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Csa tá ri Bá lint, Ka na las Im re

AZ IN FOR MÁ CI ÓS TÁR SA DA LOM NÉ HÁNY TE RÜ LE TI-

TE LE PÜ LÉ SI AS PEK TU SA HA ZÁNK BAN
Az in for má ci ós inf rast ruk tú ra fej lô dé sé nek jel leg ze tes fo lya ma tai

Az in for má ci ós tár sa da lom fej lô dé sé nek egyik pil lé re az an nak mû kö dé sét meg ala po zó in for má ci ós 
inf rast ruk tú ra (a táv köz lé si há ló za tok, a mobil fó ni a, a ká bel te le ví zi ó zás, a mik ro hul lá mú adat át vi tel, 
ûr táv köz lés stb.) ki épü lé se, majd az ezek re épü lô szol gál ta tói és fel hasz ná lói rend sze rek meg szer-
ve zô dé se. Ha zánk ban e tech ni kai fel té tel rend sze rek fôbb ada ta it és te rü le ti jel lem zô it át te kint ve 
meg ál la pít ha tó, hogy fel zár kó zá sunk e té ren re la tí ve gyors volt.

A MATÁV 1991-ben in dí tot ta el há rom éves, am bi ci ó zus fej lesz té si prog ram ját, mely az aláb bi 
cé lo kat fo gal maz ta meg:

–  Szé les sá vú di gi tá lis op ti kai és mik ro hul lá mú ge rinc há ló zat ki ala kí tá sa az or szág 54, táv köz lé si 
szem pont ból leg je len tô sebb pont ja kö zött. (A ter vek nek meg fe le lô en 1993-ban ad ták át azt 
a 3400 km hos  szú, 560 kbit/s sáv szé les sé gû op ti kai há ló za tot, amely a ma gyar or szá gi ge rinc-
há ló zat alap ját ké pez te.)

–  Di gi tá lis köz pon tok üzem be ál lí tá sa: nagy ka pa ci tá sú cso mag kap cso ló köz pont üzem be he lye-
zé se, mely a szá mí tó gé pes és adat át vi te li szol gál ta tá sok ki elé gí té sét és ja ví tá sát szol gál ja. (A 
cso mag kap cso ló köz pon tok ra el sô sor ban a táv köz lé si és adat kom mu ni ká ci ós szol gál ta tá sok 

– video tex t, te le text, te le fax stb. – fej lô dé se és az e-szol gál ta tá sok iránt mu tat ko zó ke res let 
mi att volt nagy szük ség.)

–  A nem zet kö zi kap cso la tok kö ré nek szé le sí té se. (En nek ke re té ben meg tör tént az Intel sat mû hol-
das táv köz lé si há ló zat hoz tör té nô kap cso ló dás és a VSAT szol gál ta tás ki ter jesz té se.)

A mo bil üz let ág ban 1990 óta je len le vô – 450 MHz-en ana lóg szol gál ta tást nyúj tó – Wes t el 
Rá dió te le fon Kft. mel lett két új GSM-szolgáltató (Westel 900 GSM Mo bil Táv köz lé si Rt., Pan non 
GSM Táv köz lé si Rt.), va la mint két sze mély hí vó szol gál ta tó (Eurohívó Rt., Easy Call Rt.) kezd te meg 
mûködését.1

Az iga zi át tö rés – a táv köz lé si tör vény nyo mán – a há ló zat ki épí té se és mi nô sé gé nek ja ví tá sa, a 
ha gyo má nyos – ma nu á lis és ana lóg – te le fon köz pont ok kor sze rû di gi tá lis köz pon tok ra tör té nô le cse-
ré lé se, il let ve épí té se nyo mán kö vet ke zett be. A kon ces  szi ós táv köz lé si tár sa sá gok meg ala ku lá su kat 
kö ve tô en gyors ütem ben fog tak hoz zá táv köz lé si és adat kom mu ni ká ci ós há ló za ta ik ki épí té sé hez és 
korsz erûsítéséhez.2 A fej lesz té sek el sô fá zi sá ban a leg fon to sabb szem pont az elô fi  ze tôk szá má nak 
je len tôs bô ví té se volt, ezért erôl te tett ütem ben épül tek ki a vég fel hasz ná lói hálóza tok.3

Az inter netes és adat kom mu ni ká ci ós szol gál ta tá sok ezek ben az évek ben – jel lem zô en – egy sze-
rû te le fon vo na lon, X.25-ös és ala csony se bes sé gû bé relt vo na la kon va ló sul tak meg. A ki lenc ve nes 
évek má so dik fe lé ben a fej lesz té sek súly pont ja meg vál to zott. Az adat át vi tel és az üz le ti kom mu ni-

1 Nap ja ink ra egyet len sze mély hí vó szol gál ta tó ma radt a ma gyar pi a con, mi u tán 1999-ben az Easy Call be ol vadt 
az Euro hívó Rt-be.
2 A gyors fej lesz tést egy részt a kon ces  szi ós szer zô dé sek ben meg ha tá ro zott fel té te lek, más részt a po ten ci á lis 
fel hasz ná lói kör (az „aca d e mic” szfé ra, a la kos ság, ma gyar or szá gi gaz da sá gi tár sa sá gok, kül föl di ér de kelt sé gû 
vál lal ko zá sok, a köz igaz ga tás stb.) meg je le nô igé nyei sür get ték.
3 A kon ces  szi ós te le fon tár sa sá gok 1994 és 1996 kö zött meg kö ze lí tô leg 1 mil lió új vo na lat he lyez tek üzem be, így 
1996 vé gén 2 651 000 táv be szé lô fô vo na lat tar tott nyil ván a sta tisz ti ka.
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ká ció di na mi kus fej lô dé se, va la mint a táv köz lé si szol gál ta tá sok szín vo na lá nak eme lé se ér de ké ben 
a „há ló za ti ké pes ség” (na gyobb ka pa ci tás, jobb mi nô sé gû adat át vi tel, SDH, ATM tech no ló gi ák, 
biz ton sá go sabb há ló za tok) nö ve lé sé re he lye zô dött a hang súly.

En nek ér de ké ben 1996-tól meg kez dô dött a rá dió-ös  sze köt te té sû elô fi  ze tôi vo na lak (RRL) te le-
pí té se, va la mint egy re több táv köz lé si cso mó pont ban he lyez tek üzem be új di gi tá lis köz pon to kat. 
Ez ál tal a di gi tá lis kap cso lás ará nya 1999 ele jén meg ha lad ta a 80 szá za lé kot, 2000 vé gén pe dig 
el ér te a 92 szá za lé kot. To vább foly ta tó dott a már meg lé vô táv köz lé si ge rinc há ló zat, va la mint a te le-
pü lé se ken be lü li há ló za tok kor sze rû sí té se és bôvítése.4 A fej lesz té sek ered mé nye ként a leg na gyobb 
kon ces  szi ós szol gál ta tó, a MATÁV két vi lág szín vo na lú nem zet kö zi kap cso ló köz pont, va la mint SDH 
(szink ron el vû di gi tá lis hi e rar chia) tech no ló gi án ala pu ló átvitel tech nikai be ren de zé sek kel fel sze relt, 
az or szág ha tárt 11 he lyen át lé pô op ti kai ká be lek tu laj do no sa lett. A tár sa ság ezen kí vül egy di gi tá lis 
mik ro hul lá mú kap cso la tot és egy mû hol das föl di ál lo mást is mû köd tet. Az LTO-k kö zöt ti jobb há ló za ti 
kom mu ni ká ció ér de ké ben a MATÁV há ló za tát X.25-ös kap cso la tok kö tik ös  sze 83 más há ló zat tal, míg 
az ISDN ré vén to váb bi 40 or szág gal ala kí tott ki kon tak tust. A nem zet kö zi kon nek tiv itást a Glo bá lis 
Eu ró pai Há ló zat hoz (GEN) tör té nô csat la ko zás biz to sít ja, amely egy nem zet kö zi bé relt vo na la kat 
nyúj tó, nagy ka pa ci tá sú in teg rált há ló zat irá nyí tá si rend szer.

Az 1992-es táv köz lé si tör vény óta a kon ces  szi ós te le fon tár sa sá gok mel lett  a sza bad pi a ci te rü le tek re 
be tö rô al ter na tív táv köz lé si tár sa sá gok is je len tôs há ló zat fej lesz té se ket haj tot tak vég re – már a 2002-es 
táv köz lé si li be ra li zá ci ó ra ké szül ve. Az An ten na Hun gá ria Rt. ki ala kí tott egy 51 cso mó pon tot ös  sze kö tô 
mik ro hul lá mú há ló za tot, to váb bá bir to ko sa egy 170 km hos  szú bu da pes ti, va la mint – a Ma gyar Vil la mos 
Mû vek kel kö zö sen ala kí tott táv köz lé si vál la lat ke re té ben – egy mint egy 1300 km-es op ti kai há ló zat nak 
is. A GTS Ma gyar or szág Kft. Bu da pes ten épí tett ki egy 120 km hos  szú op ti kai ge rinc há ló za tot, ezen kí vül 
egy több mint 60 vá rost ös  sze kö tô mik ro hul lá mú, va la mint 1993 óta egy mû hol das há ló zat tu laj do no sa 
is. A Nova com Táv köz lé si Kft. má ra, az Elmü és az Émász áram szol gál ta tók táv köz lé si há ló za tát fel hasz-
nál va, mint egy 1100 km-es op ti kai ge rinc há ló zat tal ren del ke zik. Ezen kí vül ki dol goz ta azt a tech ni kát, 
amely se gít sé gé vel az elekt ro mos há ló za to kon ke resz tül jut tat hat ja el a jö vô ben a táv köz lé si je le ket 
a ház tartá sok ba.5 A PanTel Rt. a MÁV nyom vo na lai mel lett 2000 vé gé re több mint 3200 km hos  szú 
op ti kai há ló za tot fek te tett le, ami vel gya kor la ti lag or szá gos le fe dett sé get ért el.

A fel so rol ta kon kí vül em lí tést kell ten nünk a je len tôs táv köz lé si és adat kom mu ni ká ci ós le he tô-
sé get rej tô ká bel te le ví zi ós há ló za tok ról is. Adat kom mu ni ká ci ós je len tô sé gük – 1995-tôl – az el sô 
csil lag pon tos ki épí té sû, így két irá nyú adat for gal mat le he tô vé te vô há ló za tok meg je le né sé tôl kez-
dô dô en fo lya ma to san nö vek szik. Ez a tech no ló gia a ká bel te le ví zi ós há ló zat tal el lá tott mint egy 1,5 
mil lió ház tar tás kö rül be lül 60-70 szá za lé ká ban már el ér he tô, s vár ha tó an ez az arány 2002-ben már 
kö zel 100 szá za lék ra nö vek szik. A ká bel te le ví zi ós há ló za to kon nyúj tan dó táv köz lé si szol gál ta tá sok 
pi a ci le he tô sé ge it és si ke rét azon ban nagy ban be fo lyá sol ják azok a már ma is lé te zô, vagy a jö vô ben 
be ve ze tés re ke rü lô adat át vi te li tech no ló gi ák (bé relt vo na li szol gál ta tá sok, ISDN, ADSL, PLC, WLL, 
UMTS, Antenna-Micro, VSAT, ha gyo má nyos és di gi tá lis mû sor el osz tás), me lyek he lyet te sí tô sze re-
pet tölt het nek be a ká bel há ló za ton ke resz tül biz to sí tott szol gál ta tá sok mel lett.

A há ló za tok mû sza ki jel lem zôi és az al kal ma zott adat át vi te li tech ni kák – az el múlt több mint tíz 
év fej lesz té se i nek kö szön he tô en – kö ze lí te nek az eu ró pai nor mák hoz. Így a ki épí tett te rü le te ken 
ki elé gí tô en biz to sít ják a ma gyar or szá gi táv köz lé si és in for ma ti kai szol gál ta tá sok mi nél szé le sebb 
fel hasz ná lói kör höz tör té nô el jut ta tá sát. Meg ál la pít hat juk, hogy a te le fon há ló zat-fej lesz té sek ered-

4 2000-ben a MATÁV kb. 4 ezer km, míg a töb bi LTO több mint 6 ezer km hos  szú op ti kai há ló zat tal ren del ke zett.
5 A PLC (Powerline Com mu ni ca tion) há ló za tot 2 Mbit/s sáv szé les sé gû re ter ve zik, ami a ma hasz ná la tos ISDN-
vonalaknál is hús  szor gyor sabb, s mi vel újabb inf rast ruk tú ra-ki épí tést nem igé nyel, va la mint az üze mel te té se 
is lé nye ge sen ol csóbb, mint a ha gyo má nyos te le fon ká be le ké, ezért nagy jö vôt jó sol nak en nek a tech ni ká nak a 
táv köz lé si szak em be rek.
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mé nye kép pen a be széd cé lú táv köz lé si szol gál ta tás te rü le tén kí ná la ti pi ac ala kult ki, ami a táv köz lés 
li be ra li zá ci ó já val még to vább is erô sö dik. Ez zel szem ben, az adat kom mu ni ká ció te rü le tén, a je len tôs 
fej lesz té sek el le né re is szin te ki zá ró lag a pi a ci ren ta bi li tás ha tá sai ér vé nye sül nek. Így a di gi tá lis há-
ló za tok egy elô re nem vagy alig jut nak el a fej let le nebb te rü le tek re. Még nap ja ink ban is ta lál ha tunk 
olyan pri mer kör ze te ket, ahol a – ma gas szin tû in for ma ti kai szol gál ta tá sok hoz nél kü löz he tet len 

– köz pont ka pa ci tás di gi ta li zált sá ga nem éri el a 70 szá za lé kot.
Meg ál la pít ha tó te hát, hogy a mû sza ki-tech ni kai há ló za tok ki épí té se/ki épü lé se is – kü lö nö sen 

az „in for má ci ós tár sa da lom” kü szö bén – dif fe ren ci á ló té nye zô ként hat hat a te rü le tek és te le pü lé sek 
kö zöt ti ver seny ben. Bár az el sô fel té te le zé sek e té ren a ko ráb bi nál lé nye ge sen de cent ra li zál tabb fej-
lô dést je lez tek, a cent rum-pe ri fé ria je len sé gek és prob lé mák még is mint egy „új ra ter me lôd tek”.

AZ IN FOR MÁ CI ÓS TÁRS DA LOM FEJ LÔ DÉ SÉ NEK 

NÉ HÁNY TE RÜ LE TI ÉS TÁR SA DAL MI AS PEK TU SA

Sok kal bo nyo lul tabb kér dé se ket vet fel az in for má ci ós tár sa da lom cas tel si fo gal ma i nak (net work 
soci ety, new and infor ma tion al glob al econ o my, new and vir tu al cul ture) ha zai vi szo nyok kö zött 
va ló ér tel me zé se és al kal ma zá sa, azok te rü le ti-te le pü lé si as pek tu sa i nak meg kö ze lí té se. Meg íté lé-
sünk sze rint az infor ma cionális pa ra dig ma ál tal tény le ge sen for mált, sa já tos lo ká lis vi lág még nem 
ér ke zett el hoz zánk, tö me ges el ter je dé sét csak hos  szabb tá von re mél het jük. Oka en nek az is, hogy 
eh hez nem csak az ol csó és jól el ér he tô tech ni ka gyors üte mû fej lô dé sé nek kel le ne be kö vet kez nie, 
ha nem a be fo ga dás ra al kal mas új, s ta lán is mét uni ver zá lis kép zést nyúj tó, nyi tott ok ta tás nak és a 
leg szé le sebb ér te lem ben vett igé nyes tár sa da lom szem lé let nek is el kell ter jed nie.

A „há ló za ti tár sa da lom nak” egy fé le ér tel me zé sét se gít het jük az zal, ha meg vizs gál juk, a tár sa-
da lom mely jel lem zô ré te gei és hol „kap cso lód hat nak fel” a há ló ra. Mint az 1. áb rán lát ha tó, az elô-
fi  ze tôk szá ma egy re gyor su ló ütem ben nô, s az is két ség te len – mint er re a „Dél-Alföld in tel li gens 
ré gió” prog ra munk so rán vég zett el sô inter netes fel mé ré sünk is rá mu ta tott –, hogy a fel hasz ná lók 
több sé ge vá ro si la kos, dip lo más, a fi  a ta labb kor osz tály hoz tar to zik, s vagy a mo dern gaz da sá gi-üz-
le ti szfé rá ban, vagy a köz igaz ga tás ban, a fel sô ok ta tás ban és a ku ta tás ban dol go zik.

1. áb ra: Az inter net-elô fi zetések szá má nak ala ku lá sa Ma gyar or szá gon, 1999–2000.
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For rás: KSH 2001.
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A há ló za ti hoz zá fé rést nyúj tó szol gál ta tá sok te rén még min dig a mo dem se gít sé gé vel meg va ló sí tott kap-
csolt vo na li szol gál ta tás a leg el ter jed tebb. Ez ké pe zi az inter net-elô fi zetések dön tô, mint egy 90 szá za lé kát. 
Ér de mes azon ban meg fi  gyel ni, hogy az el múlt évek ben egy re na gyobb lett a ke res let a te le fon mo dem nél 
na gyobb adat át vi te li sáv szé les sé get biz to sí tó szol gál ta tá sok irán t. Az ada tok ból meg ál la pít ha tó, hogy 
a na gyobb ka pa ci tást biz to sí tó adat át vi te li mó do za tok nö ve ke dé si di na mi ká ja 1999–2000 vi szony la tá-
ban – a ki in du ló ala csony elô fi  ze tôi szá mok kal is ma gya ráz ha tó an – lé nye ge sen na gyobb volt (az ISDN 
ese tén 15-szö rös, a bé relt vo nal ese té ben 65%-os), mint a mo de mes elô fi  ze tés ese té ben.

1. táb lá zat: Inter net-elô fi zetések szá ma hoz zá fé ré si szol gál ta tá sok sze rint

Megnevezés 1999 2000

Internet-elôfi zetések száma 137 929 220 395

Ebbôl:

Kapcsolt vonalon (modem segítségével) 133 672 195 733

ISDN 1 693 20 708

X.25 1 0

VSAT 10 12

AM-Micro 2 10

Kábel TV 1 401 1 904

Bérelt vonal 1 150 1 900

Egyéb 0 128

Forrás: KSH Magyar Statisztikai Évkönyv, 2000.

Az „új, glo bá lis és in for má ci ós ala pú gaz da ság” fo gal má hoz az zal is kö ze lít he tünk, ha azt vizs gál-
juk meg, hogy a ha zai in for má ci ós inf rast ruk tú ra cso mó pont ja i nak, pél dá ul a szol gál ta tó domain-
szervereknek a te rü le ti fej lô dé se men  nyi re kö ve ti a gaz da sá gi fej lô dés tény le ges tér be li sé gét.

Az el múlt há rom év igen gyors te rü le ti át ren de zô dé se ér de ke sen két ar cú. Az úgy ne ve zett glo bá lis 
gaz da ság hoz és szol gál ta tá si rend sze rek hez már ha zánk ból is kvá zi „csat la ko zott nak” te kint he tô 
te rü le te ken, Bu da pes ten és kör nyé kén, va la mint az észak-du nán tú li me gyék vá ro sa i ban és tér sé-
ge ik ben a GDP, il let ve an nak nö ve ke dé si üte me ha son ló an ma gas ará nyú, mint az in for má ci ós 
szol gál ta tá sok fej lô dé se. E te rü le te ken – Bu da pest és agg lo me rá ci ó ja szél sô sé ges ará nyú és „tör-
té nel mi leg mint egy is mét lô dô” ki emel ke dé se is er re utal – már a tény le ges mû kö dés je le it mu tat ja 
a glo bá lis sal is ös  sze kap cso ló dó in for má ci ós ala pú gaz da ság.

A tér be li ter je dés „má sik ar ca” is ket tôs. Egy részt re la tí ve gyor san és szi get sze rû en fej lô dik e 
szek tor az ál ta lá nos fo lya ma to kat te kint ve még min dig vi szony lag fej let len gaz da sá gi ha tó tér rel ren-
del ke zô, de tra di ci o ná li san fon tos egye te mi köz pon tok ban (Pécs, Sze ged, Deb re cen). Ugyan ak kor 
szá mot te vô a domain-sz erverek há ló za ti-ter je dé si üte me a nagy-, kö ze pes és kis vá ros ok ban, de 
még a nagy köz sé gek ben is. Ese tük ben nyil ván ke vés bé a gaz da sá gi fej lett ség mo ti vál ja a fej lô dést, 
mint akár az e-tech no ló gi ák hoz kap cso ló dó „cso da vá rás”.

A ma gyar or szá gi tar ta lom szol gál ta tást nyúj tó, re giszt rált domain-névvel ren del ke zô szá mí tó-
gép-há ló zat ter je dé sé nek tér ké pi elem zé se te hát azt iga zol ja, hogy e fej lô dés egy elô re erô tel je sen 
kö ve ti a ko ráb bi tér struk tú rát.

A há ló za ti szer ve zett ség ugyan gyor san fej lô dik, de mes  sze nem éri el pél dá ul a skan di náv 
or szá gok nak azt a tu da tos ki épí tés kö vet kez té ben el ért fej lett sé gi szín vo na lát, amely al kal mas sá 
ten né ha zánk el ma ra dot tabb ré gi ó it, tér sé ge it, te le pü lé se it is – az erô tel jes há ló za ti együtt mû kö dést 
fel té te le zô – úgy ne ve zett in tel li gens ré gió vagy te le pü lés prog ra mok mû köd te té sé re.

Világosság
2002/8–9

Csa tári Bá lint, 

Kana las Im re:

Az in for má ciós 

tár sa dalom 

néhány területi-

települé si 

as pektusa 

hazánk ban



P o l i s z ,  k o z m o p o l i s z  é s  i n f o r m á c i ó s  t á r s a d a l o m

31

Az „új, vir tu á lis kul tú ra” tér be li sé gé nek, ter je dé sé nek és leg fô kép pen tar tal má nak a meg ha tá ro-
zá sa a leg ne he zebb fel adat. A mo dern mé dia és a net lo ká lis (kul tu rá lis) tar ta lom szol gál ta tá sa i ról 
el mond ha tó, hogy sok kal ki egyen lí tet tebb tér be li ké pet mu tat nak, mint az az elôb bi ek ben jel zett, 
s igen erô tel jes te rü le ti kü lönb sé gek bôl kö vet kez ne. Ha tá ro zot tan ki mu tat ha tó a lo ká lis tár sa dal-
mak nak, kö zös sé gek nek, te le pü lé sek nek az a tö rek vé se, hogy egy sze rûbb vagy bo nyo lul tab ban 
szer kesz tett in for má ci ók kal meg je len je nek az inter neten. Ezek a „meg je le né sek” azon ban több sé-
gé ben és el sô sor ban a ha gyo má nyos kul tú ra netes in terp re tá ci ói, s csak igen kis rész ben egy új, 
mond hat ni „vir tu á lis kul tú ra” épí tô kö vei. Ah hoz, hogy e szek tor is nagy mér ték ben fej lôd jön – az 
inter net-hoz záférés árá nak lé nye ges csök ke né se mel lett – két té nye zô re min den képp szük ség len-
ne: az in for má ci ós tár sa da lom ki épí té sé ért fe le lôs part ne rek (ön kor mány zat ok, ku ta tó in té ze tek, 
fel sô ok ta tás, köz igaz ga tás, könyv tá rak, mû ve lô dé si és köz ok ta tá si in téz mé nyek, stb.) ér de mi – és 
a „ter je dést” ha tal mi-hi e rar chi kus ala pon nem gát ló – együtt mû kö dé sé re, va la mint a ci vil fel hasz-
ná lók kö ré nek to váb bi nagy szá mú bô vü lé sé re.

A ki sebb mun ka he lyi há ló za tok egy elô re sok szor el szi ge tel tek, a tar ta lom szol gál ta tá sok szín vo-
na la gyen ge, fris sí té sük eset le ges, s a he lyi tár sa da lom is meg osz tott e té ren. Nincs pél dá ul ér de mi 
pár be széd a hard ver (szá mí tó gé pes szak em be rek) és a szoft ver (az ér de mi tar ta lom szol gál ta tók), 
il let ve a fel hasz ná lók kö zött. Az in téz mé nyi és egyé ni hasz ná la tok igé nyei is je len tô sen el tér nek, de 
az „in for má ci ós eli ten” be lül is na gyok a kü lönb sé gek az in tel li gens ré gió vagy vá ros prog ra mok 
meg íté lé sét vagy be ve zet he tô sé gét il le tô en.

Sa já tos és saj ná la tos tény, hogy a te rü le ti in for má ci ók nem vagy alig szol gál ják pél dá ul a te rü le ti 
iden ti tást, a te rü le ti mar ke tin get cél zó meg je le né sek pe dig több sé gé ben ala csony szín vo na lú ak. Na-
gyon fon tos len ne pe dig a nyi tott, de mok ra ti kus, s ön zet le nül együtt mû kö dô „há ló zat épí tô” fo lya ma-
tok tá mo ga tá sa, mert e nél kül újabb lo ká lis tár sa dal mi egyen lôt len ség sza ka dék fog ki ala kul ni.

ÖS  SZEG ZÉS HE LYETT

Meg íté lé sünk sze rint – a fen ti ek bôl is kö vet ke zô en – az e-Europe prog ra mok ha zai adap tá ci ó ja 
hal lat lan erô fe szí té se ket kí ván, s el sô lé pés ben nem tech nop o lis prog ra mok ról kel le ne ál mo doz ni, 
ha nem sok- sok ked vez mén  nyel – vagy pél dá ul a he lyi ká bel te le ví zi ós há ló za tok ré vén – az inter net 
és a ní vós in for má ci ók min den ál lam pol gár hoz és is ko lá hoz va ló el jut ta tá sá ról. A cél tu da tos fel hasz-
ná lói tár sa da lom ki ne ve lé se alap ve tô fel té tel.

Meg gyô zô dé sünk, hogy az in for má ci ós tár sa da lom te rü le ti fej lô dé sé nek tu da tos tá mo ga tá sa 
le he tô sé get biz to sí ta na ar ra, hogy se gít sen az el ma ra dott te rü le tek fel zár kó zá sá ban.

Az in for má ci ós tár sa da lom te rü le ti fej lô dé se is erô sen függ het a de cent ra li zált szel le mû de mok-
rá cia mi nô sé gi fej lô dé sé tôl.

Vé gül ta lán fon tos ada lék, hogy pél dá ul a kon fe ren ci ánk nak he lyet adó Kecs ke mét köz vé le mé nye 
a má so dik leg fon to sabb le het sé ges vá ros fej lesz té si irány nak tart ja „a mo dern, in tel li gens, di gi tá lis 
is ko la-vá ros funk ció” cél tu da tos és egy más ra épü lô prog ram ja i nak meg va ló sí tá sát.

Nagy kér dés, hogy ho gyan si ke rül het ez a kö zel jö vô ben.
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Sán dor Klá ra

GLOB AL IZÁ CIÓ, REGION AL ITÁS ÉS NYELV

A glob al izá ció és a nyelv kap cso la ta egy aránt té má ja a nyel vé szet nek, il let ve a nyel vé sze ti szem-
pont ból la i kus köz élet nek. A tárgy mind két kör ben azo nos nak lát szik: a glob al izá ciós fo lya ma tok 
ha tá sa a nyel vek éle té re. A meg kö ze lí tés mód ja azon ban – bi zo nyos ér te lem ben ter mé sze tes ez 
– más az em lí tett két kö zeg ben; a kö vet kez te té sek sem szük ség kép pen azo no sak, a meg ol dá si 
ja vas la tok pe dig meg le he tô sen el tér nek egy más tól.

GLOB AL IZÁ CIÓ ÉS NYELV – A KÖZ BE SZÉD BEN

A köz be széd ben a glob al izá ciót gyak ran a Go nosz új szi no ni má ja ként em le ge tik. Az itt gyak ran 
meg je le nô né zet sze rint a glob al izá ció, pon to sab ban az an nak szim bó lu má vá elô lép te tett ame ri kai 
an gol nyelv ki szo rít ja, de leg alább is pusz tít ja az anya nyel vet; ide gen sza vak kal, ér tel mez he tet len, 
ért he tet len ki fe je zé sek töm ke le gé vel áraszt ja el. En nek a dis kur zus nak ál lan dó ele me ként fo gal maz-
zák meg azt a fé lel met, hogy egy idô után anya nyel vünk „el an go lo so dik”, hogy a vé gén „meg sem 
ért jük majd egy mást”, s hogy leg vé gül „el ve szít jük ma gyar nyel vün ket” is.

En nek a köz be széd nek az ele me i bôl épít kez nek azok a po li ti kai ja vas la tok, ame lyek cik li ku san 
új ra meg új ra föl buk kan nak 1990 óta, s a ma gyar nyel vet a glob al izá ciós ha tá sok el len nyelv tör-
vén  nyel vagy más ként ne ve zett, de min den kép pen a nyelv hasz ná la tot meg re gu láz ni szán dé ko zó 
jo gi kor lá to zá sok kal akar ják meg vé de ni. 1992–1993 és 1996–1997 si ker te len pró bál ko zá sai után 
2001. no vem ber 27-én vé gül el fo gad ták A gaz da sá gi rek lá mok és az üz let fel irat ok, to váb bá egyes 
köz ér de kû köz le mé nyek ma gyar nyel vû köz zé té te lé rôl szó ló, 2001. évi XCVI. tör vényt. Az imént be-
mu ta tott, a nyel vé sze ti szem pont ból la i kus köz be széd ele me it be mu ta tó gon do lat me ne tet a tör vény 
szö ve gé bôl, il let ve a tör vény ja vas lat in do ko lá sá ból vett rész le tek jól il luszt rál ják:

„A leg utób bi év ti ze dek ben be kö vet ke zett tech ni kai fej lô dés a táv köz lés és a tö meg tá jé koz ta tás 
olyan új le he tô sé ge it bon ta koz tat ta ki, ame lyek je len tôs ha tás sal van nak min den nem zet nyel vé-
re. Az ál lan dó sult és meg so ka so dott ide gen nyel vi ha tá sok kal a ma gyar nyelv ne he zen ké pes 
meg bir kóz ni. A nyelv fej lô dé se el en ged he tet len tár sa dal mi szük ség let. A nem kí vá na tos nyel vi 
ha tá sok el len sú lyo zá sa azon ban tör vény ho zá si lé pé se ket is szük sé ges sé tehet.” 1

„Az el múlt év ti zed ta pasz ta la tai egy ér tel mû vé tet ték, hogy a vi lág pi ac ré szé vé vált Ma gyar or szá-
gon a glob al izá ciós fo lya ma tok mel lék ha tá sa ként je lent ke zô, nyelv rom lást elô idé zô ten den ci ák 
el len tör vé nyi esz kö zök kel is szük sé ges fel lép ni.” 2

E gon do lat rend szer ér vei és me ta fo rái egy ér tel mû en a nyelv és a nem zet szo ros, el vá laszt ha tat lan 
ös  sze kap cso ló dá sá nak hi té re ala pul nak: a nyelv „ron gá ló dá sa” vagy „rom lá sa” a nem zet füg get-
len sé gét (leg alább is szel le mi önál ló sá gát) ve szé lyez te ti és „a nem ze ti kul tú rát rom bol ja”; anya-
nyel vünk „kinc s” és „örök ség”, me lyet „meg kell ôriz nünk” és „to vább kell ad nunk”. Nem rit ka az 
sem, hogy a gon do lat rend szer mel lett ér ve lô re to ri ká ban a xenofóbiára, szél sô sé ges eset ben az 

1 A törvény szövegét ld. a http://www.complex.hu/kzldat/t0100096.htm oldalon.
2 A törvényjavaslat és az indokolás szövege a http://www.mkogy.hu/irom36/4899/4899.htm lapon olvasható.
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ide gen gyû lö let re épí tô ele mek is föl buk kan nak, pél dá ul ami kor „tá ma dó”, „ránk zú du ló” ide gen 
ha tás ról be szél nek, vagy ar ról, hogy az ide gen sza vak a „tôs gyö ke res ma gyar sza vak” elôl „szív ják 
el a le ve gôt”, azo kat „szo rít ják ki”. 3

A köz be széd nyelv re és glob al izá cióra vo nat ko zó gon do lat rend sze re szám ta lan, nyel vé sze ti 
szem pont ból na iv ele met tar tal maz. 4 A nyelv cse re pél dá ul nem úgy zaj lik, hogy az egyik nyelv a 
má sik kal va ló ke ve re dés után „át ala kul” a má sik ba (mint az „el an go lo so dik” ki fe je zés sug all ja). 5 

Nyel vé sze ti szem pont ból ér tel mez he tet len az „ide gen” és a „meg ho no so dott jö ve vény” sza vak 
kö zöt ti kü lönb ség té tel is. 6 Az tán a nyelv hasz ná lat ra szám ta lan, egy más sal is köl csön ha tás ban lé-
vô, foly ton vál to zó irá nyú és ere jû té nye zô van ha tás sal, a nyel vi vál to zás fo lya ma ta it ép pen ezért 
le he tet len – bár mily jó in du la tú – ta nác  csal vagy – bár mily szi go rú – tör vén  nyel sza bá lyoz ni. De na iv 
az a fô té tel is, hogy „nem zet” és „nyelv” el vá laszt ha tat lan, szük ség sze rû kap cso lat ban len né nek 
egy más sal: mint hogy e két fo ga lom csak mint egy két száz éve, és csak az eu ró pai nem zet ál lam-
esz me je gyé ben kap cso ló dott ös  sze, ter mé sze te sen van nak „nem ze tek nél kü li” nyel vek – a vi lág 
nyel ve i nek több sé ge ilyen, töb bek kö zött a ka ta lán, a baszk, a bre ton; kö ze leb bi pél dá val a be ás, a 
romungro és az oláh ci gány –, és van nak sa ját, a nem ze ti lé tet szim bo li zá ló nyelv nél kü li nem ze tek 
is – ma pél dá ul a leg har co sabb ír na ci o na lis ták is an go lul be szél nek egy más sal.

GLOB AL IZÁ CIÓ ÉS NYELV – A NYEL VÉ SZE TI ELEM ZÉ SEK BEN

A nyel vé sze ti elem zé sek ben ép pen az imént em lí tett okok mi att nem is a „nem ze ti nyel ve ket”, ha nem 
– egy sze rû en – a nyel ve ket fél tik a glob al izá ció ha tá sa i tól. A vi lá gon ma mint egy 6-7 ezer re be csü lik a 
hang zó (be szélt) nyel vek szá mát, s nagy já ból ugyan en  nyi re a jel nyel vek szá mát. A hang zó nyel ve ket 
egyen ként át la go san 5-6 ezer em ber be szé li, ami ab ból adó dik, hogy ezek mint egy 95 szá za lé kát 
1 mil li ó nál ke ve seb ben, és több mint 3 ezer nyelv nek van még 10 ezer nél is ke ve sebb anya nyel vi 
be szé lô je. Op ti mis ta becs lé sek sze rint a kö vet ke zô év szá zad alatt a nyel vek kö rül be lül fe le tû nik 
majd el – bo rú lá tóbb elem zôk en nél sok kal ma ga sabb ra, 90-95 szá za lék ra jó sol ják a ve szé lyez te tett 
nyel vek számát. 7 Ter mé sze te sen nem mind egy, me lyik jós lat áll majd kö ze lebb a va ló ság hoz, de az 
min den eset re nyil ván va ló, hogy a ma gyar nyel vet még a leg pes  szi mis tább elem zé sek alap ján sem 
so rol ják a ve szé lyez te tett nyel vek közé. 8

A vi lág nyel vé sze it leg in kább az nyug ta la nít ja, hogy a ke vés anya nyel vi be szé lô vel ren del ke zô 
be szé lô kö zös sé gek nyel ve it a na gyobb, „gyil kos” nyel vek meg ölik, sôt sok szor e kö zös sé gek ma guk 
is se gí tik ezt a fo lya ma tot, s vé gül ma guk dön te nek a „nyel vi ön gyil kos ság” mel lett, mert gaz da sá gi, 

3 A gondolatrendszerben szokásos retorikai fogásokat, metaforákat, az érvelésmód és a nemzeti ideológia összeka-
pcsolását tárgyalja a Sándor Klára szerkesztette, megjelenôben lévô Nyelv és hatalom c. kötet több tanulmánya 
is; a nemzeti ideológia és a nyelvféltô gondolatok összekapcsolódásának történetérôl ld. még Sándor 2001c.
4 A törvényjavaslat indokolása sajnos kizárólag ilyen elemeket tartalmazott, olyannyira, hogy Nádasdy Ádám 
(2001) kétségbe vonta, hogy volna olyan nyelvész, aki nevét adná a javaslatban olvasható „kínosan dilettáns 
fordulatokhoz” (jóllehet az indokolás szerint a törvényjavaslat elôkészítésébe bevonták „a nyelvészettudomány 
kiemelkedô képviselôit is”). A Nádasdy által kiemelt fordulatok némelyike a törvényben is olvasható.
5 Az ún. pidzsinizáció során a két érintkezô nyelv ugyan egy harmadikat hoz létre, ezt az új nyelvet azonban 
mindkét közösség közvetítô nyelvnek használja, és anyanyelveként nem ezt beszéli.
6 A reklámnyelvtörvényt övezô vitákban megszólaló nyelvészek többször is rámutattak erre, az érveket itt nem 
ismétlem meg. A vita anyaga olvasható a http://dragon.klte.hu/~tkis/index.html oldalon. 
7 Skutnabb-Kangas 2001, 1–2. (Köszönöm a szerzônek, hogy kéziratát rendelkezésemre bocsátotta.)
8 Egy nyelvet akkor tekintenek veszélyeztetettnek, ha kevés az anyanyelvi beszélôje és gyenge a politikai stá-
tusza; különösképpen ha a gyerekek már nem tanulják meg, azaz beszélôi már nem adják tovább a következô 
generációknak (Skutnabb-Kangas 2001, 2).
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és emel lett több nyi re po li ti kai erôk kény sze re alatt ér ték te len nek, hasz na ve he tet len nek te kin tik sa-
ját anya nyel vü ket. Az anya nyel vi kö zös sé gek ilyen dön té sei el len ma gá tól ér tô dô en még az utób bi 
évek ben egy re na gyobb nyil vá nos ság nak ör ven dô nyel vi em be ri jo gi char ták és kö te le zett sé gek 
sem nyújt hat nak vé del met (ezek a po li ti kai nyo más és kény szer el le né ben oly kor ha té kony nak bi-
zo nyul nak, de leg alább is hi vat ko zá si ala pul szol gál nak). 9

Gaz da sá gi szak em be rek gyak ran hi vat koz nak ar ra, hogy gaz da sá gi lag elô nyös, ha sok fé le nyelv 
he lyett ke ve sebb vi lág nyel vet be szél nek az em be rek, és egy faj ta in tel li gens saj nál ko zá son túl nem 
ta lál nak okot ar ra, hogy nyug ta lan kod ja nak a ki ala ku ló ban lé vô hely zet mi att. A nyel vé szek je len tôs 
ré sze azon ban más képp lát ja mind ezt: úgy tû nik, hogy a nyel vi sok fé le ség ugyan olyan sze re pet 
tölt be a kul tú rák adap ti vi tá sá nak meg ôr zé sé ben, mint a bi o ló gi ai sok fé le ség az élô vi lág adap ti vi-
tá sá nak biz to sí tá sá ban. Az em pi ri kus ada tok kal egy re in kább tá mo gat ha tó nak lát szó né zet sze rint 
rá adá sul nem is csak egy sze rû ana ló gi á ról van szó, ha nem ar ról, hogy a nyelv mint az em ber és 
az em be ri kul tú rák „tar to zé ka” ré sze az öko szisz té má nak. Eb bôl ki in dul va mond hat juk azt, hogy 
a nyel vi sok fé le ség csök ke né se, a homog e nizá ció szük ség kép pen tö ré ke nyeb bé és a kör nye zet 
vál to zá sa i val szem ben ki szol gál ta tot tá te szi az egyes kultúrákat.   10

Az an gol, s ezen be lül az ame ri kai an gol nyelv ural ko dó és fo lya ma to san to váb bi te rü le te ket szer-
zô sze re pét ter mé sze te sen a nyel vé szek is lát ják. Van nak kö zöt tük olya nok, akik mind ezt kü lön fé le 
té nye zôk vé let len egy be esé sé nek tula j donítják, 11 má sok azon ban ke vés bé hisz nek a vé let le nek ben, 
s rá mu tat nak azok ra a gyak ran ka ri ta tív nak ál cá zott üz le ti fo gá sok ra, ame lye ket az an gol nyelv ter-
jesz té se ér de ké ben vet nek be – egyéb ként nem csak az ame ri ka i ak, ha nem a bri tek is. 12

REGION AL ITÁS ÉS NYELV – A KÖZ BE SZÉD BEN

A nyel vi „re gion al itást” a ma gyar la i kus köz be széd ben gyak ran a pro vin ci a liz mus sal, „pa rasz tos-
ság gal”, is ko lá zat lan ság gal, mû ve let len ség gel kap csol ják ös  sze. Eb ben a nyel vi vé le ke dé se ket a 
ma gyar kul tú rá ban meg ha tá ro zó, na gyon erôs nor ma tiviz mus nak, az is ko la és az is ko lá ban ta nult 
„nyelv tan” szi go rú elô író szem lé le té nek, és az is ko lai szem lé le tet és tan anya got nagy mér ték ben 
irá nyí tó, 1950-tôl még a ko ráb bi idô szak ok nál is erô tel jes eb ben ho mo ge ni zá ló nyelv mû ve lés nek 
van ki emelt szerepe. 13 E szem lé let a nyelv já rá so kat – min den más, a gon do lat rend szer ben ki emelt 
sze re pû „egy sé ges nem ze ti nyelv tôl” el té rô nyelv vál to zat tal együtt – „fö lös le ges el té rés nek” 
íté li, a nyelv já rás ok be szé lô it pe dig mû ve let le nek bé lyeg zi. Jól pél dáz zák ezt azok az ér vek, 
ame lyek a ha tá ron tú li ma gyar szten derd nyelv vál to za to kat azért nem te kin tik a ma gyar or szá gi 
ma gyar szten derd del egyen ér té kû nek, mert egy részt „ide gen sze rû sé gek kel te li nek”, más részt 
„pro vin ci á lis nak” tart ják ôket. 14

Az anya nyel vet a glob al izá ciótól fél tô köz gon dol ko dás ban nem igen ta lál ko zunk az zal az ész re-
vé tel lel, hogy a glob al izá ció el sô sor ban a nem ze ti szer ve zô dé si szin tet tör de li szét. Ezt a gaz da sá gi 
vi szony lat ban jól lát ha tó tényt is fi  gye lem be vé ve még vég ze te sebb nek tûn ne – eb ben a gon do lat-

9 Ezekrôl összefoglalóan ld. Andrássy 2001; Skutnabb-Kangas 1997; valamint a Kontra–Phillipson–Skutnabb-
Kangas–Váradi szerkesztette 1999-es kötet bevezetô tanulmányai.
10 Ld. a Maffi  (2001) által szerkesztett kötet tanulmányait.
11 Pl. Crystal 1998; ezt sugallja az Ammon (2001) által szerkesztett kötet több tanulmánya is (Robert B. Kaplan 
kifejezetten állítja).
12 Pl. Phillipson 1992, Kontra 1999.
13 Részletesebben ld. Sándor 2001a.
14 Ld. pl. Deme 1993a; 1993b; 1995; Jakab 1993.
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rend szer ben – a glob al izá ció anya nyel vet rom bo ló ha tá sa, hi szen így nem csak az „elide ge nesedés” 
fe nye ge té sé vel, ha nem az „egy sé ges nem ze ti nyelv” szét rob ba ná sá val is szá mol ni kel le ne – már-
pe dig a nem ze ti esz me je gyé ben fo gant nyel vi és kul tu rá lis utó pia az egy sé ges sé get ír ja elô. Nyí ri 
Kris tóf ta lá ló jel lem zé se szer in t 15 e vá gyak ban az fo gal ma zó dik meg, hogy „a nem zet ál lam min den 
pol gá ra ugyan azon az egy ön te tû nyel ven be szél, ugyan azon a nyel ven írás tu dó: ugyan an nak az el-
vont kul tú rá nak a tag ja. A kul tu rá lis egy ön te tû sé get az egy sé ges is ko la rend szer biz to sít ja: az ele mi 
ok ta tás egy ön te tû sé ge, amely a ma ga sabb is ko lá kat el vég zet tek kö zös kul tú rá ján alap szik, vég sô 
so ron pe dig az iro da lom, a tör té ne lem, a jog és a ter mé szet tu do mány ok ama egy sé ges föl fo gá sán, 
ame lyet a nem ze ti egye tem mun kál ki és ápol.”

REGION AL ITÁS – A GLOB AL IZÁ CIÓ 

NYELV RE TETT HA TÁ SA I NAK EL LEN SZE RE?

A nyel vé szek – a nem ze ti ide o ló gia is ko lá ban ta nult ele me it föl mu ta tó köz vé le ke dés sel szem ben 
– a „nem ze ti nyel vek nek” nem tu laj do ní ta nak ki emelt sze re pet; a fo gal mat vol ta kép pen ér tel mez ni 
is ne he zen le het nyel vé sze ti elem zé sek ben. A „nem ze ti nyelv” fo gal má hoz ta lán leg in kább kö ze lí tô 
nyel vé sze ti ka te gó ria a szten derd nyelv vál to zat: ez a nyelv nek az is ko la ál tal ta ní tott, szé les kör ben 
el is mert, nyílt te kin tél  lyel bí ró vál to za ta, mely nek szó kincs ét és nyelv ta nát szó tár és írott nyelv tan 
rög zí ti, s me lyet a be szé lôk a „he lyes” nyelv hasz ná lat tal, sok szor ma gá val a nyelv vel azo nos nak 
te kin te nek. Az et tôl el té rô vál to za to kat a nyel vé szek nyel vi szem pont ból sem mi vel sem ke vés bé 
ér té kes, jó, hasz nos nyelv vál to za tok nak te kin tik, sôt: ki emelt sze re pet nem a szten derd nek, ha-
nem a be szé lô el sôd le ge sen ta nult, a leg ki sebb fi gyelem rá fordítás sal be szélt nyelv vál to za tá nak, 
az úgy ne ve zett. alap nyelv nek tu laj do ní ta nak. Az alap nyelv az a nyelv vál to zat, mely el sôd le ges 
kö zös sé gün ket, alap iden ti tá sun kat is szim bolizál ja. 16

Az „egy sé ges nem ze ti nyel vet” nyel vé sze ti szem pont ból te hát ér tel met len nek lát szik fél te ni. A 
fön tebb idé zett jel lem zés – te gyük hoz zá: sze ren csé re – utó pisz ti kus. Nem hogy nem be szél nek az 
em be rek egy for mán a nem zet ál la mi ke re tek ben sem, de nem lé te zik még az a vál to zat sem, ame-
lyet a min den ki szá má ra egy sé ges nem ze ti nyelv nek ne vez het nénk, s amely nek eb ben a gon do lat-
rend szer ben ki zá ró la gos jo go kat ado má nyoz tak. Ugyan ak kor, an nak el le né re, hogy ez az idi ó ma a 
va ló ság ban so ha sem lé te zett, s a va ló ság ban szin tén so ha nem lé te zett „kö zös sé get” szim bo li zál, 
tá mo ga tói ha tal mi po zí ci ó já ból adó dó an ké pes – leg alább is a nyil vá no san vál lalt ér ték íté le tek te ré ben 
– hát tér be szo rí ta ni a va ló sá go san be szélt, va ló sá gos kö zös sé ge ket szim bo li zá ló nyelv vál to za to kat 
– me lye ket ne vez he tünk akár re gi o ná lis nak is.

Ép pen ezért a glob al izá ció nak az a vár ha tó ha tá sa, hogy meg té páz za az úgy ne ve zett „nem ze ti 
nyelv” ki zá ró la gos te kin té lyét, ki fe je zet ten ör ven de tes nek ne vez he tô, több ok ból is. Elô ször is: a 
homog e nizá ció az azo nos nyelv hez so rolt nyelv vál to za tok vi szony la tá ban ugyan úgy a biokul turális 
sok fé le ség csök ke né sé hez, s így a ho mo ge ni zá ló dó cso port ki szol gál ta tot tab bá vá lá sá hoz ve zet, 
mint a nyel vek kö zöt ti sok fé le ség csök ke né se. Ha a nyel vé szek nek van bá tor sá guk a nagy vi lág nyel-
ve ket „gyil kos nyel vek nek” ne vez ni, ak kor nyu god tan ne vez het jük an nak az esz mé nyí tett nem ze ti 
nyelv vál to za to kat is. Az tán az ide á lis nak kép zelt nem ze ti nyelv va ló já ban olyan elit ista ta lál mány, 
amely az is ko la ál tal el várt vál to zat tól el té rô alap nyel vet be szé lôk diszk ri mi ná lá sá nak sok szor ön-
tu dat la nul al kal ma zott esz kö ze az is ko la el sô osz tá lyá tól egé szen a munkavál lalásig. 17 

15 Nyíri 2000, 53.
16 Az alapnyelv és a sztenderd közötti különbségekrôl részletesebben ld. Sándor 2001b.
17 Az anyanyelvi diszkriminációról ld. pl. Kontra 2001.
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Ugyan ak kor, ép pen a nyel vi sok fé le ség vé del mé ben, az sem len ne okos, ha nem gon dol koz nánk 
el azon, hogy a glob al izá ció nak mi lyen ha tá sai le het nek a ma gyar nyel vet il le tô en, s hogy ezek kö-
zül azok el len, ame lyek nem kí vá na tos nak lát sza nak, le het-e va la mit ten ni, és ha igen, ho gyan. A 
nyelv ter ve zé si ja vas la to kat azon ban ter mé sze te sen nem szte re o tí pi ák ra, köz na pi böl csel ke dé sek re 
és ki ta lá ci ók ra kell ala poz ni, ha nem el len ôr zött is me re tek re.

Ilyen is me ret pél dá ul, hogy a ma gyar or szá gi nem ze ti sé gi ok ta tás az zal já rult hoz zá a ha zai 
szlo vá kok nyelv cse ré jé hez, hogy a nem ze ti sé gi is ko lák ban a szten derdet ta ní tot ta – ez a kö zös ség 
iden ti tá sá hoz nem kap cso ló dott, a kö zös sé gen be lül hasz nál ha tat lan volt, vi szont erô sít het te a 
be szé lôk ben azt az ér zést, hogy sa ját nyelv vál to za tuk érték te len. 18 Ilyen is me ret az is, hogy a ha-
tá ron tú li ma gyar ság nyel vi bi zony ta lan sá gát föl erô sí ti és nyelv cse ré jét ugyan így föl gyor sít hat ja, 
ha sa ját nyelv vál to za ta ik he lyett az ál lam az ál lam nyel vet, a ma gyar or szá gi ma gyar ság pe dig a 
ma gyar or szá gi szten derd ma gyart kö ve te li raj tuk. 19 Tud juk, hogy a bur gen lan di ma gya rok nyelv-
cse ré jét egy ér tel mû en gaz da sá gi té nye zôk irá nyí tot ták: a fi  a ta labb ge ne rá ci ók nem ta nul ták meg 
azt a nyel vet, ami nek nem lát ták gaz da sá gi hasz nát – a nyelv cse re fo lya mat ok túl nyo mó több sé gét 
egyéb ként más ese tek ben is a nyel vek gaz da sá gi ér té ke moz gat ja. 20 Tud juk azt is, hogy két csán gó 
fi  a tal ak kor sem be szél get egy más sal anya nyel vén, ha szom széd fa lu ból szár maz nak, és tör té ne te-
sen jól ér te nék egy mást, mert sa ját alap nyelv ük höz olyan erôs szé gyen ér zet tár sul. 21

A gaz da sá gi és nyelv szo ci o ló gi ai fo lya ma tok együt tes moz gá sa, szo ros ös  sze kap cso ló dá sa te hát 
jól is mert, a nyel vé szek kö ré ben köz hely szám ba me nô meg ál la pí tás. Így az tán nem is meg le pô, ha 
pár hu zam mu tat ko zik a glob al izá ció be ke be le zô és ho mo ge ni zá ló ha tá sa i nak el len sze gül ni ké pes 
gaz da sá gi és nyel vi meg ol dá sok kö zött is. Úgy tû nik, gaz da sá gi vo nat ko zás ban a glob al izá ció nak a 
region al itást erô sí tô, a tény le ges vagy vir tu á lis „he lyi” kö zös sé ge ket, há ló za to kat új ra- vagy föl épí tô 
ha tá sa vé del mez leg in kább a glob al izá ció „be ke be le zô” ha tá sa i val szem ben. A nyelv iden ti tást jel zô 
funk ci ó já ról, tár sa dal mi és tár sas sze re pe i rôl, va la mint vál to zá sá ról szer zett nyel vé sze ti is me re tek 
alap ján úgy lát szik, hogy nincs ez más ként a nyelv vo nat ko zá sá ban sem. A sta bil gaz da sá gi hát tér rel 
és erôs iden ti tás sal ren del ke zô kö zös sé gek nek van a leg na gyobb esé lyük ar ra, hogy el len áll ja nak 
a nagy nyel vek gyar ma to sí tá sá nak: kü lö nö sen ak kor, ha erôs kö zös sé gi iden ti tá su kat egy min den 
kor lá to zás nél kül, nyíl tan vál lal ha tó nyelv vál to zat szim bo li zál ja. Ilyen kö rül mé nyek kö zött nem igen 
van okuk ar ra, hogy „nyel vi ön gyil kos sá got” kö ves se nek el – akár va ló sá gos hely hez kö tô dô, akár 
más kap cso lat tar tá si for mák kal szer ve zô dô kö zös sé gek rôl van szó.
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