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„Minek legyek normális?”
Nyelvi és identitásgyakorlatok különc lányok közösségében*

Mary Bucholtz

A gya kor lat-el mé let be ve ze té se je len tős elő re lé pés a szociolingvisztikában. A gya-
kor lat kö zös sé gé nek (community of practice) mo dell je hasz nos al ter na tí va a be szé
lő kö zös ség mo dell jé hez ké pest, mi vel ez utób bi kü lö nö sen a nyelv és a tár sa dal mi 
ne mek össze füg gé se it ku ta tók szá má ra je lent kor lá to kat. A gya kor lat kö zös sé ge 
mint etnografikus, cse lek vés ala pú meg kö ze lí tés azért kü lö nö sen ér té kes a nyelv és 
a tár sa dal mi ne mek ku ta tói szá má ra, mi vel össze egyez tet he tő az iden ti tás je len le-
gi el mé le te i vel. A gya kor lat kö zös sé ge fo gal má nak ki ter jesz té se le he tő vé te szi, 
hogy az iden ti tá so kat a be szé lő kö zös ség mo dell jét kö vet ve ne me rev tár sa dal mi 
ka te gó ri ák ként ma gya ráz zuk, ha nem po zi tív és ne ga tív iden ti tás gya kor la tok ered-
mé nye i ként. Eb ben a ke ret ben elem zem itt egy ko ráb ban nem vizs gált tár sas iden
ti tás, a kü lönc nyel vi gya kor la ta it, an nak szem lél te té sé re, hogy egy egye sült ál la-
mok beli kö zép is ko lá ban kö zös sé get al ko tó kü lönc lá nyok ho gyan egyez ked nek 
gya kor la tok so rán tár sa dal mi ne mük ről és iden ti tá suk más jel lem ző i ről.

A szociolingvisztikában a tár sa da lom el mé let a be szé lő kö zös ség fo gal má ban 
gyö ke re zik. A be szé lő kö zös ség mint a tár sa dal mi elem zés nyel vi ala pú egy sé ge 
le he tő vé tet te an nak bi zo nyí tá sát, hogy szá mos, ko ráb ban a sza bad vál ta ko zás 
bi ro dal má ba so rolt nyel vi je len ség va ló já ban tár sa dal mi lag struk tu rált. Labov 
(1966) be mu tat ta, hogy New York City nyel vi he te ro ge ni tá sa – a New York-iak 
nyelv hasz ná la tá ban ta lál ha tó, a kor, tár sa dal mi osz tály és nem vál to zó in ala pu ló 
kü lönb sé gek el le né re – kvan ti ta tív esz kö zök kel ho gyan ír ha tó le egyet len be szé lő-
kö zös ség min tá za ta ként.

En nek el le né re, mi vel a be szé lő kö zös ség fo gal ma a szociolingvisztika sa ját ja, nem 
kö tő dik egyet len na gyobb tár sa da lom el mé let hez sem. Ezen el mé le ti el szi ge telt ség 
kö vet kez té ben, va la mint ami att, hogy a be szé lő kö zös ség a tár sa da lom vi lá gát szi go-
rú an nyelvi-szociolingvisztikai fo gal mak kal ír ja le, a szo cio ling visztika el mé le te több-
nyi re tá vol ma radt a kap cso ló dó tu do mány ágak el mé le ti vi tá i tól. Köz ben 

* Köszönet illeti Janet Holmesot, Chris Holcombot, Stephanie Stanbrot és a texasi A&M Egye tem
Etnográfia/Elmélet csoport tagjait az e cikket érintő megjegyzéseikért és bírálatukért. – A cikk ere de-
ti leg 1999ben a Language in Society-ben (28: 203–223) jelent meg, ‘“Why be normal?”: Language and 
identity practices in a community of nerd girls’ címmel. A cikk a Cambridge University Press en ge dé-
lyé vel jelenik meg. Köszönjük a kiadó és Mary Bucholtz támogatását.
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1 A nerd az az em ber, aki sa ját – fő leg in tel lek tu á lis – vi lá gá ban él ve ke vés sé vesz tu do mást a 
mainstream kul tú rá ról és tár sas nor mák ról. Gyak ran hasz nál ják az éj jel-nap pal a szá mí tó gé pen, az 
interneten ló gók el ne ve zé sé re is (l. még Méz ga Ala dár). Más le het sé ges for dí tá sai: okostojás, cso da-
bo gár, to jás fe jű, koc ka [a ford. megj.].
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 pe dig a szociolingvisztikán be lül a be szé lő kö zös ség fo gal má ról pa rázs vi ta és fo lya-
ma tos új ra ér tel me zés zaj lik, mi vel a ku ta tók fel is mer ték a ko ráb bi de fi ní ci ók kor lá-
ta it.

A be szé lő kö zös ség fo gal má nak ér tel me zé se a szociolingvisztika egyik te rü le tén, 
a nyelv és a tár sa dal mi ne mek össze füg gé se it ku ta tók szá má ra kü lö nö sen ne héz. 
A be szé lő kö zös sé gen ala pu ló el mé let tu do mány ági au to nó mi á ja nem okoz prob lé-
mát a ha gyo má nyos szociolingvisztikai ku ta tás szá má ra, amely a szo ci o ló gi ai in for-
má ci ót hasz nál ja a nyel vi je len sé gek (pél dá ul a hang vál to zás) ér tel me zé sé re. Ha 
vi szont meg for dít juk az elem zés irá nyát, és in kább azt kér dez zük, hogy va jon a 
nyel vi ada tok ho gyan vi lá gí ta nak rá a tár sa da lom vi lá gá ra, ak kor szük ség sze rű en 
be kell kap csol nunk a nyel vé sze ten tú li tár sa da lom el mé le tet. Sőt; mi vel a be szé lő-
kö zös ség mo dell jét mak ro szin tű szocio ling visz tikai je len sé gek elem zés re fej lesz-
tet ték ki, az gyak ran al kal mat lan és elég te len a nyelv és a tár sa dal mi ne mek össze-
füg gé sei ku ta tá sá ban ma nap ság fel me rü lő kér dé sek meg vá la szo lá sá ra. Ezek 
kö zött az iden ti tás kér dé se a leg fon to sabb: ho gyan hasz nál ják a be szé lők a nyel vet, 
hogy ki fe jez zék ne mi sé gé ben ér tel me zett (gendered) iden ti tá su kat? S a tár sa dal mi 
ne mi iden ti tá sok ho gyan fo nód nak össze más tár sa dal mi je gyek kel?

Ez a cikk egy olyan el mé let re tá masz ko dik, amely ki ke rü li a kö zös ség nek és az 
iden ti tás nak a be szé lő kö zös ség mo dell jé hez kö tő dő prob lé má it. Az új ke ret, a gya-
kor lat kö zös sé ge a gyakorlat-elméletbőlszár ma zik, amely a szo ci o ló gi á ban, az ant-
ro po ló gi á ban és a ne ve lés tu do mány ban is köz is mert. A gya kor lat kö zös sé gé nek 
ezek hez a más te rü le te ken újab ban ki dol go zott el mé le tek hez va ló kap cso ló dá sa 
le he tő vé te szi, hogy a szociolingvisták mé lyebb el mé le ti alap ba ágya zott tár sa dal mi 
ma gya rá za to kat nyújt sa nak, mint ami lyen a ko ráb bi el mé let alap ján le het sé ges 
volt. Rá adá sul a gya kor lat kö zös sé gé nek ke re te fe lül ke re ke dik a be szé lő kö zös ség 
kap csán ta pasz talt szá mos prob lé mán, ezért szé les kör ben al kal maz ha tó a tu do-
mány te rü let köz pon ti kér dé se i nek meg vá la szo lá sá ra. Az el mé let szé les kö rű fel-
hasz nál ha tó sá ga kü lö nö sen szem be öt lő a nyelv és a tár sa dal mi ne mek ku ta tá sá-
ban, mi vel a gya kor lat kö zös sé gé nek fo gal ma – a be szé lő kö zös ség től el té rő en – 
ép pen a tár sa dal mi ne mek kér dé sei kap csán ke rült a szociolingvisztikába.

Eb ben a cikk ben a gya kor lat kö zös sé gé nek el mé le tét úgy fej lesz tem to vább, 
hogy az a ne mi sé gük ben ér tel me zett iden ti tá sok szociolingvisztikai vizs gá la tá hoz 
szük sé ges esz köz zé vál has son. A ke re tet egy bi zo nyos tár sa dal mi iden ti tás, a 
kü lönc (nerd)1 elem zé sé re al kal ma zom, amely iden ti tás kí vül ma radt a be szé lő kö-
zös sé gen ala pu ló ha gyo má nyos szociolingvisztikai ku ta tá sok kö rén. Azért a gya-
kor lat kö zös sé gé nek ke re té ben elem zem ezt a je len sé get, mert csak ez az el vi ke ret 
te szi le he tő vé, hogy a szük sé ges nyel vé sze ti és szo ci o ló gi ai tu dás ra tá masz kod va 
meg ért hes sük a kü lönciden ti tás lét re jöt tét. Vé le mé nyem sze rint a kü lönciden ti
tás a köz vé le ke dés sel szem ben nem má sok ál tal ki rótt stig ma, ha nem a szé les kör-
ben el fo ga dott ne mi iden ti tá sok kal szem ben tu da to san vá lasz tott al ter na tí va, 
me lyet nyel vi és más tár sas gya kor la tok so rán ér nek el és tar ta nak fenn.
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Nyelv és gya kor lat-el mé let

Az az el kép ze lés, hogy a tár sas vi lág leg in kább gya kor la tok együt te sé nek te kint he-
tő, nem új. A pra xis a mar xiz mus egyik alap fo gal ma, nap ja ink ban pe dig Giddens 
(1979) ja va sol gya kor lat ala pú meg kö ze lí tést, amely ki ve zet het a tár sa dal mi struk-
tú ra és a sze mé lyes ágencia köz ti el lent mon dás okoz ta patt hely zet ből. Mi vel a 
gya kor lat-el mé let a mind ig je len lé vő tár sa dal mi cse lek vés re kon cent rál, ta lán el ke-
rül he tet len is volt, hogy a nyel vet előbb-utóbb a tár sa da lom elem zés egyik alap ve tő 
tár gyá nak te kint se. A nyel vé sze ten kí vül ezt a pers pek tí vát leg tel je seb ben Pierre 
Bourdieu (1978, 1991) és Michel de Certeau (1984) fran cia szo ci o ló gu sok bon tot-
ták ki. Bourdieu és Certeau is más tár sas gya kor la tok kal va ló vi szo nyá ban ér tel me-
zik a nyel vet, me lyet mind két tu dós tár sas je len ség nek, nem pe dig el vont for má lis 
rend szer nek te kint. En nek kö vet kez té ben mun kás sá guk ban ki fe je zet ten a tág ér te-
lem ben vett szocio ling visz tika ügye mel lett so ra koz nak fel; az ál ta luk fel idé zett 
is me rős ne vek kö zött ta lál juk Joshua Fishmanét, Erving Goffmanét, William 
Labovét és Emanuel Schegloffét is.

Bourdieu szá má ra a gya kor lat ki in du ló pont ja a habitus, va gyis adott mó don va ló 
cse lek vés disz po zí ci ók (pél dá ul be széd, já rás, ol va sás, evés) együt te se, me lyet az 
imp li cit és exp li cit szo ci a li zá ció vés az egyén be. Ezek a disz po zí ci ók meg ha tá ro zott 
tár sa dal mi di men zi ók hoz, pél dá ul az osz tály hoz vagy a tár sa dal mi nem hez kö tőd-
nek. A ha bi tus a test hez is kö tő dik, a hexisen ke resz tül, amely nem más, mint az 
egyén szo ká sos és tár sas ér te lem mel bí ró test tar tá sa i nak, moz du la ta i nak és az én 
fi zi kai meg je le ní té se egyéb meg nyil vá nu lá sa i nak összes sé ge. A nyelv csu pán egyi-
ke ezek nek a ha bi tust rej tő gya kor la tok nak, me lye ken ke resz tül az egyén a meg fi-
gye lők szá má ra tár sa dal mi szem pont ból be azo no sít ha tó. Ezért a nem nyel vi tár sas 
gya kor la tok és a nyelv ha son ló mó don ér tel mez he tők. Bourdieu le szö ge zi:

Nem csak ar ról van szó, hogy a nyel vi jel lem zők so ha nem kü lö nít he tők el a be szé lő 
tár sas tu laj don sá ga i nak együt te sé től (testhexis, arc vo nás ok, smink, öl töz kö dés), 
ha nem a fo no ló gi ai (vagy szó kész let be li vagy más) jel lem zők sem kü lö nít he tők el 
so ha vi lá go san a nyelv más szint je i től; és egy nyel vi for mát di va tos nak vagy egy sze-
mélyt kö zön sé ges nek cím ké ző meg íté lés az összes gya kor la ti ál lí tás hoz ha son ló an 
mu ta tók olyan együt te sén ala pul, me lyek ab ban a for má ban so ha nem tu da to sul nak 
(Bourdieu 1991: 89).

Bourdieu itt két fon tos mód szer ta ni gon do la tot kí nál a szociolingvisztika szá má ra: 
egy részt, hogy a nem nyel vi gya kor la tok fon tos nyel vi in for má ci ót hor doz hat nak 
(és vi szont); és más részt, hogy a tel jes szociolingvisztikai elem zés nek egy szer re kell 
vizs gál nia a nyel vi szin tek so ka sá gát. Ugya nak kor Bourdieu el mé let al ko tó ként 
ke vés bé hasz nos a szociolingvisztika, kü lö nö sen a nyelv és a tár sa dal mi nem össze-
füg gé se it ku ta tók szá má ra. A gya kor lat nem tu da tos vol tá nak hang sú lyo zá sa azt 
jel zi, hogy az ágenciának alig jut sze rep el mé le té ben. Bár a be szé lő ket nem de ter-
mi nál ja a ha bi tu suk, mi vel azt az adott kon tex tus el té rít he ti, job bá ra még is an nak 
meg fe le lő en fog nak majd vi sel ked ni, ahogy azt egye dül he lyén va ló ként el sa já tí tot-
ták. Va gyis Bourdieu az egyént in kább a tár sa dal mi struk tú ra ter mé ké nek te kin ti, 
mint sem sza bad aka rat tal bí ró ágens nek. He lyi szin ten a gya kor lat – és kü lö nö sen 
a nyel vi gya kor lat, mely ben a sztenderd és nem sztenderd nyelv vál to za tok osz tály-
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ha bi tu sa rej lik – el ső sor ban a meg lé vő tár sa dal mi el ren de ző dé sek rep ro du ká lá sá-
ban me rül ki.

Certeau vi szont úgy lát ja, hogy az egyén szá má ra sok kal több tér nyí lik az 
ágenciára, mi vel mun ká já ban a tár sa dal mi rend alá ásá sa és rep ro du ká lá sa is elem-
zé si fó kusz. De Bourdieu-höz ha son ló an ő is a nyel vé szet ben ta lál ins pi rá ci ót:

Vizs gá la tunk ban … el mé le ti mo dell ként hasz nál hat juk a meglévőszó kin csen és nyelv-
ta non ala pu ló egyes mon da tok konst ruk ci ó ját. A nyel vé szet ben a „per for man cia” és a 
„kom pe ten cia” kü lön bö ző ek: a be széd cse lek vés (be le ért ve mind azo kat az enunciatív 
stra té gi á kat, ame lye ket ez ma gá ban fog lal) nem re du kál ha tó a nyelv tu dás ra. Vizs gá-
la tunk tár gya, az enunciáció szem pont já ból kü lö nös fi gyel met szen te lünk a be széd-
cse lek vés nek; eb ből a szem pont ból a be széd a nyel vi rend szer te rü le tén mű kö dik; 
le he tő vé te szi, hogy a be szé lők ki ak náz zák és foly to no san hasz nuk ra for dít sák a nyel-
vet; lét re hoz za a je lent idő ben és tér ben; szerződéstvalósítmegamásikféllel(a be szé
lő társ sal) a he lyek és vi szony la tok há ló za tá ban. A be széd ak tus e négy jel lem ző je 
szá mos más gya kor lat ban (já rás, fő zés stb.) is meg ta lál ha tó (Certeau 1984: xiii; 
ki eme lés az ere de ti ben).

Certeau itt még Bourdieu-nél is ki fe je zet teb bé te szi a kap cso la tot a nyelv és más 
tár sas gya kor la tok kö zött. Sze rin te min den tár sas gya kor lat – nyel vi s nem nyel vi 
egya ránt – ha son ló a tár sas ha tá sai te kin te té ben. De míg Bourdieu a gya kor la tot a 
tár sa dal mi struk tú ra rep ro duk ci ó já nak te kin ti, Certeau sze rint ez ágencia, a le he-
tő sé gek ki ak ná zá sa. A fel adat an nak meg ér té se, hogy a kö zös kul tu rá lis ja va kat 
(pél dá ul a nyel vet) ho gyan ala kít ja az egyén tár sas szük ség le te i nek meg fe le lő en. 
Ezek a szük ség le tek meg erő sít he tik a fenn ál ló tár sas ren det, de ugyan ilyen 
könnyen kér dő je lez he tik meg vagy vizs gál hat ják fölül.

Az ant ro po ló gi án be lül Ortner (1996) ki dol go zott egy har ma dik gya kor lat-el-
mé le tet is, mely ben azon az ala pon bí rál ja a ko ráb bi el mé le te ket, hogy azok nem 
ve szik ko mo lyan a nők gya kor la ta it. A női cse lek vőt el mé le te kö zép pont já ba ál lít-
va Ortner a struk tú rá nak és a cse lek vés nek is he lyet kí ná ló ke re tet hoz lét re. Bár 
Bourdieu-vel és Certeau-val el len tét ben Ortner szá má ra a nyelv nem ve zér elv, ő 
ma gát a struk tú rát is szö veg sze rű nek (Certeau sza va i val „egy nyel vi rend szer te rü-
le té nek”) te kin ti, mely ben az egye di be széd cse lek vés mű kö dik. Ezért a tár sa dal mi 
nem – és kü lö nö sen a nyelv és a tár sa dal mi nem össze füg gé se i nek tel jes elem zé se 
– nem tá masz kod hat ki zá ró lag szö ve gek re. Ortner így ér vel:

Azok a ta nul má nyok, ame lyek sze rint bi zo nyos „szövege gyüttesek” – mé dia ter mé kek, 
iro dal mi mű vek, or vos tu do má nyi írá sok, val lá sos ér te ke zé sek – „hoz nak lét re” ka te-
gó ri á kat, iden ti tá so kat vagy hely ze te ket, va ló já ban be fe je zet le nek vagy félrevezetőek, 
ha csak meg nem vizs gál ják azt is, hogy ezek a szö ve gek mi lyen mér ték ben ké pe sek a 
va lós idő ben va ló di em be rek re (és pon to san kik re) ha tás sal len ni. Ha son ló kép pen 
elég te le nek és félrevezetőek azok a ta nul má nyok is, ame lyek sze rint az em be rek 
el len áll nak egy bi zo nyos je len ség nek, vagy egyez ked nek ró la, il let ve a ma guk cél ja i ra 
hasz nál ják, ha csak nem vizs gál ják azon kul tu rá lis je len sé gek és struk tu rá lis el ren de-
ző dé sek mi ben lét ét, me lyek lét re hoz zák, il let ve kor lá toz zák „cse lek vé sü ket”, és be ha-
tá rol ják azt, hogy min den ilyen aka rat la gos te vé keny ség ben mennyi transz for má ci ós 
le he tő ség rej lik (Ortner 1996: 2).

A nyelv és tár sa dal minem-ku ta tás ilyen egye sí tett elem zé sé nek le he tő sé gét – és 
meg va ló su lá sát – kí nál ja a gya kor lat kö zös sé gé nek gon do la ti ke re te. A szo cio-
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lingvisztika bár mely ko ráb bi meg kö ze lí té sé nél in kább le he tő vé te szi a ku ta tók 
szá má ra, hogy adek vát el mé le ti ke ret ben egy szer re ku tas sák az egyé ni cse lek vé se-
ket és az ál ta luk lét re ho zott, új ra meg te rem tett, el uta sí tott, il let ve fel bom lasz tott 
struk tú rá kat.

Társadalminem,beszélőközösségésagyakorlatközössége

A fe mi nis ta pers pek tí va ortneri be ve ze té se az ant ro po ló gi ai és szo ci o ló gi ai gya kor-
lat-el mé let be vi szony lag ké sői fej le mény volt. A ne ve lés tu do mány ban ki dol go zott 
gya kor la ti kö zös ség-el mé le tet (Lave 1988; Lave és Wenger 1991; Wenger 1998) 
ugya nígy nem al kal maz ták a tár sa dal mi nem ku ta tá sá ban mind ad dig, amíg azt egy 
igen nagy ha tá sú össze fog la ló cikk ben Eckert és McCon nell-Ginet (1992) be nem 
ve zet ték a nyel vé szet be. A szociolingvisztika köz pon ti elem zé si esz kö zé nek te kint-
he tő be szé lő kö zös ség al ter na tí vá ja ként kí nál ko zó gya kor la ti kö zös ség-mo dell 
rá kény sze rí ti a nyelv és a tár sa dal mi nem kö ré ben ku ta tó kat, hogy új ra gon dol ják a 
kö zös ség, az iden ti tás és a tár sa dal mi nem fo gal ma it. Eckert és McConnell-Ginet 
nem bí rál ja nyíl tan a be szé lő kö zös ség fo gal mát; és bár má sok a fo gal mat szé les 
kör ben vi tat ják (l. Hudson 1980; Wil liams 1992), a nyelv és a tár sa dal mi nem ku ta-
tá sát il le tő kor lá ta it még sen ki nem tár gyal ta. Hadd fog lal jam össze hat pont ban, 
hogy mi ért elég te len a be szé lő kö zös ség mo dell je a nyelv és a tár sa dal mi nem ku ta-
tá sá ban!

a) A nyel vet igyek szik a kö zép pont ba ál lí ta ni.
b) A kon szen zust te kin ti a kö zös ség szer ve ző el vé nek.
c) Szí ve seb ben vizs gál ja a kö zös ség köz pon ti, mint mar gi ná lis tag ja it.
d) Az egyén hez ké pest a cso port ra össz pon to sít.
e) Az iden ti tást sta ti kus ka te gó ri ák összes sé gé nek te kin ti.
f) A ku ta tók ér tel me zé se it ré sze sí ti előny ben a részt ve vők sa ját gya kor la ta ik kal 

kap cso la tos ér tel me zé se i hez ké pest.

Nyelv vagy tár sas gya kor lat

A be szé lő kö zös sé get sok fé le kép pen de fi ni ál ták már, de min den de fi ní ció a nyel vet 
te kin ti a kö zös ség el ső szá mú kri té ri u má nak. A kö zös nek te kin tett je len ség le het 
a nyel vi rend szer (Bloomfield 1933: 42–56); vagy kö zös nyel vi nor mák (Labov 
1972); vagy a va ri á ci ós min tá zat (Milroy 1992); vagy a szo cio ling visz tikai nor mák 
egy cso port ja (Romaine 1982). Ese ten ként a hang súly ke vés bé a nyel vi rend sze ren, 
mint sem a kö zös in ter ak ci ós hely ze te ken és nor má kon van (Hymes 1974; Dorian 
1982; Silverstein 1996). De a fó kusz min den eset ben a nyelv re ke rül. Még szá mos 
más, in ter ak ci ós szem lé le tű ku ta tó is el ső sor ban nyel vi fo ga lom ként ér tel me zi az 
in ter ak ci ót. A tár sas cse lek vés egyéb for má it – va gyis mind azt, ami nem nyel vi ben-
nük – mel lé kes nek te kin tik, vagy fi gye lem be sem ve szik.

A gya kor lat nak, va gyis a részt ve vők tár sas te vé keny sé ge i nek a nyel vi in ter ak ci ót 
mo ti vá ló kon tex tus ként va ló el is me ré sé vel a gya kor lat kö zös sé gé nek el mé le te a 
cse lek vést a szociolingvisztikai elem zés kö zép pont já ba ál lít ja. Ugyan ilyen fon tos, 
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2 Bar ba ra Horvathnak a sydneyi be szé lő kö zös ség ben élő be ván dor lók ról szó ló mun kái (Hor vath 
1985; Horvath és Sankoff 1987) so kat tet tek a hi ány pót lá sért.
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hogy míg a be szé lő kö zös ség el mé le te a nyel vet alap ve tő en tes tet len nek te kin ti, 
olyas mi nek, ami le vá laszt ha tó a be szé lők tes ti va ló já ról, ad dig a gya kor lat kö zös-
sé ge vissza he lye zi a nyel vet a fi zi ká lis én be. Eb ben a te kin tet ben Bourdieu 
hexisfogalmát is mét li meg, amely dön tő fon tos sá gú a ne mi sé gé ben ér tel me zett test 
specificitásából ki in du ló fe mi nis ta ku ta tók szá má ra.

Kon szen zus vagy konf lik tus

A ha gyo má nyos mo dell egy gyak ran bí rált má sik as pek tu sa az a gon do lat, hogy a 
be szé lő kö zös ség kö zös szociolingvisztikai nor mák alap ján ala kul ki. Ezt a de fi ní ci-
ót elő ször Labov (1972) ja va sol ta, majd ké sőbb szá mos más ku ta tó is ma gá é vá 
tet te. Az a ki in du lá si fel té tel, hogy a be szé lők – szo ci o ló gi ai hát te rük től füg get le-
nül – meg egyez nek bi zo nyos nyel vi for mák nor ma tív vol tá ban, és eze ket nyelv hasz-
ná la tuk ban fenn tart ják, fel té te le zi a tár sa da lom kon szen zu son ala pu ló el mé le tét, 
amely szem ben áll a tár sa da lom el mé let egyik ré gi ha gyo má nyá val. Szá mos szo cio-
ling vista bí rál ja Labov ezen fel te vé sen ala pu ló de fi ní ci ó ját (pél dá ul Rickford 1986; 
Milroy 1992). Sőt a „nor mák” se gít sé gül hí vá sa el fe di azt a tényt, hogy ezek va ló-
já ban a ha tal mon lé vők ér de ke it szol gá ló, ügye sen ránk ve tett ide o ló gi ák (Bour-
dieu 1991). Ezt az el ren de ző dést már ré gen fel is mer ték a nyelv és a tár sa dal mi 
nem össze füg gé se i nek ku ta tói, akik a nők nyel vét a fér fi a ké hoz ké pest tö ké let len-
nek be ál lí tó né ze tek kel szem ben ve szik fel a har cot (l. Cameron 1992: 42).

Köz pon ti vagy mar gi ná lis ta gok

A nor mák nyel vé ből az is kö vet ke zik, hogy a be szé lő kö zös ség egyes tag jai köz pon-
ti, míg má sok mar gi ná lis hely ze tű ek, és az elem zés szem pont já ból csak a kö zép-
pont ban lé vő ta gok ér de ke sek. Azt le kell szö gez nünk, hogy a be szé lő kö zös ség 
struk tu rált he te ro ge ni tá sá nak mo dell je jobb, mint az azt meg elő ző mo del lek, 
mi vel el is me ri a he te ro ge ni tás lé tét és rend szer sze rű sé gét; ugya nak kor ki zár ja a 
be szé lő kö zös ség ből azo kat a be szé lő ket, akik nem oszt ják eze ket a nor má kat (pél-
dá ul mert friss be ván dor lók vagy be köl tö zők).2 Így, bár az elem zés a he te ro ge ni tást 
hang sú lyoz za, va ló já ban ar ra fokuszál, ami a be szé lők ben kö zös. A mar gi ná lis 
ta gok rit kán lesz nek az elem zés tár gyai, és ha igen, ak kor is a mar gón ma rad nak; 
nyel vi gya kor la ta i kat csak an nak be mu ta tá sá ra hasz nál ják, hogy mi ért is nem si ke-
rül a kö zép pont ba ke rül ni ük. A nyelv és a tár sa dal mi nem ku ta tói na gyon is tisz tá-
ban van nak e meg kö ze lí tés prob lé má i val. Mi vel a nők az alap nyel vi be szé lő kö zös-
ség hez ké pest imp li cit vagy exp li cit mó don mar gi ná lis ként ér tel me ződ nek, ezért 
né ha alul rep re zen tál tak vagy egy sze rű en té ve sen van nak meg je le nít ve (l. Morgan 
1999). Azok a be szé lők, akik nek az iden ti tá sa kü lön bö zik a kö zös ség na gyobb 
ré szé től – és kü lö nö sen azok, akik nek a tár sa dal mi ne mi iden ti tá suk nem al kal-
maz ko dik a kö zös sé gi nor mák hoz –, eb ben a pa ra dig má ban szin tén ki ma rad nak a 
ku ta tás ból, vagy bi zony ta lan ér tel me zést kap nak.
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3 Egy újabb kí sér let en nek a prob lé má nak a meg ol dá sá ra Santa Ana és Parodi mo dell je az egy más-
ba épü lő be szé lő kö zös sé gek ről (1998).
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A kon szen zus sal kap cso la tos el vá rá sok a be szé lő kö zös sé gi nor mák kal kap cso lat-
ban azt is fel té te le zik, hogy a rend szer zárt a kül ső be fo lyá sok kal szem ben. A be szé-
lő kö zös sé gek köz ti in ter ak ció le he tő sé gé nek a mo dell nem tu laj do nít fon tos sá got.3 
Va gyis a ku ta tók az azo nos sá go kat ke re sik, és nem a kü lönb sé ge ket; a (nyelv hasz-
ná la ti) kü lönb sé get úgy tart ják kor dá ban, hogy egy mé lyebb szin ten (a kö zös szo-
cio lingvisztikai nor mák ban meg lé vő) azo nos ság ként ér tel me zik. Mi vel így a hang-
súly a cso port mint au to nóm rend szer elem zé sé re esik, a nyel vi és kul tu rá lis kon-
tak tus ból ere dő je len sé ge ket (Pratt 1987) fi gyel men kí vül le het hagy ni. Pél dá ul a 
be szé lő kö zös ség bel ső mű kö dé sé re va ló fo ku szá lás nem há za sít ha tó össze a kü lön-
bö ző cso por tok kö zöt ti, ne mi ér tel me zést adó (gendered) in ter ak ció ku ta tá sá val.

Cso por tok vagy egyé nek

A be szé lő kö zös ség ho mo ge ni tá sá nak prob lé má já hoz kap cso ló dik a cso port mint 
elem zé si egy ség elő tér be ál lí tá sa az egyén ro vá sá ra. Ezen meg kö ze lí tés sze rint az 
egyén fel ada ta nem más, mint hogy szem lél tes se a cso port ra jel lem ző gya kor la to-
kat. Az egyé ni cse lek vés ke vés bé a vá lasz tás ból és az ágenciából ere dez tet he tő, 
mint sem az egyént fe lül ről le bun kó zó tár sa dal mi rend ből. A ha gyo má nyos mo dell 
a struk tú rát ré sze sí ti előny ben az ágencia ro vá sá ra, és ez azt je len ti, hogy az egyé-
ni va ri á ció vagy stí lus vál to zat struk tu rá lis erők, pél dá ul az adott szi tu á ci ó ra vo nat-
ko zó nor mák me cha ni kus kö vet kez mé nye ként ér tel me ző dik. Egy, az ágenciára 
in kább épí tő né zet a stí lust az énprezentációval kap cso la tos egyé ni vá lasz tás ból 
ere dez te ti (Johnstone 1995, 1996; Johnstone és Bean 1997). Ez az egyén struk tu-
rá lis kor lá ta it ugya nak kor el is me rő pers pek tí va jól il lesz ke dik a tár sa dal mi nem 
ta nul má nyo zá sá hoz, hi szen e te rü le ten ré gi fel is me rés, hogy az egyé nek a tár sa dal-
mi struk tú rák ál tal rá juk kény sze rí tett kor lá tok el le né re meg fon tolt dön té se ket 
hoz nak. Ahogy azt Ortnertől fen tebb idéz tem is, a gya kor lat-el mé let egyik hasz na 
az, hogy a nők (és fér fi ak) éle té vel kap cso lat ban mind két as pek tust se gít ér tel mez-
ni.

Iden ti tás ka te gó ri ák vagy iden ti tás gya kor la tok

A struk tu rá lis pers pek tí va sta ti kus pers pek tí va, olyan, amely ben a tár sa dal mi rend 
nagy részt érin tet len ma rad. A la ko sok gya kor la ta i ban vég be me nő vál to zá sok ha tá-
sá ra a rend szer egyen súly ban ma rad. Se hol nem vá lik ez nyil ván va lób bá, mint a 
be szé lő kö zös ség mo dell jé nek imp li cit iden ti tás el mé le té ben: ez az egyé ne ket úgy 
te kin ti, mint akik egész éle tük ben egy bi zo nyos, a tár sa dal mi struk tú rá ban el fog lalt 
hely ze tük ből adó dó tár sas iden ti tást fog lal nak el. Ez az elem zés a nyelv és a tár sa-
dal mi nem ku ta tói szá má ra kü lö nö sen sok prob lé mát vet fel. Az iden ti tás fo gal ma 
igen fon tos a tár sa dal mi nem-ori en tált ku ta tás ban, és a be szé lő kö zös ség ke re té ben 
ja va solt ver zió el lent mond a kor társ fe mi nis ta el mé let alap ve tő meg lá tá sa i nak. 
Nap ja ink fe mi nis tái az iden ti tá so kat nem szi lárd nak, ha nem csepp fo lyós nak te kin-
tik; vé le mé nyük sze rint, bár az iden ti tá sok bi zo nyos tár sa dal mi cso por tok hoz kö-  
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4 A gya kor lat-el mé let nek a nyelv és a tár sa dal mi nem ku ta tói szá má ra mu tat ko zó elő nye it rész le-
te seb ben tár gya lom egy má sik cik kem ben (Bucholtz 1999).
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tik az egyé ne ket, ezek a kö te lé kek nem elő re de ter mi nál tak. Az iden ti tá sok sok kal 
in kább a gya kor lat ban for má lód nak, a struk tú ra és az ágencia kom bi nált ha tá sa-
ként. Az egyé nek egy szer re sok fé le iden ti tás gya kor la tot űz nek, és ké pe sek át lép ni 
egyik iden ti tás ból a má sik ba. Ez a fo lya mat nem men tes a kor lá tok tól; a be szé lők 
gyak rab ban jut hat nak olyan hely zet be, hogy új ra he ge món iden ti tá so kat hoz nak 
lét re, mint sem hogy el len áll ja nak ezek nek, ahogy ar ra Holmes (1997) rá mu tat. 
Nem sza bad el fe led kez nünk ugya nak kor az iden ti tás for má lás ko ráb ban fel nem 
is mert fle xi bi li tá sá ról.

Fentrőllefelé,vagylentrőlfelfelé?

Hogy az iden ti tás egye di vol ta lát ha tó le gyen, ah hoz az azt meg je le ní tő egyén szem-
szö gé ből kell meg vizs gál ni. Ilyen elő nyös né ző pont a be szé lő kö zös ség mo dell jé ben 
nem kí nál ko zik, mi vel az a részt ve vő ké hez ké pest az elem ző ér tel me zé sét pri vi le gi-
zál ja. Va ló já ban ma ga a be szé lő kö zös ség is egy elem zé si konstruktum, amely gyak-
ran nincs össz hang ban az zal, amit vé lel me zett tag jai ér zé kel nek. En nek el le né re 
sok elem zést ab ban a hit ben vé gez nek el, hogy a nyel vész hoz zá fér a be szé lők va ló-
sá gá nak olyan ele me i hez is, amely hez ma guk a be szé lők nem fér het nek hoz zá.

En nek a top-down meg kö ze lí tés nek az et nog rá fia az al ter na tí vá ja, amely nem 
elem ző-, ha nem részt ve vő köz pon tú. Mi köz ben a be szé lő kö zös sé gi ke ret szkep ti-
kus a be szé lők sa ját gya kor la ta ik kal kap cso la tos pers pek tí vá ja te kin te té ben, az 
et nog rá fia a he lyi ér tel me zé se ket ál lít ja az elem zés kö zép pont já ba. A tár sa dal mi 
nem nek nem ugya naz a je len té se mind ig és min de nütt, ha nem in kább lo ká li san jön 
lét re, ame lyet egy kö zös ség kü lön bö ző tag jai kü lön bö ző kép pen va ló sí ta nak meg; 
ezért az etnografikus meg kö ze lí tés a nyelv és a tár sa dal mi nem ku ta tá sá ban kü lö-
nö sen ered mé nyes le het.

Különcök,atársadalminemésagyakorlatközössége

A be szé lő kö zös ség mo dell jé nek a nyelv és a tár sa dal mi nem össze füg gé se i nek 
ku ta tói szá má ra mu tat ko zó hi á nyos sá gai meg old ha tók az Eckert és McCon nell-
Ginet (1992, 1995) ál tal ki fej tett gya kor la ti kö zös ség-el mé let se gít sé gé vel.4 A gya
kor lat kö zös sé gé nek ke re te nem ad a nyelv nek kü lön le ges elem zé si stá tust, a nyel-
vet a részt ve vők ál tal foly ta tott szá mos tár sas gya kor lat egyi ké nek te kin ti. Mi vel a 
kö zös sé get az azo nos gya kor lat fe lé (bár nem szük ség kép pen azo nos mó don) ori-
en tált em be rek cso port ja ként de fi ni ál ja, a kü lön bö ző sé get és a konf lik tust, nem 
pe dig az egy for ma sá got és a kon szen zust te kin ti a dol gok nor má lis me ne té nek. 
A gya kor lat kö zös sé gé nek ere den dő he te ro ge ni tá sa a mar gi ná lis hely ze tű cso port-
ta go kat is az elem zés elő te ré be ál lít ja. A mar gó fe lé for du lás egyik oka az, hogy a 
pe ri fé ri án el he lyez ke dők egy ré sze – Lave és Wenger ere de ti ki fej té sé nek (1991) 
ér tel mé ben – újonc nak te kint he tő. En nél sok kal fon to sabb azon ban az, hogy – a 
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5 Ma ga az el len tét (de nem az iden ti tá sok tar tal ma) hal vá nyan em lé kez tet a 70es évek ben Ma gyar
or szá gon dí vó di gó-csö ves el len tét re [a ford. megj.].
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be szé lő kö zös ség től el té rő en – gya kor la ti kö zös ség ala kul hat bár mi lyen tár sas vagy 
nyel vi gya kor lat alap ján, füg get le nül at tól, hogy ez mennyi re mar gi ná lis a be szé lő-
kö zös ség pers pek tí vá já ból néz ve. Az egyé nek és cso por tok fó kusz ba he lye zé sé vel 
ez az el mé let in teg rál ja a struk tú rát és az ágenciát is. És mi vel az iden ti tá so kat 
cse lek vé sek ből, nem pe dig ka te gó ri ák ból ere dez te ti, a gya kor lat kö zös sé gé nek 
mo dell je az egyes be széd hely ze tek ben ér vé nye sü lő iden ti tá sok so ka sá gát ké pes 
meg ra gad ni, tel je seb ben, mint az a be szé lő kö zös ség ke re té ben le het sé ges. Eckert 
és McConnell-Ginet nyelv- és tár sa dal mi nem-ku ta tás hoz kö ze lí tő, va ló ban etno-
gra fikus hoz zá ál lá sa meg könnyí ti az ef faj ta rész le te ző le írást. E cikk a to váb bi ak-
ban a gya kor la ti kö zös ség mo dell jé nek fen ti jel lem ző i re épít ve az el mé let hasz nos-
sá gát kí ván ja bi zo nyí ta ni egy alig ta nul má nyo zott tár sas iden ti tás vizs gá la tá val, 
amint az egy kö zép is ko lai hely zet ben lo ká li san lét re jön.

Eckert (1989a) már ele mez te a ti pi kus egye sült államokbeli kert vá rosi kö zép is-
ko la tár sas szer ve ző dé sét. Sze rin te a di á kok tár sas vi lá gát és iden ti tá sa it két szél-
ső ség de fi ni ál ja5: a jockok – kö zép osz tály be li ér té ke ket val ló, az is ko lá ban jól tel-
je sí tő di á kok, szem ben a burnoutokkal – a rossz is ko lai tel je sít mé nyű di á kok kal, 
akik re a kö zép is ko la után in kább a mun ka, mint sem a fel ső ok ta tás vár. A di á ko kat 
el vá lasz tó ket tős ség ugya nak kor egye sí ti is őket egy gya kor la ti kö zös ség ként fel-
fog ha tó egy ség ben, mi vel mind két cso port tag ja i nak vég ső cél ja az, hogy menők
legyenek. A kü lönb ség csak ab ban áll, hogy a két cso port mit te kint me nő nek.

Ugya nak kor nem min den kö zép is ko lai di ák osz to zik a jockokkal és burnou tok-
kal ab ban, hogy min den áron me nő le gyen. A har ma dik cso port – a kü lön cö ké – 
fő képp a „me nő” di á kok kal va ló szem ben ál lás je gyé ben de fi ni ál ja ön ma gát, le gyen 
az jock, burnout vagy bár mi lyen más tár sas iden ti tás. A kü lönc mind ezen cso por-
tok el len té tét je len ti, amit Eckert tö mö ren így jel le mez: „Ha a jock a burnout 
el len té te, ak kor a kü lönc mind ket tő nek az el len té te” (Eckert 1989a: 48). De a 
kü lön cöt az if jú sá gi iden ti tá sok szer ve ző dé sé ben meg lé vő struk tu rá lis je len tő sé gé-
hez ké pest ke vés ku ta tó vizs gál ta, és azok nak sem igen si ke rült, akik meg pró bál-
ták. Így a szo ci o ló gus David Kinney a kü lön cök ről szó ló vizs gá la tá ban (1993) úgy 
ér vel, hogy a tár sas si ker ér de ké ben a kü lön cök nek az „iden ti tás vissza szer zé sé-
nek” fo lya ma tán kell ke resz tül men ni ük, mint pél dá ul a ba rá ti há ló zat ki szé le sí té-
se, az is ko lán kí vü li prog ra mok ban va ló rész vé tel és az el len ke ző ne mű ek kel va ló 
ran diz ga tás; más szó val jockká kell vál ni uk. Egy má sik tu do má nyos ér te ke zés 
(Tolone és Tieman 1990) a kü lön cök drog hasz ná la tát elem zi egy cikk ben, mely-
nek al cí me: „A ma gá nyo sak deviánsok?” – más szó val: a kü lön cök va ló já ban 
burnoutok?

Ami mind két ta nul mány fi gyel mét el ke rü li, az az, hogy a kü lönc nem egy el ve télt 
bur nout vagy egy al kal mat lan jock. A lé nye ge ép pen az, hogy el uta sít ja mind a jock-
ságot, mind a burnoutságot, és a me nő ség if jú sá gi iden ti tá sok ra jel lem ző egyéb faj tá-
it is. Bár a ko ráb bi ku ta tók fenn tart ják, hogy a kü lönc-iden ti tás ér vény te len és fo gya-
té kos, va ló já ban a kü lön cök a jockokhoz és a bur nou tok hoz ha son ló an több nyi re 
tu da to san vá laszt ják és élik meg iden ti tá su kat nyel vi és más tár sas gya kor la tok so rán. 
És míg más ku ta tók a kü lönc sé get a tár sas ha lál lal pró bál ják azo no sí ta ni, én úgy 
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lá tom, hogy az egye sült államokbeli kö zép is ko lák ban a kü lön cök nem tár sas szem-
pont ból el szi ge telt aszo ci á lis ala kok, ha nem egy el len tét ként de fi ni ált kü lön ál ló gya-
kor la ti kö zös ség kom pe tens tag jai. A kü lönc ség kü lö nö sen ér té kes le he tő ség az egye-
sült államokbeli kö zép is ko lák ne mi leg ér tel me zett vi lá gá ban élő lá nyok szá má ra.

Egy má sik cikk ben (Bucholtz 1998) le írom a kü lönc tár sas iden ti tá sát és rész le-
te zem azo kat a fo no ló gi ai, mon dat ta ni, szó kincs be li és dis kur zus gya kor la to kat, 
ame lyek a kü lönc-iden ti tást nyel vi leg je lö lik. Itt ezen gya kor la tok osz tá lyo zá si ke re-
té re te szek ja vas la tot. Két faj ta ilyen nyel vi je lö lő lé te zik: a negatívidentitásgyakorla-
to kat az em be rek azért al kal maz zák, hogy tá vol sá got tart sa nak egy el uta sí tott tár sas 
iden ti tás tól, míg a pozitívidentitásgyakorlatokategy ki vá lasz tott iden ti tás ak tív lét re
ho zá sa ér de ké ben. Más szó val: a ne ga tív iden ti tás gya kor la tok ar ról szól nak, hogy a 
hasz ná ló ik ki cso dák nem, és így az iden ti tást mint cso port kö zi je len sé get hang sú-
lyoz zák; a po zi tív iden ti tás gya kor la tok pe dig ar ról, hogy a hasz ná ló ik ki cso dák, és 
ez zel a tár sas iden ti tás cso por ton be lü li szem pont ja it hang sú lyoz zák. A vizs gá la-
tom ban sze rep lő kü lön cök nyel vi iden ti tás gya kor la ta it az 1. táb lá zat fogl al ja össze.

1. táb lá zat. Kü lön cök nyel vi iden ti tás gya kor la tai a Bay City kö zép is ko lá ban

Po zi tív iden ti tás gya kor la tokNyel vi szint Ne ga tív iden ti tás gya kor la tok

Fo no ló gia

Fo no ló gia

Mon dat tan

Szókincs

Dis kur zus

az (uw) és (ow) vál to zók ki sebb 
fokú palatalizációjaa

el len ál lás a kollokviális fo no ló-
giai fo lya ma tok kal szem ben 
(magán hang zó-re duk ció, 
mássalhang zó cso port-
egyszerűsö dés, össze vo nás) 
a nem sztenderd mon dat ta ni 
formák ke rü lé se

a di va tos szleng ke rü lé se

szupersztenderd és hiperkorrekt 
fo no ló gi ai for mák al kal ma zá sa 
(pl. be tű sze rin ti ej tés)

ra gasz ko dás a sztenderd és 
szuper sztenderd mon dat ta ni 
formák hoz
a for má lis re gisz ter hez kap-
csolódó sza vak al kal ma zá sa  
(pl. gö rög, la tin sza vak)
a nyel vi for ma fe lé for du lás 
(szójá ték ok, pa ró dia, szó al ko tás)

a Bucholtz (1998) a kü lön cök fo no ló gi ai és mon dat ta ni jel lem zői nek rész le te sebb elem zé sé vel fog lal ko zik. A je len 
cikk ben el ső sor ban a szó kincs ben és a dis kur zus ban mu tat ko zó iden ti tás gya kor la tok kal mutatom be. Az (uw) és 
(ow) vál to zók egy, a ka li for ni ai ti zen éve sek re jel lem ző hang vál to zás részei (Hinton és munkatársai 1987; Luthin 
1987), me lyek jel lem ző en a di va tos és me nő if jú sá gi iden ti tá sok kal asszo ci á lód nak.

Az itt fel so rolt ne ga tív iden ti tás gya kor la tok cél ja kü lön cök és nem kü lön cök (el ső-
sor ban a me nő ti zen éve sek) el kü lö ní té se. Mind ezen gya kor la tok, me lyek a kü lönc 
ti zen éve se ket be val lot tan ci kis ként tün te tik fel, a töb bi di á kot fog lal koz ta tó me nő-
sé gi haj sza el uta sí tá sát je len tik. Ugya nak kor min den fel tün te tett po zi tív iden ti tás-
gya kor lat a be szé lő in tel li gens én jé nek – a kü lönc-iden ti tás el ső szá mú ér té ké nek 
– fel épí té sé hez já rul hoz zá. Ezek nek a nyel vi gya kor la tok nak más tí pu sú po zi tív és 
ne ga tív iden ti tás gya kor la tok kö zött is van nak nem nyel vi meg fe le lői (l. lej jebb).
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6 Eckert (1989b) meg kér dő je le zi ezt az egy sze rű sza bályt; l. Labov (1990) vá la szát is.
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De a nyel vi gya kor la tok gyak ran olyan fon tos tár sas in for má ci ók ra is fényt de rí-
te nek, ame lyek más kö zös sé gi gya kor la tok vizs gá la ta kor nem ér he tők tet ten. 
Vegyük pél dá ul Eckert és McConnell-Ginet (1995) mun ká ját, mely ben a gya kor la-
ti kö zös ség-el mé le tet al kal maz zák Eckertnek a jockokról és bur nou tok ról szó ló 
ku ta tá sá ra. A nyel vé sze ti elem zés ből ki tű nik, hogy a két cso port kü lön bö ző mér-
ték ben vesz részt az ún. észa ki vá ros ok hang vál to zá sá ban, és kö zü lük a leg in kább 
újí tó nak a „ki égett burnout lá nyok”, e tár sas iden ti tás leg ext ré mebb kö ve tői bi zo-
nyul nak. Eckert és McConnell-Ginet ered mé nyei szem be he lyez ked nek az zal a 
szociolingvisztikai tan té tel lel, amely sze rint „ami a sta bil vál to zó kat il le ti, a nők 
ke ve sebb nem sztenderd vál to za tot hasz nál nak, mint az azo nos tár sa dal mi osz tály-
ba tar to zó, azo nos ko rú fér fi ak azo nos kö rül mé nyek kö zött” (Chambers 1995: 
112).6 A ku ta tók úgy ér vel nek, hogy a ki égett burnout lá nyok ál tal hasz nált ma gán-
hang zók olyan esz kö zök, me lyek se gít sé gé vel ezek a lá nyok iden ti tá su kat nyers-
ként és út szé li ként épít he tik fel; a fi úk kal el len tét ben, akik a test test el le ni küz de-
lem ben is meg je le nít he tik dur va sá gu kat, a burnout lá nyok nak a jel zé sek szint jén 
kell mind ezt ki fe jez ni ük, mi vel a ve re ke dést a lá nyok ese té ben nem tart ják he lyén-
va ló nak. Va gyis a burnout lá nyok és fi úk gya kor la ti kö zös sé gük ben ugya núgy 
vi szo nyul nak a dur va ság hoz, de a dur va ság gya kor la tát a két nem más-más mó don 
va ló sít ja meg. Az zal, hogy a nyel vet más tár sas gya kor la tok kal, pél dá ul a ve re ke-
dés sel azo nos ér té kű nek te kin tik, Eckert és McCon nell-Ginet meg tud ják ma gya-
ráz ni a bur nout lá nyok ma gán hang zó rend sze ré nek et nog rá fi ai je len té sét, és ki 
tud ják mu tat ni, hogy a nyelv mint szim bo li kus tő ke (Bourdieu 1978) ho gyan ké pes 
a fi zi kai erő te kin té lyé re szert ten ni.

A kü lön cök per sze más hogy tesz nek szert te kin tély re, mint akár a bur nou tok, 
akár a jockok. Az egyik alap ve tő kü lönb ség köz tük és a di va tot in kább kö ve tő cso-
por tok kö zött a kü lön cök ma gas ra ér té kelt in di vi du a li tá sa. A jockok hoz és a 
burnoutokhoz ké pest – akik nek szi go rú an kö vet ni ük kell a szub kul tu rá lis di va tot az 
öl töz kö dés ben, a nyelv hasz ná lat ban, a ba rát vá lasz tás ban és más tár sas gya kor la tok-
ban egya ránt – a kü lön cö ket ta lán ke vés bé kor lá toz zák a kor társ cso port szank ci ói.

A lá nyok szá má ra a kü lönc-iden ti tás a he ge món nő i es ség kény sze ré hez ké pest 
is al ter na tí vát kí nál; a he ge món nő i es ség olyan ide o ló gi ai konstruktum, amely jó 
eset ben össze egyez tet he tet len, rosszabb eset ben el len sé ges a női in tel lek tu á lis 
kész sé gek kel. A kü lönc lá nyok tu da tos el len ál lá sa en nek az ide o ló gi á nak éle tük 
min den pont ját te kint ve nyil ván va ló, a nyelv től kezd ve a hexisen át az én pre zen tá-
ció más meg nyil vá nu lá sa i ig. Ahol a me nő lá nyok ar ra tö re ked nek, hogy sze mé lyes 
stí lu suk ban „csi nik”, il let ve ki fi no mul tak legyenek, a kü lönc lá nyok bo lon dos ság ra 
tö re ked nek. A me nő lá nyok fo ciz nak, il let ve ko sa raz nak, a kü lönc lá nyok tol la soz-
nak. A me nő lá nyok di vat új sá got ol vas nak, a kü lönc lá nyok re gé nye ket. A me nő 
lá nyok szűk pó lót és vagy na gyon szűk vagy na gyon bő nad rá got hor da nak, a 
kü lönc lá nyok pó lói és nad rág jai sem túl szű kek, sem túl bőek. A me nő lá nyok vagy 
pasz tell szí nek ben vagy fe ke té ben jár nak, a kü lönc lá nyok vi lá gos alap szí ne ket hor-
da nak. Ezek a gya kor la tok ugyan ak kor egyénfüggőek – egyes kü lönc lá nyok így 
vi sel ked nek, de nem mind egyi kük.
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7 Nem ez a va ló di ne ve, de ez va la me lyest meg őr zi az ere de ti név han gu la tát. A töb bi név a sze rep-
lők ál tal vá lasz tott ál név.
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A gya kor lat kö zös sé gé nek el mé le te össze egyez tet he tő a kü lönc tár sas iden ti tás 
szá má ra el sőd le ges fon tos sá gú in di vi du a li tás sal, anél kül, hogy fi gyel men kí vül 
hagy ná az e ku ta tás ban vizs gált kü lönc lá nyo kat egye sí tő erős kö zös sé gi szá la kat. 
A gya kor lat kö zös sé ge azt is le he tő vé te szi, hogy ugya núgy te kint sük a kü lönc 
lá nyo kat, ahogy Eckert és McConnell-Ginet lát ja a burnout lá nyo kat: be szé lők nek 
és tár sas cse lek vők nek, egyé nek nek és kö zös sé gek tag ja i nak, a tár sa dal mi nem kul-
tu rá lis ide o ló gi á i nak egy szer re el len ál ló és azok nak meg fe lel ni igyek vő lé nyek nek.

Identitásgyakorlatokegyhelyikülöncközösségben

A gya kor la ti kö zös ség-ke ret hasz ná nak szem lél te té sé re egy, a kü lönc tár sas iden ti-
tást mű ve lő tár sas cso port ra fo gok kon cent rál ni. A ku ta tá som ban sze rep lő kö zép-
is ko la kü lön cei annyi ban al kot nak egyet len kö zös sé get, amennyi ben kö zös gya kor-
la tok ba bo csát koz nak, de ez az iden ti tás egyes tár sas cso por tok ra osz lik, me lyek 
tag jai fő ként egy más sal ba rát koz nak, és ezek a cso por tok sa ját gya kor lat-kö zös sé-
ge ket al kot nak. A gya kor lat kö zös sé ge i ben – a be szé lő kö zös sé gek től el té rő en – a 
cso port ha tá ro kat nem a nyel vé szek ál la pít ják meg kí vül ről, ha nem a nyelv hasz ná-
lat et nog rá fi a i lag spe ci fi kus tár sas je len té sei se gít sé gé vel ma guk a részt ve vők. Az 
etnografikus mód sze rek – mint ar ra fen tebb már rá mu tat tam – ezért olyan dön tő 
je len tő sé gű ek a gya kor la ti kö zös sé gek ku ta tá sá ban.

Az etnografikus te rep mun kát, mely ből ada ta im szár maz nak, az 1994/95-ös tan-
év ben vé gez tem egy ka li for ni ai kö zép is ko lá ban – ne vez zük Bay City Kö zép is ko lá-
nak. Az eb ben az elem zés ben sze rep lő, kü lönc lá nyok al kot ta cso port egy négy 
törzs tag ból (Fred, Bob, Kate és Loden) és két kül ső tag ból (Carrie és Ada) ál ló 
ki csi, össze tar tó ba rá ti tár sa ság. (Ada nem sze re pel az itt elem zett szö ve gek ben.) 
Az ázsi ai Ada ki vé te lé vel mind annyi an eu ró pai szár ma zá sú ak. Ugya nez a cso port 
egy klu bot is al kot, me lyet úgy fo gok ne vez ni, hogy „Ki rály a Koc ka” Elit klub 
(Random Reigns Supreme Club).7

A „Ki rály a Koc ka” Elit klub in kább antiklubnak ne vez he tő, ami egy be vág a 
kü lönc-iden ti tás he ge mó nia el le nes irá nyult sá gá val. Tag jai a sa ját ked ven ce ik (mint 
pél dá ul a Sze zám ut ca, a te he nek, a ropi) ün nep lé sé re hoz ták lét re. A ta gok sze rint 
a klub szer ke ze te hang sú lyo zot tan vé let len sze rű: nem kö zös ked ven cek alap ján szer-
ve ző dik. Min den tag ked ven cei be ke rül nek az írott sza bály zat ba, és mind a hat tag 
el nök. Ez a szer ve ző dés el len tét ben áll a leg több is ko lai klub tes tü le ti fó ku szá val és 
hi e rar chi kus szer ve ze té vel, ahol egyéb ként egy más sal kap cso lat ban nem ál ló em be-
rek jön nek össze a kö zös te vé keny ség ked vé ért (Eckert 1989a). A „Ki rály a Koc ka” 
Elit klub a ta gok na pi gya kor la tai, és nem spe ci á lis te vé keny sé gei kö rül szer ve ző dik. 
Nin cse nek ki tű zött cél jai, pro jekt jei, sem hi va ta los meg be szé lé sei. Ugyan ak kor a 
ta gok büsz kén fe szí te nek az is ko lai év könyv lap ja in, a szer ve zett klu bok kö zött. A 
lá nyok ra gasz kod nak hoz zá, hogy fény ké pük be ke rül jön az év könyv be, és ez 
szubverzív ér tel met nyer: a fény kép nyil vá no san do ku men tál ja en nek az egyéb ként 
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8 Át írá si kon ven ci ók:
. in to ná ci ós egy ség vé ge; eresz ke dő hang lej tés
, in to ná ci ós egy ség vé ge; eső-emel ke dő hang lej tés
? in to ná ci ós egy ség vé ge; emel ke dő hang lej tés
- a be szé lő fél be sza kít ja ön ma gát
: nyúj tott hang
alá hú zás meg nö velt hang erő vagy erő tel jes hang súly
(.) 0,5 má sod perc nyi vagy rö vi debb szü net
(n.n) 0,5 má sod perc nél hosszabb szü net (stop per rel mér ve)
h hall ha tó ki lég zés (ne ve tés, só haj); egy be tű egy ütem hossz nak fe lel meg
( ) bi zony ta lan át írás
< > az át író meg jegy zé se; nem vo ká lis zaj
{ } az a be széd sza kasz, mely re az át író meg jegy zé se vo nat ko zik
[ ] két vagy több be szé lő köz ti át fe dés ele je és vé ge
/ rá csat la ko zás (be szé lő vál tás szü net nél kül)
= két in to ná ci ós egy ség köz ti szü net hi á nya
Az át írás a szek ven ci á lis szer ve ző dés re kon cent rál a be szé lők egy más ra irá nyult sá gá nak ki eme lé-

sé re. Fo no ló gi a i lag nem rész le te zett, bár az is szük sé ges a kü lönc-iden ti tás ki fe je ző dé sé nek tel jes 
elem zé sé hez.
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ke vés sé is mert ba rá ti kör nek a lé tét, és szer ve ze ti el is mert sé get kö ve tel ugya núgy, 
mint a fran cia szak kör, a ter mé szet já ró klub és más, konk rét te vé keny ség hez kö tött 
szer ve ze tek. Az év könyv be li fény kép hez ha son ló an a lá nyok ál tal hasz nált nyelv 
nem csak jel zi kü lönc-iden ti tá su kat, ha nem ki fe je zi a kí vül ál lók tól va ló el kü lö nü lé sü-
ket is. Ahogy azt az (egyet len in ter ak ci ó ból szár ma zó) aláb bi pél dák mu tat ják, az 
in ter ak ció rész le tei fon tos és e gya kor la ti kö zös ség vi tá i ban ki mun kált esz kö zök a 
kö zös, fő so dor ral szem ben ál ló kü lönc-iden ti tás ér tel me zé sé ben.

Pozitívidentitásgyakorlatok

Mint ko ráb ban je lez tem, sok, a kü lön cök ál tal mű velt po zi tív iden ti tás gya kor lat az 
in tel li gen cia jel zé sé re szol gál. Az in tel li gen cia kö zös sé gi ér té két az is ko la, a köny-
vek és a tu dás vi lá ga fe lé ori en tá ló, nem nyel vi iden ti tás gya kor la tok tük rö zik. Ezt 
az ori en tá ci ót szem lél te tik az aláb bi ak:8

(1)
 1 Carrie:  Mi lyen mi lyen ma gok ezek?
 2  <a zsöm lé jé re mu tat>
 3 <ne ve tés>
 4 Bob:  [Mák.   ]
 5 Fred:  [Sze zám nö vény. ]
 6 Carrie:  [De az hogy néz ki?] <ma gas han gon>
 7 Fred:  Fo gal mam sincs. hh
 8 Bob:  Szezá:m.
 9 Carrie:     [Van va la ki nek- h]
10 Fred:  Kér dezz meg (.) [hol nap.  ]
11  Utá na né zek a ked ve dért. h
12 Carrie: h Van va la ki nek tu do má sa ar ról (.)
13  hogy mi lyen ma gok van nak a zsöm le te te jén? /
14 Fred:  / Sze zám.
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15 Bob: Sze zám ma gok?
16  Nem napraf- ?
17  Nem,
18  per sze hogy nem nap ra for gó.
19 Loden: Igen,
20  [Mi lyen ma gok van nak    ]
21 Carrie: [Mert a nap ra for gók azok az óri á si ak?]
22 Bob: [Igen.
23   Igen.
24    Tu dom.   ]
25 <ne ve tés>

Carrie kér dé se (1. sor) meg te rem ti az in tel lek tu á lis meg mu tat ko zás le he tő sé gét. 
Bár a kér dés hu mo ros vol tát ne ve tés sel is me rik el (3. sor), két részt ve vő, Bob és 
Fred azon nal ko moly ra for dít ja a szót (4–5. sor). Carrie ezt kö ve tő kér dé se (6. sor) 
még is tu dat lan sá gá nak be is me ré sé re kész te ti Fredet (7. sor).

Mi vel a kü lön cök gya kor lat-kö zös sé gé ben a tu dás szim bo li kus tő ke, Fred be is-
me ré se bi zo nyos fo kú ar cu lat vesz tést je lent. Eb ből a (mi ni má lis) tár sas hát rány ból 
egy ké zi könyv te kin té lyé re va ló hi vat ko zás sal lép ki (Utá na né zek a ked ve dért, 11. 
sor). Fred így biz to sít hat ja be szél ge tő tár sát ar ról, hogy bár még nem tud ja a 
vá laszt, nem so ká ra fog ja tud ni. Ez zel Bo bot is le pi pál hat ja, aki össze ke ver te a 
ma go kat (4. sor), és to vább ra sem hi szi, hogy Frednek iga za van (Sze zá:m., 8. sor). 
Fred to váb bi öt so ron át küzd ez zel a meg kér dő je le zés sel – sa ját sza vai és Carrie 
kö vet ke ző kér dé se után is; ahe lyett, hogy a Carrie ál tal kez de mé nye zett ún. pár-
szek ven cia-sor ban, va gyis kér dés-vá lasz p árok so rá ban (12–13. sor) ven ne részt, 
in kább új ra Bob nak vá la szol (14. sor). Így nem csak a vi ta tott ma gok kal kap cso la-
tos konk rét tu dá sá val büsz kél ked het, ha nem a sze zám nö vé nyek kel kap cso la tos 
po ten ci á lis tu dá sá val is.

Eb ben a gya kor la ti kö zös ség ben azon ban gyak ran meg kér dő je le zik a tu dás ra 
va ló hi vat ko zást. Mi u tán rossz vá laszt adott Carrie kér dé sé re, és Fred ki ja vít ja, 
Bob to vább ra is két sé ge i nek ad han got Fred tu dá sá val kap cso lat ban (15. sor).  
A 16. sor ban újabb rossz vá laszt ad, de ez út tal fél be sza kít ja és ja vít ja ön ma gát 
(17–18. sor), hogy meg előz ze a má sok ál ta li ja ví tást. De ez nem si ke rül ne ki; és 
mi kor Carrie el ma gya ráz za, Bob mi ért is té ve dett, az utób bi egy szer re kezd be szél-
ni ve le: há rom szor is rö vid je lét ad ja egyet ér tés ének, hogy ez zel le ál lít sa Carrie-t 
(22–24. sor).

Ez a rész let szá mos pon ton el tér a be szél ge tés be li ja ví tás pre fe rált szer ve ző dé-
sé től (Schegloff és munkatársai 1977), amely sze rint az ön kez de mé nye zést és az 
ön ja ví tást előny ben ré sze sít jük a má sok ál ta li kez de mé nye zés hez és ja ví tás hoz 
ké pest. Bob két szer is Fred be széd lé pé sé nek (turn) nem pre fe rált ja ví tá sát kez de-
mé nye zi (8., 15. sor), sőt a 16. sor ban be le kezd a ja ví tás ba is. Mi kor ezu tán fél be-
hagy ja mon da tát és ön ja ví tás ba kezd, min den igye ke ze te el le né re vé gül is Carrie 
ja vít ja ki őt (16–18., 21–24. sor). A ja ví tás szer ve ző dé si sza bá lyok gya ko ri és dur va 
meg sér té se azt jel zi, hogy eb ben a gya kor la ti kö zös ség ben csak a be szé lő pre fe rál-
ja az ön ja ví tást; a hall ga tó po zi tív ar cu la ta (az a vá gya, hogy in tel li gens nek látsszék) 
szem ben áll a be szé lő ne ga tív ar cu la tá val (az zal a vá gyá val, hogy ne látsszék bu tá-
nak), és gyak ran győ ze del mes ke dik is fe let te.
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Az 1. pél dá ban lá tott ar cu lat vesz té se Bo bot a 2. pél dá ban ar ra kész te ti, hogy új 
be szél ge té si irányt kez de mé nyez zen:

(2)
26 Bob: Fá kon nő nek.
27  Na gyok a fák és egy sze rű en csak
28  [leszó:rják a mag ja i kat]
29  [<ne ve tés>  ]
30 Carrie: [Nem, de hogy.  ]
31  Mhm.
32  Mi ért nő né nek ici pi ci [ma gok- ]
33 Fred:  [{ko sa rak ba}] <mo soly gó san>
34  Ige:n,
35  [({én már vol tam ott.})] <mo soly gó san>
36 Carrie: [Ne:m.   ]
37 Loden: [Ne:m.   ]
38 Bob: [[Ici pi ci le ve lek van nak a fá kon,  ]]
39 Fred: [[És egy egész kul tú ra ala kul ki kö rü löt te,]]
40  mint néhá:ny or szág ban,
41  ahol csak annyi a te en dő, hogy az asszo nyok ki jön nek a f(h)ejükön
42  a k(h)osarukkal, és egy f(h)a alá [áll nak,]

Bob vic ce sen tu dá lé kos vá laszt ad Carrie kér dé sé re (26–28. sor), s ez zel sa ját tu dá-
sá nak hi á nyos sá ga i ról ügye sen Carrie-ére te re li a fi gyel met. Fred a tu do má nyos 
dis kur zus pa ró di á já val kap cso ló dik be: ki ta lált ant ro po ló gi ai rész le tek kel szí ne sí ti 
a té mát, me lyek a ti pi kus kö zép is ko lai óra, vagy a köz szol gá la ti te le ví zi ó ban su gár-
zott do ku men tum film di dak ti kus stí lu sát idé zik fel (33–35., 39–42. sor). A vic ce lő-
dős epi zó dok gya ko ri ak eb ben a ba rá ti tár sa ság ban. De ami fon to sabb, ez zel a 
szó vál tás sal kö zö sen hoz zák lét re a kü lönc-iden ti tást: a részt ve vők össze ját sza nak 
az in tel lek tu á lis vi ta ke re té nek fenn tar tá sá ban, még ha a ne ve tés já ték ként ér tel-
me zi is a be szél ge tést. A kü lönciden ti tást kö zö sen hoz zák lét re és játsszák el.

A har ma dik pél dá ban Carrie – aki ed dig a pon tig fő ként a töb bi ek szá má ra nyúj-
tott le he tő sé get a kü lönc-iden ti tás meg je le ní té sé re, ahe lyett, hogy ma ga is részt 
vett vol na ben ne (de l. lej jebb) – té mát vált, mely hez az in ter ak ció be fe je zé sé ig 
ra gasz ko dik:

(3)
43 Carrie:  [Én- ]
44  Ez úgy hang zik, mint az én pe nész ki rá lyom,
45  Írom ezt a (.) ver set, mert mu száj be le fog lal nom eze ket
46  a sza va kat egy vers be, és ez ar ról szól-
47  <fél be sza kít ják, ki ma rad nak so rok>
48 Fred: Szó val mi van ez zel a ki rállyal?

Egy is ko lai fel adat meg em lí té sé vel vissza tér nek a kü lönc-iden ti tás egyik köz pon ti 
ér té ké hez: az is ko lá hoz. Ezt a té mát tag lal ják 56 so ron és 26 be szé lő vál tá son át; és 
bár, ahogy Carrie be ve ze ti, rög tön fél be is sza kít ják (47. sor), Fred ar ra ösz tö ké li, 
hogy né hány perc cel ké sőbb tér jen vissza a té má ra (48. sor). Carrie lel ke sen be szél 
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a ver sé ről, és a töb bi ek is szí ve sen vesz nek részt a té ma tag la lá sá ban, ami a me nő 
tár sas iden ti tá sú di á kok nál rit ka, a kü lön cök kö zött vi szont elég gya ko ri, mi vel szá-
muk ra az el vont té mák az iden ti tás gya kor lás fon tos esz kö zei.

Ugya nak kor vi szont Carrie ver sé nek té ma vá lasz tá sa, eny hén szkatologikus – 
vagy leg aláb bis „lep ra” – té má ja (80. sor) já té kos for má ban alá ás sa az is ko lai ér té-
ke ket, és hang sú lyo zot tan el len té tes a ha gyo má nyo san nő i es té mák kal, ahogy azt 
a 4. pél da szem lél te ti:

(4)
49 Carrie: Ne ki va la hogy (.) van ez a (.) kas té lya,
50 (xxx: Ő xxx ki rály?)
51 Carrie: Nem-
52  Igen,
53  az.
54 Loden: hh
55 Carrie: Van ne ki ez a-
56  {Van ne ki egy kas té lya, vi lá gos?
57  csak hogy csu pa pe nész,}
58  <uzsonnászacskó zö rög, alu mí ni um do boz csö rög>
59 (Fred: Mhm.)
60 Carrie: Ezért az tán egy csó nak ban la kik [a csa tor ná ban.]
61 Bob:  [Egy pe nész ]
62  <Fred behorpasztja az alu mí ni um do bo zát.>
63 Kate: Fú:!
64  <halk ne ve tés>
65 Bob: És tény leg [pe né szes?]
66 Carrie:  [Ő  ]
67  És ezért az tán a- aztán mert- az em be rek meg pró bál ják meg győz ni,
68  hogy a kas té lyá ban ké ne len nie, ő meg egy foly tá ban,
69  {„Nem, az csu pa pe nész!”} <ma gas han gon, fe szít ve>
70  [<ne ve tés>   ]
71 Carrie: [{„A csa tor ná ban va gyok!”}] <ma gas han gon, hal kan>
72  szó val,
73 Bob: Mi a gond a [pe né szes kas té lyok kal?]
74 Carrie:  [És ezért   ]
75  Hát,
76  te [akar nál olyan kas tély ban] =
77 Kate:  [Pe né szes (kas tély).  ]
78 Carrie: = él ni, ami csu pa pe nész?
79  [{ioi}  ] <un dor és nem tet szés za ja>
80 Kate: [Pfuj, de lep ra!]
81 Bob: [Ta lán ige:n. ]
82 Carrie: Hm?

Bob itt csat la ko zik Carrie narratívájának afeminin szel le mi sé gé hez, sőt túl is tesz 
Carrie-n az zal, hogy több ször is hang sú lyoz za a rozs dás ság hoz ha son ló „lep ra” 
té mák kal szem be ni im mu ni tá sát (73., 80. sor). A ver sen gő hang vé tel ab ból is ki tet-
szik, hogy több ször is meg kér dő je le zi Carrie narratíváját (65., 73. sor). Ezek a kér-
dé sek for má já ban meg nyil vá nu ló pro vo ká ci ók Carrie ko ráb bi kér dé se it vissz han-
goz zák (1., 6., 12–13. sor); de míg Carrie kér dé sei va ló ban az in for má ció szer zést 
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szol gál ták, Bo béi nem. Carrie rá jön er re, hi szen egyál ta lán nem tud vá la szol ni az 
el ső kér dés re, a má so dik ra vi szont már ha son ló an pro vo ka tív szel lem ben kér dez 
vissza (teakarnálolyankastélybanélni,amicsupapenész?,76., 78. sor). Bob ar cu-
lat fe nye ge tő vá la sza (Ta lán ige:n, 81. sor) to vább fo koz za a vic ce lő dő-pisz ká ló dó 
hang vé tel ere jét.

Az 5. pél dá ban vi szont ez a pisz ká ló dás nem az együt tes iden ti tás konst ruk ció 
kö zös esz kö ze lesz, ha nem a meg osz tott ság jel zé se. A vizs gált in ter ak ció ko ráb bi 
sza ka sza it ura ló po zi tív iden ti tás gya kor la to kat ne ga tív iden ti tás gya kor la tok vált ják 
fel, mi vel a kö zös ség tag jai nem csak ar cu la tu kat, ha nem iden ti tá su kat is fe nye get ve 
ér zik.

Negatívidentitásgyakorlatok

Az 5. pél dá ban Bob foly tat ja Carrie-nek szánt ar cu lat fe nye ge tő kér dé se it. Ez az 
utol só kér dés sor azo nos szer ke ze tű kér dé sek ből áll (mint + a + főnév); nyelv ta ni 
ha son ló sá guk ból ki tet szik, hogy Bob so ro zat nak szán ja őket, és így a szün te len val-
la tás ha tá sát kel ti.

(5)
83 Bob: Mi lyen pe nész?
84  Mint a
85  ke nyér pe nész?
86 Carrie: Mint
87 Bob: Mint [a fal pe nész?  ]
88 Carrie:  [a pe né szes pe nész.]
89  Mint a {dzsuvá:s} <ma gas han gon, fe szít ve>
90  pe nész.
91 <ne ve tés>
92 Bob: Ó.
93  Hát,
94  Ta lán ha dzsuvás,
95  Nem tu dom.
96 Fred: {Dzsu[vás!  ]} <fej han gon, ének lő hang lej tés sel>
97 Kate:  [<kö hög>]
98 <ne ve tés>

Ezek a kér dé sek a pe nész szó val fo lyó já té kon ke resz tül fe je zik ki Bob kü lönc-iden-
ti tá sát (85., 87. sor). A szó já ték mint nyel vi for má ra irá nyu ló dis kur zus gya kor lat a 
kü lönc dis kur zus egyik jel lem ző vo ná sa (l. 1. táb lá zat). Carrie nem haj lan dó részt 
ven ni Bob szó já té ká ban (88. sor), és ez zel ne ga tív iden ti tás gya kor la tot va ló sít meg 
– rá adá sul olyat, ami az azt meg elő ző in ter ak ci ós gya kor la tok fo lya mán is konst ru-
á ló dott kü lönc-iden ti tás el uta sí tá sát je lö li. Az el uta sí tást Carrie az zal is vi lá gos sá 
te szi, hogy át ve szi Bob nyelv ta ni szer ke ze tét (86., 88–90. sor). A Bob ál tal hasz nált 
nyelv ta ni for mát át ve szi, a szó já ték dis kur zus gya kor la tát vi szont nem, és így Carrie 
ép pen ak kor tá vo lo dik el Bob tól, ami kor az ép pen tel je sen be le fe led ke zik a 
kü lönc iden ti tásgya kor la tok ba.

Ezt a ma gya rá za tot tá maszt ja alá Carrie mel lék név vá lasz tá sa is a 89. sor ban. 
A dzsuvás ne ga tív je len té sű szleng szó; a „Ki rály a Koc ka” Elit klub töb bi tag ja nem 
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hasz nál ja. Az if jú sá gi szleng hasz ná la ta egy olyan cso port ban, ame lyik ki fe je zet ten 
el uta sít ja eze ket a nyel vi for má kat, igen ne ga tív iden ti tás gya kor lat nak szá mít, és 
Carrie be szél ge tő tár sai en nek meg fe le lő en re a gál nak rá: Bob vic ce sen meg ad ja 
ma gát (92–95. sor), nem vé ve fi gye lem be, hogy Carrie át hág ta a kü lön cök köz ti 
szó vál tás sza bá lya it, ami kor a me nő if jú sá gi kul tú ra te kin té lyé re tá masz ko dott. 
Fred gú nyo san meg is mét li a szót (96. sor), ami azt jel zi, hogy ma ga a szleng hasz-
ná lat sem hagy ha tó szó nél kül. Carrie narratívája vég képp ki sik lott – így so sem 
de rül ki, ho gyan is kap cso ló dik a ko ráb bi be szél ge tés hez –, és Carrie nem so ká ra 
ott is hagy ja a cso por tot.

A be mu ta tott komp lex in ter ak ci ó ból vi lá go san ki tű nik Carrie-nek eb ben a gya-
kor la ti kö zös ség ben be töl tött mar gi ná lis hely ze te. Ő nem törzs tag, ha nem a ba rá ti 
cso por tok kö zött mo zog – a vizs gált in ter ak ció is ak kor zaj lott le, ami kor ebéd szü-
net ben oda ment a törzs tag ok hoz. Tár sas fle xi bi li tá sa a „Ki rály a Koc ka” Elit klub 
kul tu rá lis és nyel vi ügy nö ké vé te szi, hi szen a cso port tag jai fő ként raj ta ke resz tül 
tesz nek szert a di va tos if jú sá gi szleng gel kap cso la tos is me re te ik re. Így az tán a 
me nő cso por tok ban hasz nált leg több szleng ki fe je zést a klub tag jai „Carrie-
szavaknak” ne ve zik.

Carrie ugya nak kor jel zi, hogy ké pes is és akar is részt ven ni a cso port po zi tív 
iden ti tás gya kor la ta i ban. En nek itt a leg nyil ván va lóbb je le az, hogy ver sé nek el me-
sé lé sé vel részt vesz a nyel vi já ték ban (pe né szki rály, 44. sor; csó nak a csa tor ná ban, 
60. sor). Ami még en nél is fon to sabb, az az in ter ak ció ele jén a be széd be li gya kor-
la ta i ban ér zé kel he tő fi nom át me net. Carrie kér dé se (Van va la ki nek tu do má sa ar ról 
(.), hogy mi lyen ma gok van nak a zsöm le te te jén, 12–13. sor) a tu do más szó vá lasz tá-
sá val a for má lis re gisz ter re tá masz ko dik. A kü lön cök kö zött e re gisz ter se gít sé gé
vel a be szé lő az okos és igen mű velt sze mé lyi ség ké pét je le nít he ti meg. Ugya nak-
kor a for má lis re gisz ter hasz ná la ta stra té gi ai, nem pe dig egy adott tár sas ka te gó riá-
ban va ló rész vé tel me cha ni kus ered mé nye. Az a tény is ezt a gon do la tot tá maszt ja 
alá, hogy Carrie csak a kollokviális re gisz ter ben fel tett két kap cso ló dó kér dés után 
al kal maz za ezt a kü lön cök re jel lem ző iden ti tás gya kor la tot (1., 6. sor). Nem akar 
Freddel egy szer re be szél ni (9., 10. sor), ami szin tén azt jel zi, hogy kér dé se a 
kü lönc-iden ti tás meg je le ní té se, nem csak egy sze rű ki nyil vá ní tá sa; ad dig nem nyi lat-
ko zik meg, amíg nem szá mít hat fi gyel mes kö zön ség re. Az az Carrie egy szer re 
játssza el, és köz ben kom men tál ja is a kü lönc-iden ti tást – jel zi, hogy tu da tá ban van 
a kü lönc nyel vi for mák nak, va la mint tud tá ra is ad ja a töb bi ek nek, hogy haj lan dó 
be lép ni a kü lön cök in ter ak ci ós te ré be és gon do san a cso port gya kor la tá hoz iga zí-
ta ni meg nyi lat ko zá sa it. Ezért a kü lönc ség Carrie-féle meg je le ní té se he lyet biz to sít 
ne ki eb ben a gya kor la ti kö zös ség ben; ugya nak kor szlenghasználata ki moz dít ja 
on nan, amint azt a töb bi tag si et is tu do má sá ra hoz ni. Az in ter ak ci ós hat árok ilye-
tén be sza bá lyo zá sa a kö zös sé gi hat árok ala kí tá sát tük röz he ti.

Konk lú zió

Mi vel a fen ti be szél ge tés részt ve vői mind annyi an egy ka li for ni ai nagy vá ros ban la kó, 
eu ró pai szár ma zá sú kö zép osz tály be li lá nyok, a ha gyo má nyos szocio ling visz tikai 
meg kö ze lí tés min den to váb bi nél kül egyet len be szé lő kö zös ség tag ja i nak te kin te né 
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őket. Egy ilyen elem zés azon ban el sik la na a nyelv és a tár sa dal mi nem össze füg gé-
se it ku ta tók szá má ra leg ér de ke sebb rész le tek: az iden ti tás nak a nyel ven ke resz tül 
tör té nő meg je le ní té se és az ez zel kap cso la tos küz del mek fe lett. Ha azon ban az 
in ter ak ci ót mint egy gya kor la ti kö zös ség termékét szem lél jük, ak kor el ke rül het jük 
ezt és szá mos más, a be szé lő kö zös ség mo dell jé vel kap cso la tos prob lé mát.

Az etnografikus mód szer elénk tár ja azo kat a tár sas je len té se ket, me lyek kel a 
részt ve vők ru ház zák fel gya kor la ta i kat. Ezek a je len té sek a he lyi kon tex tu sok ba 
ágyaz va jön nek lét re; hogy mit je lent pél dá ul az el vont tu dás meg je le ní té se vagy a 
szlenghasználat, az nem rög zí tett iden ti tás ka te gó ri ák tól függ, ha nem at tól, hogy 
hol va gyunk. Ma guk a részt ve vők sem ér te nek fel tét le nül egyet cse le ke de te ik 
je len té sét il le tő en; bár mely más iden ti tás hoz ha son ló an a kü lönc ség is harc tér, 
ahol egy részt a po zi tív iden ti tás gya kor la tok so rán a kö zös ér té kek ről szól a küz de-
lem (Ki nek megy job ban a kü lönc ség?), más részt a ne ga tív iden ti tás gya kor la tok 
so rán ma gá ról az iden ti tás fe let ti kont roll ról (Ki szá mít kü lönc nek?). Ezek a konf-
lik tu sok fel fe dik a gya kor la ti kö zös ség tag sá gá nak he te ro ge ni tá sát, amint az a 
törzs ta gok és a mar gi ná lis ta gok te vé keny sé ge so rán lét re jön. Eb ben a te vé keny
ség ben az egyes egyé nek in ter ak ci ós vá lasz tá sai szá mí ta nak. Carrie iden ti tá sa pél-
dá ul oly mó don van elő tér ben – és ve szély ben –, ahogy pél dá ul Lodené nem. Eze-
ket a cse lek vé se ket vá lasz tá sok nak, és nem in ter ak ci ós al go rit mu sok ki me ne te i nek 
kell te kin te nünk. Míg egyes gya kor la tok rep ro du kál ják a meg lé vő he lyi tár sas 
struk tú rát (pél dá ul ami kor Carrie a for má lis re gisz tert hasz nál ja), má sok alá ás sák 
(pél dá ul ami kor Carrie szlengszót hasz nál). Bi zo nyos kü lönc gya kor la tok (pél dá ul 
a jól ta nu lás) al kal maz kod nak a na gyobb tár sa dal mi rend hez, míg má sok szem be-
sze gül nek ve le (pél dá ul a nő i es ség el uta sí tá sa). A nyel vi gya kor la tok nak ugya nak-
kor nincs kü lön le ges stá tu suk eb ben a fo lya mat ban, ha nem a je len té sek és iden ti-
tá sok lét re ho zá sá ban más tár sas gya kor la tok kal együtt vesz nek részt. Bob in ter ak-
ci ós erő fe szí té se a he ge món nő i es ség től va ló tá vol ság tar tás ki fe je zé sé ért pél dá ul 
nő i es ség el le nes gya kor la tok ban va ló ál ta lá nos rész vé tel ének és a nő i es gya kor la-
tok ban va ló részt nem vé te lé nek ré sze, mely fi zi kai ön meg je le ní té sé ben is meg nyil-
vá nul.

A szociolingvisták szá má ra a gya kor lat kö zös sé gé nek kon cep ci ó ja fej lő dést 
je lent a be szé lő kö zös ség kon cep ci ó já hoz ké pest, mi vel e tu do mány ág nak mind a 
tár sas, mind a nyel vi as pek tu sá val kap cso lat ban van mon da ni va ló ja. Mi vel ezt a jól 
meg ala po zott ke re tet szá mos tu do mány te rü le ten al kal maz zák, a gya kor lat-el mé let 
ál ta lá ban, és a gya kor lat kö zös sé ge kü lö nö sen, új ra élesz ti a szo cio ling visztikai tár-
sa da lom el mé le tet. Rá adá sul mind ezt egy ki elé gí tő en ál ta lá nos szin ten te szi, így a 
tár sa da lom elem zés szá mos di men zi ó já ban al kal maz ha tó – be le ért ve mind a struk-
tú rát, mind az ágenciát; mind az ide o ló gi át, mind az iden ti tást; mind a nor má kat, 
mind az in ter ak ci ót. A gya kor lat kö zös sé ge le he tő sé get nyújt az iden ti tás tel je sebb 
szociolingvisztikai fel tá rá sá hoz is. Bár ere de ti leg a tár sa dal mi nem mel kap cso la tos 
ku ta tá sok ba ve zet ték be, a gya kor lat kö zös sé gé nek mo dell jét sen ki nem szű kí ti le 
az iden ti tás egyet len ele mé nek vizs gá la tá ra. Va ló já ban az én több fé le szem pon tú 
egy ide jű elem zé sé re is al kal mas, akár mak ro- (nem, et ni kai cso port, osz tály), akár 
a mikroszinten (jockok, burnoutok, kü lön cök). A ke ret az in ter ak ció vizs gá la tát az 
iden ti tás kü lön bö ző szint jei kö zött is le he tő vé te szi. Az eb ben a cikk ben ja va solt 
po zi tív és ne ga tív iden ti tás gya kor la tok fo gal ma a gya kor la ti kö zös ség ben rej lő 
le he tő sé gek e te rü le ten tör té nő fej lesz té sét cé loz za.
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A tár sa da lom elem zés sel kap cso la tos hasz nán kí vül a gya kor lat kö zös sé ge a nyel vi 
elem zés in teg rált meg kö ze lí té sét is le he tő vé te szi. Mi vel ez a mo dell a tár sas ér te-
lem ben je len tés sel bí ró nyelv hasz ná la tot a kü lön bö ző kö zös sé gek hez kö tött gya kor-
la tok ként ér tel me zi, az egyes tár sas cso por tok sok kal tel je sebb nyel vi le írá sát – és 
tár sas ér tel me zé sét – te szi le he tő vé. Sőt a gya kor lat kö zös sé ge meg te rem ti a le he tő-
sé get, hogy a kva li ta tív és kvan ti ta tív elem zés kö ze lebb ke rül jön egy más hoz. Mi vel 
mind két faj ta nyel vi adat a gya kor lat ban jön lét re, össze von ha tók egyet len elem zés-
be is. Ez a bő kon tex tus ba ágya zott, egy szer re nyel vé sze ti és szo ci o ló gi ai meg kö ze lí-
tés a gya kor lat kö zös sé gé nek mint szociolingvisztikai ke ret nek az egyik erős sé ge.

A gya kor lat kö zös sé ge szin te el ső be mu tat ko zá sa kor for ra dal ma sí tot ta a nyelv 
és a tár sa dal mi nem össze füg gé se i nek ku ta tá sát, és le he tő vé te szi a tár sas nyelv-
hasz ná la tot ku ta tók szá má ra, hogy a nyel vet a tár sas gya kor la tok kon tex tu sá ban 
szem lél jék. A gya kor lat kö zös sé gé nek ta lán leg ér té ke sebb tu laj don sá ga az, hogy 
olyan tár sas és nyel vi je len sé gek egész so rát teszi felismerhetővé, me lye ket más 
el mé le ti mo del lek nem ele mez nek. A he lyi iden ti tá sok és az őket lét re ho zó nyel vi 
gya kor la tok ágensek céltudatos, a társadalmi struktúra korlátain belül (és mellett 
és kívül) létrejövő választásaiként válnak láthatóvá a szociolingvisztikai elemzés 
számára. A kö vet ke ző lé pés en nek az össze tett ség nek a le írá sa és ma gya rá za ta kell 
le gyen, nem csak a nyelv és a tár sa dal mi nem ku ta tói, ha nem min den, a tár sas vi lág 
nyel vi konst ruk ci ó já val fog lal ko zó szociolingvista szá má ra.

Reményi Andrea Ágnes fordítása
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