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A kortárs szociolingvisztika nem laboviánus elméletei kritikusan 

viszonyulnak a nyelvváltozat (standard, nyelvjárás, etnolektus, szociolektus stb.) 

fogalmához (Blommaert 2013, Blommaert–Rampton 2011). Az ide tartozó 

kategóriák dekonstruálása azonban sokszor azzal jár együtt, hogy nem vesszük 

figyelembe azoknak a beszélőkre gyakorolt hatásait. Márpedig ezek a 

konstrukciók, amelyek a kor reprezentációs és hatalmi szerkezetéhez kötődő 

kontextusokban lépnek fel, jelentősen befolyásolják a nyelvhasználók 

viselkedését: pozíciókat jelölnek ki (például a standard vagy a nyelvjárási 

beszélőét), vizsgálati kérdéseket vetnek fel (autonóm nyelvvé vált-e, mondjuk, a 

moldvai csángó dialektus?) vagy éppen intézményeket teremtenek meg (többek 

között a „határon túli” magyar nyelv irodáit).  

 

Az előadás egy ilyen kategóriát, a „nyelvjárás” fogalmát vizsgálja meg 

kétféle kontextusban. Egyrészt az új médiában, rámutatva arra, hogy ebben a 

közegben a nyelvi változatosság korábban egymástól jól elkülönülő és sokszor 

egymással összegyeztethetetlen – nem egyszer ebből adódóan marginalizált – 

koncepciói jelennek meg egymás mellett. Az elemzés ilyen „zűrös adatokat” 

(Blommaert 2015) vizsgál az úgynevezett „Nyelvjárás-projekt“-hez kapcsolódóan, 

amely néhány éve az erdélyi magyarok népszerű hírportálján, a Transindexen 

mutatta be és tette közbeszéd tárgyává a Romániában beszélt főbb magyar 

nyelvváltozatokat. Másrészt az előadás a moldvai magyar nyelvi revitalizációs 

programban megjelenő mediatizált „csángó“ nyelvjárással foglalkozik, főképp 

azokkal a reprezentációkkal, amelyek a program tanárai és diákjai, valamint 

annak magyarországi támogatói között folytatott levelezésben artikulálódnak. A 

csángó dialektust ezekben a levelekben a Nyelvjárás-projekt szövegeihez 

hasonlóan nem a köznapi, hanem az „emelkedett“ performancia jeleníti meg (vö. 

Coupland 2011, Bell–Gibson 2011, Jaffe és mtsai 2015), amelynek a közönsége a 

nyelvjárás koncepcióját a hitelesség és az anonimitás ideológiái (Woolard 2008) 

mentén értelmezi újra. 
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