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KOZMA LÁSZLÓ — FÓRIS ÁGOTA 

Kultúra és nyelv a globalizációs folyamatban 

A kultúra a globalizációs folyamatban 
A kultúra fogalmát a Magyar Larousse Enciklopédia (1991) a következőképpen 
határozza meg: „az emberiség által létrehozott anyagi és szellemi értékek összessé-
ge”. Eszerint és minden más meghatározás szerint is a kultúra két, egymással szoros 
kapcsolatban lévő részből áll, amelyek egymással kölcsönhatásban állnak, viszonyuk 
és egymás fejlődését segítő hatásuk folyamatosan változik. A kultúrát - annak anya-
gi és szellemi részét - a természet feletti emberi alkotóképesség hozta létre. A törté-
nelem számtalan példával bizonyítja, hogy az anyagi (gazdasági) felemelkedéshez 
mindig társult szellemi kibontakozás, és fordítva, a szellemi gyarapodást gazdasági 
fellendülés követte. Jó példaként szolgálhatnak az ókori görög államok, amelyekben 
a gazdasági fejlődés (kézműipar, mezőgazdaság, hajózás stb.) a szellemi kibontako-
zás kiemelkedő teljesítményével párosult (szobrászat, építészet, irodalom, filozófia stb.). 

A kultúra természetéből következően a gazdasági és társadalmi fejlődés folya-
matának lassan emelkedő szakaszában lassú, de állandó kulturális átalakulás zajlott 
le. Elsősorban anyagi és célszerűségi okokból megváltoztak a szokások, az életmód, 
s az új gazdasági lehetőségekhez igazodott a művészet, az oktatás és a tudomány. 
Amikor egy közösség kultúrája a fejlődés következtében előállt új feltételekhez, 
körülményekhez képest nem tudott megújulni, átalakulni, akkor a kulturális súlypont 
eltolódásával új centrum alakult ki. Ez történt a görög-latin, majd a latin-Nyugat-
Európa kulturális váltás során. A kulturális nagyhatalmak hanyatlása mind szellemi 
értékeik leértékelődésében, mind gazdasági hatásukban megmutatkozott, a fellendü-
lő társadalmakhoz és kialakuló új kultúrákhoz képest konzerválásuk visszaesést, 
lemaradást jelentett volna. A fejlődés korábbi szakaszán letűnt kultúrák (kínai, per-
zsa, egyiptomi) viszonylag kevés kodifikálható hagyatékát lelhetjük fel, bár igaz, 
hogy például a csillagászat, a matematika, az építészet, a művészetek területén az 
általuk felhalmozott anyag fontos kiindulási pont volt az utókor számára. A szellemi 
értékek egy része beépült az utókor kultúrájába. A mai európai kultúrában is fellel-
hető az előző kultúrák hagyatéka, a művészetek, az irodalom, a tudomány, az alap-
vető világkép, az erkölcsi normák kapcsolódása pedig egyértelműen kimutatható.  

A társadalmi fejlődés sok évezredes története során az alacsony technikai szín-
vonal miatt az egyes népcsoportok lényegében zárt rendszerben, egymástól elszige-
telten éltek. Kialakult saját kultúrájuk, nyelvük. A korabeli globalizációs folyamatok 
mégis nagyobb földrajzi egységeken alakítottak ki jellegzetes kultúrát, ezen belül 
megtartva a nemzeti sokszínűséget és a nemzeti nyelvet. A ma is elkülönült egységet 
képező nagy kulturális sávok kialakulásában a vallások játszottak jelentős szerepet.  

Az európai keresztény kultúra vagy az ázsiai iszlám kultúra globalizáltan magán 
hordozza a vallási vonásokat. Kedvező gazdasági feltételek mellett viszonylag kis 
létszámú embercsoportok nagy gazdasági, közigazgatási és katonai hatalmi önálló-
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ságot tudtak hosszú ideig fenntartani. Ilyenek voltak a görög, később az itáliai vá-
rosállamok, vagy másutt a különböző hercegségek, vajdaságok. Ezekben az önálló 
politikai, hatalmi egységekben a kor kiemelkedő színvonalú gazdasági bázisa alakult 
ki. A fejlett hajózás, kereskedelem és az erre épülő kézműipar magas életszínvona-
lat, jólétet biztosított, felvirágzottak a kultúra szellemi ágai: a művészetek, a tudo-
mány, az oktatás. Ezek a gazdasági tevékenységük révén távoli vidékekbe belenyúló, 
tehát nyitott társadalmi egységek szellemi-kulturális produktumaikkal meghatározó 
módon formálták közeli és távolabbi környezetük kulturális fejlődését. Elég itt utalni 
Velence vagy Firenze európai kultúrára kifejtett hatására. 

Európában és Ázsiában sokféle nép élt és él ma is. A népvándorlás ezeknek a 
népeknek a nagy mértékű keveredését okozta. A honfoglaló magyarokkal például 
más nemzetiségű csoportok is megtelepedtek a Kárpát-medencében, akik szláv és 
germán környezetbe épültek be. Az egyes népcsoportok zártsága hosszú ideig, egé-
szen a XX. századig fennmaradt, s közben a kulturális fejlődés bonyolult módon 
magán viselte az elzártság és a kölcsönhatás jegyeit és következményeit. Az egymás 
mellett élő népek kultúrájában nagy stabilitással megmaradt a nemzeti nyelv, a mű-
vészet, s egészen a XX. századig fennmaradt, s közben a kulturális fejlődés bonyo-
lult módon magán viselte az elzártság és a kölcsönhatás jegyeit és következményeit. 
Vegyük például a Mátyás korát magába foglaló feudális Magyarországot. 

Ebben a korban a „globalizáló külső veszély” a török hódítás volt (bár a nyugat-
európai hozzáállásban ez a tény nem tükröződött). A néptömegek a keresztény és 
mohamedán kultúra különbségéből adódó eltérések, a katonai állami diktatúra veszé-
lye miatt, az arisztokrácia pedig kiváltságai, birtokai elvesztésének lehetősége miatt 
szemben állt a török hódítással. A soknemzetiségű, soknyelvű régiókban hosszú 
ideig fennálló politikai rendszerben kialakult egy állami, politikai, rendi egység, 
amely magába foglalta a különböző nemzetiségű politikai, katonai, egyházi, művé-
szeti, irodalmi személyiségeket, akik részesei lettek a hatalomnak. Nehéz a feudális 
állam keretében kifejlődött államapparátus mellett a nemzeti hovatartozást megálla-
pítani. 

Janus Pannonius tevékenysége kitűnő példa erre, akit a magyar, horvát és olasz 
irodalomtörténet is sajátjának tekint. Születését tekintve horvát, olaszországi tanul-
mányai során erkölcseiben olasz, mint Mátyás király alkancellárja és pécsi püspök, a 
magyar szellemi élet vezető alakja. Latinul írt, egyetlen műve sem jelent meg ma-
gyar vagy horvát nyelven. Hazájának Pannóniát tartotta, művei és életútja meggyő-
zően bizonyítja, hogy nem nemzeti kategóriában gondolkodott. A kultúrában elfog-
lalt hely és a gazdasági-társadalmi tényezők meghatározó szerepére jó példaként 
szolgál a szintén ebből a korból vett Zrínyi család története. A török fenyegetés 
hatására horvát tengermelléki birtokaikhoz az északabbra fekvő, részben magyarlak-
ta területen szereztek jelentős részeket. 

Más délvidéki horvát családok is hasonló módon húzódtak északra, s ez a törek-
vés az arisztokrácia keveredéséhez vezetett. A különböző nemzetiségű házasságok 
következtében a családok többnyelvűvé váltak. A kétnyelvű Zrínyi családban a két 
fiú, Miklós és Péter a fennmaradt levelezések tanúsága szerint egyaránt jól beszélte 
a horvát és a magyar nyelvet. A birtok elosztásánál az északi, magyar területek Mik-
lós tulajdonába kerültek, a tengermelléki horvátok pedig Péterébe. Ez az objektív 
tény, s az ahhoz szükségesen kapcsolódó közéleti tevékenység Zrínyi Miklóst a 
magyar, Zrínyi Pétert pedig a horvát nyelvhez hozta közelebb. Ez azonban nem 
jelenti azt, hogy az egyik magyar, a másik horvát lett, hanem mindketten tevékeny 
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részesei a magyar és a horvát kultúrának (Klaniczay 1997). Zrínyi Miklósnak, mint 
államférfinak és hadvezérnek a célja a török leigázás megakadályozása volt, irodal-
mi tevékenységéből azonban kitűnik, hogy e szándékában sem egy nemzet léte, 
jövője lebegett előtte. Mint költő, a több nemzetet magába foglaló térség latin nyel-
vű irodalmi előzményeiből építkezett, de a magyar nyelven megjelent versei, prózái 
a magyar vonatkozások mellett közel olyan gazdagok horvát részről is. 

A fejlődésnek tehát egy nagyon hosszú szakaszán nem lehet a kultúrát vagy an-
nak egy nagyobb területét kizárólagosan egy népcsoporthoz, egy nemzethez rendel-
ni, hanem az egymással kölcsönhatásban élő különböző nemzetiségű csoportok 
közös termékének és tulajdonának helyes tekinteni. Az oktatás, a tudományos kuta-
tás globalizált jellegét viselik magukon a művészeti ágak, és természetesen a nagy 
vallások is. 

Az ipari forradalom és a felvilágosodás fejlődési szakasza során kialakult nem-
zeti polgárság alapvető érdeke volt a nemzeti önállóság megteremtése. Az önálló 
nemzet megvalósítása szükségessé tette a kultúra nemzeti jellegének erősítését. 
Mindenekelőtt a latin nyelv és a vallási témájú művészeti alkotások helyett a nemze-
ti nyelv kialakítása és használata az irodalomban, a hivatalokban, a tudományban, 
továbbá a nemzeti hagyományokból kialakuló népi-nemzeti témájú művészeti alko-
tások (festmények, drámák, zene) előtérbe kerülése jelentette az új áramlatot. Az 
önállósult nemzeti ipar - megtartva a globalizáció szükséges kapcsolatait - hasonló 
módon nemzeti szellemi kultúrát alakított ki. Mint az európai kultúra szerves része, 
létrejött az egyes nemzetek önálló kulturális produkciója. Ezzel az integrált tagozó-
dással a világ kultúrája gazdagodott, mivel az egyes nemzetek hozzájárulása kiemel-
kedő eredményekkel gyarapította a művészetek, a tudomány, a gondolkodás fejlődé-
sét. A világnak napjainkra kialakult sokszínű és gazdag kultúrája a különböző népek 
által a történelem során mozaikszerűen összerakott termék. 

A tudományos-technikai robbanás következményeinek megítélésénél felvetődik 
az a félelem, hogy a gazdasági-társadalmi globalizáció uniformizálja a kultúrát, 
megszünteti annak sokszínűségét, eltörli a nemzeti jelleget, felszámolja az önálló 
nemzeti kultúrát. Ennek a félelemnek az a reális alapja, hogy a gyors tudományos-
technikai változásokat nem tudta követni az egyéni és közösségi tudat változása, a 
gondolkodásban az elmúlt évszázadok szemlélete uralkodó maradt. 

A történelem során a gazdaságilag fejlettebb népek a fejletlenebbeket valami-
lyen módon kizsákmányolták. Erre olyan példákat lehet hozni, mint a gyarmati rend-
szer, vagy ennek modernebb formája, az agyelszívásnak nevezett tudományos-
szellemi kapacitás elrablása. Eredményét tekintve ez a szemlélet a világ népeinek 
nagymértékű kulturális (és gazdasági) differenciálódásához vezetett. A gyarmatvilág 
XX. század közepén önállósodott népei olyan mértékben leszakadtak a fejlettektől, 
hogy reménytelen helyzetük megváltoztatása szinte lehetetlennek látszik. Megoldás 
az volna, ha érdemi részvétellel be lehetne őket kapcsolni a globalizált társadalmi-
gazdasági rendszerbe. Ennek megvalósítása sok akadályba ütközik, ezek között 
elsőként szerepel a gondolkodás rugalmatlansága. Téves az a problémát feloldó 
filozófia, amely le akarja rombolni a fejlett technika bázisán kialakult társadalmi-
gazdasági rendszert, anélkül, hogy helyette elfogadható alternatívát vázolna fel. 

A XX. század közepére a kialakult nemzetállamok szerkezete „ellentétbe került” 
a tudományos-technikai fejlődéssel. A lakosság földrajzi keveredése miatt gyakorla-
tilag lehetetlen volt a tisztán egynemzetiségű államok határait meghúzni. A mester-
ségesen kialakított államhatárokon belül jelentős nemzeti kisebbség rekedt. A két 
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világháborút követő nagyhatalmi osztozkodásnál egyes népeket több országba szab-
daltak be (például örmény, magyar), igaz ugyan, hogy bármely más határvonal-
vezetés sem oldotta volna meg a nemzetek felszabadulásának gondját. A nemzeti 
kultúra háttérbe szorítását, hosszabb távon a felszámolását idézhette volna elő a 
politikai céllal létrehozott államok sora, mint amilyen Szovjetunió, Jugoszlávia, 
Csehszlovákia voltak. Ezekbe az államokba integrált népek egy részének a kultúrája 
az egységes állam fenntartásának útjában állt, ezért az irányító hatalom mindent 
megtett a nemzeti nyelv, a nemzeti kultúra visszaszorításáért. 

A XX. század második felében a gazdaság fejlődése egyértelműen mutatta a 
nemzetállamok rendszerének túlhaladottságát. Ebben az időben az elviselhetőség 
határáig növekedtek az emberiség által évszázadok során elkövetett felelőtlenségek 
és hibák káros hatásai. Ilyenek voltak a harmadik világ elszegényedése, az éhínség 
tömeges mérete, az energiatartalékok rohamos fogyása, a környezet szennyeződése. 

A gazdasági kényszer felismertette, hogy a határokkal elkülönített, a természetes 
kapcsolódásoktól megfosztott termelés nem versenyképes. Egyértelműen látszott, 
hogy a politikai és gazdasági rendszerbe integrált amerikai unióval, a tőke által 
integrált Távol-Kelettel az európai gazdaság, kultúra csak nemzetek közötti összefo-
gással lehet versenyképes. A tudományos-technikai globalizációt követően kezdtek 
kialakulni a határokon átnyúló regionális kapcsolatrendszerek. A kezdetben kétolda-
lú határmenti társulások fokozatosan többoldalú területi kooperációvá alakultak. 
Határozott lendületet kapott a regionális együttműködési szerveződés. 1972-ben 
alakult a Nemzetközi Bodeni-tó Konferencia két bajor és svájci terület részvételével. 
1972-ben alapította tíz osztrák, olasz, svájci és bajor tartomány az Alpok Munkakö-
zösséget. 1978-ban alakult az Alpok-Adria Munkaközösség, mely ezt követően több 
lépésben bővült (vö. Horváth 1998). Jelenleg olasz, osztrák, német tartományok, 
Szlovénia, Horvátország és öt dunántúli megye a tagja. Ezek az együttműködések 
még Európa erős megosztottsága idején alakultak ki, s a fejlődés következményeként 
az ilyen típusú gazdasági, kulturális együttműködések képezhetik a XXI. század 
Európájának az alapját. 

Ebben a struktúrában újra előtérbe került a többnemzetiségű régiókban való 
gondolkodás, és egyre jobban kiteljesedik a gyakorlati megvalósítás, amelynek az 
1992-ben megalakult Európai Unió ad meghatározó keretet. Az Unió gazdasági és 
kulturális politikájának az egyik alappillére a regionalitás, és mindenben a tagok 
egyenlőségére, a kölcsönösen előnyös együttműködésre épít. Különösen fontos a 
kulturális és nyelvi sokszínűség megőrzése. 

Arra a kérdésfeltevésre tehát, hogy a tudományos-technikai fejlődés következ-
ményeként a létező globalizáció veszélyezteti-e a nemzeti kultúrák fennmaradását, a 
fejlődés menete adhat választ. A technika elérhetősége, az anyagi javak jó értelem-
ben vett alakulása garanciának látszik arra, hogy e kérdésre azt válaszoljuk: a nem-
zeti kultúrák fejlődéséhez éppen a technika járul hozzá. A jelen korban felértékelő-
dött a tudás, a kiemelkedő művészeti alkotás. Napjaink gyakorlata mutatja, milyen 
jól értékesíthető a nemzeti keretben született irodalmi, zenei „termék”, a színvonalas 
oktatás eredményeként a jól képzett szakember. 

Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a kultúra technikai és gazdasági oldalának 
fejlettségéből a szellemi oldal fejlődése, nem pedig elhalása következik. Azt viszont, 
hogy a globalizált világban minden nemzet kultúrája megfelelően értékelt helyre 
kerüljön, a nemzet tagjainak kell elérniük. 
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A nyelv a globalizációs folyamatban 
Amikor a kultúra jövőjével foglalkozunk, szükségképpen beleütközünk a nyelvhasz-
nálat kérdéseibe is. A nyelvnek a társadalmon belül betöltött alapvető szerepe a 
technikai robbanás időszakában változatlanul megmarad, mivel továbbra is az embe-
rek közötti információcsere eszköze, az emberi gondolkodás része. A nyelvhasználat 
feltételrendszere, körülményei azonban nagymértékben megváltozhatnak, s ennek 
nyomán a nyelvfejlődésben, a nyelvhasználatban jelentős változások történhetnek. 

A nyelv a kezdetleges állati társulások akusztikai információ-továbbító rendsze-
réből alakult ki. Az emberré válás folyamatában ez a rendszer egyre gazdagabb, 
bonyolultabb lett, és a mai értelemben vett nyelvvé alakulásával az emberi gondol-
kodásra jelentős hatást gyakorolt. A beszéd visszahatott az agy fejlődésére is, hiszen 
a beszéd bonyolult folyamatához külön központot kellett „kiépíteni”, biztosítva a 
beszédközpont kapcsolatát más központi egységekkel. A tudomány napjainkban 
tárja fel a beszéd, a gondolkodás agyi folyamatainak részleteit, amelyek segítenek a 
nyelv fejlődéstörténetének megismerésében is. Jelentősek e területen a neuroling-
visztika és a pszicholingvisztika eredményei. 

Az emberi társadalom fejlődése során a nyelv is állandóan változik. A beszéd és 
a gondolkodás kölcsönösen hatnak egymásra. Az emberi kommunikáció szükséges 
velejárójaként, az emberi tudat kialakulásának adott szintjén tehát szükségszerűen 
megjelent a beszéd. A Föld felületén a fejlődési folyamat széles időskáláján kialaku-
ló beszéd abban az értelemben globalizált volt, hogy egy adott szinten megjelent, és 
földrajzi helytől függetlenül betöltötte az információcsere, a gondolatok cseréjének, 
a közös gondolkodás, közös tevékenység kialakításának feladatait. Az emberi beszéd 
általános jellemzője, hogy véges számú hang adott szabályok szerinti egymás utáni 
ismételt kiejtésével végtelen sok információt képes kifejezni, átadni. A hangokat 
jelölő írásjelek kombinációjával pedig rögzíthetők mindezek az információk, ezt 
írásnak nevezzük. A beszédnek ezzel a tulajdonságával párhuzamba állítható az a 
természetben megtalálható tény, hogy kilencvenkét elemnek a variációjából végtelen 
sok vegyület, növény, állat, ember épül fel. Hasonló építőelvet találunk a zenében, 
ahol véges számú hang adott rend szerinti megszólaltatása végtelen számú zenei 
hatás kialakítását teszi lehetővé. A beszéd kialakulása idején az egyes embercsopor-
tok egymástól elszórtan éltek, ennek következtében a beszéd során használt hangok 
kiválasztásában eltérések mutatkoztak, annak ellenére, hogy az emberek hangképző 
szervei viszonylag szűk tulajdonság-tartományon működnek. Mindenki tapasztalhat-
ja az európai és a keleti nyelvek hangkészletében lévő rokonságokat és különbsége-
ket, például amikor egy kínainak próbálják néhány szó magyar kiejtését megtanítani. 
Az egyes nyelvekben használt hangokban fellelhető eltéréseknél nagyobb különbsé-
gek vannak a grammatikai és szintaktikai szabályokban. Mivel azonban a beszédnek 
a keletkezési helyétől függetlenül ugyanazon emberi közösségeket körülvevő dolgo-
kat, folyamatokat, az ezekkel kapcsolatos gondolatokat kellett kifejeznie, ezért a 
különböző tájakon kialakult nyelvek szabályrendszerében felfedezhetők bizonyos 
nyelvi univerzálék (vö. Crystal 1998, Kenesei 2000). A legtöbb nyelvben megkülön-
böztetik például egymástól a múltban, a jelenben és a jövőben lejátszódó eseménye-
ket, az egyes és a többes számot, léteznek magán- és mássalhangzók stb. A legna-
gyobb eltérést a hangokból, hangcsoportokból összeálló szavak lexikai tartalmában, 
vagyis a jelentésükben találhatjuk az egyes nyelvek közti összehasonlítás során. A 
különböző jelentések egymásnak való megfeleltetésével a két- és többnyelvű szótá-
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rakban találkozhatunk. Minél távolabb áll egymástól két nép kultúrája, annál nehe-
zebb a szójelentések egymásnak való megfeleltetése. 

A nyelv az információ-átadásban, a gondolkodásban betöltött szerepe mellett az 
európai kultúrában a nemzeti identitás egyik markáns kifejezője. Ha a nemzeti kultú-
ra alapvető vonásaiból néhány gyökeresen megváltozik vagy átalakul, nem kerül 
veszélybe a nemzet fennmaradása. Az a nép viszont, amelyik nyelvét elveszítette, 
legtöbbször rövid időn belül asszimilálódott, megszűnt önálló nemzetnek lenni. A 
felvilágosodás óta a nyelv jelentős szerepe miatt lett a nemzeti önállóságért harcoló 
mozgalmak egyik fő célja a nyelvhasználat jogának kivívása, és fordítva, a nyelv-
használat eltörlése a kisebbségek beolvasztásának eszköze. 

A tudományos-technikai fejlődés és a vele járó társadalmi átalakulás még a nap-
jainkban tartó szakaszában sem veszélyezteti a világ nyelvi sokszínűségét, ellenke-
zőleg, a technikai fejlődés eredményei éppen fordítva, pozitívan hathatnak a nyelv-
megőrzés és nyelvfejlődés területén. Kiss Jenő hasonló megállapításra jut a dialek-
tushasználattal kapcsolatban: „Ahogy a globalizálódó fogyasztói világban 
beszűkültek az identifikálás és az egyénítés lehetőségei (túlzással szólván persze: 
ugyanazt fogyasztjuk, ugyanazt esszük, ugyanazt isszuk, ugyanazt hordjuk stb.), úgy 
nőtt a nyelvjárásoknak társadalmi szimbólum szerepe, a szűkebb közösséghez tarto-
zás jegyeként való használata (a Nyugaton emlegetett nyelvjárási reneszánsznak is 
ez a magyarázata). A nyelvjárás tehát az együvé tartozás kifejezőjeként vált fonto-
sabbá a beszélők egy részének a körében”. (Kiss 2001:17–18) Napjaink fontos prob-
lémái közé tartoznak az anyanyelvi nevelés; az anyanyelv megőrzésének kérdése; a 
nemzetiségek nyelvi önállóságának elvesztése; a többnyelvűség modelljének megva-
lósítása; a tudomány nyelvében végbemenő uniformizálódás; az angol nyelvi 
imperializáció stb. E területek kutatásával a nyelvészet foglalkozik, ezen belül el-
sődlegesen a nyelvpolitika szerepét kell kiemelnünk (vö. Szépe 2001). 

A történelem során zárt közösségben, idegen nyelvi környezetben élő népcso-
portok hosszú évekig megőrizték saját nyelvüket. Ez történt a magyar nyelvterületen 
élő német, szlovák (tót), román és más nyelvű kisebbségekkel. Letelepedésük után 
több száz évvel is egész falvakban német vagy szlovák nyelvet beszéltek még a 
második világháború után is. Hasonlóan megmaradt például a Brazíliába emigrált 
portugál, spanyol, olasz csoportok nyelve (vö. Kollár 2000, Fóris 2001). Sok esetben 
olyan mértékben konzerválódott az áttelepültek nyelve, hogy az anyaországban 
végbement nyelvfejlődésből sem vettek át semmit, s ennek következtében elvben 
egyazon beszélt nyelvben néha zavaró különbségek adódtak. A nyelvhasználatnak ez 
a stabilitása a közösség nagymértékű zártságának és az információs eszközök fejlet-
lenségének volt köszönhető. Ennek tudható be az egyes nyelvterületeken beszélt 
dialektusok hosszú időn keresztül való fennmaradása. Magyar példát is lehet bőven 
találni, de szemléletesebb Itália nyelvi helyzete. Az egyes városok, régiók nemcsak 
közigazgatási, gazdasági elkülönülésben éltek, hanem területenként más-más nyelv 
fejlődött ki a vulgáris latinból, ennek következtében többféle helyi nyelvjárás, és 
többféle nyelvi szint alakult ki. Az egységes olasz nyelv kialakítására való több 
évszázados törekvések csak az utóbbi fél évszázadban a televízió, a napi sajtó töme-
ges elterjedésével vezettek eredményre. Ma Olaszországban általános a kettősnyel-
vűség. Hivatalos helyeken, a tömegkommunikációban, oktatásban stb. az olasz köz-
nyelvet használják, családi körben, szűkebb közösségekben pedig a tartomány erede-
ti dialektusát, bár a fiatal generáció körében már kevéssé gyakori a dialektusok 
használata (vö. pl. De Mauro 1987). 
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A technikának az információs kanálisok kiszélesedéséhez, az egyének mobilitá-
sához vezető fejlődése kedvezett a hivatalos nyelvek elterjedésének, megerősödésé-
nek és ugyanakkor a kisebb nyelvi szigetek (dialektus, kisebbségi nyelv) felmorzso-
lódásához vezetett. A rádió, televízió műsoranyaga, a napi sajtó és a nyomtatott 
könyvek előállítása és szolgáltatása bonyolult, lassú folyamat volt. Nem lehetett arra 
gondolni, hogy kis csoportok felszerelés, bonyolult szakismeret és pénz hiányában 
saját anyagot adjanak ki, ezért a központi támogatású, hivatalos állami nyelven meg-
jelent anyagokhoz lehetett hozzájutni. Ez volt az objektív háttere a kis lélekszámú 
csoportok nyelvének a háttérbe szorulásának. A további technikai fejlődés viszont új 
helyzetet állított elő. A számítógép-szoftverek elterjedése leegyszerűsítette a nyom-
tatott szövegek előállítását és sokszorosítását, a videotechnika fejlődése viszont új 
helyzetet állított elő. Az írott és audiovizuális anyagok a kisebbségek, a nemzetisé-
gek nyelvén is megjelenhetnek, egynyelvű vagy többnyelvű formában. A gondos és 
megfelelő nyelvi ismerettel szerkesztett anyagokba beépülhetnek az anyaországban 
(ahol van ilyen) végbement nyelvfejlődés eredményeként előállt nyelvváltozások, 
így a területileg elszakadt csoportok gyakran az élő beszélt nyelvet használják, nem 
az általuk konzervált nyelvi változatot, mint az a történelem során sokszor megtör-
tént. Természetesen vitatható, melyik a helyes álláspont e kérdésben. Élő példa a 
cigány nyelv helyzete. A magyarországi cigány csoportok nyelve sem egységes. 
Nagy részük magyarul beszél, egy részük oláh-cigányul (lováriul), egy részük 
beásul. A beás a román nyelv több mint száz évvel ezelőtti változata, a beás csopor-
tok saját nyelvüknek tekintik, mások vitatják önálló nyelvvé nyilvánításának szük-
ségességét, azzal az indokkal, hogy a beás tulajdonképpen román, illetve a román 
egy változata (vö. pl. Forray 2000). A megoldás ilyen esetekben legtöbbször nem 
nyelvészeti, hanem politikai megfontolásokból születik. 

Az információs hálózatok (rádió, tv, Internet) mai teljesítménye mellett helytől 
függetlenné vált, hogy valaki milyen nyelven tart kapcsolatot a világ eseményeivel, 
a nagy számú műsorszóró kanális melyik kulturális, szórakoztató anyagát választja. 
A nyelvi sokszínűség visszaszorulásának tendenciáját többirányú tudatos tevékeny-
séggel lehet megállítani, és talán visszafordítani. Mindenekelőtt az emberi tudatban 
kell tisztázni, hogy a világ soknyelvűsége a humán kultúra nagy értéke. A soknyel-
vűség megőrzéséhez biztosítani kell a szükséges anyagi fedezetet, szervezeti lehető-
ségeket. A tömegekben fel kell kelteni az igényt a többnyelvűség iránt. Részben a 
ma rendelkezésre álló modern nyelvoktatási módszerek, az élő idegen nyelvekkel 
való folyamatos kapcsolattartás lehetősége, új perspektívát nyitnak az idegen nyel-
vek elsajátítására. Másrészről a most kibontakozó társadalmi-politikai átalakulásban, 
az Európai Unió kibővítésével, a régiók szerepének helyreállításával soknemzetisé-
gű, soknyelvű gazdasági-kulturális gócok alakulnak ki, amelyekben több nyelv 
együttes használatával lehet megtalálni az egyén boldogulásának lehetőségeit. A 
szabad munkavállalás, tanulás lehetősége, az emberek mobilitása előrevetíti, hogy a 
családok szerkezetét tekintve tovább növekszik a vegyes házasságok aránya, tehát a 
családokon belül növekszik a többnyelvűség. (Bartha 1999) Ma még nagyrészt hiá-
nyoznak azok az anyagok, amelyek segítenék az együtt élő népcsoportok történelmi, 
kulturális, gazdasági és nyelvi hagyományainak több nyelven való megtalálhatósá-
gát, megismerését. Az új szellemű államszövetségek egyik fő feladata a nyelvi, 
kulturális egyenjogúság biztosítása és megvalósítása. A fentebb idézett két európai 
szövetség (Alpok-Adria Munkaközösség, Európai Unió) alapokmányai, a különböző 
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határozatok mind ebben a szemléletben születtek. A kérdés az, hogyan sikerül a jó 
elképzeléseket megvalósítani, és azok feltételét biztosítani.  

Az angol nyelvi imperializációt sokan a technikai globalizáció természetes, 
egyesek elháríthatatlan következményének tartják. A fejlődés újabb eredményei 
általában a fejlettebb országokban jelennek meg elsőnek és onnan terjednek el. Az új 
tárgyaknak, folyamatoknak a nyelvi megjelölése a feltaláló nyelvén történik meg 
először. Az esetek többségében a felfedezőknek is nagy gondot jelent új nómenkla-
túra bevezetése. A fizikusok például egymás után fedeznek fel új elemi részecskéket, 
s bizony fogytában a névvel való megkülönböztetés lehetősége, s ezért egy ilyen 
szorult helyzetben a színek neveit használták a felfedezett részecskék megkülönböz-
tetésére (zöld, sárga, piros). A nyelvi megfeleltetést lexikonok, értelmező szótárak 
segítségével teszik egyértelművé. Az új átvitelének nyelvi tükröződése egy másik 
nyelvterületen többféle módon jöhet létre. Ilyen a kialakult idegen szavak, kifejezé-
sek átvétele lényegében változtatás nélkül, a jövevényszavak, a tükörfordítások, az 
egyéb szóképzések vagy új szavak megalkotása. A mai európai kultúra az előző 
kultúrák eredményeiből indulva alakult ki, azokból sokat átvett. Ez a beépülés meg-
történt a nyelvben is. Az európai nyelvekben megtalálhatók az előző kultúrákból 
(görög, latin) átvett szavak. Ez természetesen olyan nagy nyelvekre is igaz, mint az 
angol, spanyol, német. A nyelvekben tehát az idegen szavak beépülése a kulturális 
örökség, a kulturális-gazdasági kapcsolatok természetes velejárója. A magyar nyelv-
be az ipari fejlődés következtében jelentős mértékben épültek be a német szavak, 
kifejezések. A nyelvi önállóság megteremtéséhez meg kellett oldani az indokolatlan 
idegennyelv-használat kiküszöbölését. A tudatosan szervezett nyelvújító mozgalom 
végezte ezt az újító feladatot. Az intenzív kampány idején létrehozott, kitalált szavak 
nagy része fennmaradt, beépült a magyar nyelvbe, egy része pedig nem bizonyult 
életképesnek. Történelmi, kulturális és technológiai hagyományok következtében a 
magyar köznyelvben elterjedten fordultak elő német nyelvből származó mondatszer-
kezetek (germanizmusok). Ezeket a magyar nyelvtől és gondolkodástól idegen nyel-
vi fordulatokat tudatos nevelő ráhatással sikerült visszaszorítani (vö. pl. Frecskay 1912). 

Az ipari fejlődéshez hasonló nyelvi hatást váltott ki a sport terjedése. Például az 
Angliából induló labdarúgás Európára borította teljes nyelvanyagát. Magyarorszá-
gon is több évtizeden keresztül az angol nómenklatúra alkalmazása volt az általános, 
s csak néhány évtizede alakult ki a magyar megfelelő. Sok angol szót kiszorított a 
magyar (pl. back - hátvéd, corner - szöglet, half - fedezet), más szavak egymás mel-
lett megmaradtak (football - futball/labdarúgás). Van olyan újabban keletkezett szó, 
amely nem a ma használatos magyar szóból származik, hanem az eredeti angolból: a 
foci, ez a játékos hangulatú szó a football szóból származtatható. 

A tudományos-technikai robbanás következtében tömegesen jelennek meg a fej-
lődés új eredményei. A megjelenés sebességét és mennyiségét nem tudja követni a 
nyelv változása. Különösen gondot jelent a humán és reál (műszaki-
természettudományos) műveltség egymástól való elszakadása. A szaporodó problé-
mák megoldása lehetne, ha kialakulnának olyan munkacsoportok, amelyek összeté-
telükben biztosítanák a többoldalú felkészültséget. Ilyen szerveződéseknek egyelőre 
sem a szemléleti, sem az anyagi feltételek nem kedveznek. A pályázati rendszerben 
például csak az utóbbi időben lelhető fel olyan irányú változás, amely a különböző 
területen dolgozó szakembereket a magyar nyelvfejlesztés problémáinak megoldásá-
ra egyesíti. 
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Az új tudományos-technikai idegen nyelvű kifejezéseknek azt a részét, amelyek 
a szaktudományok területén használatosak, nem szükséges és nem is volna célszerű 
magyarral helyettesíteni, ezek használata a tudomány művelőinek belső ügye. Egyes 
szakemberek véleménye szerint a tudomány területén egy külön nemzetközi nyelv 
alakult ki, amely elkülönül valamennyi köznyelvtől, s ezért például ennek a tudomá-
nyos nyelvnek a szóanyagát nem kell felvenni a köznyelvi szótárakba (vö. pl. 
Nencioni 1987, Lanzarone 1998). Ez a helyzet évszázadok óta fennáll. A hazai és 
nemzetközi tudományos életben elsősorban a görög és latin eredetű szavakat, kifeje-
zéseket használják, napjainkban ez az angollal bővül folyamatosan. Jellemző, hogy a 
tudomány nyelve az évszázadok során egyfajta lingua franca volt: Európában a 
latin, majd a francia, napjainkban az angol tölti be ezt a szerepet. A latin általános 
használata mint a tudomány nyelve, kiküszöbölte a tudományos kifejezések nemzeti 
nyelven való használatának problémáját. Napjainkban a tudomány fejlődésével az 
angol nyelv zárkózik fel az internacionális tudományos érintkezés eszköztárában. Ez 
főleg az informatikára és a vele kapcsolatos területekre vonatkozik, de ilyen a ké-
mia, a fizika területe is. Tudományos könyvekben és folyóiratokban elsősorban a 
nemzetközi szóhasználat figyelhető meg, a magyar köznyelvben a gyakran használt 
fogalmaknak legtöbbször magyar megfelelője jelenik meg. Hasonló a helyzet más 
tudományágakban is, például az orvosi nyelvben nem jártas beteg nem érti a kórházi 
zárójelentés szakmai szempontból pontos szövegét, a kiállító orvos magyarázata 
szükséges hozzá. Az elmúlt évszázad során a magyar nyelv fejlődésében (hasonlóan 
sok más nyelvéhez) egyes nemzetközi tudományos-technikai szavak beépültek a 
nyelvbe (molekula, ion, vírus stb.), mások magyar megfelelője szerepel a közhaszná-
latban (nátrium-klorid/konyhasó, herpesz zoszter/övsömör, infekció/fertőzés stb.), 
tudományos szövegekben pedig az eredeti idegen (internacionális) szóhasználatot 
alkalmazzák általában még azokban az esetekben is, ahol létezik magyar megfelelő. 
Napjainkban elsősorban az informatika (és a vele kapcsolatos tudományos és alkal-
mazási területek), a reklám és a kereskedelem területén jelentkeznek a nyelvi elide-
genülés érzését keltő problémák, talán azért, mert a mindennapi élethez ezek kapcso-
lódnak a legerőteljesebben. A fizika, kémia, biológia, orvostudomány, technikai 
tudományok haladnak a maguk kialakult nyelvhasználati útján. Ez a probléma régóta 
foglalkoztat nyelvészeket és szakembereket egyaránt. A megoldásra magyar példa 
lehet a már említett nyelvújítás. Az 1872-ben indított Magyar Nyelvőr című folyó-
irat célja volt a helyes magyar nyelvhasználat visszaállítása, a nyelvújítás szabályel-
lenes szóalkotásainak visszaszorítása (Szarvas 1872). Számos nemzetközi példát is 
találhatunk bőven. Francia kezdeményezésre 1970-ben jött létre a Fonds Internatio-
nal pour les Terminologies Romanes nemzetközi szervezet, amely első ülésén (Fi-
renze 1972) a műszaki típusú neologizmusok és többnyelvű terminológiai szótárak 
készítésének kérdéskörével foglalkozott. Főként Franciaország ért el ebben a témá-
ban jelentős eredményeket az elmúlt évek során. (Nencioni 1987) 

A tudományos-technikai fejlődés és a politikai határok felbomlása következté-
ben kialakuló intenzív nemzetközi kapcsolatrendszer új helyzetet hozott létre az 
idegennyelv-használat területén. A klasszikus és reális értelmezés szerint az 
idegennyelv-tudás az adott nyelvben szóban és írásban való szabad és értelmes 
érintkezés képességét jelenti. Ugyancsak lényeges az a szemlélet, hogy az egyén 
műveltségének egyik fokmérője, hány idegen nyelvet beszél. Ezalatt az előbb emlí-
tett szabad érintkezési készséget kell érteni, amit nyelvi kompetenciaként definiálnak. 
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A reklám területén elterjedt az a hiedelem, hogy az áru vagy szolgáltatás megha-
tározó értéke annak amerikai vagy idegen származása. Ehhez társul a reklámfelirat-
okban az angol vagy más idegen nyelv sokszor indokolatlan használata, amely azon-
ban nem egyedüli magyar jelenség, hanem világtendencia. Az ilyen típusú 
idegennyelv-használat elterjedése következményeként a nyelvünk jövőjéért aggódók 
szükségesnek tartották a reklámok és üzletfeliratok nyelvi szabályozását. (Jellegze-
tes példa az utóbbi időben igen elterjedt PUB felirat, amely valamilyen szinten ki-
szorította az ugyancsak idegen eszpresszó, presszó feliratú cégtáblákat. Azért igaz az 
is, hogy a kocsma, illetve korcsma feliratok is újra megjelentek, jelezve újbóli felér-
tékelődésüket. (2001. évi XCVI. törvény a reklámok és üzletfeliratok magyar nyelvű 
közzétételéről) 

Összefoglalás 
A fenti meggondolásokból arra következtetünk, hogy a XXI. század elején mutatko-
zó nyelvészeti problémák egy része a tudományos-technikai robbanás természetes 
következménye, más része pedig a felgyorsult fejlődéssel együtt gyorsuló társadalmi 
globalizációba beépült gazdasági imperializáció részének következménye (vö. 
Phillipson 1992, Kontra 1997). A magyar nyelvészek körében is kettős szemlélet 
érvényesül a magyar nyelv változásaival kapcsolatosan: az egyik oldal, a puristák, 
harcosan védik a magyar nyelvet, és támadják a globalizációt. A másik oldal sokkal 
megengedőbb szemléletet érvényesít. Egy azonban biztos: regionális és nemzetközi 
nyelvi versenyben vagyunk, az anyanyelv mellett az idegen nyelvek ismerete és 
használata létkérdés, a több és többféle idegen nyelv oktatása kikerülhetetlen. 

Az nyilvánvaló, hogy a tudományos-technikai fejlődésből nem lehet kivonni 
magunkat, hanem abban aktív módon részt kell vállalnunk. Ennek velejárója a glo-
balizáció hatásának az érvényesülése, és a pozitív hatások mellett természetesen 
káros, a nemzeti kultúrát, nyelvet veszélyeztető folyamatok felerősödése is. Válasz-
tás tehát nem nagyon van más, mint együtt élni a globalizálódó világgal, elfogadva 
annak jó oldalait, és megtenni azokat a lépéseket, amelyek kiküszöbölik vagy csök-
kentik a káros folyamatok hatását. 

A fent leírtak szerint a tudományos-technikai fejlődésnek a XXI. század elején 
elért eredményei ismeretében elmondhatjuk a világ kulturális és nyelvi megőrzésé-
vel kapcsolatban, hogy a fejlett technika, a rendelkezésre álló különleges eszközök 
sokasága, az egyének kialakuló szabad érvényesülése és mobilitása, a tanulás és 
művelődés teljesen új lehetőségeit biztosítja. A kultúrának robbanásszerűen növekvő 
anyagi-technikai része automatikusan hat a szellemi összetevők fejlődésére. Ebben a 
fejlődésben minden lehetőség megvan a sok évezred alatt kialakult kulturális és 
nyelvi sokszínűség megőrzésére, és a változások közepette ennek fenntartására. A 
technikai fejlettségben természetesen jelen van az uniformizálódás irányába való 
haladás is, amely sok vonatkozásban (elsősorban gazdasági okokból) a könnyebb 
útnak látszik a jövő alakításában, azonban, ha a kialakult anyagi bázis megfelelő 
társadalmi és egyéni akarattal társul, háttérbe szorulhat a tradíciók megőrzésével 
szemben. 
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