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Ma már a politika primer cél-
rendszerében szerepel a kul-
turális örökség védelme, a 

sokszínűség tiszteletben tartása, a kre-
ativitás ösztönzése, a tudás átadásának 
biztosítása. A fókusz ugyanis olyan ér-
tékekre irányul, mint a fenntarthatóság, 
az identitás, az autonómia, a kreativitás 
és a szolidaritás – mindazon dolgokra, 

amelyek a nemzetközi kulturális kap-
csolatokat lehetségessé és kívánatossá 
teszik, ezáltal jobb kapcsolatokat és több 
bizalmat hozhatnak létre a nemzetek kö-
zött. A multilaterális kulturális együtt-
működések célja általában nemcsak a 
részt vevő államok intézményi kapacitá-
sának a kultúra területén történő növelé-
se, de a párbeszéd erősítése is, továbbá 
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A kifejezetten nyelvi vagy kulturális alapon létrejött kormányközi együttműködések külön-
leges rezsimek, amelyekben fontos szerep jut az egykori anyaországnak, de természetesen a 
résztvevők száma, a részes államok gazdasági, társadalmi heterogenitása is hatással van rá, 
illetve a kiegyensúlyozottságára. A világnyelvekre épülő szerveződések (a Frankofónia Nem-
zetközi Szervezete, az ibér-amerikai csúcstalálkozók rendszere vagy a portugál nyelvű orszá-
gok közösségei [CPLP, PALOP]), illetve az egykori birodalom magállama (Törökország) által 
erősen támogatott TÜRKSOY a kultúrára mint kovászra épít: a közös nyelv a kommunikáció 
alapja és a kulturális identitás hordozója. Ezek az együttműködési rendszerek a nemzetközi 
kulturális kapcsolatok új színterét adják, és speciális eszközök, formák használatát teszik 
lehetővé.

The international governmental cooperation based specifically on the language or the culture 
is considered a peculiar regime with relevant impact of the mother country, but the evolving 
system is mostly influenced by the number of the stakeholders or by the economic, social 
heterogeneity of the member states as well. Conglomerations based on world languages 
(The Organisation internationale de la Francophonie (OIF), the system of the Ibero-American 
Summits, the different communities of Lusophone countries [CPLP, PALOP]) or rather the 
TÜRKSOY intensely supported by Turkey, the heartland of the Ottoman Empire can build 
on the culture as a leaven, the common language creates the ground for the communication, 
involves the cultural identity. These regimes provide new scenes for the international cultural 
relations, facilitate to develop special tools and different formations.

* * * 
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annak a tudatosítása, hogy milyen jelen-
tős mértékben járul hozzá a művészet és 
a kultúra a nemzeti gazdasághoz és a tár-
sadalmi jóléthez.

Az együttműködés fontos színterei a 
nemzetközi kormányközi szervezetek. 
Mivel e tanulmány a kulturális, illetve 
nyelvi alapon létrejött szerveződésekre 
koncentrál, amelyek mögött mindig ott 
áll egy anyaország is, felmerülhet a kér-
dés: egy ilyen együttműködés vajon kizá-
rólag a domináns hatalom érdekeit szol-
gálja, vagy létezik egy magasztos eszme, 
közös alap a hátterében, esetleg van-e 
önmozgása, normaalkotó szerepe? Meg-
vizsgáljuk, hogy a nemzetközi szinten 
intézményesített kulturális kapcsolatok 
fel tudnak-e mutatni hozzáadott értéket, 
vagy az új szervezeteket létrehozó álla-
mok csak a „saját képükre és hasonlatos-
ságukra” formálják azokat. Röviden arra 
is kitérünk, hogy milyen hasonlóságok 
és különbségek fogalmazhatóak meg a 
bi- és multilaterális kulturális együttmű-
ködések kapcsán. Az analitikus megkö-
zelítés relevanciáján túl jogosan vethető 
fel a kérdés, hogy a multikulturalizmus 
„bejelentett” bukása után, a globális Dél 
– főleg Fekete-Afrika – migrációra kény-
szerített tömegei kapcsán vajon a közös 
nyelvre épülő együttműködés tapaszta-
lataiból vonhatóak-e le hasznos tanul-
ságok. A későbbiekben fontos kutatási 
irány lehet, hogy az ezredforduló opti-
mista, a kulturális kapcsolatok intenzív 
és extenzív fejlődését támogató politiká-
ja milyen sikereket tud felmutatni az új, 
globális kihívások terén.

Kulturális alapon létrejött
kormányközi szervezetek

A nemzetközi intézmények egy külön-
leges csoportját képezik a kifejezetten 
nyelvi vagy kulturális alapon létrejött 
kormányközi szervezetek, amelyekben 
fontos szerep jut az egykori anyaország-
nak, így annak nemzeti érdeke nyilván-
valóan megjelenik. (Talán Portugália be-
folyása a leggyengébb, a sajátos politikai 
és gazdasági kapcsolatrendszere miatt.) 
Közös jellemző az egykori gyarmattar-
tók részéről, hogy kezdetben igyekez-
tek távol tartani magukat a szervezettől, 
hogy elkerüljék az esetleges ellenérzése-
ket. A később létrejött, valamilyen szin-
ten egy birodalom reminiszcenciájára 
épülő TÜRKSOY esetében Törökország 
már nem volt ilyen visszafogott. A vi-
lágnyelvekre épülő szervezetek nagyon 
heterogén gazdasági és társadalmi fej-
lettségű országokat tömörítenek, ahol a 
nyelv a kovász, a kommunikáció alapja 
és a kulturális identitás hordozója, s ez 
sokféle kulturális együttműködés kiépí-
tését, sajátos eszközök kidolgozását teszi 
lehetővé.

A posztkoloniális érában az egykori 
gyarmattartók és a volt gyarmataik nem-
zetközi tömörülésérére számos példát 
láthatunk a Nemzetközösségen1 kívül is; 
ilyen a Frankofónia Nemzetközi Szer-
vezete, az ibér-amerikai csúcstalálko-
zók rendszere, illetve a Portugál Nyelvű 
Országok Közössége (Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa, CPLP) 
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és a portugált hivatalos nyelvként hasz-
náló afrikai országok által alkotott cso-
port (Países Africanos de Língua Oficial 
Portuguesa, PALOP). Ezek az együtt-
működési rendszerek leginkább abban 
különböznek egymástól, hogy milyen 
– kulturális, politikai vagy gazdasági – 
kooperáció mentén definiálják önma-
gukat. Ugyanakkor mindegyik a közös 
kulturális örökségen alapul, s kifejezet-
ten megfogalmazódik a céljaik között a 
nemzetközi kulturális együttműködés 
igénye. Röviden kitérünk még egy, újab-
ban létrehozott multilaterális szervezetre 
is, amelynek működése során az egykori 
birodalom magállamának (Törökország) 
a történelmi, illetve a nyelvi, kulturális 
háttérre a nagyobb befolyás kialakítása 
érdekében van szüksége, és arra alapoz-
va hozta létre a Nemzetközi Török Kul-
turális Szervezetet (Uluslararası Türk 
Kültürü Teşkilatı, TÜRKSOY).

A vizsgált közösségek létrejötte

A nyelvi alapon létrehozott legrégebbi 
és legnagyobb szervezet a Frankofónia2 
Nemzetközi Szervezete (Organisation 
internationale de la Francophonie, OIF). 
A frankofónia első nemzetközi megje-
lenési formája az 1970-ben létrehozott3 
Kulturális és Technikai Együttműködé-
si Ügynökség,4 amelyet a megálmodói5 
inkább egy kulturális és eszmei közös-
ségnek, semmint politikai szervezetnek 
képzeltek el. Kezdetben Franciaország, 
a neokolonializmus vádjától tartva, visz-
szafogottan reagált az ügynökség létre-
jöttére, annak ellenére, hogy az ország 

zászlóvivő a kulturális diplomácia terén. 
Változást François Mitterrand elnöksége 
hozott, aki 1986-ban Versailles-ba hívta 
össze az első frankofón csúcsértekezlet 
résztvevőit, és a politikai dimenzió egyre 
nagyobb teret kapott. A rendkívül hete-
rogén tagság6 néha együttes fellépésre 
is képes volt: például az 1993-as GATT-
tárgyalásokon egy tömbként álltak ki 
a francia kezdeményezésű „exception 
culturelle”7 elképzelés mellett, így a kul-
turális és az audiovizuális szektor kima-
radt a liberalizációból.

Az Ibér-amerikai Nemzetek Közös-
sége (Comunidad Iberoamericana de 
Naciones, CIN) még nem egy nemzetkö-
zi szervezet (bár a létrehozása céljának az 
tekinthető), hanem az abban részt vevő 
huszonkét8 ország vezetőinek a rendsze-
res egyeztetése, az ibér-amerikai csúcs-
találkozók9 sorozata. A 20. század elején 
először a spanyol értelmiségi elit, majd 
a politika is felfedezte a hispanizmust, 
a Latin-Amerika népeivel való nyelvi és 
kulturális közösséget. Ez a gondolat Spa-
nyolország elvesztett nemzetközi presz-
tízsének a helyreállítását és egyúttal az 
Amerikai Egyesült Államok által támo-
gatott pánamerikanizmus előretörésének 
a megakadályozását is szolgálta. A Fran-
co-rendszer támogatta a hispanizmust, és 
a második világháború befejezése utáni 
teljes külpolitikai elszigetelődésekor a 
brit Nemzetközösséghez hasonló „hispán 
nemzetközösség”10 gondolata is felmerült.

A demokratikus fordulat után a spanyol 
külpolitika szakított az elképzeléssel, és 
1976-ban megszületett az Ibér-amerikai 
Nemzetek Közösségének11 a koncepciója, 
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amelybe – a korábbi hispanizmustól elté-
rően – beletartoznak a portugálul beszélő 
államok, így Brazília és Portugália is,12 de 
a vezető szerepet természetesen Spanyol-
ország játssza. A CIN abban különbözik 
a Nemzetközösségtől és az OIF-től, hogy 
míg azok röviddel az egykori gyarmat-
birodalom felbomlása után jöttek létre, 
addig az előbbi első csúcstalálkozója és 
az országok többségének a függetlenné 
válása közt több mint 150 év telt el, és 
ez idő alatt nem jött létre semmiféle kö-
zös politikai struktúra. Felmerült,13 hogy 
a brit példa alapján a spanyol király14 
szimbolizálná az egységet, ám az ötlet a 
latin-amerikai országok egyértelmű el-
lenállását váltotta ki. Az 1991-ben indult 
ibér-amerikai csúcstalálkozók rendszerét 
elsősorban Spanyolország ösztönözte, 
amely nem rendelkezett akkora hatalom-
mal az érdekei kikényszerítésére, mint az 
USA. Egyes kérdésekben közöny, néhány 
ponton akadozó kooperáció mutatkozott, 
de a kultúra és az oktatás az együttműkö-
dés sikeres területének tekinthető.

A portugál nyelv és kultúra Portugália 
határain kívüli jelenléte és terjedése a 15. 
századra, a felfedezések idejére nyúlik 
vissza. A portugál ajkú világ azonban 
rendkívül összetett, hiszen az anyaor-
szágnál jóval nagyobb Brazília már 1822 
óta független, míg az afrikai gyarmatok 
csak egy elhúzódó háborús időszak után, 
néhány évtizede nyerték el a független-
ségüket. Ám valamennyinek a politikai 
napirendjéről hosszú időre lekerült az 
anyaországgal való jó viszony ápolásá-
nak a kérdése, az pedig inkább Európa 
felé fordult.

Később Brazília közvetítésével indult 
meg az együttműködés Portugália és az 
egykori afrikai gyarmatai között, elsősor-
ban kulturális-nyelvi területen,15 ugyanis 
a politikai okok mellett az előbbinek a 
korlátozott gazdasági kapacitása is gá-
tat szabott a kooperációnak. A portugál 
ajkú afrikai államok16 1992-ben létrehoz-
ták a Portugál Hivatalos Nyelvű Afrikai 
Országok (PALOP)17 közösségét, ám az 
öt országot összefogó, intézményesített 
struktúra sokáig nem jött létre. 22 évvel 
később, 2014-ben egy új intézménynek, 
a Portugál Hivatalos Nyelvű Afrikai 
Országok Fórumának (FORPALOP)18 a 
létrehozásával akarták az Ötök (Grupo 
dos Cinco) dinamizálni a kapcsolatokat. 
A luzofón Afrika államai sokáig inkább 
a Portugál Nyelvű Országok Közössége 
(CPLP)19 keretében aktivizálódtak, azon 
belül alakították egymás között is az 
együttműködéseket.20

A portugál nyelvű országok (az af-
rikaiak mellett Portugália és Brazília) 
állam- és kormányfői először 1989 no-
vemberében találkoztak,21 míg a külügy-
miniszterek 1994-ben. Ez utóbbi résztve-
vői megegyeztek egy, az Ibér-amerikai 
Nemzetek Közösségével szellemi rokon-
ságot mutató tömörülés megalakításáról, 
az állam- és kormányfők állandó jellegű 
csúcstalálkozóinak a megkezdéséről, és 
hogy az együttműködés székhelye az 
anyaország fővárosa, Lisszabon lesz, ahol 
mindegyik érintett ország külképviselet-
tel rendelkezik. Az állam- és kormányfők 
1996. július 17-i lisszaboni csúcstalálko-
zója megerősítette a külügyminiszterek 
nyilatkozatát, és ezzel létrejött a CPLP.22
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Fontos még megemlíteni, hogy az em-
lített világnyelvekre épülő mind a három 
szervezet „anyaországának” a kezdetek-
től tekintettel kellett lennie az EK/EU-
előírásokra, az abból adódó kötelezettsé-
geikre.

A bipoláris rend bukása után, a Szov-
jetunió felbomlásával több korábbi nagy-
hatalom is ráébredt az egykori kulturális 
kisugárzásuk felélesztésének a politikai 
hasznára. Ezek egyike volt Törökország, 
amelynek kezdeményezésére 1992-ben 
Bakuban, majd Isztambulban találko-
zott Azerbajdzsán, Kazahsztán, Kirgi-
zisztán, Üzbegisztán, Türkmenisztán és 
Törökország kulturális minisztere, ahol 
kinyilvánították a közös kulturális ke-
retekben való együttműködés, a török 
kultúra és művészet támogatása iránti el-
kötelezettségüket. 1993. július 12-én Al-
matiban írták alá az egyezményt, amely 
létrehozta a Török Kultúra Nemzetközi 
Szervezetét,23 (TÜRKSOY24). 2009-ben 
négy ország25 létrehozta a Török Nyel-
vű Országok Együttműködési Tanácsát 
(a továbbiakban Török Tanács), amely 
egy nemzetközi kormányközi szervezet, 
s a négy fő pillérét a közös történelem, 
a közös nyelv, a közös identitás és a kö-
zös kultúra jelenti. A TÜRKSOY-t ké-
sőbb a Török Tanácsba integrálták, s ma 
már többek között ahhoz kapcsolódik a 
Türk Akadémia26 vagy a Türk Kultúra és 
Örökség Alapítvány27 is.

A vizsgált együttműködések közül a 
Frankofónia Nemzetközi Szervezete kö-
zel 50 éves múltra tekinthet vissza, míg 
a többi kooperáció a bipoláris világrend 
bukása után, a kilencvenes évek elején 

indult meg, majd az ezredfordulót köve-
tően kapott nagyobb lendületet. Az egyes 
szervezetekhez tartozó országok és azok 
együttes lakosainak a száma tekintetében 
is az OIF emelkedik ki (54 tag, 900 mil-
lió fő). Ezeket az értékeket csak az ibér-
amerikai együttműködésé közelíti meg, 
de annak is csupán fele annyi tagállama 
és kétharmadnyi lakossága van (22 tag, 
650 millió fő). A portugál nyelvű szerve-
zetek (CPLP: 9 tag, 266 millió fő; PALOP: 
5 tag, 57 millió fő) és a TÜRKSOY (6 
tag, 134 millió fő) jóval kisebb közössé-
get fognak át.

A szervezetek létrejöttének konkrét céljai

A felsorolt kormányközi együttműködé-
sek céljai között a közös nyelv és kultúra 
megőrzése eltérő hangsúlyokkal szere-
pel, ezt különböző stratégiai dokumentu-
mokban is megfogalmazták.

A nyelv – mint közös érték és örökség – 
alapján létrehozott frankofón együttmű-
ködés a legfőbb céljának a francia nyelv-
nek a globálisan elterjedt angollal szem-
beni védelmét tekinti. A szervezet az 
amerikanizáció uniformizáló hatásával 
szemben a nyelvi és kulturális sokszínű-
ség támogatását hangsúlyozza. A nyelvi 
fenyegetettség érzését jól mutatja, hogy 
a franciák 1992-ben(!) úgy döntöttek, 
alkotmányba is kell foglalniuk, hogy az 
ország államnyelve a francia. Napjaink-
ban a nyelvi vetélkedés legfőbb színte-
rei a nemzetközi szervezetek, az oktatás 
– különösen a felsőoktatás –, a kutatás-
fejlesztés, valamint az internet. Az OIF 
egyik explicit törekvése, hogy az angol és 
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a német mellett a francia továbbra is az 
EU munkanyelve maradjon.

Az ibér-amerikai kooperáció közép-
pontjában a gazdasági és szociális fejlő-
dés előmozdítása áll, de az oktatás és a 
kultúra együttes fejlesztése, valamint a 
tudás és az ismeretek közös piacának a 
megteremtése is a célok között szerepel.

A PALOP profilját a politikai jellege 
határozza meg, a prioritásai között azon-
ban megjelenik a luzofón Afrika kulturá-
lis és oktatási fejlesztése, az együttműkö-
dés további mélyítése is.

A jóval aktívabb CPLP már a megala-
pításától fogva kiemelt célként kezelte a 
nemzetközi együttműködés fejlesztését 
az oktatás, a tudomány, a kultúra, a mé-
dia és a sport terén, és természetesen a 
portugál nyelv megőrzését, terjesztését 
elősegítő projektek támogatását is. Bár 
a CPLP politikai kezdeményezésként 
határozza meg önmagát, az együttmű-
ködés kulturális és nyelvi téren is igen 
aktív.

A TÜRKSOY tevékenységének alap-
vető célja a török népek közti kulturális 
kapcsolatok erősítése, a közös kulturális 
örökség megőrzése az eljövendő nemze-
dékek számára, illetve annak megismer-
tetése a világgal. A kifejezett kulturális 
célok mellett azonban vitathatatlanul 
meghúzódik a háttérben egy politikai 
érdekrendszer.

Mindegyik szervezet aktív a kul-
turális együttműködés terén, ám a 
politikai szál, a gazdasági érdek hol 
egyértelműbben, hol kevésbé, de szintén 
megjelenik. Míg az OIF és a TÜRKSOY 
inkább a kultúrára helyezi a hangsúlyt, 

addig az ibér-amerikai együttműködés és 
a CPLP alapvetően politikai társulás, de 
mindkettő a kultúra területén a legsike-
resebb.

Intézményesülés

A Frankofónia Nemzetközi Szervezeté-
nek (OIF) a legfőbb szerve az állam- és 
kormányfők találkozója (csúcstalálkozó), 
amelyet kétévente rendeznek meg. Akkor 
választják meg a szervezet főtitkárát, aki 
amellett hogy vezeti a frankofónia intéz-
ményrendszerét, irányítja az OIF politi-
káját, ő a közösség hivatalos képviselője, 
szóvivője is. A frankofón állam- és kor-
mányfők első alkalommal 1997-ben vá-
lasztottak28 főtitkárt29 a szervezet élére. 
A csúcstalálkozókon kívül zajlanak ál-
landó és ad hoc miniszteri értekezletek 
is. Az állandók közül a legfontosabbak 
azok, amelyeken a külügyminiszterek 
(vagy a frankofón ügyekért felelős mi-
niszterek) találkoznak, de rendszeresen 
összeülnek az oktatási, az ifjúsági és 
sportminiszterek is; a kulturális minisz-
terek viszont csak alkalmanként egyez-
tetnek.

Az Ibér-amerikai Nemzetek Közössé-
gének intézményesülése terén is történ-
tek konkrét lépések. Bár Spanyolország 
volt az együttműködés legfőbb ösztön-
zője, fontos szempont volt, hogy a kez-
deményezés Latin-Amerikából induljon. 
Mexikó 1990-ben bejelentette, hogy a 
következő évben megrendezi az első csú-
csot. Ezzel a találkozók sorozata valóban 
Latin-Amerikában kezdődött, és így az 
Amerika felfedezésének kerek ötszázadik 
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évfordulójához (1992) kapcsolódó ellen-
érzéseket is sikerült elkerülni.

A huszonegy érintett állam- és kor-
mányfő első találkozóját tehát 1991-ben, 
egy egykor fontos gyarmati városban, 
Guadalajarában (sőt egy gyarmati épü-
letben) rendezték, és nem a hatalmas Me-
xikóvárosban, ahol az szinte „elveszett” 
volna. A résztvevők a további kooperáció 
intézményi kereteként egy rugalmas, nem 
állandó struktúrát30 hoztak létre, amely a 
latin-amerikai vezetők megnyugtatását 
és a spanyol visszafogottság bizonyítását 
szolgálta, s az együttműködés szerves 
fejlődését, „természetességét” hangsú-
lyozták. Egyetlen „szerve” az Ideiglenes 
Titkárság (Secretaría Pro-Témpore) volt, 
amely mindig abban az országban mű-
ködött, ahol a soron következő csúcsot 
rendezték. Emellett gyorsan kialakult a 
miniszteri szintű találkozók rendszere 
is; az első éppen az oktatási minisztere-
ké volt: az Ibero-amerikai Oktatásügyi 
Konferencia.

A rendszer működtetésében érdekelt 
Spanyolország rugalmasan állt a latin-
amerikai országok témafelvetéseihez, a 
programok finanszírozásának a terhét 
nagyrészt magára vállalta, bár a kilenc-
venes évek második felétől az EU-tagság 
miatt szűkült a mozgástere. A latin-ame-
rikai államok aktivizálódása előtérbe 
hozta a kulturális kapcsolatokat, amelyek 
már nem az egykori gyarmattartók esz-
közének tűntek, hanem egy olyan lehető-
ségnek, amely akár politikai vagy gazda-
sági haszonnal is járhat.

A spanyol diplomácia dinamizálódását 
mutatja, hogy az 1998-as portói csúcson 
egy állandó szerv létrehozását javasolta. 

Egy évvel később, Havannában megkap-
ta hozzá a támogatást, és 2000-ben meg 
is kezdte működését a madridi székhe-
lyű Ibero-amerikai Együttműködés Tit-
kársága31 (SECIB32). Ám az, hogy az új 
szervezet egyre aktívabban lépett fel a 
nemzetközi színtéren, mind nagyobb ön-
állóságra törekedett, a latin-amerikai ve-
zetőket aggodalommal töltötte el, mivel 
Spanyolország növekvő befolyását látták 
benne.

A mindkét oldalon tapasztalt elégedet-
lenség miatt a helyzetet felülvizsgálták, 
és a volt brazil elnök, Fernando Henrique 
Cardoso vezetésével készült egy jelen-
tés,33 amelynek nyomán egy, az elődjénél 
szélesebb, de a spanyol elképzeléseknél 
szűkebb jogkörrel rendelkező főtitkár-
ság34 (SEGIB35) jött létre 2005-ben. En-
nek a finanszírozását is Spanyolország-
nak kell állnia, és a vezetője nem lehet 
spanyol. Az Ibero-amerikai Főtitkárság 
feladata a rendszer koordinálása, a csú-
csok előkészítése és határozatainak nyo-
mon követése. A főtitkárság mellett négy 
szektoriális ibér-amerikai szervezet36 is 
létrejött. A források racionalizálása érde-
kében az öt kormányközi szervezet mű-
ködésének az összehangolására, a közös 
stratégia, közös tervezés kialakítására 
vonatkozóan már történtek lépések.37 
A szektoriális intézmények közül té-
mánk szempontjából kiemelendő az Ibér-
amerikai Államok Oktatási, Tudományos 
és Kulturális Szervezete,38 amelynek ma 
huszonkét tagja van,39 és az 1991-es gua-
dalajarai csúcs óta az oktatási miniszte-
rek konferenciáját támogatja, a hozzá de-
legált oktatási, tudományos és kulturális 
programokat hajtja végre.
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A PALOP-országok között még nem 
alakultak ki a működés szilárd szervezeti 
keretei, a FORPALOP megalakításáig a 
multilaterális együttműködés színtere ki-
zárólag a CPLP volt.

A Portugál Nyelvű Országok Közössé-
gének a legfőbb szerve az állam- és kor-
mányfők kétévente rendezendő konfe-
renciája, és fontos szerep hárul a külügy-
minisztereket összefogó Miniszterek Ta-
nácsára is. A döntéseik végrehajtását az 
Állandó Egyeztető Bizottság felügyeli, 
amely havonta ülésezik. A legfőbb vég-
rehajtó szerv azonban a CPLP főtitkársá-
ga, amelyet a nagy tekintéllyel rendelke-
ző főtitkár vezet. Természetesen vannak 
szektoriális miniszteri találkozók is, így 
az általunk vizsgált témákban például 
az oktatás, a tudomány és a technológia 
terén. A CPLP-ben van egy különleges 
fórum, az együttműködés főbb pontja-
inak a találkozója,40 amelyen a tagálla-
mok felvetnek egy-egy nemzeti ügyet, 
problémát, s arra a közösség keretein 
belül igyekeznek megoldást találni. Ez 
egyfajta válságkezelési fórum, amelynek 
a létrejötte a tagállamok közötti rendkí-
vül aszimmetrikus gazdasági függőségre 
vezethető vissza: ugyanis – különösen 
az afrikai államok számára – létkérdés a 
Brazíliával kialakított gazdasági együtt-
működés.

A TÜRKSOY legmagasabb rangú tes-
tülete a Kulturális Miniszterek Állandó 
Tanácsa (a továbbiakban: Állandó Ta-
nács). A tagállamok kulturális miniszte-
rei az országok ábécérendje szerinti sor-
rendben hat hónaponként egy-egy koordi-
nátort választanak, aki elnököli a tanácsi 
üléseket. A szervezet kialakításakor az 

UNESCO modelljét követték annyiban, 
hogy a legfőbb adminisztratív szereplő 
ez esetben is a főtitkár. Az alapítóok-
mány szerint a helyettesét Törökország 
küldi, a török kulturális miniszter jelö-
li ki. A szervezet székhelye Ankarában 
van, hivatalos nyelve a török, és a költ-
ségvetéséhez Törökország járul hozzá 
a legnagyobb mértékben.41 Ankarának 
tehát igen nagy logisztikai, pénzügyi és 
intézményi befolyása van a TÜRKSOY-ra.

Összességében elmondható, hogy az 
intézményesülés a kilencvenes években 
indult meg igazán: azóta az állam- és kor-
mányfők csúcstalálkozója mellett a szak-
miniszterek is rendszeresen találkoznak. 
A főtitkároknak mindenütt fontos és 
szimbolikus szerepük is van. Franciaor-
szág befolyása a frankofón világban egy-
értelmű, de csak áttételesen jelenik meg; 
Spanyolország nem tudott áttörést elérni 
az ibér-amerikai együttműködésben, pe-
dig a háttérben Madrid jelenti a szelle-
mi és anyagi motort. Portugália egykori 
anyaországként már nem játszik akkora 
szerepet, mint a többi volt gyarmattartó, 
ezért inkább a népesség, a gazdasági erő 
szempontjából egyaránt nagyobb Brazí-
lia tűnik a viszonyítási pontnak a többi 
állam számára. Törökország nyíltan tá-
mogatja és céljaira felhasználja a kultu-
rális szervezetet.

A szervezetek létrejöttének közös alapja:
a nyelv

A nyelv önmagában és a kultúra hordozó-
jaként is mindegyik szervezetben külön-
leges figyelmet kap. A nyelv folyamatos 
figyelmet, támogatást igényel, ugyanis 
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ahol nincsenek meg a nyelvi örökség 
megőrzésének és fejlődésének a feltételei 
(megfelelő szintű oktatás, közigazgatási 
rendszer, kulturális és irodalmi élet), ott 
az veszélybe kerülhet, hiszen nem – vagy 
nem kellő mértékben – tudják azt elsajá-
títani, használni az emberek.

A Frankofónia Nemzetközi Szervezeté-
hez 84 olyan ország tartozik, ahol a fran-
cia nyelvet használják.42 Közülük 32-ben 
az a hivatalos nyelv, de a többi esetében 
is kiemelt szerepet kap az oktatásban.43 
Franciául az öt kontinensen összesen 
274 millió ember beszél, s valamivel ke-
vesebb mint a felének (110 millió főnek), 
azaz a világ lakosságának 2-2,5 százalé-
kának az az anyanyelve. Ez az arány 100 
éve nagyjából változatlan.

A legtöbb ember által valamilyen szin-
ten használt nyelvek sorában a hatodik a 
francia, mivel bár írásban az angol után 
a második, de beszédben csak a kilen-
cedik. A francia nyelv jelentőségét tehát 
inkább a kultúrában és a nemzetközi 
szervezetekben betöltött szerepe adja, 
míg a mindennapi beszéd terén háttérbe 
szorult. Számos nemzetközi szervezet-
ben hivatalos vagy munkanyelv a fran-
cia, hiszen egymástól távol eső – sőt, 
különböző kontinenseken fekvő – or-
szágokban használják, és nem „csak” 
egyetlen, nagyobb tömbben elhelyezkedő 
országcsoport nyelve, mint például a spa-
nyol. Továbbá az angol mellett az egyet-
len olyan nyelv, amelyet a Föld mindkét 
féltekén tanítják. A francia nyelv Észak-
Amerikában (Kanada) a kulturális iden-
titás kifejezése; az afrikai kontinensen az 
oktatás, a modernitás eszköze; Kelet- és 
Közép-Európában pedig az Európához 

tartozást jelenti. A franciául beszélők 
60 százaléka 30 évnél fiatalabb; a prog-
nózisok szerint 2050-re 700 millióra fog 
emelkedni a számuk.

„Számos országban vannak viták a 
helyesírásról. Franciaországot mégis 
megkülönbözteti a többitől az, hogy mi 
a szavak írásmódját a kultúra részévé 
emeltük. … Aki nem tudja pontosan le-
írni a szavakat, azt megbélyegzik”, és ha 
a tudományban vagy egyéb területen hi-
bázik valaki, azt megbocsátják neki, „de 
ha rossz helyre tesz(el) egy ékezetet, az 
vallásgyalázással ér fel”.44 Így érthető, 
hogy a Frankofónia Nemzetközi Szerve-
zete által évente megrendezett helyesírási 
versenyre százak jelentkeznek, és a ren-
dezvényt a televízió is közvetíti.

A portugál nyelv a spanyolhoz áll a 
legközelebb, bár kiejtésben több rokonsá-
got mutat a franciával. A tíz és fél millió 
lakosú anyaország méreteiből adódónál 
jóval nagyobb súlyt képvisel a világban, 
ami a 188 milliós BRICS-országnak, 
Brazíliának köszönhető. A portugál az 
angol és a spanyol után a harmadik leg-
többet beszélt nyugati nyelv,45 megelőzve 
még a franciát is, ugyanis az az egyko-
ri gyarmatain, amelyek szinte minden 
kontinensen46 megtalálhatóak, közel 240 
millió ember anyanyelve.

A portugál nyelv megőrzésének érdeké-
ben a PALOP az EU-val és az ENSZ-szel 
több hivatalos megállapodást is kötött, 
hiszen a nyelvi együttműködés létkér-
dés a portugálul beszélő afrikai országok 
esetében. A PALOP-hoz tartozó államok 
ugyanis földrajzilag távol helyezkednek 
el egymástól, a környező országok hi-
vatalos nyelvei (az angol és a francia) 
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pedig erős hatást, külső (vagy externális) 
nyomást gyakorolnak rá, így a PALOP 
nyelvpolitikájára. A nyelvi egység terén 
azonban a CPLP alkotott maradandót.

Mivel a nyelv a legfőbb összekötő ka-
pocs, a rá vonatkozó közös szabályok 
lefektetése mindig is alapvető részét je-
lentette a szervezet tevékenységének, 
ugyanis az elsajátításuk meglehetősen 
hiányos a volt gyarmatokon. A nyelv-
használat szintje nemcsak alacsony, de 
az egyes afrikai országokon belül is nagy 
eltérések mutatkoznak. Ez arra a jelleg-
zetességre vezethető vissza, hogy a gyar-
matosításkor a portugálok nem hatoltak 
be mélyebben a meghódított területekre, 
a központi irányítás a partvidéken jött 
létre, és a belső régiók sokszor szinte 
semmilyen kapcsolatban sem álltak a fő-
várossal. Mivel a luzofón Afrika és Kelet-
Timor vidéki területein sok gyermek nem 
jár iskolába, az oktatásért felelős ottani 
tisztségviselők azt kérték Portugáliától47 
és Brazíliától, hogy segítsék az oktatás és 
azzal együtt a portugál nyelv elterjedé-
sét. Sok portugál ajkú afrikai országban 
a hiányos nyelvtudás miatt kötelezővé 
teszik annak az iskolai oktatás keretében 
történő tanulását, hogy az afrikai fiatalok 
folyékonyan tudjanak beszélni egy világ-
nyelven, ami nagy segítség lesz a későbbi 
életükben.

A nyelvi együttműködés legfőbb ered-
ménye a helyesírási egyezmény,48 amelyet 
1990. december 16-án a CPLP hét alapí-
tó tagállama írt alá Lisszabonban,49 és a 
Brazíliában, illetve Portugáliában hasz-
nálatos helyesírási szabályokat egysége-
síti.50 Ugyanis nemcsak a beszélt nyelvi 

változatok, de a helyesírás is az anyaor-
szágétól51 eltérően alakult a közel 200 éve 
független Brazíliában. Az egyezmény 
tartalmát és jogi konzekvenciáit illetően 
sokáig nem jött létre konszenzus, s ennek 
hátterében sokan Brazília geopolitikai és 
gazdasági érdekeit sejtik. Az egyezmény 
megszületése után52 18 évvel53 a portu-
gál parlament végre megnyitotta az utat 
annak életbe lépéséhez, és egy átmeneti 
periódus után – amikor a korábbi és az új 
verzió is megengedett volt –, 2015. május 
13-tól Portugáliában kötelezővé vált az 
új szabályozás. Brazíliában, ahol a por-
tugálul beszélők mintegy 80 százaléka 
él, 2016-ban zárult le az átmeneti idő-
szak, s ugyanabban az éven lépett életbe 
az egyezmény a Zöldfoki-szigeteken is. 
Angola és Mozambik még nem ratifikál-
ta azt, és más PALOP-országokat is arra 
kértek, hogy támogassák őket a Portugá-
liával folytatott vitájukban.

Az egységesítési törekvés mögött egy-
értelműen politikai és gazdasági okok 
állnak, a nyelv „elbrazilosodása” a dél-
amerikai ország állampolgárai számára 
jelent előnyt (például az egymás közti 
kereskedelmi egyezmények jogi értelme-
zésekor vagy az irodalmi művek, színhá-
zi előadások, mozifilmek könnyebb ter-
jesztésében). Továbbá hangsúlyozni kell, 
hogy a dialektus eltérései a luzofónok 
számára az identitásuk54 részét jelentik.

Egy másik fontos siker a Portugál 
Nyelv Nemzetközi Intézetének (IILP)55 
a megszületése, amelyről az érintettek 
már 1989-ben, az állam- és kormány-
fők első csúcstalálkozóján megegyeztek, 
de csak tíz évvel később valósulhatott 
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meg.56 Az IILP alapvető célja a nyelv 
népszerűsítése, védelme és gazdagítása; 
a munkatársai között vannak diplomaták, 
nyelvészek, írók, oktatási szakemberek, 
politikusok, de még színészek is. Az in-
tézet egyik legnagyobb vállalkozása – s 
egyben a CPLP nyelvpolitikájának a sa-
rokköve is57 – az a kezdeményezés, hogy 
a portugál az ENSZ hivatalos nyelve le-
gyen. Brazília demográfiai, gazdasági 
helyzete, illetve a portugál nyelv négy 
kontinensen való jelenléte kellően igazol-
ja ezt a törekvést.

A spanyol nyelvnek is sok változata él: 
nagy különbségek vannak Spanyolor-
szág és a hispán Amerika között, mind 
a kiejtésben, mind a szóhasználatban. 
A szabályozás és az egységes helyesírás 
kialakítása érdekében 1951-ben Mexi-
kóban létrehozták a spanyol ajkú világ 
akadémiáinak unióját, a Spanyol Nyelvű 
Akadémiák Szövetségét. 1995-ben, az 
argentínai San Carlos de Barilochéban 
tartott ibér-amerikai csúcson elfogadták 
a spanyol-portugál nyelvnek mint kö-
zös történelmi örökségnek a kölcsönös 
és intézményes elterjesztéséről, azaz e 
nyelvek védelméről, fejlesztéséről, illetve 
amennyiben az a hivatalos nyelvtől eltér, 
a második nyelvként történő tanításáról 
az ibér-amerikai országokban szóló hatá-
rozatot.

A TÜRKSOY esete ebből a szem-
pontból is különleges. A türk vagy török 
nyelvcsaládba tartozó harminc nyelv58 
körülbelül 180 millió ember anyanyel-
ve, akiknek majdnem fele, 80 millió a 
törökországi törököt beszéli. A közép-
ázsiai országok az identitásukat a török 

kultúrára alapozzák, ami így nemcsak a 
múltba, de a jövőbe is mutat. A hat tö-
rök nyelvű (alapvetően muszlim) ország 
megszenvedte a ruszifikációt (oroszosí-
tás), s nemzedékek sora nőtt fel a Szov-
jetunióban az anyanyelvük ismerete nélkül. 
A közös kulturális alap nemcsak a szovjet 
homogenizációval, de a globalizáció ha-
sonló hatásaival szemben is összefogásra 
ösztönözte ezeket az országokat. Ma ez 
a kulturális megközelítés nem csupán az 
oroszokat, de például a kurdokat is kizár-
ja az államalkotó népek közül. A kultúra 
tehát nemcsak a múlt öröksége, de az ön-
álló identitás megteremtésének az alap-
ja is. Nem véletlen, hogy a TÜRKSOY 
fordítja le a legtöbb művet az egyik török 
eredetű nyelvről a másikra, közvetít a tö-
rök nyelvű irodalmak között, és a legjob-
ban támogatja azokat.

Sajátos eszközök, akciók, programok

A szervezetek tevékenységét vizsgálva 
kiemelhető néhány olyan példa, amely 
csak nemzetközi keretekben működik, 
azaz a multilaterális szint a nemzetközi 
kulturális együttműködés további tere-
it hozza létre. Ide sorolható az igénybe 
vehető erőforrások, pénzügyi alapok kö-
rének a bővítése, új intézmények (egye-
tem, média) létrehozása, közös kulturális 
programok indítása a szervezeten belül 
és kívül, regionális versenyek megszer-
vezése, az összetartozás jeleként nemzet-
közi napok, fesztiválok, díjak alapítása.
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- Az erőforrások, pénzügyi alapok köré-
nek a bővítése

A nemzetközi szervezetek által létreho-
zott pénzügyi alapok tevékenységére jó 
példa az OIF két alapjának a működése. 
Az egyik a művészek mobilitását támo-
gatja, a másik a francia nyelvű feltörek-
vő államok (a Globális Dél) filmjei és 
audiovizuális termékei anyagi támoga-
tását szolgálja. Az utóbbinak59 az 1988-
ban létrehozott utóda, a Frankofónia 
Képe Alapítvány60 évi 900.000 euró fe-
lett diszponál. Ebből évente ötven pro-
jektet támogathat, felerészt mozifilme-
ket, felerészt audiovizuális termékeket. 
A Frankofónia Nemzetközi Szervezete – a 
francia külügyminisztériummal együtt-
működésben – a szubszaharai térségben 
tevékenykedő producereket, filmforgal-
mazókat és mozitulajdonosokat támo-
gatja annak érdekében, hogy növeljék az 
afrikai filmek kínálatát a helyi mozikban. 
1998-ban a frankofón sajtó támogatására 
is létrehozott az OIF egy alapot,61 hogy e 
téren is ösztönözze a pluralizmust és a jó 
minőséget a fejlődő országokban.

De ide sorolható az IBERMEDIA62 is, 
amely 1998 óta támogatja az ibér-ameri-
kai régióban készülő filmeket és audio-
vizuális projekteket. A program többek 
között technikai és pénzügyi segítséget 
nyújt a tagállamok független producerei 
által benyújtott koprodukciós projektek-
hez.

Érdekes kezdeményezést hirdetett meg 
Spanyolország a 2005-ös salamancai 
ibér-amerikai csúcstalálkozón: az „Ok-
tatást adósságért” programot. Madrid ez 

alapján elenged a legszegényebb latin-
amerikai államok adósságából annyit, 
amennyit azok oktatásra és oktatásfej-
lesztésre költenek.

1992-ben Madridban rendezték meg a 
második ibér-amerikai csúcstalálkozót, s 
azon Amerika felfedezésének 500. évfor-
dulója kapcsán jelentős hangsúlyt kapott 
a történelmi közösség gondolata. A ta-
lálkozón az ún. Őslakos Alap (FILAC)63 
létrehozataláról is döntöttek, ami spanyol 
részről egy gesztus volt az egykori konk-
visztádorok miatt az országot támadó 
indián őslakosság szervezetei felé. 
A szervezet első közgyűlését Bolíviában 
tartották,64 1995. május 20–22. között, s 
azóta kétévente rendezik meg, a huszon-
két tagállam65 képviselőjének, illetve az 
ott élő őslakos népek tizennyolc delegált-
jának a részvételével. Mivel a kulturális 
identitás tiszteletben tartása az őslakos 
népek önmeghatározásának az alapja, a 
FILAC segíti a politikai dialógus kiépí-
tését, a gazdaság fejlesztését (kézműves 
termékek, zöld gazdaság, városiasodás 
stb.), valamint az oktatás terén kialakított 
együttműködést.

- Új intézmények létrehozása

Az OIF négy speciális intézményt66 
hozott létre, köztük a Senghor Egye-
temet67 és a TV5 Monde-ot. Egy 
frankofón egyetem megalapításának 
a tervéről már az 1989. májusi dakari 
csúcson döntöttek, de a megvalósítása 
csak 1990. november 4-én kezdődött 
meg hivatalosan. Az Alexandriában mű-
ködő Senghor Egyetem nemzetközileg 
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is elismert diplomákat bocsát ki, olyan 
szakterületeken, amelyek az afrikaiak 
számára különösen fontosak (pl. oktatás, 
környezetvédelem, egészségügy, kultu-
rális örökség). Az 1984. január 2. óta mű-
ködő TV5 Monde egy világszerte össze-
sen kétszáz országban fogható frankofón 
televízióhálózat (és egyúttal a világ 3. 
legnagyobb nemzetközi TV-hálózata).

2014 decemberében, a veracruzi csú-
cson döntöttek az Ibér-amerikai TV-csa-
torna (Canal Iberamericano) elindításá-
ról, amely először jeleníti meg a közössé-
get egy egységként, és jól láthatóvá teszi 
az együttműködést. A csatorna létreho-
zásával az volt a cél, hogy támogassa az 
audiovizuális koprodukciókat, ösztönöz-
ze a kreativitást, és erősítse a közszolgá-
lati televíziókat. Az oktatási, kulturális 
és tudományos tartalmak előállítására 
vonatkozó igény kielégítése mellett a 
műszaki konvergencia támogatása, a tár-
sadalmi kohézió erősítése is célként fo-
galmazódott meg.

A nyolc nemzeti TV-állomásból álló 
TV CPLP egy kizárólag portugál nyel-
ven sugárzó nemzetközi televízióhálózat, 
amelyet 1996-ban hozott létre a CPLP, és 
az UNESCO, valamint a portugál kor-
mány is támogatja.

De nem csak a közös nyelv előnyeit 
használhatják ki ezek a közösségek. 
A TÜRKSOY Ifjúsági Kamarazeneka-
rát 2010-ben alapították a tagországok,68 
s az 2017-ben, a szervezet fennállásának 
25. évfordulóján az összetartozásukat 
szimbolizálta. Hogy ezt kifelé is sugá-
rozza, a balkáni országokba indult kon-
certkörútra.

2017 májusában a CPLP kulturális mi-
niszterei69 arról döntöttek, hogy a szer-
vezet keretében létrehozzák a Kulturális 
Örökség Bizottságot,70 amelynek célja, 
hogy összefogja a tagállamok közintéz-
ményeit ezen a területen.

- Közös programok a szervezeten belül és 
kívül

A multilaterális szint magától értető-
dő eszköze a közös programok indítása. 
Az ibér-amerikai programok és kezde-
ményezések a kormányközi együttmű-
ködés legfontosabb, legsikeresebb lehe-
tőségei. Egy-egy programban legalább 
hét, egy kezdeményezésben minimum 
három országnak kell részt vennie. Je-
lenleg tizenkét program és két kezde-
ményezés működik, amelyek közül csak 
kettőt emelnék ki. A 2011-ben indított 
Ibermúsicas program71 többek között a 
zeneművészetben megjelenő sokszínű-
séget, annak megismertetését szolgálja, 
így megjelenik benne az ibér-amerikai 
zenei koprodukciók ösztönzése is. Ve-
nezuela javaslatára és az ottani tapaszta-
latokra (El Sistema) alapozva 2009-ben 
elindították az Iberorquestas ifjúsági 
programot,72 hogy a zenekarok és kóru-
sok segítségével a fiatalok – különösen a 
hátrányos helyzetűek – zenélését ösztö-
nözve segítsék a társadalmi integrációt, 
a bűnmegelőzést. Itt említhető meg, hogy 
a frankofónia keretében időközönként az 
afrikai filmek egy válogatását ajánlja fel 
a szervezet a mozitulajdonosok és a film-
forgalmazók számára.
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Az e tanulmány keretében vizsgált 
szervezetek számos nemzetközi vagy 
regionális szervezettel (ENSZ, EU, AU) 
kötnek együttműködési megállapodást. 
Érdekes kezdeményezés a három nyelvi 
térség (TEL73), amely a francia, a spanyol 
és a portugál nyelvű régiók kooperáció-
ja. 2001 márciusában Párizsban tartot-
tak egy megbeszélést74 arról, hogy mi-
lyen, a globalizáció okozta kihívásokkal 
kell szembenézniük a részes feleknek. 
A 2001. június 10-én megrendezett első 
találkozón az együttműködés különbö-
ző formáiról és a kulturális sokszínűség 
védelméről egyeztettek. Végül magát a 
TEL-t 2013. szeptember 26-án, a nyel-
vek európai napján hozta létre az OEI, az 
OIF és a CPLP, amikor is elindították a 
Nyelvek Európai Újságját75 is. 2016-ban 
nyolcvanegy tagállam és három kormány 
vett részt a párizsi székhelyű struktúrá-
ban.

- Regionális versenyek szervezése

A Frankofón Játékok76 művészeti77 és 
sportesemények kombinációja, amelyet 
1989 óta négyévente tartanak (a Nemzet-
közösségi Játékokhoz hasonló koncepció 
alapján). Az elsőn, 1989 júliusában, Ca-
sablancában harmincnyolc ország 1700 
küldötte vett részt, míg 2017 júliusában 
az elefántcsontparti Abidjanban ötven-
négy államból, több mint kétszer annyian 
(3500 fő). Az említettek mintájára a por-
tugál nyelvű országokban is négyévente 
megrendezik a Luzofón Játékokat.78 Az 
elsőre 2006 októberében Makaón került 
sor, ahol tizenegy ország 733 sportolója 

vett részt a nyolc sportágból álló verse-
nyen. Nyolc évvel később, a harmadik 
versenyen, az indiai Goán már majd-
nem tízszer annyi sportoló (7000 fő) vett 
részt, aki tizenkét országból érkeztek. 
A CPLP-játékokat79 – amelyek hasonló-
ak a Luzofón Játékokhoz – 1992 óta két-
évente rendezik meg, de ezen csak a 16 
évnél fiatalabb sportolók vehetnek részt.

Az Eurovízió Dalfesztiválhoz hason-
ló Türkvízió Dalverseny80 2013-ban de-
bütált, s azon a török nyelvű országok 
és régiók vehettek részt. Első alkalom-
mal az az évi „kulturális fővárosban”, 
Eskişehirben rendezték meg, 2013 de-
cemberében. Ám míg nálunk a győztes 
joga a következő fesztivál megszervezé-
se, ott az a következő kulturális főváros 
feladata.81

- Az összetartozás megjelenítése

Az összetartozást erősítő tevékenységek 
közé olyan szimbolikus lépések tartoz-
nak, amelyek a közös kultúra megjele-
nítését, a közös identitás építését szol-
gálják. Például: 1988 óta a frankofónia 
nemzetközi ünnepe március 20.; a CPLP-
tagállamok kulturális minisztereinek 
2009-es luandai tanácskozása óta május 
5-e a luzofón kultúra napja.82

A tematikus évek is gyakori eszköz-
ként jelennek meg a regionális együtt-
működésekben. A 2006-os ibér-ameri-
kai csúcson döntöttek a résztvevők az 
írástudatlanság elleni harc fokozásá-
ról, és 2007-et az írás-olvasás évének 
nyilvánították. A TÜRKSOY Állan-
dó Tanácsa a török iszlám történelem 
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nagy alakjának,83 a híres költő, tudós és 
filozófus születésének 1000. évforduló-
ját, 2016-ot egyhangú döntéssel Yusuf 
Has Hacib-évnek szentelte. Az 1993-ban 
elindított84 „TÜRKSOY opera napok” 
program is lehetőséget ad a jelentős török 
személyiségek fókuszba állítására: Pél-
dául a 2014-ben megrendezett 17. ilyen 
rendezvénysorozattal a nagy török szop-
rán, Leyla Gencer emlékének adóztak, 
akit „a török dívaként” (La Diva Turca) 
vagy csak „a királynőként” (La Regina) 
emlegettek.

A regionális díjak alapításának lehe-
tőségével több szervezet is él. A Fran-
kofónia Öt Kontinensének díját85 2001-
ben alapította a szervezet, olyan regény 
vagy novella elismerésére, amely nem-
csak különleges, de a francia nyelvet is 
gazdagítja. A díjjal 100.000 euró is jár, 
és a mű egyéves nemzetközi promócióját 
is biztosítják. Minden olyan első könyv-
nek lehetősége van a megmérettetésre, 
amelyet eredetileg franciául írtak, és a 
kulturális sokszínűséget jeleníti meg. 
A TÜRKSOY keretében hagyományosan 
minden évben, a „Török Világ kulturális 
fővárosa” rendezvény megnyitóján adják 
át a TÜRKSOY újságírói díját. A média 
olyan személyiségeit és intézményeit tün-
tetik ki vele, akik/amelyek tevékenysége 
a török világ gazdag kulturális örökségé-
nek a megőrzését és a jövő nemzedékének 
való átadását szolgálják, illetve nagyban 
hozzájárulnak az országok közötti kultu-
rális hidak építéséhez. A díjat jelképező 
szobrot Oguz kán legendája ihlette, aki-
nek a leszármazottai a türk népek.

Magától értetődik, hogy a regionális 
szintű fesztiválok szintén a kulturális 
együttműködés színtereit bővítik. A „Tö-
rök Világ kulturális fővárosa” program 
nyilván európai előképe alapján jött létre. 
A TÜRKSOY minden naptári évre vá-
laszt egy várost, amely a rá eső idő alatt 
a kulturális események sorozatát rende-
zi. 2010-ben, az Isztambulban rendezett 
tizedik ülésükön döntöttek a programról 
a miniszterek, és első ízben,86 2012-ben 
Asztanára esett a választás. Eddig nem 
hozták nyilvánosságra a kiválasztás so-
rán szem előtt tartandó célokat vagy kri-
tériumokat. A TÜRKSOY-tagállamok 
kulturális miniszterei a december kör-
nyéki ülésüket hagyományosan a mandá-
tuma vége felé tartó kulturális főváros-
ban tartják.87

2014-ben a CPLP-országok kulturális 
miniszterei úgy döntöttek,88 hogy ők is 
elindítanak egy hasonló programot. Az-
óta a CPLP elnökségét aktuálisan adó or-
szág választja ki azt a települést, amely 
a CPLP kulturális fővárosa89 lesz. Ez a 
város a CPLP-elnökség két éve alatt vi-
seli a címet és ad otthont a kulturális mi-
niszterek találkozójának. A 2017–2018-as 
brazil elnökség idejére Salvador90 kapta 
meg a CPLP kulturális fővárosa címet.91

A Kultúra ibér-amerikai fővárosa92 cí-
met is minden évben kiadják, de a kez-
deményező nem a nyelvi alapon létrejött 
tömörülés, hanem egy 1982-ben alapított, 
madridi székhelyű nemzetközi NGO, az 
Ibér-amerikai Fővárosok Uniója (UCCI)93 
volt, illetve annak kulturális bizottsága, 
amely az 1991-es bogotái ülésén döntött 



18 Külügyi Szemle

Környei Ágnes

a programról. A latin-amerikai orszá-
gok, Spanyolország, Portugália és An-
dorra – azaz a huszonkét ibér-amerikai 
állam –, valamint Puerto Rico és Haiti 
fővárosán kívül hat térségbeli nagyváros 
is részt vesz a szervezetben, például Rio 
de Janeiro, São Paulo és a spanyolországi 
Cádiz. Jelenleg tehát harminc tagja van 
a városok közötti együttműködésnek, 
amely tizennégy szektorban (pl. fenntart-
ható fejlődés, oktatás) folyik. A Kultúra 
ibér-amerikai fővárosa csak a hálózatban 
részt vevő város lehet, a tagok egyhangú 
döntésével. A címet első alkalommal Bo-
gotá kapta meg, és a kolumbiai főváros 
adott otthont annak a találkozónak is, 
amelyen döntöttek a programról. 2017-
ben az ibér-amerikai kulturális főváros 
Lisszabon volt.

A Nevruzt,94 azaz a perzsa újévet, a ta-
vaszi napforduló nagyon régi, több ezer 
éves ünnepét természetesen Közép-Ázsia 
országain kívül is megtartják – összesen 
közel kétmilliárd ember. A TÜRKSOY 
1995 óta rendezi meg a Nevruz Fesz-
tivált. Március 21-én, a nevruzi tűz fel-
lobbanásával kezdődik az ünnep a török 
fővárosban, amely a hónap végéig tart. 
Bár az ottomán időkben nyilvánosan ün-
nepelték a Nevruzt, ám 1991-ig hiányzott 
a Török Köztársaság hivatalos ünnepei 
közül. Hajdanán, illetve a második világ-
háborúig elsősorban az iráni diaszpórá-
val hozták összefüggésbe az ünneplést, 
majd a hetvenes évektől kezdett másfaj-
ta konnotációt kapni: a török állammal 
szembeni (szervezett) kurd ellenszegü-
lés megjelenésével az etnikai ellenállás 
szimbóluma lett. Ugyanakkor a Nevruz 

a Szovjetunió török nyelvű köztársasá-
gaiban is identitáskérdéssé vált, mivel 
a hatóságok vallási ünnepként történő 
megtartását betiltották. A Gorbacsov-
korszakban került ismét előtérbe, amikor 
egy preiszlám, inkább a természethez, 
semmint a hithez kapcsolódó ünnepként 
tekintettek rá, így engedélyezték az ün-
neplést.

A TÜRKSOY a védjegyévé tette a 
Nevruzt, és központi szerepe volt abban, 
hogy az ünnepnek nem a kurd definíci-
óját „importálta” Törökországba. Ennek 
megfelelően például a kilencvenes évek-
től egyre több kaukázusi és közép-ázsi-
ai fiatal tanult törökországi egyeteme-
ken, török ösztöndíjjal, akik számára a 
TÜRKSOY-ünnepségek teremtették meg 
az otthonosságot.95 A szervezet megkö-
zelítésében a Nevruz az eredendő török 
identitás metaforája, s egyben az em-
beriség egyetemes ünnepe is. Bár több 
mint 5000 éve ünneplik a török népek 
a Nevruzt, a TÜRKSOY visszatérően 
hangsúlyozza a tavaszünnep egyetemes 
jellegét,96 és e két koncepció találkozásá-
ból adódik, hogy a Nevruz a török világ 
(következésképpen a TÜRKSOY) hozzá-
járulása az emberiség örökségéhez.97

A vizsgált tömörülések nem regioná-
lis entitások, a nyelvi tereket földrajzi 
diszkontinuitás jellemzi, de az eszmei-
ség kontinuitására támaszkodhatnak. Az 
együttműködések résztvevőinek a száma, 
az anyaország befolyása meglehetősen 
eltérő, de a nyelv, a kultúra támogatása 
mindenütt alapvető. E szervezetek több-
ségében hasonló az intézményi struktú-
ra. A ritkábban megrendezett állam- és 
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kormányfői csúcstalálkozók mellett je-
lentős szerepe van a főtitkárnak: nemcsak 
végrehajtó funkciót tölt be, de a világ felé 
is ő személyesíti meg a szervezetet. 
A (kulturális, ifjúsági és sportügyekért 
felelős) szakminiszterek állandó vagy ad 
hoc találkozója mindenütt kialakult. Az 
együttműködés a leggyakrabban a követ-
kező területeken alakul ki: a kulturális 
örökség megőrzése és védelme, a kultu-
rális és kreatív tevékenység szerepének 
erősítése a társadalmi integrációban, 
illetve az őshonos népek kultúrájának a 
védelme. Az alkalmazott eszközök te-
rén speciális lehetőségei vannak a több 
államot átfogó entitásoknak, így azok 
közös pénzügyi alapot, esetleg speciális 
intézményeket (pl. egyetem) hoztak lét-
re, közösségi szintű versenyeket, díjakat 
alapítottak, az összetartozást különböző 
szimbolikus elemekkel is kifejezték.

A bi- és a multilaterális kulturális 
együttműködés összehasonlítása

Az együttműködés kialakításának céljai

Ahogy a nemzeti kulturális diplomáci-
ára, úgy a nemzetközi kulturális kap-
csolatokra is igaz, hogy azok iránt a 
kormányok elsősorban politikai, s nem 
kulturális célokból köteleződnek el. Az 
államok a kultúrát főleg és elsősorban a 
politikai céljaik elérésére, azaz a befo-
lyásuknak egy másik ország kormánya, 
véleményvezérei és közvéleménye köré-
ben történő növelésére alkalmas eszköz-
nek, csatornának tartják. A multilaterális 
kapcsolatokban azonban nincs lehetőség 

a nemzeti érdekek ilyen egyértelmű ki-
szolgálására. Ahogy bilaterális szinten a 
kultúrák, illetve egyes kulturális elemek 
„közelsége”, „hasonlósága” (kulturális 
affinitás) elősegítheti, megkönnyítheti a 
kulturális érintkezést, úgy a több ország 
között kialakított nemzetközi kulturális 
együttműködés is könnyebben létrejön 
az etnikai vagy nyelvi rokonság, a törté-
nelmi tradíciók révén. Az ilyen kapcso-
latok kifejlődését ösztönözheti a közös 
kulturális közeg, a korábban egy biroda-
lomhoz való tartozás is (pl. a Habsburg 
Birodalom és Közép-Európa, illetve az 
Ottomán Birodalom és az egykori terü-
letei közötti viszony), hiszen az egyfajta 
affinitást alakít ki, a közös örökség meg-
őrzése célként szolgálhat.

A kormányoknak az együttműködés 
iránti motivációja a gyarmatosító múlt-
ból is származhat, amelynek természete-
sen kettős hatása van: egyrészt tehertétel, 
a kulturális hegemónia vádját vetheti fel, 
ugyanakkor előnyt is jelenthet, hiszen a 
történelmi kapcsolat a kulturális affinitás 
alapja lehet. A korábbi gyarmatosító ha-
talmak rendszerint intenzív és sokoldalú 
kapcsolatok kialakítására törekszenek az 
egykori gyarmataikkal, például a kultúra 
terén is. Bármilyen sok vitás ponttal és 
epizóddal is terhelt a gyarmati múlt, az 
mégis egy egymással megosztott, közös 
történelem, amelynek következménye-
ként létezik egy kulturális örökség is: 
régészeti lelőhelyek, múzeumok gyűjte-
ményei, archívumok, memoárok vagy sa-
játos irodalom, amelyek tanulmányozása, 
megőrzése és terjesztése így a nemzetkö-
zi kapcsolatok részét képezi.
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koprodukciók kialakítása, és a művészeti 
alkotások is szélesebb körben terjeszthetők.

Bár a kulturális kapcsolatok hagyo-
mányosan kétoldalúak, napjainkban a 
multilaterális együttműködés felfutása 
figyelhető meg, a nemzetköziesedés nyil-
vánvaló e területen is.

A kétféle együttműködés hasonlóságai

Először vizsgáljuk meg a bi- és a multi-
laterális kulturális együttműködések kö-
zött kimutatható hasonló vonásokat. Mi-
vel a kulturális termékek, eredmények, 
szellemi alkotások nem csupán kulturális 
(tudományos, esztétikai) értékeikkel kel-
tenek hatást, hanem egyúttal közvetlenül 
vagy közvetve az emberek tudatában a 
kibocsátó országról alkotott képet is ala-
kítják, az utóbbi kedvező befolyásolása 
nemcsak nemzeti, de nemzetközi szin-
ten is cél lehet. A nemzetközi kulturális 
kapcsolatok kiépítésének a szükségessé-
gét eltérő időszakokban ismerték fel az 
egyes országok,98 és a multilaterális szer-
vezetek aktivitása is változó e területen; 
ma már a legtöbb kormányközi szervezet 
(IGO) rendelkezik kulturális dimenzió-
val. A bipoláris világ megszűnése után, 
a nation branding erősödésével nemcsak 
nemzeti szinten kapott új hangsúlyokat a 
kulturális diplomácia, de az új, változó 
geometriájú világban a regionális szerve-
zetek tudatos identitásépítése is fókuszba 
került.

Mindemellett a külpolitika mindhárom 
klasszikus elemének (politikai, gazda-
sági, katonai terület) vannak korlátai, a 
negyedik elem, a kultúra azonban olyan 

Ugyanakkor egyes országok, régiók, 
civilizációs körök „kulturális hegemó-
niája” magától értetődően az ottani ha-
talmak politikai, stratégiai érdekeit is 
szolgálhatja. Az angol és a francia kul-
túra sajátos, transzkontinentális vonásait 
például nem azonos módon használja a 
két anyaország, a spanyol és a portugál 
kezdeményezések pedig anyagi erő és 
konszenzusos politikai támogatás hiá-
nyában nem tudtak túlzott hatást gyako-
rolni. Számos példa mutatja, hogy egyes 
országok a civilizációs-kulturális misszi-
ót a régióképzésnek, illetve a „történelmi 
kapcsolatok” helyreállításának az esz-
közeként kezelik. Például a Szovjetunió 
felbomlása óta jól megfigyelhető Török-
ország növekvő aktivitása, amellyel a 
közép-ázsiai és a kaukázusi államokat 
támogatja, hogy azok képesek legyenek a 
saját – a törökkel rokon – kulturális-nyel-
vi azonosságuk visszaszerzésére.

Sok kormány a nemzetközi kulturá-
lis együttműködést jó eszköznek tartja 
a biztonság, a bizalom, a kölcsönös elő-
nyök jelentette kedvező légkör megte-
remtéséhez. Ezt nemzetközi szinten is 
felismerték, így a multilaterális kulturá-
lis kapcsolatok kiépítése sokszor a kü-
lönböző nemzetek közötti megbékélést is 
szolgálja. Más esetekben az országok az 
ilyen együttműködést az interkulturális 
párbeszéd terepének tekintik.

A nemzetközi szervezetek számára a 
kulturális együttműködés támogatása 
hátterében – akárcsak a bilaterális kap-
csolatok esetén – gazdasági érdekek, 
megfontolások is meghúzódhatnak, hi-
szen így például könnyebb nemzetközi 
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feladatokat is megoldhat, amelyeket azok 
nem képesek, azaz felfrissítheti, elmé-
lyítheti, rugalmasabbá teheti a külpoliti-
kát.99 Ez a hatás azoknak az elsősorban 
politikai céllal létrehozott nemzetközi 
szervezeteknek az esetében is kimutatha-
tó, ahol a kulturális együttműködés rend-
kívül sikeres.

A globalizáció kiteljesedésével nyilván 
változik a nemzeti diplomáciák moz-
gástere, stratégiája, földrajzi prioritása, 
hiszen a korábban nem érintkező civi-
lizációk egymásra hatása, a migráció 
megnövekedése a kulturális identitás új 
formáinak a kialakulásához vagy éppen 
identitásvesztéshez vezetett (lásd: a nyu-
gati fiatalok megjelenése az ISIS-ben). 
A multilaterális szinten e kérdések szin-
tén hangsúlyt kapnak, bár az őshonos né-
pek problémája sokkal inkább előtérben 
van.

A 19. század végén a nem állami sze-
replők voltak azok, akik – a nemzeti ér-
zéstől áthatva – a határokon túl működő 
kulturális intézmények létrehozását kez-
deményezték, és hamarosan megjelentek 
a nagy nemzetközi civil szervezetek is. 
Ahogy a fejlett világ számos országá-
ban a kulturális diplomáciának a nem 
állami szereplőkre tekintettel kellett ki-
fejlődnie, úgy az IGO-k is igyekeztek 
bevonni a nagy kulturális nemzetközi 
nem kormányzati szervezeteket (INGO) 
a kulturális tevékenységükbe, és speciá-
lis státust biztosítottak ezeknek az enti-
tásoknak.

A kulturális diplomácia eszközkészle-
te, azok súlyozása természetesen ország-
ról országra változik, de a multilaterális 

kulturális együttműködésre jellemző te-
vékenységek és eszközök széles körével 
a kulturálisan aktív külpolitikát folytató 
államok többsége él. Például az egyik 
legrégebbi, hagyományos eszköz a cse-
rekapcsolatok oktatási és kulturális célú 
építése, amely sokszor kifejezetten a fi-
atalok, a művészek bevonásával, minő-
ségi ösztöndíjak biztosításával történik, 
s célja a másik ország leendő politikai, 
gazdasági vezetőinek, véleményvezére-
inek a megszólítása. A cserekapcsolatok 
erősítése számos nemzetközi szervezet 
eszköztárában is fellelhető.

A kulturális diplomácia egy másik 
tradicionális területe a nyelv terjesztése, 
oktatása, hiszen annak ügye már régen 
nem pusztán kulturális, hanem eminen-
sen politikai kérdés is, s az akár a politi-
kai és gazdasági behatolás eszköze lehet. 
A nemzeti nyelvek megőrzése érdekében 
tett intézkedések az IGO-k esetén is jól 
láthatók; a fordítások támogatása regio-
nális szinten is hangsúlyt kap. A nemzeti 
kulturális diplomáciának szintén hagyo-
mányos eszköze a könyvtárak támoga-
tása – könyvek adományozása, könyvtá-
rosi és kutatói ösztöndíjak biztosítása –, 
s erre multilaterális szinten is van pél-
da. A nagyobb országok eszköztárában 
megjelenik a külföldre sugárzó média 
is, amelyek akár több nyelven is közve-
títenek műsorokat, alakítják az ország 
imázsát. Ezt felismerve több tömörülés 
épít már erre az eszközre: a régión belüli 
identitás építésére fókuszálva például az 
IberTV és a TV5.

Viszonylag új jelenség a kreatív és a kul-
turális ipar termékeihez és szolgáltatásaihoz 
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kapcsolódó tevékenység, amely napjaink 
kulturális diplomáciájának egyre elfoga-
dottabb része. A kreativitás és az inno-
váció szerepe felértékelődik a mai gazda-
ságban, ami arra inspirálja a kormányo-
kat, hogy szervezetten, összehangoltan 
építsenek erre a területre.

A multilaterális együttműködés
sajátos vonásai

Nyilvánvaló, hogy a multilaterális ko-
operációt sokkal nehezebb kezelni, mint 
a kétoldalú kapcsolatokat, hiszen jóval 
több időt, türelmet és egyéb forrásokat 
igényel, hogy a különböző célokat, elvá-
rásokat és érdekeket szinkronba tudják 
hozni. Mégis érdekükben áll az államok-
nak az ilyen kapcsolatok fenntartása, 
hiszen a multilaterális együttműködés 
színterei dinamikusan növekednek, sőt 
több nemzetközi szervezet közös prog-
ramokat, akciókat is létrehoz (lásd: örök-
ségvédelem a Balkánon).

Míg nemzeti szinten a kulturális dip-
lomáciát a legtöbb országban a külpo-
litika „szolgálóleányának” tekintik, az 
önbemutatásnak, a külpolitikai célok el-
érésének egyik eszközének, addig mul-
tilaterális szinten értelemszerűen a meg-
különböztetés, a konfrontáció helyett a 
kooperációra kerül a hangsúly.

A multilaterális együttműködésben a 
kultúra fogalmát kezdetektől fogva tá-
gabban értelmezik, egyrészt mert ezek 
a nemzetközi szervezetek csak néhány 
évtizede alakultak meg, másrészt a tag-
államai között sok az újonnan létrejött, 
s azok már ezt a tágabb megközelítést 
alkalmazzák. Megfigyelhető, hogy a 

nemzetközi szervezetek új, a modernitás 
kihívásainak megfelelő területeken is ke-
resik az együttműködést.

A kulturális diplomácia gazdag eszköz-
tárába tartozó hagyományos elemek100 
többsége nemzetközi szinten is megjele-
nik, de a regionális kulturális együttmű-
ködésben bizonyos témák nagyobb hang-
súlyt kapnak (mint például az illegális 
műkincs-kereskedelem elleni fellépés), 
illetve az újabb elemek (pl. a kulturális és 
a kreatív iparágak támogatása, regionális 
sugárzású média létrehozatala) jobban 
előtérbe kerülnek. A nemzeti kormányok 
által a legrégebb óta alkalmazott eszköz, 
az iskolarendszer támogatása nem jele-
nik meg az IGO-k keretében; talán csak 
a felsőoktatás terén (speciális egyetemek 
alapítása, különleges szakok támogatása) 
említhető meg. A multilaterális együtt-
működés sajátos eszközkészletet is kiala-
kított, ilyen például a kulturális főváro-
sok programja.

* * *

Összefoglalásként elmondható, hogy 
az együttműködés kialakítása mögött 
meghúzódó okok és motivációk nagyon 
hasonlóak mindkét szinten: az országok 
sajátos lehetőségnek tekintik a multilate-
rális kooperációt. A kulturális kapcsola-
tok előtérbe kerülése nemcsak a nemzeti 
diplomáciákban, de a nemzetközi szer-
vezetek tevékenységében is bizonyítha-
tó. Értelemszerűen ebben a keretben a 
kapcsolatok kooperatív elemein van a 
hangsúly, hozzáadott értékről is beszél-
hetünk, amit a kultúra fogalmának széle-
sebb értelmezése mellett a részben eltérő 
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eszközkészlet is mutat. A kulturális ala-
pon létrehozott szerveződések vizsgálata 
alapján megállapítható, hogy a domináns 
állam az akaratát, a befolyását nem tudja 
teljes mértékben érvényesíteni ezekben 
az együttműködésekben, pedig az azo-
nos nyelv komoly lehetőséget ad számára 
a kulturális behatolásra.

A különböző gazdasági és politikai 
erővel rendelkező anyaországok eltérő 
mértékben tudták bevonni ezeket a tö-
mörüléseket a nemzeti diplomáciájukba. 
Franciaország cizelláltan, sokszor Ka-
nada segítségével használta a frankofón 
eszmét a céljai eléréséhez. Spanyolország 
az anyagi, logisztikai támogatás ellenére 
sem tudott létrehozni egy átfogó intéz-
ményrendszert, de külpolitikájában épít 
a latin-amerikai államokkal kialakított 
regionális együttműködésre. Portugália 
adottságai nem alkalmasak a nyelvi ala-
pon létrejött szervezet teljes dominanci-
ájára, hiszen egykori gyarmata, Brazília 
hatása napjainkban igencsak megnöve-
kedett (lásd: helyesírás). Törökország 
viszont határozottan és nyíltan épít a 
kulturális örökségre alapuló szervezet te-
vékenységére.

Természetesen a nemzetközi szerveze-
tek tagságának a nagysága, a részes álla-
mok gazdasági, társadalmi heterogenitá-
sa is hatással van a kialakult együttmű-
ködésre, annak kiegyensúlyozottságára. 
A közös nyelvre, kultúrára alapozott és 
politikai, gazdasági érdekekkel alátá-
masztott együttműködés a nemzetközi 
kapcsolatok új színterét adja, és speciális 
eszközök, formák használatát teszi lehe-
tővé.

Jegyzetek

  1 A hat kontinens 53 államából álló, a világ la-
kosságának mintegy harmadát (2,3 milliárd 
fő) átfogó kormányközi szervezet, a Nem-
zetközösség (Commonwealth of Nations) a 
kulturális, nyelvi alapon létrejött nemzetkö-
zi szervezetek számára egy előképet jelent, 
ugyanis kialakult egy különleges, nemzetkö-
zösségi kultúra, amelybe az angol nyelv hasz-
nálata mellett például a baloldali közlekedés 
vagy a közös sportok (pl. krikett, rögbi) is 
beletartoznak. Már itt is kimutatható, hogy 
az oktatási csere, az irodalmi díjak odaítélése, 
különböző rendezvények stb. összekapcsolják 
a tagállamok népeit, segítik megőrizni a kö-
zös történelmi identitást.

  2 A „francophonie”, a frankofónia kifejezést 
először Onésime Reclus francia földrajztu-
dós használta 1880-ban, s a francia nyelven 
beszélő emberek és országok összességét ér-
tette alatta. Maga a gondolat azonban csak 
nyolcvan évvel később, 1962-ben kezdett el-
terjedni, amikor a téma újra felmerült az Esp-
rit című francia folyóirat „A francia nyelv a 
világban” című számában.

  3 A nigeri Niameyben.
  4 Agence de coopération culturelle et 

technique (ACCT); 1997-től Frankofón 
Ügynökség (Agence de la Francophonie), 
1998-tól Frankofónia Nemzetközi Szer-
vezete (Organisation internationale de la 
Francophonie, OIF). 2005-ben fogadták el 
a jelenlegi alapokmányát, amelynek 9. cikke 
szerint a szervezet nemzetközi jogi személyi-
séggel rendelkezik.

  5 Három afrikai államfő és Norodom Szihanuk 
kambodzsai herceg kezdeményezése.

  6 54 tagállam, 4 társult ország és 26 megfigyelő 
ország.

  7 Célja, hogy más kereskedelmi termékektől 
eltérően kezeljék a kulturális termékeket és 
szolgáltatásokat, amelyekre nem vonatkoznak 
a szabadkereskedelem szabályai.

  8 19 latin-amerikai állam, valamint Spanyolor-
szág, Portugália, Andorra.

  9 Cumbres Iberoamericanas.
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10 Alberto Martín-Artajo külügyminiszter 
alkotta meg a „Comunidad Hispánica de 
Naciones” kifejezést 1945-ben.

11 Comunidad Iberoamericana de Naciones, 
CIN.

12 Az európai jelenlét némi növekedését hozta, 
hogy 2004-től már Andorra is részt vesz az 
együttműködésben.

13 Fernando Morán külügyminiszter 1983-as 
nyilatkozata.

14 A demokratikus fordulat után, az 1978. no-
vemberi limai beszédében a király azt mondta 
a közösségről: „a századok folyamán együtt 
megteremtett nyelvnek, kultúrának a világa 
vagyunk”, majd így folytatta: „mint Spanyol-
ország királya felelősnek érzem magam a né-
pemért; de ez az életforma és kulturális kö-
zösség nem ér véget a nemzeti határainknál, 
hanem kiterjeszkedik egészen addig, amíg 
szavaimat értik”. A király a későbbiekben 
azonban már jóval árnyaltabban fogalmazott.

15 1989-ben született meg az első megállapodás, 
éppen a kulturális együttműködésről.

16 Angola, Bissau-Guinea, Mozambik a Zöld-fo-
ki Köztársaság, valamint São Tomé és Prínci-
pe hozta létre, utóbb Egyenlítői Guinea csat-
lakozott (amely 1474 és 1778 között portugál, 
utána 1968-ig spanyol gyarmat volt).

17 Países Africanos da Língua Oficial 
Portuguesa.

18 Fórum dos países africanos de língua oficial 
portuguesa.

19 Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa, CPLP.

20 Bár a PALOP-országok a CPLP-t „portugál–
brazil kreációnak” tekintik.

21 A brazíliai São Luís de Maranhãóban.
22 A hét alapító (Angola, Bissau-Guinea, Bra-

zília, Mozambik, Portugália, São Tomé és 
Príncipe, valamint a Zöld-foki Köztársaság), 
s később csatlakozott hozzájuk Kelet-Timor 
(2002) és Egyenlítői-Guinea (2014) is.

23 A hat független türk állam (Azerbajdzsán, 
Kazahsztán, Kirgizisztán, Üzbegisztán, Tö-
rökország, Türkmenisztán) mellett Észak-
Ciprus és a Moldovai Köztársaság területén 
lévő Gagaúz Köztársaság megfigyelő státus-
ban tagja a szervezetnek. Oroszország néhány 

autonóm területe és az Oroszországi Föderá-
ció illetékes tagországai (Tatárföld, Baskíria, 
Hakaszföld, Tuva, Jakutföld [hivatalos nevén: 
Szaha Köztársaság] és az Altaj Köztársaság) 
felfüggesztették a tagságukat a TÜRKSOY-
ban, amikor 2015 őszén a török erők a török 
légtér megsértése miatt lelőttek egy orosz ka-
tonai repülőgépet.

24 Eredetileg a „Török Kultúra és Művészet Kö-
zös Kormányzása” (Türk Kültür ve Sanatları 
Ortak Yönetimi, TÜRKSOY) néven vált is-
mertté, és később nevezték át a Török Kultúra 
Nemzetközi Szervezetévé (Uluslararası Türk 
Kültürü Teşkilatı), de a rövidítése megmaradt. 
A szervezet neve értelmezhető a Türk [török] 
és soy [származás] szavakból álló összetett 
szóként is.

25 A négy alapító: Azerbajdzsán, Kazahsztán, 
Kirgizisztán és Törökország.

26 A Türk Akadémiát 2010-ben kazah nemzeti 
intézményként hozták létre, és 2012 augusz-
tusában született meg az egyezmény, amely 
nemzetközi szervezetté alakította, Asztana 
székhellyel. Feladata, hogy a török nyelv, iro-
dalom, kultúra, történelem és néprajz terüle-
tén koordinálja és ösztönözze a kutatásokat, 
eredményeikről tájékoztassa a nyilvánosságot.

27 A Türk Kultúra és Örökség Alapítvány szin-
tén 2012 augusztusában jött létre. Célja, hogy 
segítséget nyújtson a török kultúra és örökség 
védelméhez, tanulmányozásához és az ezt 
szolgáló különböző tevékenységeket, projek-
teket és programokat anyagilag támogassa. 
Tevékenységét a TÜRKSOY-jal és a Török 
Akadémiával együttműködésben végzi.

28 Az 1995. évi cotonoui (Benin) csúcstalálko-
zón hozott döntés alapján.

29 Az egyiptomi Butrosz Butrosz-Gáli, korábbi 
ENSZ-főtitkár.

30 Nem volt székhelye, sem saját bürokratikus 
apparátusa.

31 Spanyolország vállalta a teljes költségvetésé-
nek a fizetését, a hatásköre pedig kizárólag az 
állami képviselők munkájának segítésére ter-
jedt ki.

32 Secretaría de Cooperación Iberoamericana
33 2003-ra, a bolíviai Santa Cruzban rendezett 

14. csúcstalálkozóra készült el a Cardoso-
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jelentés, amely a spanyol elvárásoknak meg-
felelően az intézményesülés mellett foglalt 
állást.

34 2003-ban, a bolíviai Santa Cruzban tartott 
csúcson döntöttek róla.

35 Secretaría General Iberoamericana.
36 Az Ibér-amerikai Nemzetközi Ifjúsági 

Szervezet (Organismo Internacional de 
Juventud para Iberoamérica, OIJ), a Társa-
dalombiztosítás Ibér-amerikai Szervezete (la 
Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social, OISS), az ibér-amerikai országok 
igazságügyi minisztereinek konferenciája (la 
Conferencia de ministros de Justicia de los 
países iberoamericanos, COMJIB), az Ibér-
amerikai Államok Oktatási, Tudományos 
és Kulturális Szervezete (Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, OEI).

37 2015. február 24-én formálisan létrejött az Ibér-
amerikai Szervezetek Stratégiai Irányításának 
Bizottsága (Comité de Dirección Estratégica 
de los Organismos Iberoamericanos, CoDEI), 
amelynek mandátumát 2014 decemberében 
Veracruzban, az állam- és kormányfők 24. 
ibér-amerikai csúcsán határozták meg.

38 1949-ben hozták létre mint nemzetközi ügy-
nökséget, 1954-ben, a második latin-amerikai 
oktatásügyi konferencián, Quitóban döntöt-
tek arról, hogy szuverén államok kormány-
közi szervezetévé alakul. 1985 májusában 
Bogotában határozták el a céljai bővítését és 
nevének a maira történő megváltoztatását, de 
a rövidítés megtartásával.

39 Tagjai az ibér-amerikai országok, Andorra 
kivételével, viszont Egyenlítői-Guinea is a ta-
gok között van.

40 Évente kétszer tart rendes ülést.
41 Például 2013-ban a tagállamok hozzájárulá-

sára vonatkozó előírás 25.000 dollár volt, de 
Törökország önként 300.000 dollárt fizetett be.

42 2008-ban a szervezet tagországainak népes-
sége meghaladta a 900 millió főt, ami a világ 
lakosságának 13 százaléka.

43 „Langue d’enseignement privilégiée”.
44 François de Closets: Zéro faute: 

L’orthographe, une passion française. Párizs: 
Mille et une Nuits, 2009.

45 A legtöbb ember a mandarin kínai, a spanyol, 
az angol, a hindi és az arab nyelvet beszéli vi-
lágszerte.

46 Európán kívül Dél-Amerika (Brazília), Af-
rika (Angola, Mozambik, Bissau-Guinea, 
Zöld-foki Köztársaság, São Tomé és Prínci-
pe), Ázsia (Kelet-Timor, a Kínához tartozó 
Makaó, az Indiához tartozó Goa).

47 Például a Camões Intézet nyelvi központokat 
hoz létre a nagyobb városokban és vidéki kis-
városokban.

48 Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.
49 A Lisszaboni Tudományos Akadémia és a 

Brazil Szépirodalmi Akadémia küldöttsége, 
valamint Angola, a Zöld-foki Köztársaság, 
Bissau-Guinea, Mozambik és São Tomé és 
Príncipe képviselői írták alá. Kelet-Timor ké-
sőbb, 2004-ben csatlakozott az aláírók közé.

50 Az egységesített helyesírás megpróbálja kö-
zelebb hozni a beszélt nyelvet az írotthoz, 
ugyanis a luzitánok a franciákhoz hasonlóan 
olyan betűket is leírnak, amelyeket nem ejte-
nek ki.

51 Az afrikai és ázsiai gyarmatok – mivel jóval 
később szakadtak el Portugáliától – az anya-
ország helyesírási szabályait követték.

52 Az egyezmény 3. cikke szerint 1994. január 
1-jén, az összes tagállam ratifikációját köve-
tően lépett volna életbe. Miután három ország 
ratifikálta, 1998-ban egy módosító jegyző-
könyvvel kivették az életbe lépés dátumát, 
2004-ben pedig egy újabbbal az összes helyett 
három tagállam által történő megerősítést ír-
tak elő az életbe lépéshez.

53 2008. május 16-i határozat.
54 Ez idáig könnyen meg lehetett különböztetni 

akár az írásmódjáról is, hogy melyik konti-
nensről származik valaki.

55 Instituto Internacional da Língua Portuguesa.
56 A São Tomé-i csúcson született határozat ar-

ról, hogy különítsenek el egy összeget az éves 
költségvetésből a portugál nyelv terjesztésé-
ért felelős intézmény létrehozatalára.

57 A CPLP Főtitkársága 2002-ben az IILP éves 
költségvetésében egy, a tagországok önkéntes 
hozzájárulásából finanszírozandó „speciális 
alap” létrehozását javasolta. A 2002-es adatok 
szerint a legnagyobb adományozónak Angola 
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mutatkozott, körülbelül 110.000 dollárral, 
míg Portugália, Brazília és a Zöld-foki Köz-
társaság hozzájárulása együttesen kicsivel 
több mint a felét teszi ki ennek, ami országon-
ként 20-20 ezer dollárt jelent. Ez az adat igen 
elgondolkodtató, főleg annak fényében, hogy 
a multilaterális fórumokon Brazília és Portu-
gália a portugál nyelv védelmének és terjesz-
tésének a legfőbb szószólója.

58 A török nyelv oguz ágához tartozik a török-
országi török mellett az azeri, a türkmén és 
a gagaúz, amelyek nagyfokú hasonlóságot 
mutatnak, kölcsönösen érthetőek. A kipcsak 
ághoz soroljuk a kazah, a kirgiz, a Volga vidé-
kén használt tatár és baskír nyelveket, a turki 
nyelvekhez pedig az üzbéget (özbeg).

59 Fonds francophone de production 
audiovisuelle du Sud.

60 Fonds Image de la Francophonie.
61 Fonds d’appui à la presse francophone du 

Sud.
62 Programa de Desarrollo en Apoyo a la 

Construcción del Espacio Audiovisual 
Iberoamericano.

63 El Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y El Caribe 
(FILAC).

64 Santa Cruz de la Sierra.
65 Ma 22 tagállam, 19 latin-amerikai és karib-

tengeri (Argentína, Belize, Bolívia, Brazília, 
Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Hon-
duras, Kolumbia, Kuba, Mexikó, Nicaragua, 
Panama, Paraguay, Peru, Salvador, Uruguay, 
Venezuela), valamint 3 területen kívüli állam 
(Belgium, Portugália, Spanyolország).

66 A Frankofón Polgármesterek Nemzetközi 
Szövetsége városokat és városok szövetségeit 
fogja össze, 49 országból. A Frankofón Egye-
temi Ügynökségnek (Agence universitaire de 
la Francophonie, AUF) 781 felsőoktatási és 
kutatóintézet a tagja, 94 országból.

67 Université Senghor d’Alexandrie.
68 Azerbajdzsán, Kazahsztán, Kirgizisztán, 

Türkmenisztán, Törökország, Baskírföld és 
Tatárföld.

69 A 10. találkozójukon, 2017. május 5-én, Sal-
vadorban.

70 Comissão de Patrimônio Cultural, CPC.

71 Programa de Fomento de las Músicas 
Iberoamericanas.

72 Programa de Apoyo a la Constitución del 
Espacio Musical Iberoamericano.

73 Tres Espacios Lingüísticos, Trois Espaces 
Linguistiques, Três Espaços Linguisticos.

74 Trois espaces linguistiques face aux défis de 
la mondialisation.

75 Journée européenne des langauges.
76 Jeux de la Francophonie.
77 Ének, mesemondás, tradicionális tánc, köl-

tészet, festés, fotózás, szobrászat, 2001-től 
street art.

78 Jogos da Lusofonia.
79 Jogos da CPLP.
80 Türkvizyon Song Contest.
81 A verseny jelenleg szünetel.
82 Dia da Cultura Lusófona.
83 Híres műve, a Kutadgu Bilig a türk–iszlám 

kultúra és történelem sarokköve.
84 10 évig (2003-ig) folyamatosan, minden év-

ben megrendezték, majd 2008-ban újraindí-
tották.

85 Prix des cinq continents de la francophonie.
86 2013 Eskişehir (török), 2014 Kazany (tatárföl-

di), 2015 Merv (türkmén), 2016 Sheik (azeri) 
2017 Turkesztán (kazah).

87 A TÜRKSOY hagyományos eseményei to-
vábbá a Nevruz Fesztivál, a fotósok és festők 
gyűlései, a Török Világ Irodalmi Újságjainak 
Kongresszusa vagy az UNESCO Nemzeti Bi-
zottságok találkozója.

88 2014. április 10–11. A CPLP kulturális mi-
nisztereinek 9. találkozója, Mozambikban.

89 Capital da Cultura da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa.

90 Salvador volt Brazília első fővárosa, ezenkí-
vül az európai, afrikai és amerikai kultúra 
találkozási pontja és a portugál nyelv terjedé-
sének központja.

91 2018–2020 között a Zöld-foki Köztársaság 
tölti be a rotációs elnökséget, és jelölhet 2019-
re fővárost.

92 La Capital Iberoamericana de la Cultura.
93 La Unión de Ciudades Capitales 

Iberoamericanas.
94 Nevruz (török), Nevrow (kurd), Nauryz/ 

Nowruz írásmód, illetve kiejtés is ismert.
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95 Az ünnep szimbolikus és népi elemeit hang-
súlyozták, azaz a néptáncot, a közép-ázsiai 
hagyományos viseletet és az ünnephez kap-
csolódó olyan ikonikus tárgyakat, mint a fes-
tett tojás, a gyertya vagy a búzacsíra.

96 2009-ben Párizsban, az UNESCO székhe-
lyén, 2010-ben Strasbourgban, 2011-ben New 
Yorkban, az ENSZ székhelyén szerveztek ün-
nepséget, amelyeken keresztül bemutathatták 
a sikeres és színes türk kultúrát a világnak.

97 A TÜRKSOY kezdeményezésére március 21-
ét az ENSZ nemzetközi Nevruz-nappá nyilvá-
nította.

  98 Részletesen lásd: Környei Ágnes: „A kul-
turális diplomácia tegnap és ma”. Grotius 
on-line, http://www.grotius.hu/doc/pub/
PWMXPL/2015-03-13_kornyei-agnes_a-
kulturalis-diplomacia-tegnap-es-ma.pdf, 
2015. március 13.

  99 Philip H. Coombs: The Fourth Dimension 
of Foreign Policy: Educational and Cultural 
Affairs. New York: Harper & Rows, 1964. 
158. o.

100 Kulturális programmunka, tudományos és 
felsőoktatási intézmények közötti kapcsola-
tok tudatos építése, oktatási és ifjúsági csere, 
olyan újabb területek, mint a sportdiplomácia 
vagy a gasztrodiplomácia.
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