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Köztudomású,  hogy  az  eltérő  természeti-földrajzi  környezet,  valamint  az  ehhez  szorosan 

kapcsolódó  gazdasági  élet  más-más  típusú,  különböző  fejlettségű  kultúrákat  (kulturális  modelleket) 
hozott  létre.  Mint  már  említettük,  a  magasabb (tudati)  szintű  intellektuális  folyamatokat  nem lehet 
magából  az  emberi  agyból  levezetni,  megmagyarázni.  Az  alapvető  megismerő  folyamatok,  az 
általánosítás  és  a  fogalomképzés  pszichikus  felépítése  kultúránként  feltűnő  eltéréseket  mutat.  A 
miénktől  lényeges  vonásaiban  eltérő  kulturális  környezetben  az  ember  megismerő  folyamatai  más 
tevékenységbe  illeszkednek  bele,  másként  épülnek  fel,  mint  ahogyan  az  számunkra  megszokott. 
Természetes például, hogy archaikusabb tudatformában vagy a természeti népek szellemi világában a 
gondolkodásmód és az elnevezés is konkrétabb, tárgyszerűbb. Az idő, a tér, a szín nem a priori létezik, 
hanem a mindennapi élet gyakorlatába ágyazva, mint szilvaszín, meggyszín, a borjútrágya színe, szénacsinálás,  
vetés  ideje stb. De hogy ennél általánosabban mi mit határoz meg: a természeti-földrajzi  környezet a 
kultúrát, ez pedig a gondolkodást, a gondolkodás a nyelvet, vagy fordítva: a nyelv a gondolkodást, a 
gondolkodásmód  a  kultúrát,  ezt  különböző  hipotézisek  másképpen  ítélik  meg.  A  kognitív 
univerzalizmus, mint láttuk, az érzékelési folyamatok egyetemességéből indul ki, holott az észlelés sem 
teljesen független a nyelvileg is rögzített kulturális tapasztalatoktól. Másfél évszázaddal ezelőtt Wilhelm 
von Humboldt,  a  XIX. század legnagyobb nyelvteoretikusa könyvet  írt  a Jáva-szigeti  kawi nyelvről. 
Könyve  Bevezetésének ezt a jellemző címet adta:  Az emberi nyelv szerkezetének különbözősége  és  hatása az 
emberiség szellemi fejlődésére. Abból a vitathatatlan tényből indul ki, hogy egy nép szellemisége és nyelve 
szervesen összefügg: „Egy nép lelki sajátosságai és nyelvének formálása olyan bensőségesen forrnak össze, 
hogy ha az egyiket megadnák, a másikat tökéletesen le lehetne vezetni belőle. Mert az értelem és a nyelv 
csak egymásnak megfelelő formákat enged meg és segít elő. A nyelv mintegy külső megjelenése a nép 
szellemének,  a nép nyelve a szelleme is,  a nép szelleme a nyelve is;  a kettő azonossága fontosabb, 
mintsem elképzelik” (Humboldt 1836/1975. 17). Eddigi fejtegetéseinkhez viszonyítva nagyon lényeges 
mozzanata  ennek  a  megállapításnak,  hogy  nyelv  és  gondolkodás  kapcsolatát  nem a  beszélő  egyén 
tudatára  és nyelvére szűkíti le, hanem általánosítja egy nép (tehát egy nyelvi közösség) szellemiségére és 
nyelvére. 

További  elemzésében  Humboldt  arra  a  következtetésre  jut,  hogy  „minden  nyelvnek  önálló 
világszemlélete van”. De lássuk szövegszerűen a gondolatmenetét, amely az érzékelés szubjektivitásától 
jut  el  ahhoz  a  „kollektív”  szubjektivitáshoz,  amelyet  a  nyelv  képvisel:  „…  a  nyelvalkotásba  és  a 
nyelvhasználatba szükségszerűen behatol a tárgyak  szubjektív érzékelésének minden fajtája. Mivel a szó 
éppen ebből az érzékelésből keletkezik, nem magának a tárgynak a lenyomata, hanem ennek a lélekben 
keletkezett  képe.  Mivel  minden  objektív  érzékelés  elkerülhetetlen  szubjektivitással  keveredik,  azt 
mondhatni, hogy minden emberi egyéniségnek – a nyelvtől függetlenül is – önálló világszemlélete van. 
Ez még inkább megerősödik a nyelv révén, mivel a szó a szellemhez viszonyítva … saját jelentésének a 
hozzáfűzésével  tárggyá  válik,  és  egy  új  sajátossággal  bővíti.  Ebben  a  sajátosságban  –  akárcsak  a 
beszédhangok tekintetében – egy nyelven belül szükségszerűen analógia uralkodik; és mivel ugyanannak 
a nemzetnek a nyelvében azonos jellegű szubjektivitás hat, minden nyelvnek önálló világszemlélete van. 
… Az ember együtt él a tárgyakkal, és kizárólag úgy, ahogy a nyelv közvetíti őket, mivel a képzetei 
meghatározzák az érzelmeit  és  a cselekvéseit.  Ugyanazzal  a művelettel,  amellyel  az ember kitermeli 
magából a nyelvet, egyben bele is szövi magát, és minden nyelv egy kört von a nép köré, amely beszéli, 
és ebből csak azzal a feltétellel léphet ki, ha ugyanakkor egy másik nyelv körébe lép be” (i.m. 30–1).

De hogyan nyilvánul meg a nyelvnek ez a szubjektív világszemlélete? Úgy például, hogy sajátosan, 



más nyelvektől  eltérően tagolja  a  jelentésmezőt.  Ebben az  esetben a  lexikális-szemantikai  struktúra 
önmagában is a valóság egy bizonyos oldalának meghatározott szempontú visszatükröződése, a nép 
gondolkodási-elemző tevékenységének rögzítődése. Az, hogy például a magyarral  ellentétben a lapp 
nyelv negyvenegy szót ismer a hófajták jelölésére, jól mutatja, milyen különbségek vannak a valóság 
artikulálásának, a jelenségek differenciálásának, magában a nyelv szókincsében rögzített módjai között. 
Hasonló szélsőséges példák bőven idézhetők: a sivatagi népek nyelve gazdag lexikális anyagot tartalmaz 
a  homokfajták  megkülönböztetésére,  az  óceániai  szigetvilág  népei  nyelvileg  is  aprólékosan  tagolt 
asztronómiai ismeretekkel tűnnek ki, a trópusi őserdők lakói botanikai terminológiájukkal stb. Ezekben 
az  esetekben a  hatás  iránya  nyilvánvaló:  a  szélsőséges  természeti-földrajzi  környezet,  a  mindennapi 
társadalmi  gyakorlat  olyan  tapasztalatokhoz  juttatta  az  embert,  illetve  olyan  tájékozottságot,  tudást 
követelt meg tőle, amely egyoldalúan gyarapította fogalmi ismereteit a valóság adott területén, és ennek 
megfelelően  alakította  szókincsének  fogalmi-szemantikai  struktúráját.  Az  illető  nyelvi  közösségbe 
beleszülető egyén számára ezeket a tapasztalatokat, a fogalmi tagolást és ismereteket már a nyelv köz-
vetíti, ilyen értelemben a valóságot a nyelv modellálja. Még egy nyelven belül is előfordul, hogy az eltérő 
tapasztalatok  sajátos  mezőtagolást  eredményeznek  nyelvjárási  szinten.  Említhetnénk  példaként  a 
mezőségi  nyelvjárás gazdag szókincsét  a sárfajták megkülönböztetésére,  vagy  azt  az aprólékosságot, 
amellyel a gyergyói nyelvjárás a szénaszárítás egységeit elkülöníti és megnevezi:

 

köznyelv   |                petrence            |                 boglya     |    kazal

___________________________________________________________

gyergyói 

nyelvjárás | hurut    |  merëkje   |   csëlhe                |                kalongya   |   kazal  

 
Humboldt  idézett  szövege  azonban  ennél  többet  mond,  nevezetesen  azt,  hogy  a  nyelv 

meghatározza a nép világszemléletét is, tehát a nyelvi közösséghez tartozó egyén világszemléletét is. Ez 
a  gondolat  az  alapja  a  „nyelvi  relativizmus”  néven  ismert,  inkább  már  XX.  századi  hipotézisnek. 
Megfogalmazója  és  legjelentősebb  képviselője  ennek  az  elméletnek  az  amerikai  B.  L.  Whorf  volt, 
közvetlen előfutára pedig E. Sapir (emiatt „Sapir–Whorf-hipotézis”-ként is szokás emlegetni). Ők az 
amerikai  indián  kultúrák  és  nyelvek  tanulmányozása  során  jutnak  arra  a  következtetésre,  hogy  a 
világképet jelentős mértékben a nyelv sajátos kategóriái határozzák meg. Sapir a következőképpen ír 
erről:

„A  nyelv  kalauzként  szolgál  a  társadalmi  valósághoz.  Bár  általában  nem  szokás  a  nyelvet 
fontosnak tartani a társadalomtudományok művelői szempontjából, a nyelv mégis rendkívüli mértékben 
befolyásolja gondolkodásunkat a társadalom problémáit és folyamatait illetően. Az emberi lények nem 
csupán az objektív világban élnek, s még csak nem is csupán a társadalmi tevékenység világában – 
miként azt általában hisszük –, hanem jelentős mértékben ki vannak szolgáltatva annak a nyelvnek is, 
amely  az  illető  társadalom  kifejezésének  az  eszköze.  Naiv  dolog  azt  hinni,  hogy  az  emberek  a 
valósághoz a nyelv nélkül viszonyulnak, s hogy a nyelv csupán a kommunikáció és a reflexió alkalmi 
eszköze. A való helyzet az, hogy a világképet jelentős mértékben a nyelv határozza meg. Nincs két olyan 
nyelv,  amely  ugyanannak a társadalmi  valóságnak a  kifejezője  volna.  Azok a világok,  amelyekben a 
különböző társadalmak élnek, különböző világok. Nem egyszerűen arról van tehát szó, hogy ugyanaz a 
világ fejeződik ki különböző módon két különböző nyelv esetében. 

…  Még az érzékelés egyszerű aktusait is sokkal inkább befolyásolják, mintsem gondolnánk, az 
olyan  társadalmi  képződmények,  mint  a  szavak.  Ha  például  egy  csomó  különböző  alakú  vonalat 
húzunk, azokat ilyen nyelvi kategóriákba soroljuk be: egyenes, görbe, cikcakkos stb. S az osztályozást a nyelv 
sugallja.  Jelentős  mértékben  azért  látunk,  hallunk  s  érzékelünk  dolgokat  bizonyos  módon,  mert 
anyanyelvünk sok tekintetben eleve meghatározza számunkra az interpretálás módjait” (1929/1971. 46–
7).



Whorfnak is az a véleménye, hogy a beszélő egyén sohasem ismerheti meg teljesen szabadon, 
korlátozatlanul  a  környező  világot.  Még  akkor  is,  amikor  a  legszabadabbnak  érzi  magát,  eleve  az 
interpretáció  meghatározott  módjára  van  utalva  anyanyelvi  hovatartozásának  megfelelően.  Sapir  és 
Whorf  hipotézise  szerint  tehát  nem minden  megfigyelő  jut  ugyanazon  külvilág  szemlélete  alapján 
azonos eredményre. A különböző nyelvi rendszerek használói különböző megfigyelésekhez jutnak el, s 
ennek megfelelően különböző világkép alakul ki bennük. 

A  hipotézis  bizonyítékai  részben  a  mezőtagolás  köréből  valók,  részben  a  nyelv  általánosabb, 
elvont kategóriái  köréből.  Említik például a navahó nyelv színneveit,  amelyek másképpen tagolják a 
spektrumot,  mint az ismert nyelvek többsége. Azt, amit  osztatlanul feketének nevezünk, a navahók 
nyelve két fogalmi egységre bontja (a fekete két árnyalatára – mondhatnánk mi), azt a szakaszt pedig, 
amelyet mi kékre és zöldre bontunk, a navahó egyetlen egységként fogja fel. Ez a bizonyíték csak olyan 
értelemben fogadható el,  ahogy a mezőtagolás általában eltérő gyakorlati  tapasztalatokat  tükröz,  de 
minthogy  ezt  a  nyelv  kodifikálta,  befolyásolhatja  az  amúgy  is  szelektív  érzékelést.  Az  elmélet 
szempontjából  fontosabb a  nyelv  kategóriáinak,  grammatikai  rendjének a  gondolkodást  befolyásoló 
szerepe.  Ilyen  például  az  igeidőrendszer.  A  hopi  nyelvre  szokás  hivatkozni,  mint  jellegzetesen 
ahistorikus nyelvre, de ilyen értelemben említeni lehetne több afrikai nyelvet is, illetve más térségekből 
természeti  népek kevésbé ismert nyelveit.  Ezek a nyelvek nem ismerik grammatikai  kategóriaként a 
múlt általános fogalmát, és ezt csak lexikai eszközökkel tudják kifejezni. A hopi nyelv ezzel szemben 
különbséget  tesz objektív és  szubjektív események között,  azt  tehát,  ami valóságosan megtörtént  a 
múltban  vagy  érzékelhetően  végbe  megy  a  jelenben,  az  első  kategóriába  sorolja,  az  elképzelt 
eseményeket pedig, az időtől függetlenül, a másodikba. Az egyik kategória-rendszer természetesen nem 
helyettesíti  a  másikat,  hanem  valóban  az  egyik  egyféleképpen  szervezi  a  gondolkodás  viszonyítási 
pontjait.  Az európai  kultúrában,  lehet,  részben a  nyelveknek  köszönhetően,  valóban szinte  mitikus 
jelentőségű  az  idő  tagolása  és  a  múlt  számontartása  (sőt  a  nyelvek  többségében  a  múlt  további 
szakaszolása nyelvtani kategóriák segítségével), és ez további mítoszokat szült e népek kultúrájában és 
gondolkodásában. Más nyelvek ahistorizmusa ettől lényegesen eltérő gondolkodásmódot, más kulturális 
magatartást határoz meg. Példaként lehetne még említeni a keleti nyelveket, amelyekben grammatikai 
kategóriákba merevült a bonyolult társadalmi alá- és fölérendeltséget tükröző etikett, és ez nyelvi és 
gondolkodási szinten konzerválhatja a társadalmi gyakorlatban meghaladott tudatformákat (vö. Martin 
1964/1975).

Úgy véljük, a nyelvi tények ismeretében nehéz volna megcáfolni a nyelvi relativizmus elméletét. 
Erre csak egy olyan dogmatikus elméleti keretben volna lehetőség, amely egymástól teljesen független 
szférának tekintené a kulturális-társadalmi tapasztalatokat, a gondolkodást és a nyelvet. De a nyelvnek a 
megismerésre és a gondolkodásra gyakorolt hatását nem szabad a nyelv terrorjaként értelmezni: nem a 
nyelv írja elő valakinek a világnézetét, és a nyelv nem lehet akadálya a más nyelvűekkel való megértésnek 
és egyetértésnek. Nagyon józanul, tárgyilagosan mond véleményt e hipotézisről Lotz János. Beszámol 
olyan,  zuni és angol anyanyelvűekkel  végzett  színfelismerési  kísérletekről,  amelyek igazolják, hogy a 
nyelv színnevei  befolyásolják a  színérzékelést.  De nyelvünk más jellegű érzéki  csalódást  is  okozhat: 
„amikor  egy kísérlet  során három, egyenlő intenzitású staccato-ütést  játszottak  le  egy csehnek,  egy 
lengyelnek  és  egy  franciának,  azok  ezeket  az  ütéseket  az  anyanyelvük  hangsúlymintái  szerint 
interpretálták. A cseh, akinek nyelve a szó első szótagját hangsúlyozza, azt mondta, hogy az első ütés 
volt  a  legerősebb;  a  francia,  akinek  a  nyelvében  szóvégi  hangsúly  van,  az  utolsó  ütést  hallotta  a 
legsúlyosabbnak, míg a lengyel, akinek nyelvében az utolsó előtti szótag hangsúlyos, a középső (utolsó 
előtti)  ütést  választotta  ki  mint  legerősebbet  … Különféle  kérdések  vetődnek fel  azzal  a  népszerű 
spekulációval  kapcsolatban  is,  hogy  milyen  mértékben  határozza  meg  a  nyelv  világnézetünket. 
Bizonyára indokolt azt hinnünk, hogy az anyanyelv megszokott sémái erős hatást fejtenek ki az egyén 
magatartására. De az is nyilvánvaló, hogy a nyelv nem kényszerzubbony, s hogy a kifejezések nyelvi 
hagyomány  által  diktált  megformálásán  túl  állandóan  új  alkotások  jönnek  létre  a  költészetben,  a 
tudományban, a mindennapi beszéd használatában” (1956/1975. 327–8).        
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