt szaunázom. Talpig fölöltözve. És itt van egy ilyen üvegrész,
hát fantasztikus, gratulálok! Használja?
[…]
Riporter: Megjöttek a vendégei közben. Finnek jöttek magához?
Riportalany: Igen, igen, igen.
Riporter: Elnézést, hogy zavartunk, viszontlátásra.

A részlet elején látjuk, hogyan alakítja ki közösen a riporter és a riportalany a társalgás
szabályait. A riporter először magyarul kérdezi a riportalanyt, aki magyarul válaszol, majd
vegyesen alkalmaz magyar és német nyelvű elemeket is. Német mondatát a riporter a
hallgatók számára elmondja magyarul, mire riportalanya erre magyarul folytatja
mondandóját. A riportert, aki közben már a tolmács szerepébe helyezkedett, az ismételt
magyarnyelv-használat meglepi, és a kódváltást expliciten kommentálja: „Az magyarul
van. Barátommal. Mit meinem Freund”. Tolmácsi szerepéből nem lép ki, hanem a magyar
szöveget németre fordítja. Ezzel a felek létrehozzák a téma lezárásáig már szabályszerűen
működő szerepeket: a finn riportalany német mondatait a riporter a hallgatóknak magyarra
fordítja. Később a riporter magyarul kérdezi interjúalanyát („Bemehetünk vagy nem
akarja?”), és azután ismét kódváltásos társalgásrész következik, ami ezúttal abból fakad,
hogy a riportalanynak nem jut eszébe magyarul a keresett szó („tehén és mi az”), mire a
riporter nem magyarul, hanem németül igyekszik segítségére lenni (Stall ’istálló’). Ekkor
azonban az interjúalanynak beugrik a magyar szó (lovak), amit a hallgatók értenek, a
riporter mégis, visszahelyezkedve a tolmácsi szerepbe, összegzi interjúalanya szavait
németül (Pferd und Kuhe ’ló és tehenek’). Ezután a társalgás magyarul zajlik tovább.
A társalgás azzal, hogy a riporter lép fel a tolmács szerepében, és nem később
mondják rá a finn riportalany szavaira a magyar megfelelőt, ismét az élő műsor érzését
imitálja. A hallgató számára nem derül ki, hogy volt-e a felvétel elkészítése előtt vagy
esetleg közben valamilyen döntés a társalgás kódjairól, vagy valóban spontán alakult-e ki.
Bármelyik esetről is van szó, a geresdlaki mindennapokban is tapasztalható kódváltásos, a
német és magyar nyelvi erőforrásokra épülő beszédmód megjelenítése hitelesíti a
műsort, hiszen a hallgató így a hétköznapok társalgásaiba kap betekintést. E
megállapításnak megfelel Androutsopoulos megjegyzése is, miszerint a kódváltásos
beszédmód a médiában gyakran a mindennapi életvilágok reprezentálásának eszköze
(Androutsopoulos 2007: 208).
A részlet kapcsán érdemes még kiemelni azt is, hogy a riporter végig többes szám
használata mellett igyekszik mind beljebb kerülni alanya intim szférájába. Először házába
szeretne bekukkantani, majd szaunájába is. A többes szám használatával pedig a hallgatót
is viszi magával ezen privát terekbe. Zárásképpen pedig elnézést kér a zavarásért, önmagát
alárendelt szerepbe állítva, noha nyilvánvaló, hogy ő a felelős a társalgás kialakulásáért, és
azért is, hogy az intim terekbe is be szeretett volna tekinteni. A bocsánatkéréssel azt az
illúziót teremti meg, hogy ő is csak egy a hétköznapi emberek közül, és nincs semmiféle
fölérendelt szerepe az interjúalanyhoz vagy a hallgatókhoz képest. Ez egy újabb példa a
hallgatókkal való bizalmi viszony megteremtésének eszközeire (O’Keeffee 2006: 125).
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Végül, az utolsó példában ebből a műsorból a finn nyelv szerepére hívom fel a
figyelmet. Az egész riportműsort végigkíséri, hogy a riporter interjúalanyaitól érdeklődik
egy-egy finn szóról, kifejezésről, és azokat játékosan egy-egy magyar kifejezéshez kötve
igyekszik memorizálni. Van, amikor e játékában a riportalany is partnerévé válik. Az egyik
interjúalany – aki néhány szót tud finnül – és a riporter között például a következő
párbeszéd hangzik el:
Riporter: Hogy mondják, hogy jó napot?
Interjúalany: Hyvää päivää!
Riporter: Hyvä päivä?
Interjúalany: Hyvää päivää!
Riporter: Hüvely pelyva tehát Hyvä päivä?
Interjúalany: Lehet így nyelvet tanulni, hogy magyar szóhoz hasonlítjuk. Az én fiam, mikor
angolul tanult, nagybátyja azt mondta, hogy a How are you-t jegyezd meg hogy vakvarjú.
Vagy hány varjú.
Riporter: Hány varjú. Akkor a hyvä päivät megpróbálom memorizálni az első finnig. Jó
étvágyat kívánunk.
Interjúalany: Köszönöm szépen!

Vagy a kocsmában így búcsúzik a riporter:
Riporter: No, távozáskor elmélyülnék a finn nyelvben. Hogy mondják azt finnül, hogy
viszontlátásra?
Interjúalany: Näkemiin!
Riporter: Magának is és nekem is?
Interjúalany: Igen.
Riporter: Akkor näkemiin!
Interjúalany: Nekemintegetek.

Itt sem tudhatjuk, hogy az utólagos vágási munkálatok mennyiben módosították az eredeti
párbeszédeket. Az adásba került társalgások a műsor készítőinek szándékai szerint
szerkesztett változatok. Az első idézett részlet egy hosszabb beszélgetés végén hangzik el.
A riporter megkérdezi, hogy mondják finnül, hogy jó napot, mire interjúalanya ezt
készséggel megmondja. A riporternő kérdő intonációval és a magánhangzók rövidebb
ejtésével ezt megismétli. Ezzel érzékelteti, hogy számára új információ hangzott el, amit
igyekszik memorizálni, de egyelőre bizonytalan használatában. Erre interjúalanya
megismétli az információt, mire a riporter már nem ismétléssel próbálkozik, hanem
játékosan egy hasonló hangzású magyar szókapcsolathoz köti a finn kifejezést. Ezzel a finn
kifejezést idegennek, nehezen megjegyezhetőnek indexálja. Mivel a részlet a társalgás
végén hangzik el, interjúalanya már olyannyira megnyílik, hogy egy személyes,
nyelvtanuláshoz kapcsolódó élményt elevenít fel. Ezzel a riporter partnerévé válik a
szójátékban, amit a riporter ki is használ, és interjúalanya mondandójára való
visszautalással teszi legitimmé saját stratégiáját („akkor megpróbálom memorizálni”).
Ugyanígy a második példában is a riportalany a riporter partnerévé válik a szójátékban.
Androutsopoulos (2007) szerint kisebbségi nyelv esetén a médiában a kétnyelvű
szójátékok finom formában jelenítik meg a domináns csoport autoritását. A geresdlaki
finn-magyar viszonylatban nem beszélhetünk olyan alá-fölérendelt viszonyról, mint egy
kisebbségi nyelv-államnyelv esetében, de e szójátékok itt is eszközei a nyelvi
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dominancia kifejezésének. A szóviccekkel a többségi nyelv, a magyar a magától
értetődően elsődlegesen használt nyelvi kód szerepét kapja meg, míg a finn mint furcsa,
nehezen megjegyezhető nyelv tematizálódik. Ezzel a társalgás a finn nyelvről a
közösségben egyébként is tapasztalható elgondolást („furcsa, idegen, megtanulhatatlan
nyelv”) erősíti meg.
Összefoglalva tehát az interjúalanyok megszólaltatásával számos témáról szó esik a
műsorban, a fesztiválról, a gőzgombóc hagyományáról, a finn betelepülőkről, a falubeli
rendezvényekről stb. A hely c. rádióműsor műfajából fakadó lényegi sajátossága, hogy a
riporter látszólagos bizalmat igyekszik megteremteni mind interjúalanyai, mind
hallgatósága felé. A bizalom legitimmé teszi őt arra, hogy a műsor hallgatói általa
kapjanak képet a geresdlaki eseményekről, a sokszínű közösségről. Ehhez, ahogy láttuk,
különböző nyelvi megoldásokat alkalmaz: például kiszól hallgatóihoz (footing), gyakran
informálisan szólítja meg riportalanyait, de a többnyelvű társalgásban kihasználja német
nyelvi kompetenciáját is. E megteremtett bizalom jogosítja fel arra, hogy ő vezesse be a
hallgatókat a különleges helyszínekre, most éppen Geresdlakra. Ez a műsor jó példa arra,
hogyan válik a médiában a geresdlaki közösség a hétköznapitól eltérő elrendeződéssé. E
gyakorlattal a falu nyelvi sokszínűsége is mint a normától eltérő jelenség tematizálódik.
A második példa egy televíziós riport, amely az RTL Klub Fókusz c. műsorában,
2016. július 14-én hangzott el60 Mennyi pénzből gazdálkodik egy magyar nyugdíjas
címmel. Ahogy a cím is mutatja, ez a riport nem Geresdlak közösségét mutatja be, hanem a
geresdlaki finnek ezúttal illusztrációként szolgálnak egy érzékeny társadalmi kérdés, a
magyar és külföldi nyugdíjasok anyagi helyzetének körbejárásához. Ahogy a dolgozat
3.3.1. fejezetében erről már szó esett, a kérdés része a Geresdlaki diskurzusoknak. A házak
gyors és látványos felújításával, az életmódbeli különbségekkel nyilvánvalóvá válik, hogy
a finnek jobb anyagi helyzetben vannak a helyieknél, az erről való explicit beszédre
azonban mindkét részről az udvarias attitűd jellemző. A riport tehát a geresdlaki közösségi
diskurzusok egy szeletét ragadja ki és mutatja be egy korántsem semleges kontextusban.
Az összeállítás egy magyar nyugdíjas házaspárt, egy magyar, de nyugdíját Ausztriából
kapó férfit és feleségét és egy geresdlaki finn házaspárt szólaltat meg. A riport nemcsak a
riporter és az interjúalanyok megszólalásaival, hanem műfaji lehetőségeiből fakadóan (vö.
McKay 2011) akusztikus és vizuális megoldásaival is aláhúzza lényegi mondandóját: a
magyar nyugdíjasok rosszabb anyagi helyzetben vannak nyugat-európai társaikhoz képest.
A riportalanyok első megszólalása megteremti azt az értelmezési keretet
(O’Keeffee 2006: 69), amelyen keresztül a nézőket a riport bevonja a felvetett téma
áttekintésébe:
Magyar férfi 1: Tizennégy éve volt most júniusban, hogy én nyugdíjba jöttem.
Magyar férfi 2: Tizenhárom évet dolgoztam Ausztriába’.
Finn nő: Legutóbb pár hónapja Madeirán voltunk.

Bár mindhárom megszólaló múltbéli eseményeket tematizál, a két magyar megszólaló az
elvégzett munkaéveinek számát nevezi meg, a finn megszólaló viszont legutóbbi útjáról
60
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beszél, noha nyilvánvalóan az ő esetében is releváns kérdés lett volna munkaéveinek
száma. A magyarokhoz tehát már az első mondatokkal a munka, a finn megszólalóhoz a
szórakozás képe társul. A narrátor első megszólalása is e kettősséget erősíti:
„Három 70 év körüli nyugdíjas házaspár. Évtizedekig dolgoztak keményen, mégis közben
teljesen másként alakult az életük. Amíg a magyar nyugdíjas örül, hogy van mit enni, és hó
végén nem azon kell gondolkoznia, hogy vajon mi kerül másnap az asztalra, addig az osztrák
és a finn idősek azon törik a fejüket nap mint nap, hogy éppen hova utazzanak el egy kicsit
pihenni.”

Ez a felvezető szöveg a határozott névelő használatával általánosítja, homogenizálja a
nyugdíjasokat („a magyar nyugdíjas” és „a külföldiek”), mintha valamennyiükre igazak
lennének az állítások. A szöveg két csoportot állít fel, a magyar nyugdíjasokhoz a munka
és a mindennapi spórolás képét társítja, a külföldiekhez pedig a mindennapi szórakozásét.
A riport tehát egy homogenizáló, az egyes csoportok között egyértelmű, éles határokat
felállító értelmezési keretet kínál fel a nézőknek. Mialatt ez a narráció elhangzik, a
következő képeket látja a néző. Amikor azt halljuk, hogy a magyar nyugdíjasok azon törik
fejüket, mi kerüljön másnap az asztalra, az első megszólalót, a Magyarországon dolgozó
nyugdíjas férfit, feleségét és unokáját látjuk otthoni környezetükben. A férfi és unokája
éppen egy főzelékből mernek tányérjukba, a feleség előtt nincs tányér. Majd amikor a
narráció az osztrák és finn nyugdíjasokhoz ér, először a másik magyar férfit látjuk, aki
Ausztriában dolgozott. Őt szintén egy benti térben, a háttérben a tévé megy, az asztalon
virágcsokor, a férfi pedig feleségével kávézik. Végül a geresdlaki finn házaspárt látjuk,
kint a kertben egy asztalnál, a feleség épp férjének poharába tölt valamilyen italt, később
pedig jégkrémet esznek. A képek tehát követik a narráció ívét: mialatt a narratívában a
„keményen átdolgozott évektől” eljutunk a „mindennapi utazgatásig”, addig vizuálisan a
szerény életmódot szimbolizáló főzeléktől indulva érkezik a néző a kikapcsolódást
szimbolizáló tévézéssel egybekötött kávézáson át a kerti pihenés világába. Jó példa ez arra,
hogyan konstruálódik a jelentés a műfaj multimodalitásának kihasználásával (vö. McKay
2011).
Egy másik példa a nézői szimpátia irányítására az egyes szereplők
megnevezésének különböző módjai. A Magyarországon dolgozó nyugdíjas férfira először
keresztnevén, Péterként utal a narrátor („Péter és felesége Felsőcsatáron élnek, mindketten
nyugdíjasok”), később a riportban már a magázó, de egyben kedveskedő tiszteletet sugalló
Péter bácsi forma hangzik el („A család már évtizedek óta működtet egy borászatot, Péter
bácsi a mai napig ott tevékenykedik.”). A másik magyar férfi végig keresztnevén,
Józsefként kerül említésre a riportban: „József tehát két helyről kap nyugdíjat, így az ő
nyugdíja csaknem négyszer annyi, mint Péter bácsiéké. József Ausztriában dolgozott
toronydarusként.” Itt egy mondaton belül hallja a néző a két eltérő megnevezési stratégiát.
Míg a keresztnév használatával a néző és a szereplők között semlegesebb viszonyt, addig a
Péter bácsiék megnevezéssel bensőségesebb viszonyt teremt meg a riport. Míg a magyar
szereplők tehát vagy keresztnevükkel vagy a még bizalmasabb bácsi utótaggal
szerepelnek, addig a finn szereplőket, amikor először nevezi meg őket a narrátor, teljes
nevükön említi: „Markku és Satu Juuti finn nyugdíjasok”. A hivatalos forma, a kereszt- és
vezetéknév együttes alkalmazásával a finn szereplők kerülnek legtávolabb a nézőtől.
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A finn szereplők és a nézők közötti távolságtartó viszony megteremtésében egy
további nyelvi megoldásnak, az utólagos szinkrontolmácsolásnak (voice-over
translation61, vö. Franco et al. 2010) is szerepe van. A riportban a finnek angolul
beszélnek, ami a háttérben hallható marad, de a nézők a tolmácsolt magyar szövegre
koncentrálnak. Ahogy Franco és szerzőtársai (2010: 25) megjegyzik, a médiában
alkalmazott fordítói megoldások közül az utólagos szinkrontolmácsolás szerepe általában
az autenticitás megteremtése: a néző vagy hallgató az első néhány másodpercben csak az
eredeti szöveget hallja, ami a tolmácsolt szöveg alatt is érzékelhető marad, ezáltal a
valóság is reprezentálódik a riportban. Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy amit a nézők
hallanak, a fordítás, az az eredeti mondandónak csupán egy reprezentációja (Franco
alapján Orero 2006: 2). Esetünkben lényeges az is, hogy a közvetítő hang megjelenésével
távolság születik néző és szereplő között, amit a tolmács semleges, hivatalos stílust idéző
intonációja még inkább erősít.
A legexplicitebb állásfoglalást a narrátortól a riport végén halljuk. Az egész
életében Magyarországon dolgozó „Péter bácsit” látjuk pincéjében, aki éppen egy pohár
bort kóstolgat, mialatt a kamera a szereplő szemeit szuperközeli felvételben mutatja.
Ahogy Jewitt és Oyama is rámutatnak (2001: 146), a közeli felvétel a szereplő és a néző
között intimitást teremt. A való életben csak olyan embert láthatnánk ilyen közelről, akivel
intim, közvetlen kapcsolatban vagyunk. Mialatt tehát „Péter bácsi” beenged minket privát
szférájába, és intim közelségből látjuk, a következő szöveg hangzik el:
„Nyugdíjasként általában mindenki meg szeretné valósítani azokat az álmokat, amiket
fiatalként nem tudott. Hiszen az egész életük arról szólt, hogy saját magukat háttérbe szorítva
dolgoztak és dolgoztak, amennyit csak bírtak.”

Ismét tematizálódik tehát a „kemény munka” világa, illetve az azt követő kikapcsolódás
időszaka. De itt már nemcsak konkrét szereplőink kapcsán, hanem egy általánosított síkon
(„általában mindenki”). A nyugdíjas évek szórakozását a nézőhöz közel hozott magyar
szereplő számára a borral való foglalatosság jelenti, míg a finn férfi szereplő számára
valamilyen, a magyar nézőnek sokkal extrémebb elfoglaltságot:
„Az én fő hobbim a kutyatréning. Van két angolszetterem, velük járunk vadászni is egyébként
Finnországban. Ide is szoktam őket hozni magammal. Most nincsenek itt. Finnországban
maradtak, mert ez az idő nekik már túl meleg.”

Miközben ezt halljuk, a két finn szereplőt az interjúknál megszokott, semlegesebb, a
személyt a mellrésztől fölfelé mutató vágásban látjuk, a kép alatt megjelenő szövegsávban
pedig ezt olvassuk: „Nyugdíj, óriási különbség”. Ezután a narrátortól elhangzik a riport
legexplicitebb állásfoglalást tartalmazó mondata: „Ezt egy átlagos magyar százezer
forintos nyugdíjból aligha lehet teljesíteni”. Elsősorban az aligha módosítószó jelzi a
narrátor (szerkesztő) saját, értékítéletét tartalmazó véleményét. Majd a riport mind
narratívájában, mint képi világában kilép a három megszólaló házaspár kontextusából, és
egy szélesebb társadalmi kérdéshez kapcsolja a három megismert házaspár történetét:
„Magyarországon csaknem két és fél millióan jogosultak nyugdíjra. Ebből több mint
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egymillióan csupán 60-70 ezer forintot kapnak havonta.” – halljuk, miközben a finnek
zöldellő, nyári kertje után egy nagyvárosi téli utcaképet és a személyes történetek után az
utca forgatagának emberét látjuk, ami éles kontrasztot teremt.
A fenti példák rámutatnak, hogyan hozza közel a riport nyelvi, vizuális és
akusztikai megoldásaival a magyar, nehezebb helyzetben lévő szereplőt a nézőhöz, és
hogyan távolítja el a finn megszólalókat. A riport ezzel egy geresdlaki diskurzust egészen
más kontextusban fogalmaz újra. A finnek és a magyarok anyagi helyzetének
összehasonlításával a szezonális migráció jelenségéhez a geresdlaki kontextustól egészen
eltérő, a nézőben negativitást, frusztrációt keltő jelentések tapadnak. Az ilyen
médiamegjelenéseknek a geresdlaki interetnikus kapcsolatokra akár negatív hatása is lehet.
Terepmunkáim tapasztalata alapján a finnek nyitottak a riporterek megkeresésére, és a falu
népszerűsítésének szolgálatában legtöbbjük szívesen nyilatkozik. Többségük azonban az
elkészült magyar nyelvű anyagokat nem vagy csak részben érti, illetve a nyilatkozatok
során nyelvtudásuk befolyásolja, hogy mennyire árnyaltan tudják kifejezni mondandójukat.
A média képviselői tehát mind a riportok elkészítése alatt, mind azok utómunkálatai során
– amelyeknek lényegi nyelvi szempontjai is vannak, például ahogy láttuk, a tolmácsolás
módjának megválasztása is hozzájárul a jelentés konstruálásához – a nyelvi kódokhoz
való hozzáférés tekintetében hatalmi, fölérendelt pozícióban van a közösséghez és
finnekhez képest (vö. a bourdieu-i szimbolikus hatalom fogalmával). Nagy felelőssége
van tehát abban, hogy ezzel a fölérendelt pozícióval hogyan gazdálkodik.
A harmadik példa a legjelentősebb finn napilap, a Helsingin Sanomat
Geresdlakról 2016. szeptember 25-én online megjelent cikke62. A cikket az újság egy éven
át Budapestről tudósító újságírója készítette (2017 januárjában ért véget megbízatása). Az
újságíró egy éves megbízatása idején készült írásainak döntő többsége az ország politikai
eseményeivel foglalkozott, kritikai nézőpontból. Az újság olvasói számára a Geresdlakról
szóló cikk is ezekkel a cikkekkel kerül intertextuális kapcsolatba. A geresdlaki finnekről
szóló cikket olvasva az újság hasábjain megjelenő korábbi cikkekben közvetített
értelmezések is aktiválódnak a befogadóban (vö. Pietikäinen–Mäntynen 2009: 118).
A cikk jó példája annak az újságírói gyakorlatnak, amikor a szerző az olvasót
magával viszi a helyszínre, azaz nem elbeszéli ottjárta történetét és a látottakat, hanem
annak illúzióját kelti, hogy az események ott és akkor történnek, amelyeknek az olvasó is
részese. Ennek egyik fő nyelvi eszköze az események leírásakor a jelen idő használata. A
kérdéses cikk például így kezdődik:
„Pormestari tulee innoissaan vastaan kylän monitoimitalon pihalla. ”Tulitte juuri oikeaan
aikaan. Suomalaiset ovat juuri tulleet metsästämästä ja ovat täynnä adrenaliinia”, Tibor
Habjánecz sanoo ohjatessaan sisälle saliin.”
’A polgármester lelkesen jön elém a falu kultúrházának udvarán. „Éppen jókor érkezett. A
finnek éppen megérkeztek a vadászatból és tele vannak adrenalinnal” – mondja Habjánecz
Tibor, miközben bevezet a terembe’.
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A cikk első mondata a jelen idő használatával, illetve a polgármester hangjának
megszólaltatásával az események közepébe vág. Arról nem kap információt az olvasó,
hogy az újságíró milyen nyelven kommunikált a polgármesterrel. A kommunikációra
vonatkozó metainformációk kihagyása is elősegíti, hogy az olvasó mielőbb bevonódjon az
események forgatagába, hiszen így – a fordítás kiiktatásával – közvetlenebb kapcsolata
alakul ki a szereplőkkel. Majd a következő mondatban a szerző a fizikai látvány leírásának
eszközét használja arra, hogy az olvasót is a geresdlaki jelenetek részesévé tegye.
„Pöydän ääressä istuu kaksi miestä ja syö keittoa. Ei ole peijaisviinoja vaan kahdenlaista
vettä. Kuplilla ja ilman.”
’Az asztalnál két férfi ül és levest eszik. Nem a vadászatra koccintanak, csupán kétféle víz van
az asztalon. Buborékos és mentes.’

A későbbi jelenetek leírásánál hasonló megoldással találkozunk:
„Kylän monitoimitilassa ruokala alkaa täyttyä lounastavista koululaisista. Tuupasen veljekset
ovat saaneet syötyä. He vievät katsomaan saalista kylmävarastolle.”
’A falu kultúrházában az étkezde kezd megtelni az ebédelő iskolásokkal. A Tuupanen testvérek
megebédeltek. Elviszik a zsákmány a hűtőházba.’

A jelen idő használatával, valamint a jelenetek között eltelt idő érzékeltetésével („a
Tuupanen testvérek megebédeltek”) az olvasó is a helyszínen érezheti magát. Az egyes
jeleneteket a megszólalók vagy az újságíró hangjának érzékeltetésével töri meg a szöveg,
és az ilyen köztes szakaszokban kapja meg az olvasó a jelenetek értelmezéséhez szükséges
információt a faluról, a finnekről és az aktuális eseményekről. Olyan részlete is van a
cikknek, ahol a megszólaltatott helyiek és az újságíró hangja keveredik (vö. Pietikäinen–
Mäntynen 2009: 124):
„Kyläläisten mukaan suomalaiset ovat integroituneet osaksi elämää. He laulavat mukana
kuorossa ja järjestävät suuret vappujuhlat kyläläisille. Joitakin outoja tapoja on.
74-vuotias Katalin Baurne kertoo suomalaisten sauvakävelevän toisinaan kylän raitilla.
Jotkut paikalliset nuoret ovat innostuneet kokeilemaan. Baurne ei.
”Suomalaiset ovat täysin ok. He ovat kotiutuneet hyvin, moikkaavat kadulla ja hymyilevät.”
Vieressä seisoo Terez Weitzelne, 75. Molemmat ovat unkarinsaksalaisia. Gresdlakin
asukkaista on noin 20 prosenttia saksalaisia, mikä kertoo osaltaan alueen monikulttuurisesta
historiasta.
Toisen maailmansodan jälkeen iso osa etnisistä saksalaisista karkotettiin maasta. Myös
Baurnen ja Weitzelnen sukulaisia joutui silloin vankileireille. Nyt he elävät Euroopassa, jossa
naapuriksi voi tulla vapaasti rajojen yli sauvakävelevä suomalainen.”
’A falubeliek szerint a finnek integrálódnak a falu életébe. Énekelnek a kórusban és nagy
május elsejei ünnepséget rendeznek a falubelieknek. Bizonyos furcsa szokásaik is vannak.
A 74 éves Baurne Katalin azt meséli, hogy a finnek botokkal sétálnak a falu utcáin. Néhány
helyi fiatal is fellelkesedett és kipróbálta. Baurne nem.
„A finnek teljesen okék. Jól beilleszkedtek, köszönnek az utcán és mosolyognak.”
Mellette áll Weitzelne Terez, 75. Mindketten magyarországi németek. Geresdlak
lakosságának mintegy 20 százaléka német, ami a környék multikulturális történelméről
árulkodik.
A második világháborút követően a német etnikum nagy részét kitelepítették az országból.
Ekkor Baurne és Weitzelne rokonai is munkatáborba kerültek. Most egy olyan Európában
élnek, ahol a szomszédjuk egy, a határokon szabadon átnordicwalkingozó finn is lehet’.
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Ebben a részletben két falubeli hölgy hangja is megszólal, részben közvetlenül (az
idézőjelek között, vö. Pietikäinen–Mäntynen 2009: 125), részben pedig a szerző hangján
keresztül. Nem tudjuk meg, hogy pontosan milyen információk hangzottak el a két
megszólaló etnikai hovatartozásáról és családi történetéről. A falubeli beszélgetést az
újságíró tágabb társadalmi eseményekkel, először a kitelepítéssel, majd a jelenlegi európai
helyzettel köti össze úgy, hogy saját és a megszólalók hangja keveredik az idézet utolsó
mondataiban. Az az információ, hogy a két megszólaló rokonai fogságba kerültek, a
falubeli asszonyok hangját szólaltatja meg, majd a rákövetkező mondat az újságíró hangja
(„Most egy olyan Európában élnek, ahol a szomszédjuk egy, a határokon szabadon
átnordicwalkingozó finn is lehet”). Azzal, hogy a szerző olyan nyelvi megoldást választ,
amelyben e két hangot nem választja el az olvasó számára határozottabban egymástól,
saját mondandóját a falubeliek hangjával keverve teszi legitimmé. Pietikäinen és
Mäntynen is felhívja a figyelmet rá, a különböző hangok megjelenítésének nyelvi eszközei
az egyes véleményeket felerősíthetik vagy háttérbe szoríthatják (2009: 125). A szerző
európai határokról írt mondandója pedig a magyarországi küldetése idején írt többi, kritikai
hangvételű újságcikk ismeretében – azaz az intertextualitás hatásainak következtében – kap
pluszjelentést.
Nem ez az egyetlen politikai kontextust felidéző szerzői hang a szövegben. Egy
korábbi bekezdésben is tematizálódott már ez az értelmezési keret:
„Saariston tilalla on käynnissä syksyinen viininkorjuu. Se tehdään talkootyönä paikallisten
kanssa.
Jos EU:lla olisi mainosvideo eurooppalaisten yhteiselosta, se näyttäisi todennäköisesti tältä.
Saaristo kerää viinirypäleitä sankoihin paikallisten naisten avustukselle. Miehet kaatavat
rypäleet koneeseen, joka siivoaa rangat ja kannat pois. Ympärillä aukeaa pustamainen laaja
aukea.
”Viihdyn täällä ihan kympillä”, Saaristo sanoo.”
’Saaristo birtokán éppen az őszi szüret zajlik. A helybeliekkel közösen, csapatmunkában’.
Ha az EU-nak lenne egy reklámvideója az európaiak együttéléséről, az bizonyára így
nézne ki. Saaristo a vödrökbe gyűjti a szőlőt, a helyi asszonyok segítségével. A férfiak a gépbe
öntik, ami leszemezi a fürtöket. Körülöttük elterül a pusztaszerű széles határ.
„Prímán érzem itt magam” – mondja Saaristo’.

Ebben a részletben az Európai Unióra utal a szerző. A szöveg ismét a jelen idő
használatával teremt közvetlen kapcsolatot olvasó és a szereplők között, majd a látható
környezet stilizált leírásával a korábban már bemutatott gyakorlatot, a mesevilág
megteremtését alkalmazza. A finn lakos hangjának beemelésével pedig igazolja, hogy a
cikkben létrehozott minivilág a valóságot tükrözi. A szöveg kohéziójának egyik forrása a
geresdlaki diskurzusok politikai diskurzusokhoz való visszatérő kapcsolása.
Összességében tehát ez a cikk arra példa, hogyan kerülnek a geresdlaki diskurzusok
(melyek közül a cikk többet tárgyal, így például az idősödő lakosság problémáját, a finnek
beilleszkedésének kérdéseit) olyan kontextusba, ahol egészen más társadalmi
jelenségekhez, akár politikai diskurzusokhoz kapcsolódnak. Az olvasó „történeti testétől”
(Scollon–Scollon 2004) függően (például olvasta-e a szerző többi Magyarországról szóló
cikkét, járt-e Magyarországon, beszél-e magyarul, milyen híradásokat olvas az országról
stb.) Geresdlak akár a véleményformáláshoz használt eszközzé is válhat, és ebben a
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cikk nyelvi megoldásainak is döntő szerepe van. Nem véletlenül váltott ki a cikk a
kommentelők között hevesebb reakciókat is (a kommentek elemzését l. a dolgozat 3.3.1.
fejezetében).
Az itt elemzett, Geresdlakról szóló médiamegjelenésekről összegezve a következő
megállapításokat tehetjük. Általánosságban jellemző, hogy a riportok és cikkek
Geresdlakot a hétköznapitól eltérő, meseszerű, a pozitív emberi kapcsolatokat
szimbolizáló közösségként konstruálják meg. A meseszerű kép megteremtésének a
többnyelvű kommunikáció és a nyelvtanulási aktivitások bemutatása is eszköze. Az,
hogy e gyakorlat milyen hatással van a befogadók elgondolásaira, például nyelvi
ideológiáira, nagymértékben függ az adott néző/hallgató/olvasó ismereteitől,
tapasztalataitól stb. Messzemenő következtetések levonásához e kérdésben további
kutatómunkára lenne szükség. Általánosan annyi megállapítható, hogy noha egyrészt ezek
az anyagok a nézők, hallgatók és olvasók figyelmét a többnyelvűség és nyelvtanulás
kérdéseire, részben a német nemzetiség nyelvi helyzetére irányítják, azzal, hogy a
többnyelvű közösséget mint különlegességet reprezentálják, a többnyelvűséget a
normától eltérő helyzetté is teszik. Ez pedig nem arra hívja fel a befogadók figyelmét,
hogy őket is a többnyelvűség számos, közvetlenül tapasztalható formája veszi körül
mindennapjaikban.
A három részletesebben elemzett példa arra mutatott rá, hogyan helyezik új
kontextusba a riportok és cikkek a falubeli diskurzusokat, és hogyan kapcsolják akár
feszültségteli társadalmi-politikai kérdésekhez azokat. E gyakorlatok a geresdlaki
közösségben akár az interetnikus kapcsolatokra negatív hatással is lehetnek. De a
diskurzusok egymáshoz kapcsolódása nemcsak vertikálisan, a falubeli és a szélesebb
társadalmi jelenségek viszonya szempontjából, hanem horizontálisan, az egyes
médiamegjelenések között fellépő intertextuális kapcsolat szempontjából is fontos. Számos
pozitív hatása is lehet annak, hogy e riportok és cikkek megteremtik a geresdlaki
mesevilágot, hiszen a külső érdeklődés, a pozitív értékekkel való folyamatos szembesülés a
lokális identitást, büszkeségérzetet erősítheti azokban a helybeliekben, akik kultúrája és
mindennapi gyakorlatai megjelennek a médiaanyagokban. Láttuk, hogy a pozitív közösségi
kép konstruálása a helyi társadalmi gyakorlatoknak is fontos része. Ha azonban ezzel a
képpel kevésbé tud azonosulni a geresdlaki befogadó, az az interetnikus kapcsolatokra és
mindennapi közérzetére negatív hatással is lehet, ahogy erre például az alább idézett fiatal
adatközlő véleményéből következtethetünk:
Tm: És ezek a cikkek úgy mutatták be az életet, ahogy itt tényleg zajlik?
(hosszú szünet)
Ak: Közel volt a valósághoz. Inkább úgy mondom.
Tm: De mi volt, ami túlzás volt vagy nem igaz?
Ak: Hát itt igazából /…/ amit mindenki fúj, hogy itt milyen nyugodtság van meg minden. Hát
nem. Itt egyáltalán nincs nyugodtság. Hogy itt milyen nyugodt az élet. Őneki lehet. De
szerintem egy finn kultúra nem összehasonlítható egy magyarral. Ahogy a finnek, meg ahogy a
magyarok élnek, az így ég és föld. Szerintem mi egy olyan stresszes életet élünk, mint az állat.
Őhozzájuk képest.
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Az adatközlő szerint az a kép, amelyet a média megteremt, és amit ő mindennapjaiban
tapasztal, nem felel meg egymásnak. A finnek és nem finnek közötti különbség
felnagyítódik, ami a saját életkörülmények leértékeléséhez, frusztrált életérzéshez vezethet.
Összegzés
A fejezetben azt vizsgáltam, hogy milyen kontextusban, milyen diszkurzív megoldásokon
keresztül válnak a geresdlaki nyelvi és kulturális erőforrások áruvá, és ennek milyen
hatásai lehetnek. A geresdlaki kommodifikációs gyakorlatokat három csoportba soroltam
aszerint, hogy az általuk mobilizált nyelvi és kulturális erőforrások és diskurzusok
mekkora ívet járnak be, mennyire kerülnek új kontextusokba.
Az egyéni szinten működő, az egész közösség szempontjából a legkisebb hatással
bíró kommodifikációs gyakorlatokat az ingatlan- és szálláshirdetések elemzésével
vizsgáltam. Megállapítottam, hogy a hirdetések elsősorban a tájat, illetve a helyiek nyitott
attitűdjét, a pozitív emberi kapcsolatokat emelik ki mint a település értékeit. A nyelvi és
kulturális erőforrások elsősorban a globális színtéren, tehát abban az ingatlanhirdetésben
válnak az eladásra kínált ingatlan hozzáadott értékévé, amelyet a jelenlegi finn tulajdonos
egy finn ingatlanportálon árul.
A közösségi szinten jelentkező kommodifikációs gyakorlatokat elsősorban a
Gőzgombóc Fesztivál példáján keresztül tárgyaltuk. A fesztivál – hasonlóan a geresdlaki
kiállítások többségéhez – a kisebbségi kultúra erőforrásaiból építkezik. Ugyanakkor a
fesztivál explicit módon nem mint kisebbségi fesztivál került a közösségben
megfogalmazásra, így nem merültek fel a fesztivál nyelvpolitikai döntései kapcsán
dilemmák, egyértelműen a többségi, magyar nyelv a fesztivál elsődlegesen alkalmazott
nyelvi kódja. A többi nyelvi erőforrásnak vagy a külföldi vendégekkel történő
kommunikációban van funkcionális, vagy az autenticitás, illetve az egzotikum
megteremtésében van szimbolikus szerepe. Bemutattam, hogy a kezdetben elsősorban a
helyi közösségnek szóló fesztivál mára a régióban közismert, önfenntartó eseménnyé nőtte
ki magát. E folyamat együtt járt a márkaépítéssel. Előbb a közösség autentifikálta e
terméket mint helyi tőkét, például azáltal, hogy a hitelesség szimbólumának tartott idős
generációt is bevonta a fesztivál megvalósításába. Majd felülről lefelé, az országos védjegy
elnyerésével és a Baranya Megyei Kincsestárba való bekerüléssel is megtörtént az
autentifikáció. E felülről lefelé zajló, a nemzetállam ideológiájában sztenderdizálódó
kommodifikációs gyakorlatok magukban hordozzák a veszélyt, hogy a kisebbségi
erőforrások homogenizálódnak, azaz a kisebbségi közösségek termékei az egységes
„nemzet” büszkeségeivé válnak. Nagy a felelőssége e kérdésben a nemzetállamot
képviselő szereplőknek, hogy az ilyen tágabb turisztikai színtéren zajló kommodifikációs
gyakorlatokban (vö. a hungarikumok kérdésével) helyet biztosítson a kisebbség hangjának
is. Ehhez a kisebbségek hatékony, konszenzuson alapuló érdekképviselete
nélkülözhetetlen.
Emellett még egy dilemma kirajzolódott a fesztivál sikere kapcsán. Ha az
infrastrukturális feltételeket kinövi a fesztivál, az a hitelesség konstrukcióját rombolhatja
le. A közösségnek tehát nemcsak abban kell döntéseket hoznia, hogy mit és milyen
formában tesz kommodifikálható erőforrássá, hanem a szükséges kompetenciák
fejlesztésére is szüksége van, például az anyagi források megtalálásához.
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Végül a szereplők legszélesebb skáláját bevonó, egyben a geresdlaki diskurzusokat
kontextusukból
leginkább
kiemelő
kommodifikációs
gyakorlatokat,
a
médiamegjelenéseket vizsgáltam. Kiderült, hogy a geresdlaki nyelvi erőforrásoknak, a
többnyelvűségnek központi szerepe van a faluról a médiában kialakított jellegzetes
kép megteremtésében. Másrészről rámutattam, hogy a geresdlaki diskurzusok egy-egy
kiragadott kérdéskörét hogyan kapcsolják a cikkek és riportok szélesebb társadalmi
kérdésekhez, és nyelvi megoldásaikkal hogyan alakítják a befogadók elgondolásait.
Összességében tehát elmondhatjuk, hogy az új gazdaság, a késő kapitalizmus
jelentette új társadalmi környezetben a nyelvi és a hozzá szorosan tapadó kulturális
erőforrások újraértelmezésére Geresdlakon is látunk példákat. A kérdéskör részletesebb
vizsgálata az értekezés fő kérdésfeltevése szempontjából releváns volt. A kommodifikáció
folyamatában a nyelvi és kulturális erőforrások új jelentéseket kapnak. Láttunk példát arra,
hogyan válnak az otthonosság és befogadás szimbólumává az ingatlanhirdetésekben, az
autenticitás szimbólumává a fesztivál esetében vagy éppen az egzotikum
megteremtésének eszközeivé a médiamegjelenések esetében. E folyamatok külső és belső
szereplők, helyi és nem helyi döntéshozók aktivitásainak összjátékában alakulnak, és nem
mentesek a nyitott, olykor feszültséget is generáló kérdésektől.
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5. Összegzés és kitekintés
A dolgozat fő kérdésfeltevése az volt, hogyan hat a geresdlaki közösségben a megváltozó
társadalmi környezet, elsősorban a külföldiek megjelenése a nyelvi gyakorlatokra. Ahogy
az a geresdlaki diskurzusokat áttekintő fejezetből kiderült, a szezonális migráció több, a
globalizáció, a mobilitás és a technológiai fejlődés jelentette változással egyszerre fejti ki
hatását a vizsgált közösségben. Tágabb értelemben e kérdésfeltevés tehát azt vizsgálta,
hogyan ágyazódik a nyelvhasználat szélesebb társadalmi folyamatokba; hogyan függ össze
a nyelvhasználat mikro- és makroszintje (vö. Pennycook 2010: 123).
A dolgozat elméleti kiindulópontja az volt, hogy a nyelv társas gyakorlat (vö.
például Hymes 1968, 1974, Heller 2007, Pennycook 2010). Alapvetőnek tekintem, hogy a
nyelvi formák társas eredetűek, továbbá, hogy maga a jelentésteremtés is aktuális helyen és
időben, a társas viszonyok függvényében zajlik. Nyelvi gyakorlatainkkal pedig nemcsak a
nyelvi formák meglévő jelentéseit módosítjuk, hanem a társas viszonyokat, végső soron
pedig a társadalmi gyakorlatokat is alakítjuk. E kiindulópontnak megfelelően a dolgozat
elméleti fejezeteiben kidolgoztam a használt terminológiát, valamint a jelentésteremtés
néhány elméleti modelljét mutattam be, különös tekintettel a jelentéskonstruálás és a társas
viszonyok összefüggéseinek, illetve a nyelvi erőforrások áruvá válásának kérdéseire. Ezt
követően a választott módszert, a nexusanalízist ismertettem és annak fogalmait a kutatási
kérdésnek megfelelően értelmeztem.
A dolgozat jelen összegző fejezetének célja egyrészt az eredmények tágabb
társadalmi folyamatok tükrében való értelmezése, másrészt a választott elméleti háttér és
módszer értékelése. Az elemzett példák rámutattak, hogy a közösség tagjai nyelvi
erőforrásaikat kontextustól függően mobilizálják, a nyelvi elemek indexikus mezője a
jelentésteremtés folyamatában bővül, és diszkurzív munkájukkal a szereplők nemcsak
egymás közötti viszonyaikat, hanem az egyes nyelvi erőforrásokhoz tapadó értékeket és
elgondolásokat is formálják, ami ismét visszahat a nyelvi gyakorlatokra. Az alábbiakban e
körforgásról tett főbb megállapításaimat foglalom össze.
Változatos nyelvi repertoárok
Alapvető eredménye a dolgozatnak annak bemutatása, hogy Geresdlakon a többnyelvűség
mindennapi jelenség, amely változatos formákban van jelen. Lényeges, hogy a faluban
zajló társadalmi változások, amelyek a nyelvi repertoárokra is hatással vannak, nem
egyforma mértékben érintik a közösség tagjait. Ez a dolgozatban elsősorban a beköltöző
finnekkel való kapcsolattartás mennyiségének és minőségének kérdésében mutatkozott
meg, de minden egyéb jelenség esetében igaz, hogy egyéni helyzet függvénye bármely
változás.
A megismert, német nemzetiségű és cigány résztvevők esetében azt mondhatjuk,
hogy többnyelvűek, azaz nyelvi repertoárjaikba konvencionálisan különálló nyelvekként
definiált erőforrások tartoznak. A településen az olyan beszélők is (például a közösségbe
beházasodók vagy máshonnan betelepült újabb lakosok), akik elsődleges vagy másodlagos
szocializációjuk során nem ismerkedtek meg a magyaron kívül más nyelvekkel, geresdlaki
hétköznapjaikban kapcsolatba kerülnek – ha másként nem, a nyelvi tájképen keresztül – a
többségi, magyar nyelven kívüli nyelvekkel. Ugyanakkor ez a többnyelvűség tudatosan
181

kevéssé reflektált, az adatközlők sokszor nem tulajdonítottak jelentőséget az őket
körülvevő nyelvi erőforrások változatosságának. Ahogy láttuk, a faluba beköltöző finnek is
általában többnyelvű repertoárral érkeznek a településre, jóllehet, többen olyan nyelveket
beszélnek, amelyeknek egy globális skálán ugyan magas a presztízsük, a faluban viszont
nincs piaci értékük (mint az angol vagy a svéd). Emiatt többen nyelvtanulásba kezdenek,
döntéseiket pedig a különböző nyelvekről alkotott elgondolásaik, az azokhoz fűződő
indexikus jelentések befolyásolják. Amennyiben németül kezdenek tanulni, az a német
nyelvi gyakorlatok számának növekedéséhez vezet. Azt, hogy németül tanulnak, a
helybeliek kevésbé értékelik, hiszen legtöbbször nem derül ki, hogy ismereteiket újonnan
sajátították el. Magyartanulásuk azonban a helybeliek figyelmét a falu többnyelvűségére
irányítja, hiszen ezáltal explicit tapasztalattá válik, hogy a közösség néhány tagjának nyelvi
repertoárja változik.
Fontos kiemelni, hogy a beszélők nyelvi repertoárja igen heterogén, egy-egy
közösségen belül vagy generációs csoporton belül is nagy a változatosság. Hiába
állíthatóak fel bizonyos általános jellemzők, valójában az egyéni élethelyzetnek és
tapasztalatoknak van döntő szerepe abban, hogy a beszélő milyen nyelvi
erőforrásokhoz fér hozzá.
A dolgozat rámutatott arra is, hogy a nyelvi repertoárok nem fix halmazok, hanem
folyamatos átalakulásban vannak, ahogyan azt a korábbi és újabb szakirodalom is
hangsúlyozza (például Gal 1987, Bartha 1998, Blommaert 2010). Az olyan, általánosabb
jelenségek mellett, mint a külföldi munkavállalás, a turisztikai mobilitás, a
médiafogyasztás, Geresdlakon a szezonális migráció is bővíti a formális és informális
nyelvtanulás lehetőségeit, gondoljunk a nyelvtanfolyamtól a többnyelvű nyelvi tájképig
tartó változatos skálára. A nyelvcsere folyamatával ugyanakkor a repertoárok bizonyos
elemei mind kevesebb szerephez jutnak.
Az, hogy egy beszélő nyelvi repertoárjába milyen elemek tartoznak, és azokhoz
milyen értékek fűződnek, hatással van a közösségi életben való részvételére, illetve a
tágabb társadalmi környezetben való boldogulására is. Azok, akik hozzáférnek és
kötődnek a közösségi színtereken értékelt nyelvi és kulturális erőforrásokhoz, aktívabban
vesznek részt a közösség életében, például a különböző rendezvényeken. Ha valaki
nyelvtudását, kommunikációs kompetenciáját jónak és hitelesnek tartja, és ezt a közösség
is így gondolja, akkor a közösségi élet színterein központi szerephez is juthat. Ha valaki
tud németül kommunikálni, növeli az esélyét a településre érkező külföldiekkel történő
kapcsolatteremtésnek is. Amennyiben azonban ismereteit leértékeli, csökkenti
részvételének esélyét a többnyelvű társalgásokban. Az, hogy a cigány nyelvek semmilyen
formában nem válnak a közösségi élet részeivé, azokat nem tekintik kommodifikálható
tőkének, a cigány nyelveket beszélő lakosok közösségi részvételét csökkenti, és a közösség
periferikus helyzetét stabilizálja. De a hozzáférésnek jelentősége van az iskolai oktatásban
is. Az, hogy az egyes gyerekeket otthon milyen nyelvi környezet veszi körül, befolyással
van az iskolai nyelvelsajátítás sikerességére, legyen szó bármilyen, kisebbségi vagy
többségi környezetből érkező gyermekről (Bartha 2002, Kiss 2006). Ha például van a
családban a helyi németet még esetleg használó nagyszülő, az pozitív hatással lehet a
német nyelv tanulására. A nyelvelsajátítás különböző útjai, az elsődleges és másodlagos
szocializáció során elsajátított ismeretek, illetve a közvetített ideológiák azután
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befolyásolják a későbbi munkaerőpiaci szerepeket is. Láttuk, hogy a magyarországi és a
német nyelvterület munkaerőpiacán nem egyforma módon és mértékben hasznosíthatóak a
különböző német nyelvi erőforrások.
A közösség diszkurzív munkájának következményei
A többnyelvű szóbeli és online társalgások példái rámutattak, hogy a beszélők birtokában
lévő nyelvi erőforrások amellett, hogy funkcionális célokat látnak el, új jelentéseket
kapnak, amelyeknek szerepük van a személyközi viszonyok alakításában. Például a
hitelesség, az autenticitás és az egzotikum kifejezőeszközeivé válhatnak, amivel a beszélők
megbízhatóságuknak, a közösséghez tartozásuknak vagy a másik iránti nyitottságuknak
adnak hangot. A nyelvről való beszéd elemzésében azonban azt is tetten értük, hogy a
nyelvi erőforrások egyúttal éppen a távolság megteremtésének eszközeivé is válhatnak,
ahogyan erre láttunk példát a cigány nyelvváltozatok beszélői értékelésénél.
A dolgozat fontos megállapítása volt, hogy a finnek megjelenésével a
közösségben egy új társas tartomány alakult ki (vö. Agha 2005, 2007). Egy olyan új
közösség jött létre, amelynek tagjai valahogyan értékelik a faluban használt nyelveket és
ezzel befolyásolják használatukat. A helyiek változatos német erőforrásait mobilizáló
beszédmódjának pozitív értékelésével olyan környezetet teremtenek, amely elfogadja a
sztenderd formáktól eltérő változatok alkalmazását, és ez pozitívan befolyásolja a helyiek
német nyelvhasználatát. Ez a környezet ellensúlyozza az oktatási színterekről magukkal
hozott normatív ideológiákat a helyes nyelvhasználat mibenlétét illetően. Még ha az
oktatás kontextusában megismert kategóriák mentén gyakran le is értékelik nyelvtudásukat
a beszélők, a mindennapok funkcionalitást előtérbe helyező nyelvi piacán sikerekről
számoltak be az interjúkban.
Ahogyan azt először a dolgozat előszavában idézett blogbejegyzés, majd a
közösségi diskurzusokat áttekintő 3.3.1. fejezet, illetve a mindennapi élettér
megteremtésének gyakorlatait bemutató 3.3.3. példáin is láttuk, a finnek narratíváikban a
kincsestár metaforájával Geresdlak egy új diszkurzív konstrukcióját hozzák létre. Ezt a
képet azután változatos formában a közösség tagjai számára is közvetítik, a hétköznapi
érintkezéseken keresztül a közösségi élet színterein vállalt aktivitásaiktól kezdve a
médiaszereplésekig. E kép összhangban van a kulturális élet színterein, a közösségi
identitáskonstruálás kreatív gyakorlataival felépített összefogás és egységesség
diskurzusával. Ugyanakkor markánsan eltér a helybeliek által megteremtett periferikus
faluképtől. E két konstrukció gyakori szembekerülése az interetnikus kapcsolatok negatív
irányú változásához is vezethet. Azoknál, akik közvetlen kapcsolatban állnak a finnekkel,
kutatásom során ennek nem tapasztaltam negatív hatásait. Ugyanakkor kiemelt jelentősége
van annak, hogy a közvetlen kapcsolatot tartó közösségi tagokon túl is sor kerüljön
információcserére.
Lényegi megfigyeléseket összegezhetünk a kommodifikáció jelenségköre kapcsán
is. Bizonyos ingatlanhirdetésekben, globális kontextusban a kellemes táj és a jó
infrastrukturális adottságok mellett vált a falu nyelvi és kulturális sokszínűsége tőkévé. A
nyelvi erőforrások nemcsak a személyközi viszonyokban, hanem a közösségi életben is az
autenticitás és egzotikum indexeivé válhatnak, ahogyan azt a fesztivál esetében láttuk. A
kommodifikáció jelensége felhívta a figyelmet arra is, hogy a kisebbségi értékek áruvá
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tétele részben a nemzetállam meghatározta utakon zajlik. Egyrészt az elemzett HÍRvédjegy kapcsán az autentifikáció folyamatában a kisebbségi kultúrához kötődő termék
jelentésmezője átalakulhat és a nemzetállam szimbólumává válhat. Másrészt a kulturális
élet finanszírozási lehetőségeinek formáit is a többségi intézményrendszer határozza meg,
gondoljunk a pályázatok rendszerére.
Ugyanígy a többség felelőssége rajzolódott ki a médiamegjelenések
elemzésénél. A média kontextusába kerülve a nyelvi erőforrásoknak, a többnyelvű
kommunikációról való beszédnek, valamint a kódváltásos beszédmód konkrét
megjelenítésének szerepe van a Geresdlakról kialakított egzotikus kép megteremtésében.
Ez a falu javát is szolgálhatja, például elősegítheti a településre irányuló turizmust.
Ugyanakkor az interetnikus kapcsolatok szempontjából negatív következményekkel is
járhat, ahogy abból a szempontból is kérdések merülnek fel, vajon a többnyelvű
kommunikáció elősegítését szolgálja-e a többnyelvűség mint a normától eltérő, egzotikus
jelenség bemutatása.
A változások értékelése: a nyelvi gyakorlatok alakulásának várható tendenciáiról
Geresdlakon a nyelvcsere korántsem lezárult folyamat. A magyarországi német nemzetiség
általános tendenciájának megfelelően (l. például Erb 2010) itt is igaz, hogy a családon
belüli német nyelvhasználat mindinkább csökken, rendszeresen, a mindennapokban ma
már csak az idős generáció tagjai kommunikálnak a helyi változaton. Ugyanakkor mind a
családi, mind a közösségi színtereken számos formában vannak jelen az egymással
keveredő német nyelvváltozatok, és kontextustól függően a középkorúaknál is aktív német
nyelvhasználatról beszélhetünk. A fiatal generáció esetében is láttuk, hogy a beszélők egy
szűk része a nyelvtudás továbbadására törekszik, mások az iskolában elsajátított
ismereteket a munkaerőpiacon hasznosítják, míg vannak, akiknél elsősorban szimbolikus
funkciót látnak el passzív nyelvi ismereteik. Kiderült, hogy bizonyos esetekben ugyan a
szándék meglenne, a megfelelő stratégiák híján a német nyelv családon belüli
továbbadására mégsem kerül sor. A jelenleg iskoláskorú korosztály nyelvtudása így
elsősorban az intézmények kezében van.
A cigány közösség esetében is a saját változatok használatának csökkenését
regisztráltuk, ugyanakkor e kérdés átfogó vizsgálatához az adatok bővítésére lenne
szükség. A cigány nyelvváltozatok használatát negatívan befolyásolja az is, hogy a
némettel ellentétben e változatok semmilyen új szerepben vagy kontextusban nem tűnnek
fel, kifejezetten csak a szűk családon belüli kommunikáció eszközei. A közösség törlő
ideológiája a nyelvcsere folyamatát gyorsítja, továbbá e tendenciát gyorsítja az is, hogy a
cigány gyerekek az iskolában sem találkozhatnak otthonról hozott nyelvi és kulturális
erőforrásaikkal, illetve – noha erre vonatkozó kutatást ez idáig Geresdlakon nem végeztem
– feltételezhetjük, hogy eleve jelentős nyelvi hátrányból indulnak a többségi (itt most értve
alatta a nem cigány családokat) környezetben szocializálódott társaikhoz képest (vö.
Bartha 2015).
A jelenleg is zajló társadalmi változások, a mobilitás különböző formái, a
szezonális migráció, a közösségi élet fellendülése Geresdlakon a többnyelvű nyelvi
gyakorlatok új színtereit teremtik meg. A finnekkel való kapcsolattartás, a közösségi élet
alkalmain nyíló kommunikációs lehetőségek, a külföldi munkavállalás a német
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nyelvhasználat növekedését segítik elő a közösség bizonyos tagjai számára. E beszélőknél
az, hogy mindennapjaikban német nyelvi ismereteik ismét presztízzsel bírnak, és a
finnekkel szorosabb kapcsolatban lévőknél gazdasági előnyöket is jelenthetnek, pozitívan
befolyásolja a német nyelvtudásról alkotott elgondolásokat. A nyelvi kommodifikáció a
helyi német változat presztízsét a beszélők tágabb körében is növeli.
E változások a helyi német nyelvváltozat eltűnését lassíthatják, hiszen a kulturális
élet felélénkülésével e változat is előtérbe kerül. Azonban a folyamatot meglátásom szerint
jelentősen nem befolyásolja, az idős generáció csökkenésével a lokális változat használata
mindinkább csökken. Jelenleg azonban úgy tűnik, hogy a német nyelv intézményi
színtéren, illetve német nyelvterületen elsajátított változatai a jövőben is részei lesznek a
közösség repertoárjának. Nem feltételezek nyelvváltozat-cserét, azaz nem tartom
valószínűnek, hogy a német sztenderdhez közel álló változatok a családi
kommunikációban átvennék a helyi nyelvváltozat egykori szerepét (a kérdést felveti
például Erb 2010). Ez mindössze néhány, a dolgozatban is bemutatott, általában
értelmiségi család esetében képzelhető el. Ugyanakkor úgy vélem, hogy a német
nyelvváltozatok Geresdlakon nem „idegen nyelvként” lesznek jelen, azaz olyan
változatként, amely kizárólag az oktatási színtérhez vagy a munkavállaláshoz
kötődik, hanem – amennyiben a jelenlegi tendenciák folytatódnak – a közösségi élet és a
rokoni érintkezések színterein is szerepet kapnak majd.
Mindez annak is függvénye, hogy évtizedes távlatban hogyan alakul a faluba
irányuló szezonális migráció folyamata. Ennek nemcsak a többnyelvű kommunikáció
csökkenése vagy növekedése miatt, hanem a „hanyatlás diskurzusának” erősödése miatt is
jelentősége van. Amennyiben a német beköltözőkhöz hasonlóan a finnek faluban töltött
ideje is csökkenni fog, majd házaikat árulni kezdik, az a közösség önmagáról alkotott
képének drasztikus negatív irányú változásához vezethet, ami gátat szabhat a helyi
gazdaság élénkítését célzó tevékenységeknek, például a turizmus fejlesztésének.
A falu lakosságának összetételét és a nyelvi gyakorlatok alakulását a jelenlegi
legnagyobb kihívás, a munkahelyhiány kérdése is meghatározza. A fiatalok elköltözése a
nyelvátadás megszakadásához vezet. A cigány lakosok szociális helyzete, amely sok
esetben alacsony iskolázottságukból és munkanélküliségükből fakad, szintén számos
konfliktus forrása, ahogyan ez országszerte jellemző.
A nemzetállam-építés folyamatában az ország területén élő kisebbségek boldogulásának
egyik feltétele a többségi nyelv elsajátítása. A német nemzetiség esetében a második
világháborút követő történeti események radikálisan befolyásolták a nyelvi gyakorlatokat.
Hiába biztosítottak ma de jure a 2011-es nemzetiségi törvénnyel, illetve az Alaptörvénnyel
a nemzetiségek joga a nyelvhasználathoz és a kultúra ápolásához, valamint az
érdekképviselethez, ennek lehetséges módjait a többség által kijelölt intézményrendszer
határozza meg (vö. Pach 2013, 2015a). Az aprófalvak esetében a közösségek
megmaradását a munkahelyhiány és a lakosság öregedése is nehezíti.
Kutatásom rámutatott, hogy a geresdlaki közösség e folyamatokra igyekszik választ
keresni, amelyben fontos szerep jut a közösség többnyelvűségének. E stratégiateremtésben
a falubelieknek ugyanakkor csak bizonyos csoportjai vesznek részt, és őket is eltérő
motivációk (hatalmi pozíció, szociális érzék, gazdasági érdek vagy ezek kombinációja)
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mozgatják. Hogy e stratégiák arra lesznek elegendőek, hogy a jelenlegi generációk
mindennapjait teszik élhetőbbé, vagy hosszabb távon valódi gazdasági potenciált is
fognak-e jelenteni, ami már a falubeliek szélesebb körét is érintheti, egyelőre nyitott
kérdés. Geresdlakon a nyelvi, kulturális és természeti erőforrások és a működő közösségi
kapcsolati háló ehhez lehetőséget nyújtanak. Ehhez nemcsak a helyi szereplők megfelelő,
az interetnikus kapcsolatokat pozitívan befolyásoló válaszaira, hanem a
kompetenciafejlesztésben a külső szereplők, a többségi társadalom és a nemzetállami
intézményrendszer közreműködésére is szükség van. A következőkben három olyan
javaslatot vázolok fel, amelyek mindezt elősegíthetnék, és amelyek egyben a kutatás
folytatásának lehetőségeire is utalnak.
Javaslatok a vizsgált társadalmi gyakorlat pozitív irányú változtatásához; a kutatás
folytatásának lehetőségei
(A) A helyi gazdaság erősítése
A dolgozat eredményei rámutattak, hogy az interetnikus kapcsolatok pozitív irányú
erősödése szempontjából jelentősége van annak, hogy az egymással közvetlen kapcsolatot
tartó finneken és helyieken túl is sor kerüljön információcserére, a lakosok minél szélesebb
köre ismerhesse meg egymás kultúráját. Erre nyújtana lehetőséget az alábbi javaslat, amely
kutatásom során elsősorban a finnekkel folytatott beszélgetések alapján fogalmazódott
meg.
A településen elképzelhetőnek tartom egy, a szolgáltatások és keresleti igények
cseréjén alapuló közösségi önsegítő rendszer létrehozását. A csereklub tagjai egymásnak
kölcsönösen a mindennapi élet szervezéséhez szükséges szolgáltatásokat és önerőből
létrehozott árucikkeket nyújtanak. A rendszer lényege a pénz kiiktatása, amivel
elkerülhető, hogy az anyagi dimenzió megjelenése az esetleges konfliktusok kikerülése
miatt gátat szabjon a másik felé történő nyitásnak. Ezért fontos eleme a rendszernek az
elérhető és igénybe vett szolgáltatások és áruk folyamatos nyilvántartása. Egy ilyen
rendszer településszintű kiépítése lehetőséget adna arra, hogy olyanok is közvetlen
formában részesülhessenek a szezonális migráció jelentette potenciálból, akikre jelenleg ez
nem igaz, és közelebbről megismerhessék a másik kultúrát. A rendszer várhatóan a
közösségen belüli vállalkozói szellem kialakulásán és kistermelői tevékenység életre
hívásán túl helyi termékek megjelenéséhez is vezethetne, ami a későbbiekben már
közösségen kívüli fogyasztókhoz is elérhet. Az elsajátított kompetenciákat a résztvevők
turisztikai tevékenységek és más fejlesztési projektek megvalósításánál is hasznosíthatnák.
(B) A többnyelvűség kihasználása az oktatásban
A dolgozat eredményeiből az derült ki, hogy az oktatás legalább három fő szempontból
befolyásolja a nyelvi gyakorlatokat. Egyrészt kulcskérdés, hogy mennyire sikeres a
kisebbségi nyelv oktatása, ami nem elválasztható kérdés az anyanyelvi oktatástól, az
olvasástanítás, a szövegértés, kommunikációs kompetencia fejlesztésének tantárgyakon
átívelő feladataitól (vö. Raátz 2015). Másrészt, ahogy láttuk, a beszélők nyelvtudásukat
gyakran az intézményi színtereken elsajátított kategóriák mentén értékelték, a „jó
beszélőről”, „jó nyelvtudásról” alkotott ideológiáikat az oktatás nagymértékben
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befolyásolta, tehát az iskola a nyelvről és nyelvtanulásról ideológiákat, koncepciókat is
közvetít. Harmadrészt az oktatási intézményeknek kulcsszerepe lenne abban is, hogy a
gyerekek (és szüleik, valamint a pedagógusok is) a velük együtt élő, eltérő etnikumú
társaik nyelveiről és nyelvi gyakorlatairól is információhoz jussanak.
A gyerekek változatos nyelvi hátterében potenciált látó, a családi erőforrásokat
bevonó, a nyelvi tudatosság tantárgyakon átívelő jelentőségét felismerő és a nyelvet nem
mint a beszélőn kívül, önmagában létező eszközt szemlélő, az egynyelvűség ideológiájából
kilépő módszertan megvalósulásához a magyarországi oktatáspolitika előtt még számos
feladat áll, a tanárképzéstől az oktatási segédanyagokon át az infrastruktúra fejlesztéséig
(vö. Bartha 2015, Tolcsvai 2015, Mustaparta et al. 2015, Halinen et al. 2015, Hélot 2012).
E munka azonban alulról építkezve is megkezdhető, és Geresdlakon mind a nemzetiségi
óvodában, mind az iskolában jelenleg is vannak példái a helyi nyelvi erőforrások
kihasználásának.
A kutatás folytatásának egyik területét abban látom, hogy a
pedagógusokkal és szülőkkel együttműködve az óvodai és iskolai munka számára olyan
segédanyagokat, ötlettárat dolgozzunk ki, amelyek segítségével a közösség
többnyelvűsége kamatoztatható az intézményi munkában (l. még a dolgozatot záró
modellt).
(C) Kisebbségpolitika, önkormányzati politika
A dolgozat rámutatott, hogy a település önkormányzatának és német nemzetiségi
önkormányzatának nemcsak az intézményrendszer működtetésében, a forráslehívásban van
kiemelt szerepe, hanem a közösségi élet szervezésében is. A pályázati úton elérhető
források lehívása új kompetenciák megszerzésére készteti a helyi irányításban részt vevő
szereplőket, és hasonlóképpen, a kulturális élet konfliktusmentes szervezéséhez is számos
ismeret elsajátítására, közös tanulási folyamatban történő részvételre van szükség. További
kutatás feladata lehetne annak feltérképezése, hogy mennyire elégedett a kisebbségi és a
települési önkormányzat a rendelkezésére álló lehetőségekkel, és mennyire tudja
kihasználni azokat. Tágabb összefüggésben e kérdéskör a kisebbségi képviselet
hatékonyságát vizsgálja, és e területen a kutatások a rendszer hiányosságaira irányítják a
figyelmet. Noha Magyarországon az Alaptörvény 2011 óta a kisebbségi képviselet
korábban sohasem létezett formáját, a parlamenti kedvezményes mandátumszerzés
lehetőségét is biztosítja, erre a gyakorlatban csupán a két legnagyobb, a német és a cigány
közösségnek van matematikai esélye. Ugyanakkor a legutóbbi parlamenti választás az ő
esetükben sem hozott teljes jogú parlamenti részvételt, a rendszer tehát több szempontból
továbbfejlesztendő (a kérdés összegzését és az erre tett javaslatokat l. Pach 2015b).
Amennyiben ehhez külső támogatást, kompetenciát kaphatna, a települési
önkormányzat aktívabban nyithatna a nemzetközi pályázatok felé is. Míg ugyanis az
egyének számára a német nyelvi ismeretek gazdasági potenciált jelentenek, a
településszintű érdekképviselet számára a közösség többnyelvűsége funkcionálisan jóval
kevésbé értékes, hiszen az angol nyelvű piachoz nincs hozzáférése a közösségnek. Ennek
kiküszöbölése megkönnyítené a finn testvértelepülés sikeres Leader-pályázatához hasonló
további nemzetközi pályázatokban történő részvételt. A falu multikulturalitása és
közösségépítő stratégiái a globális piacon, a rurális vidékek új szerepeit kereső
vidékfejlesztési diskurzusokban értékes tőkévé válhatnak (vö. Kumpulainen 2013).
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A dolgozat elméleti keretének és módszerének értékelése
Dolgozatom kiindulópontja, a nyelv társas gyakorlatként történő megközelítése lehetővé
tette, hogy a nyelvcsere folyamatában lévő közösség nyelvi gyakorlatait ne csupán a
kisebbségi nyelv-többségi nyelv használatának mennyiségi relációjában vizsgáljam, hanem
a jelentésteremtés folyamatait tartsam szem előtt. Így a nyelvi erőforrások új szerepeire
hívhattam fel a figyelmet, valamint e megközelítés arra is figyelmeztetett, hogy bármilyen
„szintű” nyelvtudásnak szerepe van a jelentésteremtésben. A jelentéskonstruálás
folyamatát előtérbe helyezve olyan megfigyelésekkel (például a folyamatban lévő
nyelvcsere ellenére tapasztalható mindennapi többnyelvűség jelenségeivel vagy a nyelvi
kommodifikáció gyakorlataival) egészíthettem ki a magyarországi német közösségekre
vonatkozó szakirodalom megállapításait, amelyek eddig kevesebb hangsúlyt kaptak a
nyelvcsere lezajlásának módját előtérbe helyező vizsgálatokban.
A dolgozat terminológiai választásaival arra törekedtem, hogy a többnyelvű nyelvi
gyakorlatokat ne az egynyelvűség perspektívájából szemléljem. Ezért a nyelv,
nyelvváltozat mellett gyakran használtam a nyelvi erőforrás kifejezést, ami helyenként a
mondandó talán bonyolultabb megfogalmazásához vezetett. A nyelvi gyakorlatok
bemutatásánál nem tudtam kikerülni az ideológiáktól terhes kifejezéseket, mint például
„tud németül”, „képes kommunikálni”, „németül beszél” stb. Ugyanígy az interjúk során
feltett kérdéseim, a nyelvhasználati napló feladata is olyan fogalmakat használt, amelyek
következtében a nyelvek között éles határokat kellett húzni. Számos, ideológiáktól
befolyásolt döntést hoztam meg a dolgozat elkészítése közben, a kutatási kérdés
feltevésétől az anyagok szelektálásán át azok értelmezéséig. A magyar nyelven zajló
kutatások jövőbeli feladata lehet azoknak a fogalmaknak és kutatásmódszertani
megoldásoknak a megtalálása, amelyek a résztvevők számára is egyértelműek, ugyanakkor
nem az egynyelvűség perspektívájából közelítik meg a többnyelvű beszédmód vizsgálatát.
Egy áthidaló stratégia lehet, ha a kutatás metanyelvét a közösség és a kutató együttesen
teremtik meg.
A választott módszertan, a nexusanalízis segítségemre volt a kutatási anyag
rendszerezésében és a vizsgálati szempontok megtalálásában. A módszer lehetőséget adott
interdiszciplináris elemzési szempontok alkalmazására. Ennek előnye, hogy több oldalról
tudtam körbejárni a közösség nyelvi gyakorlatait, hátránya ugyanakkor, hogy a többféle
szempont beemelésével az egyes elemzési szempontokat nem merítettem ki.
A nexuselemzés kimondott célja, hogy a folyamat végére valamilyen pozitív irányú
változás következzen be a vizsgált társadalmi cselekvésben. Már maga a terepmunka is
hatással van a diskurzusok, szereplők és elrendeződések összefüggéseire, de a
visszaforgatásnak lehetnek konkrét lépései is. Bízom benne, hogy jelenlétemnek
Geresdlakon mind konkrét, mind közvetett értelemben voltak pozitív hatásai. Amellett,
hogy igyekeztem nyelvtudásomat a kutatás során mindvégig a közösség javára fordítani a
fordítások, nyelvtanfolyamok, tolmácsolások által, remélem azt is, hogy kutatói
érdeklődésem hozzájárulhatott ahhoz, hogy a közösség tagjai számára tudatosabbá
váljanak a település nyelvi és kulturális értékei.
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Egy lehetséges kutatásmódszertani modell
Kutatásom egyes szakaszait, elért eredményeit és a továbblépési lehetőségeket, a közösség
és a magam kutatói viszonyát értékelve – majd tapasztalataimat általánosítva – készítettem
egy lehetséges, talán más kutatások számára is hasznosítható modellt, amelyet dolgozatom
zárásaként az alábbi ábrával kívánok szemléltetni. Szándékom szerint a modell bemutatja
munkám értékeit, jelzi a kutatási folyamat tanulságait, valamint javaslatot fogalmaz meg
egyes terminológiai nehézségek kezeléséhez. A modellt az 5. ábra ismerteti.

5. ábra: egy lehetséges spirális kutatásmódszertani modell

A modell a két alappillér, azaz egy aktív közösség tagjainak és egy érdeklődő
kutatónak a találkozásával indul. Az ábra spirális jellege azt jelöli, hogy a közösség
(szaggatott vonal) és a kutató (pontozott vonal) folyamatosan hatással vannak egymásra.
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Az ábra felfelé bővül, és a tetején, a kétféle vonal egyesülésével új elemekre bomlik. Ez
ábrázolja azt, hogy a változatos háttérrel érkező résztvevők (a közösség tagjai és a kutató)
a kutatás során egymástól folyamatosan tanulnak, és a közös tevékenység új
tevékenységeket eredményez, amelyek már vagy a közös munkára épülnek, vagy további
kölcsönös részvételt feltételeznek. Az, hogy mindkét vonal szaggatott, azt szimbolizálja,
hogy a rendszer nem önmagában álló, nem fix és nem zárt, hanem mindkét szereplő
folyamatos interakcióban van a tágabb kontextussal is, és ennek függvényében az
együttműködés bármikor pozitív vagy negatív irányba is módosulhat.
A modell szerint a kutatás első szakaszában kerül sor „az erőforrások kölcsönös
megismerésére”. Ez azt jelenti, hogy mialatt a kutató megismeri a közösséget, kutatási
kérdései formálódnak, a közösség számára kiderül, milyen előnyökkel jár a kutató
jelenléte. Kutatásomnak ebben a szakaszában gyűjtöttem be a kutatási kérdések
megfogalmazásához szükséges impulzusokat, és építettem ki első kapcsolataimat. A
geresdlakiak számára pedig egyértelművé tettem, hogy nyelvtudásomat örömmel
hasznosítom számukra, és kész vagyok segíteni például az önkormányzat munkáját vagy
ottlétemkor a helyiek és a külföldiek közti kommunikációt.
Ahogyan az ábra is jelöli, javaslatom szerint ebben a szakaszban érdemes törekedni
a kutatás „közös metanyelvének” megteremtésére. Miként azt a dolgozat terepmunkálatait
bemutató fejezetben (3.1.) tárgyaltam, ma már jelentősebb mennyiségű előzetes
terepmunkát végeznék, és nem a nyelvi gyakorlatokra irányuló interjúkkal kezdeném.
Egyéb beépülési stratégiák mellett akár az interjúkészítés is alkalmas lehet a közösségben
használatos nyelvek, nyelvváltozatok megnevezéseinek feltárására, de érdemes lehet a
kezdeti interjúk témájául olyan területet választani, amelyben közvetettebb módon jelennek
meg a nyelvi gyakorlatok kérdései. Ilyen lehet például a falu történetéről szóló interjú vagy
a közösségi élet gyakorlataira fókuszáló beszélgetés. Ha már az ilyen beszélgetések során
megismerjük a közösség saját terminológiáját, a későbbi nyelvi interjúkban jobban
elkerülhetjük, hogy a kérdező szerepében magunk húzzunk határokat nyelvek és
nyelvváltozatok között, és kínáljunk fel különböző nyelvi kategóriákat. A közösség saját
terminológiájának megismerése segítség lehet abban is, hogy a későbbi nyelvi interjúkban
explicit beszélgetést folytathassunk a fogalmakban tükröződő ideológiákról, és
elsődlegesen ne saját magunk ideológiai keretéből kiindulva, hanem a résztvevőkkel
közösen gondoljuk újra a kategóriákat.
Az ábra következő, középső szakasza jelöli a tulajdonképpeni adatgyűjtés
szakaszát. Szándékosan szerepeltetem a dolgozatban bevezetett „adatgenerálás” kifejezést,
hiszen ez az újabb terminus arra utalhat, hogy a kutatás során a közös tevékenységek
hozzák létre a később elemzésre kerülő adatokat. Ahogyan a dolgozatban bemutattam,
saját kutatásomban erre több példa is volt (nyelvtanfolyamok, közös utazások vagy a
közösségi alkalmak, amelyeken tolmácsként vettem részt). Ezek az aktivitások, egymás
folyamatos alaposabb megismerése elősegíti a reflexivitás és a tudatosság növekedését. E
kettő pedig ahhoz szükséges, hogy a közös tevékenységet mind a kutató, mind a közösség
erre nyitott tagjai képesek legyen visszaforgatni és eredményeit hasznosítani.
A hasznosulás szakaszát ábrázolja a modell harmadik egysége. Itt olyan
tevékenységekre kerül sor, amelyek vagy a közös megelőző munkára és/vagy a közösség
és a kutató további együttműködésére épülnek. Saját munkám esetében az „új kutatási
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kérdések” területére jó példa, hogy a geresdlaki oktatási intézmények munkahelyem, a
Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpontjában 2016 és 2020 között
megvalósuló szakmódszertani kutatás (NyelvEsély-projekt) partnerei lettek. Az „új közös
aktivitásokra” egy további ötletem egy többnyelvű elektronikus nyelvkönyv megvalósítása,
amelynek illusztrációját (fényképeket, videókat, rajzokat stb.) a közösség tagjai készítik el,
és amely a falubeli nyelvi erőforrások lehető legszélesebb bevonását célozza. A „növekvő
közösségi önszerveződés” esetében pedig például mindazok a pályázatok említhetők,
amelyeket a település önkormányzata a finn testvértelepülésekkel történő együttműködés
céljából nyújt be.
Végül az itt bemutatott modellel azt is kívánom szemléltetni, hogy többféle út is
kínálkozik a geresdlaki közösséggel való együttműködésem folytatásához. Bármerre is
ágazzanak szét ezek az utak, bízom benne, hogy eddigi munkám – a kutatás és a jelen
dolgozat – egy olyan kapcsolódási pontot jelenthet, amelyre támaszkodni és amelyből
építkezni lehet.

191

Felhasznált szakirodalom
Agha, Asif 1999. Register. Journal of Linguistic Anthropology 9(1-2): 216–219.
Agha, Asif 2005. Voice, footing, enregisterment. Journal of Linguistic Anthropology
15(1): 38–59.
Agha, Asif 2007. Language and Social Relations. Cambridge University Press,
Cambridge.
Anderson, Benedict 1991. Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of
Nationalism. Verso, London – New York.
Androutsopoulos, Janis 2007. Bilingualism in the mass media and on the internet. In:
Heller, Monica szerk. Bilingualism: A Social Approach. Palgrave Macmillan,
Basingstoke – New York. 207–230.
Androutsopoulos, Janis 2008. Potentials and limitations of discourse-centred online
ethnography. In: Androutsopoulos, Janis – Beißwenger, Michael szerk., Data and
Methods in Computer-Mediated Discourse Analysis. Language@Internet 5.
http://www.languageatinternet.org/articles/2008/1610 (2017.04.01.)
Androutsopoulos, Janis 2014a. Computer-mediated communication and linguistic
landscapes. In: Holmes, Janet – Hazen, Kirk 2014. Research Methods in
Sociolinguistics. A Practical Guide. WILEY Blackwell, Malden – Oxford – Chichester.
74–90.
Androutsopoulos, Janis 2014b. Moments of sharing: Entextualization and linguistic
repertoires in social networking. Journal of Pragmatics 73: 4–18.
Arnaut, Karel – Spotti, Massimiliano 2014. Superdiversity discourse. Kézirat. Tilburg
Papers
in
Culture
Studies.
Paper
90.
https://www.tilburguniversity.edu/upload/9f38da1d-61e1-4a47-93d26897eed19c23_TPCS_90_Arnaut-Spotti.pdf (2017.04.01.)
Arnaut, Karel – Blommaert, Jan – Rampton, Ben – Spotti, Massimiliano 2016.
Introduction. In: Uők. szerk., Language and Superdiversity. Routledge, London. 1–17.
Auer, Peter 1984. Bilingual Conversation. John Benjamins, Amsterdam – Philadelphia.
Babbie, Earl 2001. A társadalomtudományi kutatás módszertana. Balassi Kiadó, Budapest.

192

Bahtyin, Mihail Mihajlovics/ Volosinov, Valentin Nikolajevics 1986 [1929]. Marxizmus és
nyelvfilozófia. In: Bahtyin, Mihail Mihajlovics (szerk. Könczöl Csaba): A beszéd és a
valóság. (Ford. Könczöl Csaba – Orosz István) Budapest, Gondolat. 193–350.
Balázs Géza 2003. „Minden házfalat cseréljetek sms-falra!” Sms-fal mint elektronikus
graffiti. Magyar Nyelvőr 2: 144–159.
Balázs Géza – Takács Szilvia 2009. Bevezetés az antropológiai nyelvészetbe. Inter – PauzWesterman – Prae.hu, Celldömölk – Budapest.
Balogi Anna 2010. Jóléti migráció. Külföldiek Magyarországra telepedése. In: Hárs Ágnes
– Tóth Judit szerk., Változó migráció, változó környezet. MTA Etnikai-nemzeti
Kisebbségkutató Intézete, Budapest. 245–262.
Barth, Fredrik 1969. Ethnic Groups and Boundaries. The Social Organization of Culture
Difference. Waveland Press, Long Grove.
Bartha Csilla 1992. A nyelvek közötti érintkezés univerzáléi. Néhány adalék a kódváltás
kérdésköréhez. In: Laczkó Krisztina – Kozocsa Sándor szerk., Emlékkönyv Rácz Endre
hetvenedik születésnapjára. ELTE, Budapest. 19–28.
Bartha Csilla 1993. Egy amerikai magyar közösség nyelvhasználatának szociolingvisztikai
megközelítései. Kandidátusi értekezés. Budapest.
Bartha Csilla 1996a. A kétnyelvűség-kutatás szociolingvisztikai módszerei. In: Terts István
szerk., Nyelv, nyelvész, társadalom. Emlékkönyv Szépe György 65. születésnapjára
barátaitól, kollégáitól, tanítványaitól. 1. kötet. JPTE, Pécs. 19–24.
Bartha Csilla 1996b. A társadalmi kétnyelvűség típusai és főbb vizsgálati kérdései. Magyar
Nyelvőr 3: 263–282.
Bartha Csilla 1998. A szociolingvisztika alapjai. ELTE Bölcsészettudományi Kar Mai
Magyar Nyelvi Tanszék, Budapest.
Bartha Csilla 1999. A kétnyelvűség alapkérdései. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
Bartha Csilla 2002. Nyelvi hátrány és iskola. Iskolakultúra 6(7): 84–93.
Bartha Csilla 2003. A kisebbségi nyelvek megőrzésének lehetőségei és az oktatás. In:
Nádor Orsolya – Szarka László szerk., Nyelvi jogok, kisebbségek, nyelvpolitika KeletKözép-Európában. Akadémiai Kiadó, Budapest. 56–75.
Bartha Csilla 2007a. Nyelvváltozat- és/vagy nyelvcsere? – Hat magyarországi kisebbségi
közösség nyelvi attitűdjeinek összehasonlító elemzése. In: Zelliger Erzsébet szerk.,
193

Nyelv, területiség, társadalom. A 14. Élőnyelvi Konferencia előadásai. Magyar
Nyelvtudományi Társaság, Budapest. 95–113.
Bartha Csilla 2007b. Nyelvcsere két magyarországi oláh cigány közösségben. „A régiek a
régit beszélik, mi már kavarjuk”. In: Uő. szerk., Cigány nyelvek és közösségek a
Kárpát-medencében. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 244–266.
Bartha Csilla 2009. Út a többnyelvűség felé? – Nyelvideológiák, attitűdök és nyelvcsere: a
kétnyelvűséggel kapcsolatok elképzelések szerepe a kisebbségi nyelvek megőrzésében.
In: Borbély Anna – Vančoné Kremmer Ildikó – Hattyár Helga szerk., Nyelvideológiák,
attitűdök és sztereotípiák. 15. Élőnyelvi Konferencia tanulmánykötete. Tinta Kiadó,
Budapest – Dunaszerdahely – Nyitra. 141–156.
Bartha Csilla 2013. Többnyelvűség, nyelvi másság, szuperdiverzitás: a kutatás régi-új
irányai. Előadás a Mandulavirágzási Tudományos Napokon. Pécs, 2013. február 26.
Bartha Csilla 2015. Nyelvi hátrány, avagy a cigány gyermekek oktatásának elmulasztott
lehetőségei. In: Antalné Szabó Ágnes – Major Éva sorozatszerk., Szakpedagógiai
körkép I. Anyanyelv- és irodalompedagógiai tanulmányok. Bölcsészet- és
Művészetpedagógiai Kiadványok 3. ELTE, Budapest. 28–45.
Bartha Csilla szerk. 2016. A többnyelvűség dimenziói: Terek, kontextusok, kutatási
távlatok. Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXVIII. Akadémiai Kiadó, Budapest.
Bartha Csilla – Hámori Ágnes 2010. Stílus a szociolingvisztikában, stílus a diskurzusban.
Nyelvi variabilitás és társas jelentések konstruálása a szociolingvisztika „harmadik
hullámában”. Magyar Nyelvőr 134(3): 298–321.
Bartha Csilla – Hámori Ágnes 2011. Cigány közösségek, nyelvi sokszínűség és az oktatás
nyelvi kihívásai. Magyarországi helyzetkép. Európai tükör 16(3): 107–131.
Bartha Csilla – Laihonen, Petteri – Szabó Tamás Péter 2013. Nyelvi tájkép kisebbségben
és többségben: egy új kutatási területről. Pro Minoritate 23(3): 13–28.
Bartha, Csilla – Pachné Heltai, Borbála – Varjasi, Szabolcs 2015. Everyday
Multilingualism, Sustainable Linguistic Diversity and Multi-n-Engagement. Proceeding
of the LEARNMe Closing Conference. Research Institute for Linguistics, HAS,
Budapest.
http://www.mercatornetwork.eu/fileadmin/network/home_pdf/2015_learnme_budapest.pdf (2017.04.01.)
Bartha Csilla – Hámori Ágnes 2016. Kölcsönös bevonódás, korpuszalapúság,
multidiszciplinaritás a JelEsély projektben: Az oktatási nyelvi tervezés egy lehetséges
szociolingvisztikai modellje. Konferenciaelőadás. 2016. november 24. Új nézőpontok a

194

magyar nyelv leírásában 6. Grammatika és oktatás – időszerű kérdések. ELTE BTK,
Budapest.
Bartha Csilla – Márku Anita 2016. Kreatív nyelvhasználat: a kárpátaljai magyarok digitális
kommunikációjának néhány példája. In: Hires-László Kornélia szerk., Nyelvhasználat,
kétnyelvűség. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból
II. Autdor-Shark, Ungvár. 61–77.
Bauman, Richard – Briggs, Charles L. 2003. Voices of Modernity: Language Ideologies
and the Politics of Inequality. Cambridge University Press, Cambridge.
Bayley, Robert – Cameron, Richard – Lucas, Ceil szerk. 2013. The Oxford Handbook of
Sociolinguistics. Oxford University Press, New York.
Bátyi Szilvia 2014. Hévíz: nyelvi tájkép orosz ecsettel. Alkalmazott Nyelvtudomány 14(12): 21–34.
Bindorffer Györgyi 1997. Nyelvében él az etnikum? Identitás, nyelvi és kulturális
reprezentáció egy magyarországi sváb faluban. Szociológia Szemle 7(2): 125–141.
http://www.szociologia.hu/dynamic/9702bindorffer.htm (2017.05.30.)
Bindorffer Györgyi 2000. Tér, idő, identitás: A haza mint tér és a történelmi idő hatása a
dunabogdányi svábok identitásának alakulására. Kultúra és közösség 4(3): 89–100.
Bindorffer, Györgyi 2005. „Wir Schwaben waren immer gute Ungarn”. Ungarndeutsches
Archiv 8. ELTE Germanistisches Institut, Budapest.
Bindorffer Györgyi 2007. Sztereotipizáció az interetnikus kapcsolatokban. In: Bakó
Boglárka – Papp Richárd – Szarka László szerk., Tér és terep 5. Tanulmányok az
etnicitás és az identitás kérdésköréből. Balassi Kiadó, Budapest. 9–35.
Blommaert, Jan 2005. Discourse. A Critical Introduction. Cambridge University Press,
New York.
Blommaert, Jan 2007a. Sociolinguistic scales. Intercultural Pragmatics 4(1): 1–19.
Blommaert, Jan 2007b. Sociolinguistics and discourse analysis: Orders of indexicality and
polycentricity. Journal of Multicultural Discourses 2(2): 115–130.
Blommaert, Jan 2010. The Sociolinguistics of Globalization. Cambridge University Press,
Cambridge.
Blommaert, Jan 2016a. The conservative turn in Linguistic Landscape Studies.
Blogbejegyzés,
2016.
január
5.
Elérhető:
https://alternative-democracy195

research.org/2016/01/05/the-conservative-turn-in-linguistic-landscape-studies/
(2017.06.07.)
Blommaert, Jan 2016b. Sociolinguistic superdiversity under construction. A response to
Stephen May. Blogbejegyzés, 2016. február 10. Elérhető: https://alternative-democracyresearch.org/2016/02/10/sociolinguistic-superdiversity-under-construction-a-responseto-stephen-may/ (2017.06.07.)
Blommaert, Jan – Collins, James – Slembrouck, Stef 2005a. Spaces of multilingualism.
Language and Communication 25(3): 197–216.
Blommaert, Jan – Collins, James – Slembrouck, Stef 2005b. Polycentricity and
interactional regimes in ’global neighborhoods’. Ethnography 6(2): 205–235.
Blommaert, Jan – Jie, Dong 2010. Ethnographic Fieldwork: A Beginner's Guide.
Multilingual Matters, Bristol – Buffalo – Toronto.
Blommaert, Jan – Rampton, Ben 2011. Language and superdiversity. Diversities 13(2): 1–
21.
http://www.mmg.mpg.de/fileadmin/user_upload/Subsites/Diversities/Journals_2011/20
11_13-02_art1.pdf (2017.04.01.)
Blommaert, Jan – Backus, Ad 2012. Superdiverse repertoires and the individual. Tilburg
Papers in Cultural Studies 24. https://www.tilburguniversity.edu/upload/d53816c1f163-4ae4-b74c-0942b30bdd61_tpcs%20paper24.pdf (2017.04.01.)
Bloor, David 2005. Wittgenstein and the priority of practice. In: Schatzki, Theodore R. –
Knorr Cetina, Karin – Von Savigny, Eike szerk., The Practice Turn in Contemporary
Theory. Routledge, London. 103–114.
Bodó Csanád 2001. A magyarországi cigányok nyelvhasználata. In: Romák a XXI. század
Magyarországán. Multidiszciplináris konferencia a Kölcsey Ferenc Protestáns
Szakkollégium szervezésében. Ars Longa Alapítvány, Budapest. 32–39.
Bodó Csanád 2004. Nyelvek és közösségek vitalitása Moldvában. In: Kozma István – Papp
Richárd szerk., Etnikai kölcsönhatások és konfliktusok a Kárpát-medencében.
Kisebbségek Kelet-Közép-Európában IX. MTA, Budapest. 150–160.
Bodó Csanád 2012. A látszólagos idő valósága. Esettanulmány a folyamatban lévő
nyelvhasználati változások vizsgálatához. Akadémiai Kiadó, Budapest.
Bodó Csanád 2015. Autentikáció és régiség a moldvai magyar nyelvben. In: Bárth M.
János – Bodó Csanád – Kocsis Zsuzsanna szerk., A nyelv dimenziói. Tanulmányok
Juhász Dezső tiszteletére. ELTE BTK, Budapest. 265–273.
196

Bodó Csanád 2016a. Miféle standardok? In: Kozmács István – Vančo Ildikó szerk.,
Standard - nem standard: Variációk egy nyelv változataira. Antológia Kiadó, Lakitelek.
55–66.
Bodó Csanád 2016b. „Vittem az ünüt az ulicába” Heteroglosszia, diverzitás és
standardizáció a moldvai magyar nyelvi revitalizációban. In: Bartha Csilla szerk., A
többnyelvűség dimenziói: Terek, kontextusok, kutatási távlatok. Általános Nyelvészeti
Tanulmányok XXVIII. Akadémiai Kiadó, Budapest. 37–56.
Bodó Csanád – Zabolai Margit Eszter 2016. A csángó műrokon és a keresztanya: Nem és
nemzet a moldvai magyar nyelv revitalizációs programjában. Társadalmi Nemek
Tudománya. Interdiszciplináris eFolyóirat 6(1): 159–180.
http://tntefjournal.hu/vol6/iss1/bodo_zabolai.pdf (2017.04.01.)
Borbély Anna 2001. Nyelvcsere. Szociolingvisztikai kutatások a magyarországi románok
körében. MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest.
Borbély Anna 2003. A nyelvcsere kutatásának módszerei. In: Tóth Szergej szerk., Nyelvek
és kultúrák találkozása. A XII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus
Kiadványai III. Szegedi Tudományegyetem, Szeged. 104–108.
Borbély Anna 2014. Kétnyelvűség. MultilingVia Könyvek 2. L’Harmattan, Budapest.
Boronkai Dóra 2009. Bevezetés a társalgáselemzésbe. Ad Librum, Budapest.
Bourdieu, Pierre 1977. The economics of linguistic exchanges. Social Science Information
16(6): 645–668.
Bourdieu, Pierre 1991 (Thompson, John B. szerk). Language and Symbolic Power. (Ford.
Raymond, Gino – Adamson, Matthew) Polity Press, Cambridge.
Bódi Zoltán 2004. Az írás és a beszéd viszonya az internetes interakcióban. Magyar
Nyelvőr 128(3): 286–294. http://www.c3.hu/~nyelvor/period/1283/ (2017.04.01.)
Bódi Zoltán 2005. Szimbolikus írásbeliség az internetes interakcióban. In: Balázs Géza –
Bódi Zoltán szerk., Az internetkorszak kommunikációja. Tanulmányok. Gondolat–
Infonia, Budapest. 195–212.
Briggs, Charles L. 1986. Learning How to Ask. A Sociolinguistic Appraisal of the Role of
the Interview in Social Science Research. Cambridge University Press, Cambridge.
Cameron, Deborah 2001 [2000]. A munkavállaló stilizálása: Társadalmi nem és a nyelv
áruvá válása a globalizált szolgáltatóiparban. (Ford. Schleicher Nóra) Replika 45-46:
213–237.
197

http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-609/replika/45_46/TPUBL-A609.pdf (2017.06.02.)
Campbell, Lyle 2003. The history of linguistics. In: Aronoff, Mark – Rees-Miller, Janie
szerk., The Handbook of Linguistics. Blackwell, Oxford. 81–104.
Compton, Sarah E. 2013. Implementing language policy for deaf students in a Texas
school district. International Multilingual Research Journal 7(2): 138–154.
http://works.bepress.com/compton/4 (2017.04.01.)
Coupland, Nikolas 2003. Sociolinguistic authentities. Journal of Sociolinguistics 7(3):
417–431.
Coupland, Nikolas 2014. Language, society and authenticity: Themes and perspectives. In:
Lacoste, Véronique – Leimgruber, Jakob – Breyer, Thiemo szerk., Indexing
Authenticity: Sociolinguistic Perspectives. Linguae & Litterae 39. Mouton de Gruyter,
Berlin. 14–39.
Coupland, Nikolas szerk. 2016. Sociolinguistics. Theoretical Debates. Cambridge
University Press, Cambridge.
Coupland, Nikolas – Jaworski, Adam 2004. Sociolinguistic perspectives on metalanguage:
Reflexivity, evaluation and ideology. In: Jaworski, Adam – Coupland, Nikolas –
Galasiński, Dariusz szerk., Metalanguage. Social and Ideological Perspectives. De
Gruyter, Berlin. 15–52.
Czaika, Mathias – de Haas, Hein 2014. The globalization of migration: Has the world
become more migratory? International Migration Review 48(2): 283–323.
Csernicskó István 1998. A magyar nyelv Ukrajnában (Kárpátalján). Osiris – MTA
Kisebbségkutató Műhely, Budapest.
Csernicskó István 2015. Nyelvek vetélkedése a nyelvi tájképben: kárpátaljai példa.
Alkalmazott Nyelvtudomány XV(1-2): 71–84.
Deminger, Szilvia 2004. Spracherhalt und Sprachverlust in einer Sprachinselsituation.
Vario Lingua 21. P. Lang, Frankfurt am Main.
Dlaske, Kati 2015. Discourse matters: Localness as a source of authenticity in craft
business in peripheral minority sites. Critical Approaches to Discourse Analysis Across
Disciplines 7(2): 243–262.

198

Dodsworth, Robin 2014. Speech communities, social networks, and communities of
practice. In: Holmes, Janet – Hazen, Kirk szerk., Research Methods in Sociolinguistics.
A Practical Guide. WILEY Blackwell, Malden – Oxford – Chichester. 262–275.
Dressler, Roswita 2015. Signgeist: Promoting bilingualism through the linguistic landscape
of school signage. International Journal of Multilingualism 12(1): 128–145.
http://dx.doi.org/10.1080/14790718.2014.912282 (2017.04.01.)
Duchȇne, Alexandre – Heller, Monica 2012a. Language in Late Capitalism. Pride and
Profit. Routledge, New York – London.
Duchȇne, Alexandre – Heller, Monica 2012b. Multilingualism and the new economy. In:
Martin-Jones, Marilyn – Blackledge, Adrian – Creese, Angela szerk. The Routledge
Handbook of Multilingualism. Routledge, New York – London. 369–383.
Dufva, Hannele 2012. Harjoituksia toisin ajattelemiseen. Virittäjä 3: 484–491.
https://journal.fi/virittaja/article/view/7164 (2017.06.07.)
Dufva, Hannele – Aro, Mari – Suni, Minna – Salo, Olli-Pekka 2011a. Onko kieltä
olemassa? Teoreettinen kielitiede, soveltava kielitiede ja kielen oppimisen tutkimus. In:
Lehtinen, Esa – Aaltonen, Sirkku – Koskela, Merja – Nevasaari, Elina – SkogSödersved, Mariann szerk., AFinLA-e Soveltavan kielitieteen tutkimuksia 3: 22–34.
https://journal.fi/afinla/article/view/4454 (2017.06.07.)
Dufva, Hannele – Suni, Minna – Aro, Mari – Salo, Olli-Pekka 2011b. Languages as
objects of learning: Language learning as a case of multilingualism. Journal of Applied
Language Studies 5(1): 109–124. https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/27270
(2017.06.02.)
Dupcsik Csaba 2009. A magyarországi cigányság története. Osiris, Budapest.
Duranti, Alessandro 2011. Linguistic anthropology: the study of language as a non-neutral
medium. In: Mesthrie, Rajend szerk., The Cambridge Handbook of Sociolinguistics.
Cambridge University Press, Cambridge. 28–46.
Duranti, Alessandro 2013. Linguistic Anthropology. Cambridge University Press,
Cambridge.
Eckert, Penelope 2006. Communities of practice. To appear in 2006. Encyclopedia of
language and linguistics. Kézirat.
https://pdfs.semanticscholar.org/a4c6/ade3f09be4a074655b543d02055029099059.pdf
(2017.04.01.)

199

Eckert, Penelope 2008. Variation and the indexical field. Journal of Sociolinguistics 12(4):
453–476.
Eckert, Penelope 2012. Three waves of variation study: The emergence of meaning in the
study of sociolinguistic variation. Annual Review of Anthropology 41: 87–100.
Eckert, Penelope – McConnell-Ginet, Sally 1992. Think practically and look locally:
Language and gender as community-based practice. Annual Review of Anthropology 21:
461–490.
Erb, Maria 2006. „[…] wail’s Lem es so procht hot […]/[…] mert így hozta az élet” – A
nyelvcsere és a nyelvmegtartás dimenziói a magyarországi németeknél a tarjáni
közösség példáján. In: Tóth Ágnes – Vékás János szerk., Egység a különbözőségben. Az
Európai Unió és a nemzeti kisebbségek. Friedrich Ebert Alapítvány, Budapest. 103–
136.
Erb Mária 2007a. Nyelvi attitűdök a tarjáni német közösségben. In: Zelliger Erzsébet
szerk., Nyelv, területiség, társadalom. A 14. Élőnyelvi Konferencia előadásai. Magyar
Nyelvtudományi Társaság, Budapest. 61–69.
Erb, Maria 2007b. Wir und Sie: Ethnische Stereotype und Vorurteile bei den Tarianer
Deutschen. In: Knipf, Elisabeth – Erb, Maria szerk., Tradition und Innovation. Neuere
Forschungen zur Sprache der Ungarndeutschen. Budapester Beiträge zur Germanistik
49. ELTE, Budapest. 140–194.
Erb, Maria 2010. Sprachgebrauch der Ungarndeutschen. In: Kostrzewa, Frank – V. Rada,
Roberta szerk., Deutsch als Fremd- und Minderheitensprache in Ungarn: Historische
Entwicklung, aktuelle Tendenzen und Zukunftsperspektiven. Schneider Verlag,
Hohengehren. 118–146.
Erb, Maria 2012. Sprachgebrauch der Ungarndeutschen: Tendenzen und Perspektiven. In:
Müller, Márta – Kerekes, Gábor szerk., Traditionspflege und Erneuerung: Perspektiven
der deutschen Nationalität in Ungarn im 21. Jahrhundert. Reihe Wissenschaft der
Neue-Zeitung-Bücher 1. Ad Librum, Budapest. 35–57.
Erb Mária – Knipf Erzsébet 1999. Új lehetőségek és kihívások – új kommunikációs
stratégiák? A magyarországi németek körében végzett nyelvismereti felmérés
tanulságai. Kisebbségkutatás 8(2): 176–187.
Erb Mária – Knipf Erzsébet 2001. A magyarországi német kisebbség nyelve és
nyelvhasználata az ezredfordulón. In: Sisák Gábor szerk., Nemzeti és etnikai
kisebbségek Magyarországon a 20. század végén. A Magyar Tudományos Akadémia és
a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal által rendezett országos kisebbségkutató

200

konferencia előadásaiból. Kisebbségek Kelet-Közép-Európában 5. Osiris – MTA
Kisebbségkutató Műhely, Budapest. 311–328.
Erdődy Gyula évszám nélkül. Geresd, Püspöklak, majd Geresdlak történetének rövid
áttekintése 1945-től napjainkig. Kézirat. (Egy része megjelent: Geresdlak. A község
története az őskortól 1945-ig. Fotók az 1900-as évek és a XXI. század első évtizedének
életéből, Szökőcs Béla szerk. 2012.)
Fazakas Noémi 2016. A nyelvi revitalizáció néhány elméleti és gyakorlati vonatkozása
posztstrukturalista szemléletben. In: Bartha Csilla szerk., A többnyelvűség dimenziói:
Terek, kontextusok, kutatási távlatok. Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXVIII.
Akadémiai Kiadó, Budapest. 21–36.
Fishman, Joshua 1965. „Who speaks what language to whom and when”. La Linguistique
2: 67–88.
Flores, Nelson – Lewis, Mark 2016. From truncated to sociopolitical emergence: A
critique of super-diversity in sociolinguistics. International Journal of the Sociology of
Language 241: 97–124.
Franco, Eliana – Matamala, Anna – Orero, Pilar 2010. Voice-over Translation. An
Overview. Peter Lang, Bern.
Gal, Susan 1978. Peasant men can’t get wives: Language change and roles in bilingual
community. Language in Society 7(1): 1–16.
Gal, Susan 1979. Language Shift. Social Determinants of Linguistic Change in Bilingual
Austria. Academic Press, New York.
Gal, Susan 1987. Linguistic Repertoire. In: Ammon, Ulrich – Dittmar, Norbert –
Mattheier, Klaus J. szerk., Sociolinguistics/Soziolinguistik. An International Handbook
of the Science of Language and Society. 1. kötet. Walter de Gruyter, Berlin – New
York. 286–292.
Gal, Susan 1989. Language and political economy. Annual Review of Anthropology 18(1):
345–367.
Gal, Susan 1992. Mi a nyelvcsere és hogyan történik? In: Kontra Miklós szerk.,
Társadalmi és területi nyelvváltozatok a magyar nyelvben. MTA Nyelvtudományi
Intézet, Budapest. 47–59.
Gal, Susan 1993. ‘Diversity and contestation in linguistic ideologies. German-speakers in
Hungary’. Language in Society 22: 337–359.

201

Gal, Susan 2002. Language ideologies and linguistic diversity: Where culture meets power.
In: Keresztes László – Maticsák Sándor szerk., 2002. A magyar nyelv idegenben.
Debreceni Egyetem, Debrecen. 197–204.
Gal, Susan 2006. Migration, minorities and multilingualism: Language ideologies in
Europe. In: Mar-Molinero, Clare – Stevenson, Patrick szerk., Language Ideologies,
Policies and Practices. Language and the Future of Europe. Palgrave Macmillan, UK.
13–27.
Gal, Susan 2016. Nyelvi sztenderdizáció: modellek és ideológiák. Plenáris előadás
lejegyzett változata. In: Kozmács István – Vančo Ildikó szerk., Sztenderd – nem
sztenderd. Variációk egy nyelv változataira. Válogatás a 18. Élőnyelvi Konferencia –
Nyitra, 2014. szeptember 18–20. – előadásaiból. Antológia Kiadó, Lakitelek. 13–27.
Gal, Susan – Woolard, Kathryn A. 1995. Constructing Languages and Publics: Authority
and Representation. Pragmatics 5(2): 129–138.
García, Ofelia 2009. Education, multilingualism and translanguaging in the 21. century. In:
Skutnabb-Kangas, Tove – Philippson, Robert – K. Mohanty, Ajit – Panda, Minati
szerk., Social Justice through Multilingual Education. Multilingual Matters, Cromwell.
140–158.
García, Ofelia 2011. Theorizing translanguaging for educators. In: Celic, Christina –
Seltzer, Kathe szerk., Translanguaging. A CUNY-NYSIEB Guide for Educators. CUNYNYSIEB, The Graduate Center, The City University of New York, New York. 1–6.
http://www.nysieb.ws.gc.cuny.edu/files/2012/06/FINAL-Translanguaging-Guide-WithCover-1.pdf (2017.03.03.)
Garrett, Paul B. 2012. Language socialization and language shift. In: Duranti, Alessandro –
Ochs, Elinor – Schieffelin, Bambi B. szerk., The Handbook of Language Socialization.
Wiley-Blackwell, Malden, MA. 515–535.
Gee, James Paul 1999. An Introduction to Discourse Analysis. Routledge, London – New
York.
Gee, James Paul – Handford, Michael 2012. The Routledge Handbook of Discourse
Analysis. Routledge, London – New York.
Geresdlak. A község története az őskortól 1945-ig. Fotók az 1900-as évek és a XXI. század
első évtizedének életéből, 2008. (Szöveg: Dr. Erdődy Gyula, szerk. Szökőcs Béla, kiadja
Geresdlak Község Önkormányzata.)
Gerner, Zsuzsanna 2003. Sprache und Identität in Nadasch/Mecseknádasd. Eine
empirische Untersuchung zur Sprachkontaktsituation und Identitätsbildung in der
202

ungarndeutschen Gemeinde Nadasch.
Germanistisches Insitut, Budapest.

Ungarndeutsches

Archiv

7.

ELTE

Géring Zsuzsanna 2008. ’Diszkurzív fordulat’ a társadalomtudományokban. In: Némedi
Dénes szerk., Modern szociológiai paradigmák. Napvilág Kiadó, Budapest. 387–402.
Giddens, Anthony 2002. Szociológia. (Ford. Acsádi Judit – Babarczy Eszter – Nagy
Miklós – Nagy Zsolt – Tóth László, szerk. Melegh Attila) Osiris, Budapest.
Giddens, Anthony 2009. Sociology. Hatodik kiadás. Polity Press, Cambridge.
Giles, Howard – Bourhis, Richard Y. – Taylor, Donald M. 1977. Towards a theory of
language in ethnic group relations. In: Giles, Howard szerk., Language, Ethnicity and
Intergroup Relations. Academic Press, London. 307–348.
Goffman, Erving 1967. Interaction Ritual. Essays in Face-to-Face Behavior. Garden City,
New York.
Gőzgombóc Fesztivál, Geresdlak. Ismeretterjesztő füzet, 2008. Kiadta a Geresdlaki
Önkormányzat, szerk. Szökőcs Béla.
Grosjean, François 1982. Life with Two Languages. An Introduction to Bilingualism.
Harvard University Press, Cambridge – Massachusetts.
Gubrium, Jaber F. – Holstein, James A. 2001. From the individual interview to the
interview society. In: Uők. szerk., Handbook of Interview Research. Sage Publications,
Thousand Oaks – London – New Delhi. 3–32.
Gumperz, John J. 1972. Introduction. In: Gumperz, John J. – Hymes, Dell szerk.,
Directions in Sociolinguistics. The Ethnography of Communication. Holt, Rinehart and
Winston, New York. 1–25.
Gumperz, John J. 1977. The sociolinguistic significance of conversational code-switching.
RELC Journal 8(2): 1–34.
Gumperz, John J. 1982a. Discourse Strategies. Studies in Interactional Sociolinguistics 1.
Cambridge University Press, Cambridge.
Gumperz, John J. 1982b. Language and Social Identity. Studies in Interactional
Sociolinguistics 2. Cambridge University Press, Cambridge.
Gumperz, John J. – Hymes, Dell szerk. 1972. Directions in Sociolinguistics. The
Ethnography of Communication. Holt, Rinehart and Winston, New York.

203

Gustafson, Per 2002. Tourism and seasonal retirement migration. Annals of Tourism
Research (29)4: 899–918.
Haarmann, Harald 1986. Language in Ethnicity: A View of Basic Ecological Relations.
Contributions to the sociology of language 44. Mouton de Gruyter, Berlin – New York
– Amsterdam.
Haf Gruffydd Jones, Elin – Uribe-Jongbloed, Enrique szerk. 2013. Social Media and
Minority Languages. Convergence and the Creative Industries. Multilingual Matters,
Bristol.
Halinen, Irmeli – Harmanen, Minna – Mattila, Paula 2015. Making sense of complexity of
the world today: why Finland is introducing multiliteracy in teaching and learning. In:
Bozsik, Viola szerk., Improving Literacy Skills across Learning. CIDREE Yearbook
2015. HIERD, Budapest. 136–153.
http://www.oph.fi/download/173262_cidree_yb_2015_halinen_harmanen_mattila.pdf
(2017.03.02.)
Hall, C. Michael – Williams, Allan M. szerk. 2002. Tourism and Migration. New
Relationships between Production and Consumption. Springer, Dordrecht.
Halliday, Michael A. K. 1978. Language as a Social Semiotic: The Social Interpretation of
Language and Meaning. University Park Press, Baltimore.
Hargitai Evelin Gabriella 2014. A mirandai nyelv helyzete. Két- és többnyelvűség egy
észak-portugáliai kisebbségi közösségben. Doktori értekezés. ELTE BTK, Budapest.
http://doktori.btk.elte.hu/lingv/hargitaievelin/diss.pdf (2017.06.20.)
Haug, Bente – M.S. Dann, Graham – Mehmetoglu, Mehmet 2007. Little Norway in Spain.
From tourism to migration. Annals of Tourism Research 34(1): 202–222.
Haugen, Einar 1953. The Norwegian Language in America: a Study in Bilingual Behavior.
2 kötet. University of Pennsylvania Press, Philadelphia.
Haugen, Einar 1966. Language Conflict and Language Planning: the Case of Modern
Norwegian. Harvard University Press, Cambridge.
Haugen, Einar 1972. The Ecology of Language. Essays by Einar Haugen. Stanford
University Press, Stanford.
Hámori Ágnes 2007. A társalgási műfajokról. In: Tolcsvai Nagy Gábor szerk., Szöveg és
típus. Szövegtipológiai tanulmányok. Tinta Kiadó, Budapest. 157–181.

204

Heller, Monica 1994. Crosswords. Language, Education and Ethnicity in French Ontario.
Mouton de Gruyter, Berlin – New York.
Heller, Monica 1995. Language choice, social institutions and symbolic domination.
Language in Society 24(3): 373–405.
Heller, Monica 2003. Globalization, the new economy, and the commodification of
language and identity. Journal of Sociolinguistics 7(4): 473–492.
Heller, Monica 2007. Bilingualism as ideology and practice. In: Uő. szerk., Bilingualism.
A Social Approach. Palgrave Macmillan, Basingstoke. 1–22.
Heller, Monica 2010a. The commodification of language. Annual Review of Anthropology
39: 101–114.
Heller, Monica 2010b. Language as resource in the globalized new economy. In:
Coupland, Nikolas szerk., The Handbook of Language and Globalization. WileyBlackwell, Malden, MA. 349–365.
Heller, Monica 2014. The commodification of authenticity. In: Lacoste, Veronique –
Leimgruber, Jakob – Breyer, Timo szerk., Indexing Authenticity: Sociolinguistic
Perspectives. Mouton de Gruyter, Berlin. 136–155.
Heller, Monica – Duchȇne, Alexandre 2012. Pride and profit. Changing discourses of
language, capital and nation-state. In: Duchȇne, Alexandre – Heller, Monica szerk.,
Language in Late Capitalism. Pride and Profit. Routledge, New York – London. 1–21.
Heller, Monica – Pujolar, Joan – Duchȇne, Alexandre 2014. Linguistic commodification in
tourism. Journal of Sociolinguistics 18(4): 539–566.
Heltai Borbála Éva 2010a. A nemzetiségi oktatás szerepe a nyelv- és identitásmegőrzésben.
Empirikus kutatás egy német nemzetiségű település általános iskolájáról. Tanári képzés
szakdolgozata. ELTE, Budapest.
Heltai Borbála Éva 2010b. Einstellungsuntersuchung in einem ungarndeutschen Dorf.
Német nyelv és irodalom szakos egyetemi szakdolgozat. ELTE BTK, Budapest.
Heltai Borbála Éva 2011a. Nyelvmegőrzés, migráció, többnyelvűség. Szociolingvisztikai
vizsgálatok egy többnyelvű magyarországi közösségben. Magyar nyelv és irodalom
szakos egyetemi szakdolgozat. ELTE BTK, Budapest.
Heltai Borbála Éva 2011b. Geresdlakin suomalaiset: sosiolingvistinen tutkimus.
Finnugrisztika mesterszakos egyetemi szakdolgozat. ELTE BTK, Budapest.

205

Heltai Borbála Éva 2012. Külföldi betelepülők hatása egy többnyelvű magyarországi
beszélőközösségben. In: Váradi Tamás szerk., VI. Alkalmazott Nyelvészeti
Doktoranduszkonferencia online konferenciakötete. MTA Nyelvtudományi Intézet,
Budapest. 50–61.
Heltai Borbála Éva 2014a. A nyelvi sokszínűség új formái – a kutatás új kihívásai. In:
Szabó István szerk., II. Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia. Pécsi
Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata, Pécs. 201–214.
http://www.phdpecs.hu/userfiles/fajlok/idk_conference_book_2013_upload.pdf
(2017.06.07.)
Heltai Borbála Éva 2014b. Unkarin suomalaiskylä Geresdlak. Siirtolaisuus – Migration
(41)1: 3–12.
Heltai János Imre 2014. Nyelvcsere és a nyelvi tervezés lehetőségei Moldvában. Magyar
Nyelvtudományi Társaság, Budapest.
Heltai János Imre 2016a. ”Csángós beszéd” és ”tiszta magyar”. Nyelv- és
Irodalomtudományi Közlemények LX(1): 22–36.
Heltai János Imre 2016b. Az egységes nyelvi repertoár pedagógiája. Magyar Nyelvőr
140(3): 407–427.
Heltai János Imre 2016c. Heteroglosszia: cigány/roma tanulók beszédmódjai az iskolában.
In: Bartha Csilla szerk., A többnyelvűség dimenziói: Terek, kontextusok, kutatási
távlatok. Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXVIII. Akadémiai Kiadó, Budapest.
259–278.
Hélot, Christine 2012. Linguistic diversity and education. In: Martin-Jones, Marilyn –
Blackledge, Adrian – Creese, Angela szerk., The Routledge Handbook of
Multilingualism. Routledge, New York – London. 214–231.
Hires-László Kornélia 2015. Nyelvi tájkép és etnicitás Beregszászon. In: Márku Anita –
Hires-László Kornélia szerk., Nyelvoktatás, kétnyelvűség, nyelvi tájkép. Tanulmányok a
Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból. Autdor – Shark, Ungvár. 160–
185.
Hoffman, Michol 2014. Sociolinguistic interviews. In: Holmes, Janet – Hazen, Kirk szerk.,
Research Methods in Sociolinguistics. A Practical Guide. Wiley-Blackwell, Malden –
Oxford – Chichester. 25–41.
Holecz Margit – Bartha Csilla – Varjasi Szabolcs 2016. Új paradigma vagy térfoglalás?
Nyelvhasználók a periférián és a többnyelvűség kritikai (nyelvi) tájképe. In: Bartha

206

Csilla szerk., A többnyelvűség dimenziói: Terek, kontextusok, kutatási távlatok.
Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXVIII. Akadémiai Kiadó, Budapest. 73–89.
Holmes, Janet – Hazen, Kirk szerk. 2014. Research Methods in Sociolinguistics. A
Practical Guide. Wiley-Blackwell, Malden – Oxford – Chichester.
Hopper, Paul 1998. Emergent grammar. In: Tomasello, Michael szerk., The New
Psychology of Language. Lawrence Erlbaum, Mahwah – New Jersey – London. 155–
175.
Horváthné Barsi Boglárka 2007. Az új gazdaság térbeli elhelyezkedése Magyarországon.
Doktori értekezés. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest. http://phd.lib.unicorvinus.hu/265/1/barsi_boglarka.pdf (2017.06.20.)
Hult, Francis M. 2010. Analysis of language policy discourses across the scales of space
and time. International Journal of the Sociology of Language 202: 7–24.
Hult, Francis M. 2014. Drive-thru linguistic landscaping: Constructing a linguistically
dominant place in a bilingual space. International Journal of Bilingualism 18(5): 507–
523.
Hymes, Dell 1968. The ethnography of speaking. In: Fishman, Joshua szerk. Readings in
the Sociology of Language. Mouton, The Hague. 99–138.
Hymes, Dell 1974. Foundations in Sociolinguistics: An Ethnographic Approach.
University of Pennsylvania Press, Philadelphia.
Hymes, Dell 1975 [1962]. A beszélés néprajza (ford. Pléh Csaba). In: Pap Mária – Szépe
György szerk., Társadalom és nyelv. Szociolingvisztikai írások. Gondolat, Budapest.
91–146.
Hymes, Dell 1996. Ethnography, Linguistics, Narrative Inequality: toward an
Understanding of Voice. Taylor and Francis, London – Bristol.
Illés, Sándor 2010. International retirement movements in Hungary. In: Glavanovics
Andrea – Szele Bálint szerk., Európai kultúra, narratívák, diskurzusok. Budapest
Fórum, Székesfehérvár. 177–188.
Illés Sándor 2013. Időskori nemzetközi migráció: magyar eset. Tullius Kiadó, Budapest.
Illés, Sándor – Michalkó, Gábor 2008a. From Tourism to Migration: Spatial inequality of
foreign property owners in Hungary In: Kertész, Ádám – Kovács, Zoltán szerk.,
Dimensions and Trends in Hungarian Geography: Dedicated to the 31st International
Geographical Congress, Tunis, 12-15 August 2008. Studies in Geography in Hungary
207

33. Geographical Research Institute, Hungarian Academy of Sciences, Budapest. 207–
222.
Illés, Sándor – Michalkó, Gábor 2008b. Relationships between international tourism and
migration in Hungary: Tourism flows and foreign property ownership. Tourism
Geographies: An International Journal of Tourism Space, Place and Environment
10(1): 98–118.
Illés, Sándor – Kincses, Áron 2008. Foreign retired migrants in Hungary. Hungarian
Statistical Review 86(12): 88–111.
Irvine, Judith T. 1989. When talk isn’t cheap: language and political economy. American
Ethnologist 16(2): 248–267.
Irvine, Judith T. – Susan Gal 2000. Language ideology and linguistic differentiation. In:
Kroskrity, Paul V. szerk., Regimes of Language: Ideologies, Polities, and Identities.
School of American Research Press, Santa Fe – New Mexico. 35–83.
Jaworski, Adam 2014. Mobile language in mobile places. International Journal of
Bilingualism 18(5): 524–533.
Járosi Katalin 2007. Rezidenciaturizmus, élmény- és jóléti migráció. In: Kovács Éva
szerk., Közösségtanulmány. Módszertani jegyzet. Néprajzi Múzeum – PTE BTK
Kommunikáció- és médiatudományi Tanszék, Budapest. 186–202.
Jewitt, Carey – Oyama, Rumiko 2001. Visual meaning: a social semiotic approach. In: Van
Leeuwen, Theo – Jewitt, Carey szerk., Handbook of Visual Analysis. SAGE
Publications, London – Thousand Oaks – New Delhi. 134–156.
Johnstone, Barbara 2000. Qualitative Methods in Sociolinguistics. Oxford University
Press, New York.
Jones, Kathryn E. – Martin-Jones, Marilyn – Bhatt, Arvind 2000. Constructing a critical,
dialogic approach to research on multilingual literacy: participant diaries and diary
interviews. In: Martin-Jones, Marilyn – Jones, Kathryn E. szerk., Multilingual
literacies. Reading and Writing Different Worlds. John Benjamins, Amsterdam. 319–
352.
Jørgensen, Jens Normann – Karrebæk, Martha – Madsen, Lian Malai – Møller, Janus
Spindler 2011. Polylanguaging in superdiversity. Diversities 13(2): 23–37.
http://www.mmg.mpg.de/fileadmin/user_upload/Subsites/Diversities/Journals_2011/20
11_13-02_art2.pdf (2017.03.05.)

208

Jørgensen, Jens Normann – Varga, Somogy 2011. Norms and practices of polylingual
behaviour: A sociolinguistic model. ESUKA – JEFUL 2(2): 49–68.
Kallmeyer, Wellner 2004. Qualitative Methoden. In: Ammon, Ulrich – Dittmar, Norbert –
Mattheier, Klaus J. – Trudgill, Peter szerk., Sociolinguistics. An International
Handbook of the Science of Language and Society. Walter de Gruyter, Berlin. 978–992.
Karisto, Antti 2000. Suomalaiselämää Espanjassa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura,
Helsinki.
Karisto, Antti 2008. Satumaa. Suomalaiseläkeläiset Espanjan Aurinkorannikolla.
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.
Karisto, Antti – Leppälä, Anu 2008. Espanja. In: Björklund, Krister – Koivukangas, Olavi
szerk., Suomalaiset Espanjassa. Suomalaisen siirtolaisuuden historia. Osa 6.
Siirtolaisuusinstituutti, Turku. 457–478.
Karjalainen, Reetta 2015. Saamen kielet pääomana monikielisellä Skábmagovatelokuvafestivaalilla. Jyväskylä Studies in Humanities 254. Doktori értekezés. University
of Jyväskylä, Jyväskylä.
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/45929/978-951-39-62098_vaitos_29052015.pdf?sequence=1 (2017.06.07.)
Kauppinen, Kati 2014. Welcome to the end of the world! Resignifying periphery under the
new economy: A nexus analytical view of a tourist website. Journal of Multicultural
Discourses 9(1): 1–19.
Kelly-Holmes, Helen – Pietikäinen, Sari 2013. The Peripheral Multilingualism Lens. A
Fruitful and Challenging Way Forward? In: Uők. szerk. Multilingualism and the
Periphery. Oxford University Press, New York. 222–227.
Kelly-Holmes, Helen – Pietikäinen, Sari 2014. Commodifying sámi culture in an
indigenous tourism site. Journal of Sociolinguistics 18(4): 518–538.
Kincses Áron 2009. A Magyarországon élő külföldiek területi elhelyezkedése. Tér és
Társadalom 23(1): 119–131.
Kiss, Attila Gyula 2015. Language Ideologies about Learning Historical Minority
Languages. Hungarian in Romania and Swedish in Finland. Jyväskylä Studies in
Humanities 267. Doktori értekezés. University of Jyväskylä, Jyväskylä.
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/47798/978-951-39-64122_vaitos01122015.pdf?sequence=1 (2017.04.10.)
Kiss Jenő 2002 [1995]. Társadalom és nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
209

Kiss Jenő 2006. Nyelvjárások, regionális nyelvváltozatok. In: Kiefer Ferenc főszerk.,
Magyar Nyelv. Akadémiai Kézikönyvek. Akadémiai Kiadó, Budapest. 517–548.
Kiss Jenő 2007. Új kutatási feladat a magyar szociolingvisztikában. In: Zelliger Erzsébet
szerk., Nyelv, területiség, társadalom. A 14. Élőnyelvi Konferencia előadásai. Magyar
Nyelvtudományi Társaság, Budapest. 287–292.
Knipf-Komlósi, Elisabeth 1994. Soziolinguistische Aspekte der Einstellung der
Ungarndeutschen zu ihrer Muttersprache. In: Wild, Katharina szerk., Begegnungen in
Pécs, Fünfkirchen: die Sprache der deutschsprachigen Minderheiten in Europa. Janus
Pannonius Universität, Pécs. 103–109.
Knipf-Komlósi, Elisabeth 2001. Verlust oder Erhalt? Die große Entscheidung der
Ungarndeutschen. Zur sprachlichen Situation der Ungarndeutschen an der
Jahrtausendwende. In: Retterath, Hans-Werner szerk., Ortsbezüge. Deutsche in und aus
dem mittleren Donauraum. Schriftenreihe des Johannes-Künzig-Instituts Bd. 5.
Johannes-Künzig-Institut, Freiburg. 135–151.
Knipf-Komlósi, Elisabeth 2003. Sprachwahl und kommunikative Handlungsformen bei der
deutschen Minderheit in Ungarn. In: Mattheier, Klaus J. – Keel, William szerk.,
German Language Varieties Worldwide: Internal and External Perspectives/Deutsche
Sprachinseln weltweit: Interne und externe Perspektive. P. Lang, Frankfurt am Main.
269–283.
Knipf Erzsébet – Erb Mária 1995. Die Rolle der deutschsprachigen Medien bei den
Ungarndeutschen. In: Balassa Iván – Manherz Károly – Klotz Károly szerk., Beiträge
zur Volkskunde der Ungarndeutschen. Magyarországi Németek Demokratikus
Szövetsége, Budapest. 28–37.
Kontra Miklós 1991. A terepmunkás dilemmái. BUKSZ 3(3): 362–366.
Kontra Miklós 2004. A társadalomtudományi kutatások néhány etikai vonatkozása. Fórum
Társadalomtudományi Szemle 6(3): 145–152.
Kovács Ernő – Csite András – Oláh Miklós – Bokor Ibolya 2004. Sziget a magyar
tengeren: külföldi ingatlantulajdonosok a Balatonnál. Szociológiai Szemle 14(3): 79–
106.
Kovács, Magdolna 2001. Code-Switching and Language Shift in Australian Finnish in
Comparison with Australian Hungarian. Åbo Akademi University Press, Åbo.
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1. Függelék. A lejegyzésekben alkalmazott jelek és rövidítések jegyzéke

Ak=Adatközlő
Tm=Terepmunkás
(–) tartalmában érzékeny, kihagyott szövegrész
[…] kihagyott, irreleváns szövegrészlet
/…/ érthetetlen szövegrész
- a beszélő félbehagyja az elkezdett szöveget
· szünet
·· vagy ··· hosszabb szünetek
[’szöveg’] vagy ’szöveg’ idegen nyelvű szöveg magyar fordítása
[szöveg] az érthetőséget elősegítő kiegészítés
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2. Függelék. A félstrukturált interjúk összesített kérdései63

Személyes adatok
Az adatközlő, valamint házastársa/gyermekei/szülei/testvérei
Neme
Mikor született?
Itt nőtt fel a faluban? Ha nem, hol? Mikor került ide a faluba?
Mi a munkája?
Hol dolgozik?
Mi a vallása?
Milyen iskolát végzett? Hány osztályt? Hol?
Házas? A házastársa a faluból való?
Mi az anyanyelve?

A házvásárlás motivációi (finnek és németek)
Miért vásárolt itt házat?
Mikor vásárolta?
Hogyan szerzett tudomást a faluról?
Járt már korábban is Magyarországon? Milyen célból, hol és mikor?
Befolyásolta-e Önt a házvásárlásnál az, hogy itt a faluban beszélnek németül?
Befolyásolta-e Önt az, hogy már más finneknek/németeknek is van itt háza?
Mennyi időt tölt itt? Mikor van itt Magyarországon?
Mivel tölti az időt?
A házzal kapcsolatos ügyintézés során milyen nyelven beszélt (a hivatalokban/az
emberekkel a faluban)?
Tervezi-e azt, hogy később véglegesen Magyarországra költözik?

Nyelvi életrajz
Hol tanult meg magyarul? Kitől és mikor?
Tud-e Ön úgy németül, ahogy itt a faluban beszélnek (svábul)?
Hol tanult meg úgy, ahogy itt a faluban beszélnek (svábul)?
Milyen nyelveken beszél még? Hol tanulta ezeket?

Az itt felsorolt kérdések összesítettek és tematikusan rendszerezettek. Az interjúk során az adatközlőtől és
szituációtól függően tettem fel kérdéseimet, e sorrendet szabadon kezeltem, törekedve a pozitív légkör
megteremtésére. A kutatás során az interjúk fókusza és a kérdések megfogalmazása a tapasztalatok és a
közösség mind alaposabb megismerésével módosult (vö. 3.1. és 3.2. fejezetek).
63
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Az iskolában tanult-e németül? Ha igen, mennyi ideig? Az iskolában használták-e a sváb
nyelvet is? Milyen nyelven beszélt az iskolában? A tanárokkal és a diákokkal a tanórán és
a szünetben?
Járt-e már Ausztriában, Németországban? Ha igen, milyen célból és mennyi időt töltött
ott?
Cigányok:
Tud-e Ön valamilyen cigány nyelven?
Hol, kitől és mikor tanulta meg a cigány nyelvet?
Tanult-e iskolában valamilyen cigány nyelvet? Ha igen, hány évet?
Finnek és németek:
Ha nem finn/német az anyanyelve, akkor mi? Milyen nyelven beszélt otthon
gyerekkorában?
Milyen nyelveket tanult az iskolában? Mennyi ideig?
Beszél-e magyarul? Hogyan és mikor tanulta azt meg?
Tanul-e jelenleg magyarul? Miért, hol, hogyan és mióta?
Tanul-e jelenleg németül? Miért, hol, hogyan és mióta?

Szociális kapcsolatok (nyelvi kontaktusok)
Kikkel beszélget a legtöbbször a faluban?
Kikkel szokott találkozni és milyen gyakran?
a) német nemzetiségűekkel (olyanokkal, akik beszélnek úgy németül, ahogyan itt a
faluban beszélnek)
b) magyar nemzetiségűekkel (olyanokkal, akik nem beszélnek úgy németül,
ahogyan itt a faluban beszélnek)
c) finnekkel
d) németekkel, akik Németországból valók
e) cigányokkal (olyanokkal, akik tudnak valamilyen cigány nyelven beszélni)
f) cigányokkal (olyanokkal, akik nem tudnak cigány nyelven beszélni)
Finnek és németek:
A többi itt lakó finnel Finnországban/némettel Németországban is szoktak találkozni?
Ismerték már egymást korábban is?
Tartja-e valakivel a faluból a kapcsolatot, amikor nincs itt?
Vannak-e Magyarországon máshol is ismerősei? Szokott-e utazni Magyarországon
máshová is? Ha igen, hová?
Van-e közös programja az itt lévő finnekkel/németekkel, amikor itt vannak?
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Nyelvtudás
Melyik nyelvet beszéli jobban, a magyart vagy a németet?
Hogyan beszél jobban németül, úgy, ahogy itt a faluban beszélnek vagy ahogy az
iskolában tanulta?
Régebben jobban beszélt úgy németül, ahogyan itt a faluban beszélnek?
Cigányok:
Melyik nyelven beszél és ért jobban, magyarul vagy cigányul?
Régebben jobban tudott cigányul?

Nyelvhasználat
Ön milyen nyelven beszél(t)?
a. nagyszüleivel
b. szüleivel
c. testvéreivel (idősebbekkel? fiatalabbakkal?)
d. házastársával
e. gyermekeivel (nagyobbakkal? kisebbekkel?)
f. unokáival
g. a falubeliekkel, akikkel egyidősek (nem rokonok)
h. a falubeliekkel, akik idősebbek (nem rokonok)
i. a falubeliekkel, akik fiatalabbak (nem rokonok)
j. a munkatársaival, akikkel együtt dolgozik
k. más faluból valókkal, akik tudnak svábul
l. más faluból valókkal, akik tudnak cigányul
m. a falubeli németekkel
n. a falubeli finnekkel
o. a boltban
p. az önkormányzati hivatalban
q. az orvosnál
r. a templomban
s. a temetőben
t. ha imádkozik
u. amikor álmodik
v. amikor gondolkodik
w. amikor káromkodik
x. amikor az állatokat hajtja
y. amikor számol
z. finnek és németek: Pécsen vagy más nagyvárosban az utcán
aa. finnek és németek: Pécsen vagy más nagyvárosban a boltokban
bb. finnek és németek: Pécsen vagy más nagyvárosban a hivatalokban
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Néz-e német nyelvű televíziót? Ha igen, mit és milyen gyakran? Szokott-e németül
olvasni? Ha igen, mit és milyen gyakran?
Finnek és németek:
Néz-e magyar nyelvű televíziót? Hallgat-e rádiót? Ha igen, mit és milyen gyakran?
Olvas-e magyarul? Ha igen, mit és milyen gyakran?
Tanul-e magyarul vagy németül? Hol, milyen formában? Tervezi-e folytatni?

Szubjektív vélekedések
A) Számarány
Ön szerint kik vannak többen a faluban, akik beszélnek németül (ahogyan itt a faluban
beszélnek) vagy akik nem?
Ön szerint kik vannak többen a faluban, akik beszélnek németül (írás szerint) vagy akik
nem?
Örülne-e Ön annak, ha többen beszélnének németül (ahogyan itt a faluban beszélnek)?
Mit gondol, régebben többen használták itt a német nyelvet?
Ön szerint megtanulták-e a faluba beköltözők a faluban beszélt német nyelvet?
Milyen volt a kapcsolat a faluba beköltözőkkel (telepesekkel)?
Ön szerint vannak a faluban olyan családok, ahol a gyermekeket/unokákat megtanítják
németül úgy, ahogy itt a faluban beszélnek?
Mit gondol, húsz év múlva fognak itt németül beszélni?
Ön szerint húsz év múlva fognak-e itt még finnül beszélni? Lesznek-e itt húsz év múlva
finnek?
Ön szerint lesznek-e itt húsz év múlva németek?
Ön szerint beszélnek-e az itteni cigányok valamilyen más nyelven?
Beszélnek-e a cigányok németül?
Ön szerint kik vannak többen a faluban, azok a cigányok, akik beszélnek valamilyen
cigány nyelven vagy akik nem?
Örülne-e annak, ha többen beszélnének cigányul?
Ön szerint régebben többen használtak itt valamilyen cigány nyelvet?
Ön szerint vannak a faluban olyan családok, ahol a gyermekeket/unokákat megtanítják
valamilyen cigány nyelvre?
Ön szerint húsz év múlva fognak még itt használni valamilyen cigány nyelvet?
Ismer-e még olyan településeket a környéken, ahol beszélnek németül? Melyeket? Mit
gondol, ott vagy itt használják-e többet a német nyelvet?
Ismer-e olyan településeket a környéken, ahol beszélnek valamilyen cigány nyelvet?
Melyeket? Mit gondol, ott vagy itt használják-e többet a cigány nyelvet?
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B) Gazdasági tőke
Ha egy ember tud németül (ahogyan itt a faluban beszélnek), akkor könnyebben kap
munkát itt a faluban?
Ha egy ember tud németül (írás szerint), akkor könnyebben kap munkát itt a faluban,
máshol Magyarországon?
Mit gondol, ha egy ember beszél németül (ahogyan itt a faluban beszélnek), akkor
könnyebben kap munkát Németországban/Ausztriában?
Mit gondol, ha egy ember beszél németül (ahogyan Németországban/Ausztriában
beszélnek), akkor könnyebben kap munkát Németországban/Ausztriában?
Amennyiben a faluban van/lenne állása, előnyt jelent-e/jelentene-e, ha tud/tudna úgy
németül beszélni, ahogy itt a faluban beszélnek?
Mit gondol, ha valaki beszél finnül, könnyebben kapna munkát a faluban vagy máshol
Magyarországon?
Mit gondol, ha valaki tud valamilyen cigány nyelvet, előnyére lehet az a
munkakeresésben?
Örülne-e annak, ha gyermeke elmenne Németországba/Ausztriába tanulni vagy dolgozni?
Örülne-e annak, ha gyermeke elmenne Finnországba tanulni vagy dolgozni?
Ön szerint többet beszélnek-e a falubeliek németül/idegen nyelven azért, mert itt vannak a
finnek?
Ön szerint jót tesz a falunak, hogy itt vannak a finnek? Vajon hány embernek adnak
munkát?
Mit szól hozzá, amikor turistacsoportok jönnek a faluba? Örül ennek?
Mit szól hozzá, hogy vendégházak is épültek a faluban?
Ön szerint jó, hogy a falunak van osztrák és finn testvértelepülése? Mi haszon van ebből?
Ön szerint mi lesz a faluval 20-30 év múlva? Kik laknak majd itt, ők hol fognak dolgozni?
Látta a riportokat és cikkeket, amik Geresdlakról szólnak? Mit szól hozzájuk?
Ön szerint lehet valamilyen jó vagy rossz hatása annak, hogy Geresdlak ilyen sokat
szerepel a tévében?
Ön szerint miért érdeklődik a média ennyire a falu iránt?
Ön szerint a valóságot mutatták be ezek a cikkek, riportok? Olyan az élet itt, ahogy ezek
bemutatták?
C) Kulturális tőke
Ön szerint hasznos-e, ha valaki több nyelven is beszél?
Örül-e Ön annak, hogy több nyelvet is beszélnek itt a faluban? Miért?
Sajnálja-e Ön, hogy már nem használja azt a német nyelvet, ahogyan itt a faluban
beszélnek?
Örülne-e Ön annak, ha gyereke/unokája tudná a faluban használt német nyelvet?
Mit gondol, a gyerekek az iskolában tanulják azt a német nyelvet, ahogyan itt a faluban
beszélnek?
Örülne-e Ön annak, ha lehetne a gyerekeknek azt a nyelvet is tanulniuk, ahogyan itt a
faluban beszélnek?
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Örülne-e Ön annak, ha lehetne itt az iskolában a gyerekeknek finnül tanulni?
Örülne-e Ön annak, ha lehetne itt az iskolában a gyerekeknek valamilyen cigány nyelvet
tanulni?
Tud-e valakiről a faluban, aki tanul finnül?
Ön szerint miért tanulnak finnül azok, akik járnak a tanfolyamra?
Ön szívesen tanulna-e finnül, ha lenne rá lehetősége?
A finnek is tanulnak magyarul? Mit szól ehhez? Ők miért tanulnak magyarul?
Örülne-e annak, ha gyermeke megtanulna finnül?
Ön szívesen megtanulna-e cigányul?
Ön szívesen megtanulna-e németül?
Fontosnak tartja-e, hogy gyermeke megtanuljon németül?
Fontosnak tartja-e, hogy gyermeke megtanuljon cigányul?
Ön szerint a finn nyelv hasonlít a magyarra?
Ön szerint, ha valaki tud úgy németül, ahogyan itt a faluban beszélnek, akkor könnyebben
megtanul úgy németül, ahogy Németországban/Ausztriában beszélnek?
Ön elszokott-e menni német misére? Örülne-e annak, ha gyakrabban lenne ilyen?
Szívesen részt vesz-e a német hagyományokat őrző rendezvényeken?
Örül-e neki, ha gyermeke/unokája részt vesz a német hagyományokat őrző
rendezvényeken?
Ön szívesen részt venne-e egy olyan rendezvényen, ahol a finn kultúrát, hagyományokat
ismerhetné meg?
Ön szívesen részt venne-e a cigány hagyományokat bemutató rendezvényen?
Örülne-e annak, ha gyermeke/unokája részt venne ilyenen?
Finnek és németek:
Ön szívesen eljárna-e egy magyar nyelvkurzusra itt a faluban? Tanulna-e magyarul
Finnországban/Németországban?
Örülne-e neki, ha a gyermeke megtanulna magyarul? Miért?
Ön szívesen megtanulná-e a helyi német nyelvet, ha lenne rá ideje?
Ön szívesen megtanulna-e egy cigány nyelvet, ha lenne rá ideje?
D) Az egyes nyelvváltozatokkal kapcsolatos vélekedések
Ön szerint különbözik-e az itt a faluban használt német nyelv az írás szerinti némettől?
Mennyire?
Ön szerint az itt használt németet megértenék-e Németországban?
Ön szerint hasznos-e az a német nyelv, ahogyan itt a faluban beszélnek?
Ön szerint hasznos-e az iskolában tanult német nyelv?
Ön szerint melyik a hasznosabb nyelv itt a faluban, az iskolában tanult német nyelv vagy a
faluban használt német nyelv? És Magyarországon?
Ön szerint hasznos-e a magyar nyelv?
Ha itt a faluban a kortársaival szeretne beszélgetni, melyik a hasznosabb nyelv, a faluban
használt német nyelv vagy a magyar nyelv?
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Ha itt a faluban szeretne beszélgetni (bárkivel), melyik a hasznosabb nyelv, a faluban
használt német nyelv vagy a magyar nyelv?
Úgy általában melyik a hasznosabb nyelv a maga életében, a magyar nyelv vagy a német
nyelv?
Ön szerint Magyarországon melyik a hasznosabb nyelv, az angol vagy a német?
Ön szerint különbözik-e a Geresden és a Lakon használt német nyelv?
Ön szerint szép-e a faluban használt német nyelv?
Ön szerint szép-e az iskolában tanult német nyelv?
Ön szerint melyik a szebb, az írás szerinti német nyelv vagy az, ahogyan itt a faluban
beszélnek?
Ön szerint szép-e a magyar nyelv?
Ön szerint melyik a szebb nyelv, a német vagy a magyar?
Ön szerint nehéz-e az írás szerinti német nyelv?
Ön szerint nehéz-e a faluban használt német nyelv?
Ön szerint nehéz-e a magyar nyelv?
Ön szerint melyik a nehezebb nyelv, az írás szerinti német vagy az, ahogyan itt a faluban
beszélnek?
Ön szerint melyik a nehezebb nyelv, az írás szerinti német nyelv, ahogyan itt a faluban
beszélnek vagy a magyar nyelv?
Ön szerint szép-e a finn nyelv?
Ön szerint hasznos-e a finn nyelv?
Ön szerint nehéz-e a finn nyelv?
Ön szerint melyik a szebb nyelv, a faluban beszélt német, az írás szerinti német, a magyar
vagy a finn?
Ön szerint melyik a szebb nyelv, a cigány, a német, a magyar vagy a finn?
Ön szerint a legtöbben hogyan próbálnak a finnekkel beszélni, a falubeli sváb nyelven
vagy németül, ahogy az iskolában tanulták?
Látta már, hogy a faluban vannak nem magyar nyelvű feliratok is? Mit szól ezekhez?
Ön szerint kinek volt fontos, hogy legyenek ilyen feliratok? Ki készíttette őket?
Ön szerint miért vannak kiírva ezek németül/finnül?
Vajon a jövőben még több ilyen felirat lesz?
Cigányok:
Ön szerint szép-e a cigány nyelv, amit Ön beszél?
Ön szerint hasznos-e a cigány nyelv, amit Ön beszél?
Ön szerint nehéz-e a cigány nyelv, amit Ön beszél?
Ön szerint melyik a hasznosabb nyelv itt a faluban, a cigány nyelv vagy a magyar nyelv?
És Magyarországon?
Ha itt a faluban a kortársaival szeretne beszélgetni, melyik a hasznosabb nyelv, a cigány
nyelv vagy a magyar nyelv?
Ha itt a faluban szeretne beszélgetni (bárkivel), melyik a hasznosabb nyelv, a cigány nyelv
vagy a magyar nyelv?
Úgy általában melyik a hasznosabb nyelv a maga életében, a cigány nyelv vagy a magyar
nyelv?
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Ön szerint melyik a szebb, a cigány nyelv vagy a magyar nyelv?
Ön szerint melyik a nehezebb nyelv, a cigány nyelv vagy a magyar nyelv?
E) A többnyelvűség kulturális vetületei
Ön szerint fontosabbá vált az ittenieknek a hagyományok ápolása azért, mert finnek és
németek is laknak itt?
Ön mit gondol, miért éppen ide jöttek a finnek és a németek?
Járt-e Ön már Finnországban? Szívesen elmenne-e oda?
Mit gondol, milyen emberek a finnek?
Mit gondol, milyen lehet az élet Finnországban? Miben különbözhet az ittenitől?
Milyen szokásaik vannak az itteni finneknek? Ön milyennek tartja az ő életvitelüket?
Milyen szokásaik vannak az itteni németeknek? Ön milyennek tartja az ő életvitelüket?
Ön szerint mit tanultak a helybeliek a finnektől/németektől? És ők a helybeliektől?
Szívesebben elmenne-e Finnországba nyaralni, mint más országba?
Hova menne inkább nyaralni, Finnországba, Németországba, Ausztriába vagy valahová
máshová?
Finnek és németek:
Ön szerint fontos az ittenieknek, hogy megismertessék Önökkel a magyar, a német és a
cigány kultúrát, hagyományokat?
Ön szerint vannak-e nagy különbségek a finn/német és a magyar életvitel között? Melyek
ezek?
Ön szerint mit tanultak az itteniek a finnektől/németektől, és mit tanultak maguk a
helybeliektől?
Hiányzik-e Önnek valami Finnországból/Németországból, amikor éppen Magyarországon
van?
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3. Függelék. Nyelvhasználati napló
BESZÉD
1. Kivel beszélt?
a. Milyen nyelven beszélt vele?
b. Férfi vagy nő?
c. Körülbelül hány éves?
d. Hol lakik (a faluban vagy azon kívül, a faluban hol)?
e. Helybeli, finn vagy német?
f. Ha helybeli, milyen nemzetiségű (sváb, magyar, cigány, sokac)?
2. Milyen helyzetben beszélt vele?
a. Hol? (A faluban vagy azon kívül, az utcán, a boltban, házban, az étkezőben
stb.)?
b. Miért? (Mi volt a beszélgetés célja? Üdvözlés vagy valaminek a megbeszélése
stb.?)
3. Mennyi ideig tartott a beszélgetés?
ÍRÁS
1.
2.
3.
4.

Mit írt? (sms-t, e-mailt, levelet, üzenetet stb.)
Milyen nyelven?
Milyen célból?
Mennyi ideig tartott?

OLVASÁS
1. Mit olvasott?
2. Milyen nyelven olvasta?
3. Mennyi ideig olvasott?
TÉVÉ, RÁDIÓ, INTERNET
1. Mit nézett a televízióban?
a. Milyen nyelven nézte?
b. Mennyi ideig nézte?
2. Mit hallgatott a rádióban?
a. Milyen nyelven?
b. Mennyi ideig?
3. Milyen internetes oldalt nézett aznap?
a. Milyen nyelven?
b. Mennyi ideig tartott?
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Beszélgetőpartnerek kódjai
Fontos, hogy kiderüljön, kivel beszélt, és milyen gyakran beszél ugyanazzal a személlyel.
Ezért kérem, adja meg a beszélgetőpartnerek adatait.
Adatok: életkor (kb.), férfi/nő, milyen nemzetiségű

Például:
P1 (Partner 1) = körülbelül 40 éves nő, tud németül stb.
P2 =
P3 =
…
…

238

