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1. ÁLLAM, ÁLLAMPOLGÁR, TÖBBSÉG, KISEBBSÉG, 
ÖNRENDELKEZÉS: VANNAK-E MÉG FRUSZTRÁCIÓK?

Takács Péter professzor: tudós és tanár. Amolyan mentor-típus, aki mindig jókor 
és jól tud szólni a hallgatóihoz és kollégáihoz. Egy-egy beszélgetés vele újra és újra 
továbbgondolkodásra késztetett, amiért különösen hálás vagyok neki. Végigkísérte 
a Kárpát-medencei kisebbségi autonómiákat feltáró vizsgálataimat. Így került sor 
arra, hogy foglalkozzak a nacionalizmus és a kisebbségi autonómiák kapcsolatával, 
amely kapcsán kiderült, hogy minden egyes autonómia vizsgálatakor külön érde-
mes megvizsgálni a kisebbség és a többség viszonyát a nacionalizmushoz: mi fűti  
a kisebbségi törekvéseket, vagy éppen az az ellen irányuló többségi ideológiát.

Az autonómiakutatások különösen nagy haszonnal járnak akkor, ha kellő távol-
ságból és kellő kritikával végezzük azokat. Mára látható: a 90-es évek romantikus 
autonómiafelfogása semmilyen eredményre nem vezet. E köszöntő tanulmány 
írásakor, 2020-ban, amikor a száz éve megkötött, első világháborút lezáró békekö-
tésre is emlékezünk, kellő történelmi távolságban vagyunk már ettől az eseménytől. 
Ahhoz, hogy szembe tudjunk nézni a békekötés (diktátum) tényével és az ezzel 
kapcsolatban azóta is előttünk álló feladatok kal, tudatosítanunk kell, hogy az elmúlt 
száz évben milyen óriási mértékben változott meg a társadalom, a gazdaság, a biz-
tonság szerepe, valamint az európai politikai környezet – és mindezekkel együtt  
az államfelfogás. Mindebből az is következik, hogy ha a nemzetiségek önrendelkezé-
sét akarjuk vizsgálni, akkor azt a mai térben és időben kell elvégeznünk.

Mégis, ha itt Európában az államok fizikai határain való áthaladás ma egészen 
mást jelent, mint három emberöltővel ezelőtt, akkor beszélhetünk-e ma egyáltalán 
a kisebbségek védelem iránti igényéről? Nyilván, ehhez arra kell felfigyelnünk, hogy 
vannak-e feszültségek a társadalmakban, s hogy megjelenik-e a többség-kisebbség 
dichotómia ma is. Szűkítsük ezt a kérdést csupán Európára!
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A XX. század folyamán megalkotott európai nemzetközi szerződések (Emberi 
Jogok Európai Egyezménye, Kisebbségi Keretegyezmény, Regionális vagy Kisebb-
ségi Nyelvek Európai Chartája) olyan monitoringrendszert működtetnek, amely 
– kis túlzással állíthatóan – naprakész információkat ad nekünk. Ezekből az ország-
jelentésekből és a hozzá kapcsolt vizsgálati dokumentumokból látható, hogy a jelen-
tős jogvédelmi előre lépések mellett is még elég sok – Asbjørn Eide-i értelemben 
használt1 – frusztráció a  társadalmakban. Itt, Közép-Európában ezek, véleményem 
szerint, elsősorban kulturális feszültségek, amelyeknek sokszor az eltérő nyelv  
a kiváltó oka.

Az alábbiakban ennek az anyanyelvhasználatnak az alapjogi kérdéseit próbálom 
röviden megvizsgálni annak érdekében, hogy alátámasszam: ameddig a kisebbségi 
nyelvhasználat kérdését az adott állam nem rendezi megnyugatóan, addig a kisebb-
ségek további jogai sem fognak megfelelően érvényesülni.2

2. A NYELV MINT VALÓSÁG

A nyelv kollektív jelenség; társadalmunk és emberi kapcsolataink alapja, az egyik 
legfontosabb kommunikációs csatornánk. Az ember társadalmiasodásával egyidős 
jelenség.

A nyelvek sokszínűsége az emberiség történetében elég korán kialakult. A nyel-
vek különbözősége akadályozta – vagy legalábbis megnehezítette – a népek közötti 
kapcsolatot politikai és gazdasági értelemben, ezért a különbözőség és földrajzi 
változatosság problematikája már az ókori embert is foglalkoztatta.

A zsidó-keresztény hagyományban jól látható, hogy az ideális állapot az egy-
nyelvű (egyetértő, Isten akaratát cselekvő) környezet volt.3 Amikor az ideális állapot 
megbomlik: az emberek nem értik meg egymást. Bábel bibliai története termé-
szetesen képletes, elsősorban az ember és Isten kapcsolatára vonatkozik, mégis  
e történetben valahol benne van, hogy az emberben rejlő teljességre törekvés és  
a közösség megélése egészen szoros kapcsolatban van a nyelvvel, amely az embe-
riség legősibb korszakaitól kezdve az egyik legfontosabb csatornája a gondolatok, 
érzések kifejezésének.

Az ókori vallási hagyományok megértették, hogy a földrajzi különbözőségek-
ben rejlő nyelvi változatosság egy tény. A különböző népek által használt nyelvek 
egymástól való különbözősége egy olyan valóság, amelyet el kell fogadni, s ahhoz 

1  Vö. Gerencsér Balázs, Juhász Albin: A kisebbségi autonómia – működő modellek, magyar elkép-
zelések, Flachbarth Füzetek, 4. kötet, 2018. 14–15.

2  Jelen tanulmány a Csink Lóránt, Schanda Balázs, Varga Zs. András (szerk): A magyar közjog 
alap intézményei (Budapest: Pázmány Press 2020) című kötetben megjelent tanulmányrészem átdol-
gozott verziója.

3  „A föld akkor még egy ajkú és egyazon beszédű volt.” (Gen. 11,1)
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igazodni kell. A leg régebbi vallások ezért tekintenek erre az adottságra, úgy, mint  
az isteni akarat kifejeződésére. Az ember, mivel elfogadja a népek és nyelvek sok-
féleségét, ezért vágyik a megértésre. Maguk az ókori társadalmak is soknyelvűek 
voltak – ennek a Szentírás is jelét adja, még a Római Birodalom előtti időkben is. 
Nem véletlen, hogy az első Pünkösd egyik legelső csodája is a nyelveken való szólás, 
a jó hír anyanyelven való megértésének képessége volt.4

A nyelvek különbözőségére az ember tehát története során folyamatosan reflek-
tált. Évezredeken keresztül művészeti és tudományos ágak azt próbálják megfejteni, 
hogy a nyelvek hogyan működnek és milyen kapcsolatban állnak egymással és  
a társadalommal. A nyelv önmagában is összetett jelenség, amelyet tudomány- 
ágak sora vizsgál. A nyelv használata egyszerre személyes és egyszerre társadalmi 
jelenség és ezek mellett a nyelv belső folyamatai és állandó változása-fejlődése is 
önálló vizsgálati tárgya a nyelvészetnek. Bár mindezekkel és a nyelv még megannyi 
összetevőjével tudományágak sora foglalkozik, végtére is céljuk tulajdonképpen 
egy: annak vizsgálata, hogy a nyelv csatornáján az egyik embertől a másik emberig 
hogyan jut el az üzenet, illetve azt milyen tényezők befolyásolják.

Mai ismereteink szerint több mint 7000 élő nyelv van a világon.5 Ez a szám 
folyamatosan változik – többnyire amiatt, hogy kisebb törzsek nyelveinek megisme-
résével a nyelv tudomány hogyan halad, illetve más nyelvek hogyan halnak ki, tűn- 
nek el.6

A nyelvről továbbá olyan társadalmi jelenségként is beszélünk, amelyet elsősor-
ban a nyelvtudomány fogalomrendszerével írunk le. Ezt a terminológiát a jogtudo-
mány is használja. Ezekből a fogalmakból itt csak felvillantok párat, amelyek később, 
a nyelvek jogi státusának elemzésekor még fel fognak bukkanni.

A nyelvek nem igazodnak az országhatárokhoz, ezért egy országban számsze-
rűségében, funkciójában leginkább a domináns nyelvet használják. A domináns 
nyelvet mind az egynyelvű, mind a többnyelvű csoportok használhatják, azonban 
mindez nem az államnyelvi státus. Amennyiben a jog normatív eszközökkel elis-
meri, megerősíti egy nyelv jogi státusát, hivatalos nyelvvé válik. Ha kisebbségi jogi 
szempontból vizsgáljuk a nyelveket, többségi és kisebbségi nyelvről beszélhetünk;  
ha pedig a kisebb nyelvek területiségére reflektálunk, a regionális nyelvekre tekin-
tünk. Ha a nyelv eredetét, vagy társadalmi megjelenését vizsgáljuk, akkor bennszü-
lött, őshonos, vagy alig használt (védett)7 nyelveket mondunk.

4  „Íme, ezek, akik beszélnek, ugye mindnyájan galileaiak? Hogyan halljuk hát mégis mindannyian 
a saját nyelvünket, amelyben születtünk?” (Ap.Csel. 2, 7-8.)

5  7097 nyelvet közölt a világ egyik legátfogóbb nyelvi adatbázisa, az Ethnologue.com 2019 januárjában.
6  Stephen R. Anderson szerint 1911-ben mintegy ezer nyelvet ismert a nyelvtudomány, míg 

 2009-ben pedig 6909 nyelvet közölt ugyanaz az Ethnologue.com, amelyet előbb idéztem. Stephen R. 
Anderson: How many  languages are there in the world? Linguistic Society of America, 2010. https://
www.linguisticsociety.org/content/how-many-languages-are-there-world

7  Ez utóbbi kategóriát (Lesser Used Languages) az Európai Unió használta az európai eltűnőfélben 
lévő nyelvek védelmére kialakított rendszerben.
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Az, hogy egy nyelv dominanciája miben rejlik, összetett kérdés. A történelmi 
tapasztalatok alapján a nyelvészettudomány egyetért abban, hogy nemcsak a nyelv 
nyelvészeti sajátosságaitól függ mindez, hanem annak demográfiai, gazdasági és 
politikai korrelációitól is.8 A nyelvnek különösen a kulturális és a politikai deter-
minációja fontos tényező, hiszen „a nyelv ismerete vagy annak hiánya közvetlenül 
befolyásolja a polgárok politikai aktivitását, politikai jogaik gyakorlását.”9

A nyelv tehát egy heterogén tényezőktől befolyásolt társadalmi jelenség. Ez pedig 
kihat a jogi megítélésére is.

3. NYELV ÉS JOG

Azt már láttuk, hogy fontos a nyelv közösségi karaktere, és hogy a nemzetté válás-
ban is jelentős szerepet kap a nyelv. Azonban mielőtt a nyelv alkotmányjogi szerepét 
megvizsgáljuk, vessünk egy pillantást a nyelv és a jog kapcsolatára.

A nyelv egyik legfontosabb jellemzője az örök változása-változékonysága. Mivel 
a nyelv szorosan kapcsolódik az azt használó közösséghez, változásai (gazdagodása, 
szegényedése, fejlődése, elhalása) úgy alakulnak, ahogy a közege, a társadalom. Fel-
merülhet a kérdés, hogy mi köze lehet a folyamatos és dinamikus változásban álló 
nyelvnek a statikus állandóságot igénylő joghoz.

A nyelv és a jog számos területen kapcsolódik egymáshoz. Az első és legkézen-
fekvőbb kapcsolat, amikor a nyelvre mint a jog közegére tekintünk. A jogi parancs, 
szabályosság megjelenési formája szükségszerűen a nyelv csatornáján keresztül tör-
ténik. A jogi szabályozás jogszabályban vagy más szabályozóban, szerződésekben, 
döntésekben megjelenő írásos és a tárgyalótermekben, tárgyalóasztaloknál, konfe-
renciákon elhangzó szóbeli formá ját jogi nyelvnek hívjuk. A jogi nyelv folyamatait, 
jellemzőit a jogi lingvisztika vizsgálja.10

Ahhoz, hogy a jog által közvetíteni kívánt magatartásminta valóban célba érjen, 
figyelembe kell vennie a használt közeg (a nyelv) sajátosságait és a jelentéstartalmat. 
A jogi nyelv egy sajátos szakmai fogalomtárat is feltételez, amely alkalmas a jogi tar-
talmak kellően precíz közlésére. A tartalom és a forma egyensúlyának kibillenése- 
kor a szaknyelv és a köznyelv eltávolodhat egymástól.11 Nem magyar sajátosság, 
hogy a jogszabályok, határozatok sokszor még a szakember számára is nehezen ért-
hetőek, vagy egyenesen érthetetlenek. Az Egyesült Államokban például 2008-tól egy 

8  Jean Laponce: Babel and the Market: Geostrategy for minority languages, in Jacques Maurais és 
Michael A. Morris (szerk.): Languages in a Globalising World, Cambridge: Cambridge University Press 
2003. 59.

9  Láncos Petra Lea: Nyelvi jogok, in Lamm Vanda (szerk.): Emberi Jogi Enciklopédia, Budapest: 
HVG-ORAC 2018. 568.

10  Heikki E. S. Mattila: Comparative Legal Linguistics, Ashgate: Farnham-UK 2013. 5.
11  Pátkai Nándor: A közérthető jogalkotásról. Az általános közigazgatási rendtartás nyelvezete. 

Magyar Jogi Nyelv (2017) 21.
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mozgalom indult el a jogi nyelv egyszerűsítése érdekében (Plain Language Move-
ment).12 Az egyszerűsítés célja pedig annyi, hogy a jogi szöveg – hangsúlyozottan 
a komplexitásához igazodó mértékben – vegye figyelembe a címzetteket és a nem 
szakemberek által való könnyebb érthetőséget (azaz a közérthetőséget).

A nyelv és a jog másik nagy kapcsolódási területében a nyelvre mint a jogi szabá-
lyozás tárgyára tekintünk. A legkülönbözőbb okokból kerülhet a nyelv a jogi sza-
bályozás körébe, mint például védelmi funkció betöltése vagy identitásmegerősítő 
deklaráció. Az előbbire példa az, ha a jogi szabályozás így például valamely nyelvet 
kívánja védeni külső hatástól. Egyik érdekes magyar példa a gazdasági reklámok 
és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzé-
tételéről szóló 2001. évi XCVI. törvény. Ebben az Országgyűlés – többek között – a 
reklám szövegének, ideértve a jelmondat (szlogen) magyar nyelvű közlését rendelte 
el. Bár a szabályozás célja – a nyelv fokozott védelme a jövevényszavak káros(nak 
tartott) hatásától – egyfelől érthető, mégis a törvény hatálybalépésétől kezdve lát-
ható, hogy a nyelv túl dinamikus ahhoz, hogy ilyen merev keretek közé lehessen 
szorítani. Ekkor már a jogi szabályozás alkalmazhatósága válik kérdésessé.

Másik példa a nyelvhasználat és/vagy az állam hivatalos nyelvének szabályozása. 
Azon államok, amelyek deklarálják a hivatalos nyelvüket, jellemzően valamely,  
a társadalomban használt nyelvhez kapcsolnak jogi értelmezést. Az így kiemelt 
nyelv lehet akár a domináns nyelv, de lehet valamely más nyelv is. Azt azonban 
fontos rögzíteni, hogy egy nyelv nem a formális jogi elismeréstől válik dominánssá, 
hanem a társadalom választásától. Azzal, hogy egy állam jogi normában rögzíti egy 
nyelv hivatalos státuszát, nem tesz mást, minthogy valamilyen okból elismeri annak 
a nyelvnek jogi relevanciáját. Ez azt is jelenti, hogy a hivatalos nyelvről szóló normák 
nem konstitutív szabályok, hanem deklaratívak – értve ez alatt, hogy a hivatalos 
nyelvi státus jogi és nem nyelvészeti kategória, amely a nyelv tényleges használatát,  
a lakosság nyelvválasztását nem fogja befolyásolni. Jó példa erre az ír nyelv hivata- 
los státusa,13 amely egyáltalán nem eredményezi a hétköznapi nyelvben való domi-
náns használatát. Ugyanígy, bármennyire is hivatalos az USA Hawaii államában 
az őshonos hawaii nyelv,14 mégis az angol a domináns nyelv a szigeteken, így a jogi 
elismerése inkább csak formalitás, a nyelv kulturális értéke előtt való tisztelgés.

Az, hogy milyen okból valósul meg ez a deklaráció, országonként különbözhet. 
Belgium ban például az 1960-as évekre felerősödő közjogi feszültségben a nyelvi 
régiók kialakítása és a francia, a flamand és a német nyelvek hivatalossá nyilvánítása 

12  Mark Adler: The Plain Language Movement, in Lawrence M. Solan és Peter M. Tiersma (szerk.): 
The Oxford Handbook of Language and Law, Oxford: Oxford University Press 2012. 67.

13  Az ír Alkotmány 8. cikk 1. és 2. bekezdésének eredeti angol nyelvű szövege: „1. The Irish language 
as the national language is the first official language. 2. The English language is recognised as a second 
official language.” 

14  Hawaii tagállami alkotmánya XV. fejezetének 4. cikke mondja ki, hogy „English and Hawaiian 
shall be the official languages of Hawaii, except that Hawaiian shall be required for public acts and tran-
sactions only as provided by law.” 
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a politikai stabilizációt célozta. A közép-európai régióban azonban a hivatalos nyelvi 
deklarációk inkább a nemzeti nyelv szerepét hangsúlyozzák és a nemzeti identitás 
megerősítését célozzák.

Természetesen lehet egy államnak több hivatalos nyelve is, ahogy azt a svéd, 
finn, svájci, luxemburgi vagy belga példa mutatja. A jogi szabályozásban a nyelv 
kérdése többnyire akkor merül fel, amikor a hivatalos nyelven kívül más nyelvek 
is megjelennek az állam területén. Ekkor a szabályozás már nemcsak a hivatalos 
nyelv, hanem a regionális vagy a kisebbségi nyelvek védelmét jelenti. E két kategória 
az Európa Tanács Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájában jelenik 
meg, így elsősorban az európai nyelvekre (sőt, azon belül is a szerződés részes álla-
mainak nyelveire) alkalmazzuk.

A nem hivatalos státuszban lévő nyelvek védelmét összefoglalóan nyelvi jogok-
nak nevezzük.15 Európa határain kívül olyan általános szabályozás, mint az előbb 
említett Nyelvi Charta nincs, sőt a nyelvi jogok általános elismerése-elismertetése  
is egyike a jogvédő küzdelmeknek ma. Bár a nyelv mint a kisebbségek jellem- 
ző karaktere különböző nemzetközi dokumentumokban megjelenik, mint azt alább 
látni fogjuk, azonban közel sem egységes a nyelvi jogok értelmezése. Skutnabb- 
Kangas külön nevesíti a nyelvi jogok és az általános emberi jogok közötti halmazt: 
ezek a „nyelvi emberi jogok” (Linguistic Human Rights), mint például a nyelv elsajá-
tításához való jog vagy a nyelv használatához való jog.16

4. NYELVI SZABÁLYOK AZ ALKOTMÁNYOKBAN  
– KITEKINTÉS

Az előzőekben megállapítottuk a nyelvről, hogy a jogszabályok nem hozzák lét- 
re a nyelv dominanciáját, hanem csupán egy nyelv közszférában való használatának 
elsőbbséget (esetleg kizárólagosságot) tudnak biztosítani. A nyelv tehát nem olyan 
társadalmi jelenség, amely jogi szabályozás útján jönne létre. Az alkotmányos sza-
bályok éppen ezért sokszor nem is reflektálnak a társadalom által választott nyelvre, 
nyelvekre.

Abban az esetben azonban, amikor a korábban is említett kulturális vagy poli-
tikai kapcsolódás annyira erős, hogy ezt indokolja, több olyan példa is található, 
amikor egy állam (vagy egy tagállam) alkotmánya hivatalos nyelvi státust rögzít. 
Ennek többnyire a legalapvetőbb jogi következménye, hogy az állam azon a nyel-
ven folytatja a kommunikációját, amelyet hivatalosként deklarált. Akár a belga, 

15  Tove Skutnabb-Kangas: Linguistic Human Rights, in Lawrence M. Solan és Peter M. Tiersma 
(szerk.): The Oxford Handbook of Language and Law. Oxford: Oxford University Press 2012. 235–236.

16  Uo. 238.



a nyelvi jogok alapjogi problematikája 93

svájci, finn, kanadai, akár az ír vagy hawaii példára tekintünk, azaz akár politikai, 
akár kulturális okból vált egy nyelv hivatalos nyelvvé, a közös nevezőjük, hogy a 
nyelvnek a nemzeti identitáshoz való szoros kapcsolatát fejezi ki és szimbolizálja  
a szabályozás.

Azt is azonban látni kell, hogy a nyelv nem egyedüli hordozója a nemzet identi-
tásának. Jó példa erre az Egyesült Államok, amely szövetségi állam lévén, a szövet-
ségi alkotmányban kellene hivatalos nyelvre vonatkozó szabályt rögzítsen. Az év- 
százados vita ellenére az angolt a mai napig nem mondta ki hivatalos nyelvként  
a szövetségi alkotmány. Mindez azért van, mert nem a nyelv az egyetlen identitás- 
hordozó, viszont abban a soknyelvű társadalomban az egy (egyébként domináns) 
nyelv kiemelése csak belső társadalmi feszültségeket szülne. Azt azonban a szö-
vetség nem tiltja meg, hogy egyes tagállamok rendelkezzenek az angol nyelv hiva-
talos státusáról. Így tehát az angol mint hivatalos nyelv ma az USA ötven tag- 
államának közel a felében megjelenik.

5. NYELVEK AZ ALAPTÖRVÉNYBEN

Az Alaptörvény több szempontból is újdonságot vezetett be a magyar közjogi 
hagyományban a nyelveket illetően. Először is, a magyar mint hivatalos nyelv dek-
larálása itt jelenik meg először alkotmányos szinten. Ennek azonban fontos előzmé-
nyei vannak, amelyek a reformkorig nyúlnak vissza.

A magyar nyelv hivatalos státusa már az 1868. évi XLIV. törvénycikkben is meg-
jelent. A törvénycikk 1. §-a teljesen egyértelműen szabályoz, amikor kimondja:  
„A nemzet politikai egységénél fogva Magyarország államnyelve a magyar levén, 
a magyar országgyűlés tanácskozásai s ügykezelési nyelve ezentúl is egyedül a ma- 
gyar; a törvények magyar nyelven alkottatnak, de az országban lakó minden más 
nemzetiség nyelvén is hiteles fordításban kiadandók; az ország kormányának hiva-
talos nyelve a kormányzat minden ágazatában ezentúl is a magyar.”

A kiegyezéskori nyelvjogi szabályok tehát deklarálták a magyar nyelv hivatalos 
státusát, azonban rögtön mellévették a nemzetiségek nyelvi jogait is, elismerve azok 
egyenlőségét és – ma úgy mondanánk államalkotó jellegét. E kettő egysége végig- 
kísérte a XX. század magyar nemzetiségi jogi szabályozását is.

Ezt a jogtörténeti hagyományt örökíti meg az Alaptörvény is. A Nemzeti Hit-
vallás egységként kezeli a többségi (magyar) és a nemzetiségi nyelveket, és így egy 
mondatban deklarálja ezek identitásformáló tulajdonságát: a magyart mint „öröksé-
günket” és „egyedülálló” nyelvet együtt védi a nemzetiségek nyelvével. A preambu-
lum a nemzet nevében kijelenti, hogy ezeket az „értékeket” „ápoljuk és megóvjuk”. 
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Ezzel az alapvető értékek katalógusába emeli be a nemzetiségek (és azok nyelveinek) 
elismerését és védelmét.17

Az Alapvetés-fejezet tartalmazza a már említett hivatalos nyelvi deklarációt. A H) 
cikk szerint „Magyarországon a hivatalos nyelv a magyar”, valamint a magyar nyel-
vet „védi” Magyarország. Ezeken kívül pedig az Alaptörvény – szintén különleges 
módon – kifejezett oltalom alá helyezi „a magyar jelnyelvet mint a magyar kultúra 
részét”.

Ezek a szabályok a magyar nyelvre mint a domináns nyelv jogi státusára vonat-
koznak. Ezek mellett jelenik meg még két nyelvi kategória; mindkettő a Szabadság 
és Felelősség fejezetben. Az egyik a kisebbségi nyelv, a másik az általános antidiszk-
riminációs klauzulában foglalt minden idegen nyelv. Ez utóbbi norma ugyanis nem 
korlátozza magát sem a többségi, sem a kisebbségi, sem más nyelvekre, hanem 
általános érvénnyel mondja ki minden nyelvre, hogy „Magyarország az alapvető 
jogokat mindenkinek […] nyelv […] szerinti különbségtétel nélkül biztosítja.”

A nemzetiségekre vonatkozó alkotmányos normákat a XXIX. cikk tartalmazza. 
Az alkotmányos kisebbségvédelem a rendszerváltozás után különösen nagy hang-
súlyt helyezett arra, ahogy az említett cikk (1) bekezdése is kijelenti, „Magyarorszá-
gon élő nemzetiségek államalkotó tényezők.” A többségi nemzetről saját identitásuk 
kialakítása folytán bizonyos mértékben leválnak, de részei, sőt kiemelten fontos 
részei a népnek.18 Az alkotmányos szabály továbbra is „a kisebbségek jogainak 
törvényi szabályozását kiemelkedő fontosságúvá teszi.”19 A nemzetiségi jogban 
tehát, követve a reformkortól datálódó hagyományokat, hazánkban a nemzetiségek 
nyelvi jogai külön elismerést nyernek azáltal, hogy az Alaptörvény ugyanebben  
a bekezdésben kiemeli, „Magyarországon élő nemzetiségeknek joguk van az anya-
nyelvhasználathoz, a saját nyelven való egyéni és közösségi névhasználathoz, saját 
kultúrájuk ápolásához és az anyanyelvű oktatáshoz.”

A hivatalos nyelv deklarálása, a nemzetiségi nyelvek védelme, valamint bármi-
lyen nyelven való megkülönböztetés megtiltása mellett van még egy (a fenti logika 
szerinti negyedik) nyelvi elemeket is tartalmazó szabály, ez pedig a határon túli 
magyarokért viselt felelősségről szóló D) cikk. Ebben a cikkben az Alaptörvény 
kiemeli, hogy Magyarország „támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló törek-
véseiket”. E mögött a mondatrész mögött látni lehet, hogy a Magyarország határain 
kívül (elsősorban a Kárpát-medencében) élő magyar közösségek nyelvi kisebb-
ségeket alkotnak. Magyar identitásuk kulcsfontosságú eleme az anyanyelvükhöz 

17  Horkay Hörcher Fernc: The National Avowal, in Csink Lóránt, Schanda Balázs, Varga Zs. András 
(szerk.): The Basic Law of Hungary – A First Commentary. Dublin: Clarus 2012. 39.

18  Kántor Zoltán: A nemzet intézményesülése a rendszerváltozás utáni Magyarországon. Osiris, 
Budapest 2014. 104.

19  35/1992 (VI.10.) AB határozat.
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való kapcsolatuk.20 Ennek megfelelően ezeknek a közösségeknek a „magyarsá-
guk megőrzésére irányuló törekvései” többnyire az anyanyelv használatához, azaz  
a nyelvi jogokhoz kapcsolódnak. Az Alaptörvény így – rejtve – kiterjeszti a nyelv- 
re vonatkozó rendelkezéseit a határon túl élő és a szomszédos államokban őshonos 
magyarokra is.

6. A KISEBBSÉGI NYELVRE VONATKOZÓ  
POZITÍV NEMZETKÖZI HÁTTÉR

A nyelvek nemzetközi jogi védelme a kilencvenes évek elejéig annak ellenére volt 
légies, hogy a XIX. századtól találunk dokumentumokat, amelyek kifejezetten nyelvi 
természetűek voltak.21

Mára jól látható, hogy a nemzetállamok rohamos kiépülésével a 1800-as évek 
végén kialakuló kisebbségvédelmi rendszer itt Európában különösen a nyelvi ka- 
rakterrel rendelkező kisebbségekre vonatkozott. Erre szemléletes példa a már 
hivatkozott 1868. évi XXXIII. törvénycikk, amely korának egyik legelőremutatóbb 
kisebbségi törvénye volt. Ez a jogszabály tartalma szerint szinte kizárólag nyelvjogi 
normákat tartalmazott. Később a világháborúkat lezáró békeszerződések is tartal-
maztak nyelvi rendelkezéseket –  különösen az antidiszkriminációs klauzulák és  
az oktatási jogok tekintetében.22

A nyelvhasználat jogi védelmet akkor kap, ha kisebbségi nyelvről van szó. A nyel- 
vi jogok tárgya tehát a pozitív jogban korlátozott. A XX. század nagy emberi jogi 
katalógusai kerülik a nyelvi jogok definiálását.

Az ENSZ emberi jogi nagy multilaterális szerződései között a Polgári és Politikai 
Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának23 27. cikke említi a kisebbségekre vonat-
kozó generális szabályon belül a nyelvhasználatot. Ez a cikk egyértelműen a norma-
tív szabályozás részévé teszi a nyelvet is: „Olyan államokban, ahol […] nyelvi kisebb-
ségek élnek, az ilyen kisebbségekhez tartozó személyektől nem lehet megtagadni azt 
a jogot, hogy csoportjuk más tagjaival együttesen […] saját nyelvüket használják.”

Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága a cikk értelmezése során egyértelműen elis-
merte a nyelvnek a kisebbségi identitáshoz való kapcsolatát. Az is kimondta, hogy 
bár egy államnak jogában áll „egy vagy több hivatalos nyelvet megjelölni, azonban 

20  Részletesen lásd Gerencsér Balázs Szabolcs: Nyelvében él. Kárpát-medencei körkép a határon túli 
magyarok hivatalos anyanyelvhasználati jogairól. Budapest: NSKI-Méry Ratio 2015.

21  Tove Skutnabb-Kangas: Linguistic Human Rights. 231–247.
22  Kovács Péter: Nemzetközi jog és kisebbségvédelem. Budapest: Osiris 1996. 11–18.
23  Magyarországon kihirdette: 1976. évi 8. törvényerejű rendelet az Egyesült Nemzetek Közgyűlése 

XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezség- 
okmánya kihirdetéséről
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ez nem zárhatja ki a hivatalos viszonyokon túl az egyénnek azt a jogát, hogy szólás-
szabadságával a maga által választott nyelven éljen.”24

A nyelv és identitás kapcsolatára reflektál a Gyermek jogairól szóló 1989-ben, 
New Yorkban létrehozott egyezmény is, amelynek 29. és 30. cikke egyértelműen 
megjeleníti, hogy a gyermeknek a kulturális identitása, vallása és anyanyelvhasz- 
nálata mind védett értékek.

A nyelvi jogok a nemzetközi pozitív jog emberi jogi katalógusaiban ennél részle-
tesebben nem jelennek meg. Egyedül az Európa Tanács hozott létre olyan kötelező 
érvényű nemzetközi szerződéses rendszert, amely a (kisebbségi) nyelvhasználat 
mélyebb rétegeibe is elér. Ennek a keretrendszernek két pillére van, az egyik a ki- 
sebbségek védelméről szóló Keretegyezmény25 (továbbiakban: Keretegyezmény),  
a másik pedig a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája26 (továbbiak-
ban: Nyelvi Karta).

A Keretegyezmény – nevéből is következtethetően – Európa általános kisebb-
ségvédelmi szerződése. Jellemzője, hogy általánosan fogalmaz, sőt éppen annyira 
tágítja a kereteit, hogy minden ET tagállam – a Kaukázustól a Pireneusokig – bele-
férjen. Igazi erejét egy jól szervezett ellenőrző mechanizmus jelenti.

A Keretegyezmény – általános jellege ellenére – 5. cikk. 1. bekezdésében a kisebb-
ségi személyek identitásának szükségszerű elemeként említi a nyelvet, amelynek 
használatára és fejlesztésére jogosultak. Az egyezmény a nyelvhasználatot elismeri 
még mint a vélemény nyilvánításhoz való jog része (9. cikk), magán és nyilvános 
szóbeli és írott formában, hivatalos viszonyokban, információs és jogvédelmi hely-
zetekben (10. cikk). A Keretegyezmény továbbá elismeri a kisebbségi nyelvhaszná-
lat kapcsolatát a névhasználattal, táblafeliratokkal (11. cikk), oktatással (12. cikk); 
továbbá az anyanyelv tanulásának általános jogát (14. cikk). A Keretegyezményben 
a nyelvhasználat tehát egy olyan területe a védett jogoknak, amely vagy alapjogok 
érvényesülése vagy az államigazgatás valamilyen működése során merülhet fel.

Az előbbihez képest nem általános, hanem konkrét védelmet nyújt a Nyel- 
vi Charta, amely így az európai nyelvvédelem alapdokumentumává vált. A Nyelvi 
Charta a kisebbségi vagy regionális nyelvek használatát jogként ismeri el. A Pream-
bulum harmadik bekezdése a magán- és közszférában egyaránt elismeri és elidege-
níthetetlen jogként kezeli az (anya-)nyelvhasználatot. Ennek a fontos deklaráció- 
nak a kifejtése lesz a II. és III. részben foglalt stricti iuris kötelezettségek rendszere. 
A Preambulum másik kiemelkedő vonása, hogy a kisebbségi nyelvhasználatot  

24  General comments under article 40, paragraph 4, of the International Covenant on Civil and Politi-
cal Rights 1/ General comment No. 23 (50) (art. 27) 2/, 3/, A/49/40, I (1994) 448.

25  ETS 157. Magyarországon kihirdette: 1999. évi XXXIV. törvény az Európa Tanács Nemzeti 
Kisebbségek Védelméről szóló, Strasbourgban, 1995. február 1-jén kelt Keretegyezményének kihir-
detéséről.

26  ETS 148. Magyarországon kihirdette: 1999. évi XL. törvény a Strasbourgban, 1992. november 
5-én létrehozott Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának kihirdetéséről.
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alapértéknek és az európai kulturális örökség részének tekinti. Ezzel a Nyelvi Charta 
kisebbségi nyelveket bekapcsolta az európai kulturális hagyományok körébe és 
védelmüket a demokratikus értékek közé emelte. Mindezt pedig úgy teszi, hogy  
az első mondatától az utolsóig tekintettel van arra, hogy az európai nyelvi diverzi- 
tás nemcsak a nyelvek többféleségét jelenti, hanem nyelvvédelem országonként 
eltérő (történelmi, társadalmi, földrajzi stb.) jellemzőit is. A III. rész választható 
rendszerű kötelezettségei ugyanezt a különbözőséget tudja megfelelően kezelni és 
ezáltal egyediesíteni a kötelezettségeket. A nyelvi diverzitás ugyanis Európában nem 
jog, hanem ténykérdés, amelyet külön konstituálni nem kell, elég csak meghivat-
kozni a szövegben.

A Nyelvi Charta szövege azzal, hogy a jogi védelem alá eső nyelvek körét leszű-
kíti, egy sajátos tárgykört is kijelöl: a kisebbségvédelem és a nyelvvédelem halma-
zaiból csak e kettő között elhelyezkedő metszést, közös részhalmazt. A szöveg tehát 
nem tisztán kisebbség védelem és nem tisztán nyelvvédelem. A kettőnek egy sajátos 
ötvözete, amely amellett, hogy egy európai sajátosságon alapul, túlmutat ezen a kon-
tinensen és globális nyelvi problémákra mutat válasz-alternatívát.

Magyarország mindkét nemzetközi szerződésnek részes fele. A magyar jogot 
tehát hozzá kell igazítani e szerződésekben foglaltakhoz. Ezt a megfeleltetést találjuk 
meg különösen az eljárási törvényeink nyelvi szabályaiban, illetve a nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben, és ennek felel meg az Alaptörvény 
említett szabálya is.

7. AZ ANYANYELV-HASZNÁLATHOZ VALÓ JOG  
ALAPJOGI PROBLEMATIKÁJA

A nyelvi jogok, vagy másként: az anyanyelv-használathoz való jog ma egy nem 
elismert emberi jog. A nemzetközi emberi jogi katalógusok külön nem nevesítik. 
Bár több törekvés is volt és a szakirodalom jeles szerzői több erőfeszítést is tettek  
az elismertetés érdekében27, jelenleg mégiscsak tény, hogy a nemzetközi fórumok 
előtt önálló védelem nem illeti meg az anyanyelvhasználatot.

27  Lásd különösen Tove Skutnabb-Kangas: Linguistic Human Rights. 235–236. valamint Andrássy 
György: Freedom of Language: A Universal Human Right to be Recognised. International Journal  
on Minority and Group Rights 2012/2. 195–232. Kontra Miklós: „Don’t Speak Hungarian in Public!”  
– A Documentation and Analysis of Folk Linguistic Rights, in Miklós Kontra, Robert Phillipson, Tove 
Skutnabb-Kangas, Tibor Várady (szerk.): Language: A rights and a Resource. Budapest: CEU Press 
1999. 81–97., Láncos Petra Lea: A nyelvi sokszínűség értékének és védelmének filozófiai megalapozása, 
különös tekintettel az Európai Unió nyelvpolitikai kihívásaira. Iustum Aequum Salutare 2012/3–4. 
295–277. Trócsányi László és Juhász Hajnalka: A nyelvhasználat szabályozása egyes Nyugat-Európai 
országokban, in Andrássy György és Vogl Márk (szerk.): Az emberi jogok és a nyelvek. Pécs: JPTE 2010. 
47–85.
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Erős feszültség rejlik viszont abban, hogy bár a nyelvhasználat önmagában nem 
védett jog, a legtöbb felhasználási felülete viszont az. A szólásszabadság, az okta-
táshoz való jog, a tisztességes eljáráshoz való jog, az emberi méltóság és identitás 
szabadsága mind-mind önmagukban is védett alapjogok és egyúttal olyan élet-
helyzetekre vonatkoznak, amelyekben a nyelv meghatározó. Azonban ez nemcsak 
valamely nyelvre hanem arra a nyelvre vonatkozik, amit a jogalany választott kom-
munikációs csatornául és önazonosságát ki tudja fejezni rajta.

A nyelvhasználatnak tehát közvetlen alapjogi vonatkozása van, másrészt az 
emberi jogokon túlmutató, az állampolgári jogokhoz hasonló jellemzője. Ez utóbbi 
jellemzők túlmutatnak az emberi jogokon: ilyen lehet például az anyanyelvű köz-
igazgatási tisztviselő, esetleg nyelvi kompetenciával bíró orvos alkalmazásának 
előnyben részesítése, vagy a speciális nyelvű oktatási infrastruktúra kialakításá- 
nak lehetősége.

Az anyanyelvhasználat során érintett alapjogok alkalmazása viszont sokszor 
eltérő megítélésben részesül. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjogára is ér- 
demes röviden kitérni, annak ellenére, hogy tudjuk, az EJEB nem kisebbségvédelmi 
intézmény, még kevésbé a nyelvi jogok védelmére hivatott fórum és az esetjogában 
is elenyésző a nyelvjogi eset. Az EJEB ítélkezésében az Emberi Jogok Európai Egyez-
ményébe ütköző cselekményeket vizsgálja, amely egyezményben azonban nincse-
nek kisebbségvédelmi rendelkezések. Mégis e joggyakorlat fontos az össz-európai 
kisebbségvédelem és nyelvi jogok értelmezésében.28

A Bíróság joggyakorlatában a kisebbségvédelem valamely más emberi jog  
megsértéséhez kapcsolódva jelenik meg. Így különösen valamely politikai alap- 
joghoz, vagy szociális joghoz, eljárási alapjoghoz vagy a megkülönböztetés tilal-
mához kapcsolódó jogesetekben fedezhetünk fel kisebbségi, vagy esetleg nyelvjogi 
szálat.29 A Bíróság, sok esetben elutasítja az olyan kérelmeket, amelyek ha emberi  
jog szerint nem is, de a kisebbségi jog szerint indokoltak lennének. Mindez azt je- 
lenti, hogy a kisebbségi jogok sérelme nem eredményezi feltétlenül az emberi jogok 
sérelmét, a bíróság ítéletei pedig csak másodlagosan szolgálhatnak a kisebbség- 
védelmi vagy nyelvvédelmi célokat.

Moria Paz, a Stanford egyetem kutatója kimutatta, hogy az emberi jogok érvé-
nyesüléséért felelős nemzetközi testületek, különösen az előbb említett EJEB, vagy 
az ENSZ Emberi jogi Bizottsága nem vállalják fel a nyelvi jogok védelmének uni-
verzalitását, hanem – az amerikai modellhez hasonlóan – az egyes államok egyedi 

28  Kovács Péter: Nemzetközi jog és kisebbségvédelem. 220–252.
29  Különösen lásd Bideault v. France No. 9106/80 (1998); Conka v. Belgium No. 51564/99 (2002); 

Isop v. Austria No. 808/60 (1962); Zana v. Turkey No. 18954/91 (1997); 23 inhabitants of Alsemberg 
and Beersel v. Belgium 1474/62 (1963); case „Relating to Certain Aspects of the Laws on the use of 
languages in education in Belgium” v. Belgium Nr. 1474/62, 1677/62, 1691/62, 1769/63, 1994/63, 
2126/64 (1968); Inhabitants of Les Fourons v. Belgium 2209/64 (1974); Roger Vanden Berghe v. Bel-
gium Nr. 2924/26 (1968); Skender v. FYRM Nr. 62059/00 (2001); Fryske Nasjonale Partij and other v. 
the Netherlands Nr. 11100/84 (1985); Inhabitants of Leeuw-St. Pierre v. Belgium Nr. 2333/64 (1965).
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döntésévé teszik, hogy  elismerik-e vagy támogatják-e a kisebbségi nyelveket vagy 
sem.30 Különösen érdekes, hogy nyelvhasználati és alapjogi kérdést egyszerre tar-
talmazó ügyeknek viszont szigorúbb szűrőn kell keresztül menniük.31 Mindez azt 
jelenti, hogy a nyelvhasználattal érintett alapjogi eseteket szűkebben értelmezik ezek 
a testületek, míg a „rendes” alapjogi eseteknél tág értelmezést használnak az alap-
jog szélesebb körű védelme érdekében. A nyelvi jelleg így szinte lerontja az alapjog 
értékét, a nyelvhasználat nem-univerzális elismertsége miatt az alapjogi tartalmakat 
nehezebben lehet ilyen esetekben érvényesíteni. Egyet kell érteni tehát Fernand  
de Varennes professzor véleményével, aki szerint az általános emberi jogok továbbra 
is kiegészítésre szorulnak a nyelvvédelem terén.32

8. A NYELVVÉDELEM KOMPLEXITÁSA

A kontinentális és az angolszász (főleg amerikai) jog tanulmányozása közelebb 
vihet minket egy olyan szemlélethez, amely a nyelvvédelem jogi eszközei mel-
lett adminisztratív eszközöket is figyelembe veszi – tekintettel arra, hogy még az 
olyan nemzetközi nyelvjogi intézmények is, mint amilyen a Nyelvi Charta Szakértői 
Bizottsága, többnyire adminisztratív eszközök útján látják biztosíthatónak a nyelvi 
jogok érvényesülést.

Bármely országban előforduló nyelvekre (kisebbségi nyelvekre) olyan adottság-
ként tekintek, amely ténykérdés. A kisebbségi nyelv létezését nem a jog, hanem  
az a tény igazolja, hogy egy pontosan mérhető, kimutatható és definiálható közös- 
ség beszél egy nyelvet. A nyelvnek is és a kisebbségnek is vannak olyan objektív 
ismérvei, amelyek mérhetőek. A jogi védelemnek tehát ahhoz kell igazodnia, hogy 
ez a nem domináns helyzetben lévő nyelv milyen földrajzi, társadalmi, történelmi  
és más adottságokkal rendelkezik.

A jó nyelvjogi szabályozás megalkotásához több faktort is vizsgálni kell.
(i) Egyrészt az anyanyelv használatára tekinthetünk emberi jogi kérdésként. 

Ennek keretében vizsgáljuk a nyelvhasználat emberi jogi státuszát, kapcsolatát más 

30  Moria Paz: The tower of Babel: Human Rights and the Paradox of Language. European Journal  
of International Law 25 (2014) 495. A szerző különösen arra hivatkozik, hogy nyelvvédelem túl költ-
séges, amelyet az államok nem vállalnak fel, így a nemzetközi testületek sem kívánnak az államok felé 
költségeket allokálni azáltal, hogy univerzális nyelvvédelmi rezsimet állítanak fel.

31  Diergaardt v. Namibia ügyben az ENSZ emberi jogi bizottsága kimondta, hogy „the UN Human 
Rights Committee has confirmed that states cannot reject a request for the provision of services and infor-
mation in a minority language if it is not well justified.” Diergaardt v. Namibia (No.760/1997), UN Doc. 
CCPR/C/69/D/760/1997 (2000).

32  Fernand de Varennes: Language as a Rights in International Law: Limits and Potentials, in 
Dagmar Richter, Ingo Richter, Reetta Toivanen, Iryna Ulasiuk (szerk.): Language Rights Revisited  
– The Challenge of Global Migration and Communication. Wolf, Nijmegen 2012. 43–52.
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alapjogokkal.33 A nemzetközi jog által meghatározott, és a nyelv védelmét biztosító 
nemzetközi jogi keretek fontosak egy állam nyelvvédelmi rendszerének meghatáro-
zásához, azonban az Egyesült Államok példája is mutatja, hogy nem kizárólagosan 
ez a döntő. Európa országai különleges helyzetben vannak abból a szempontból, 
hogy a Nyelvi Charta különleges védelmet nyújt a regionális vagy kisebbségi nyel-
veknek, amely követhetőbbé teszi a nyelvvédelmi rendszereket.

(ii) A nyelv biztonságpolitikai kérdésként is felmerül. Nem kell messzebbre tekin-
teni, mint a 2014–2015-ös ukrán események, ahol a politikai instabilitást végső 
soron a nyelvi feszültségek eredményezték.34 A XX. században a klasszikusnak 
tekintett európai  autonómiák többségében biztonságpolitikai faktor is felmerült 
egy-egy robbantás, vagy más agresszív cselekmény miatt: Dél-Tirol, Aland, Baszk-
föld esetében például, hogy csak a legismertebbeket említsem.

(iii) A nyelv a demokratikus intézményrendszer működésében is fontos faktor 
lehet. Erre a legjobb példa a választójogi szabályok és a nyelv kapcsolata lehet.  
Az Egyesült Államokban például a 60-as évektől komoly vita folyik pro és kont- 
ra a többnyelvű szavazólapokról. Itt Európában, a Kárpát-medencei régióban vég-
zett saját felmérésem pedig azt igazolta, hogy a kisebbségi nyelven működtetett 
önkormányzati (politikai) döntéshozatal is közvetlenebb kapcsolatba hozza a helyi 
közösséget, mintha a döntést nem az első nyelvén (anyanyelvén) ismerné meg  
a polgár.

(iv) Végül ez utóbbival kapcsolódik össze a kormányzás során használt nyelv 
kérdése. Annak érdekében, hogy egy állam megfelelő, megbízható és hatékony 
kormányzást tudjon biztosítani, területén élő nyelvek sajátosságaival tisztában kell 
legyen. A kormányzás egyik célja a lakosság és az ország működésének biztosítása  
– Magyary megfogalmazásában: „a közigazgatás a közösségért van.” – amely éppen 
az előbbi tényszerű adottságok folytán kapcsolatban áll az állampolgárok által 
beszélt nyelvvel is. Ez a kapcsolat az humanista közigazgatás örök igényét is kifejezi.

Összességében a nyelvek békés egymás mellett élését szabályzó jognak a fenti 
négy faktort kell figyelembe vennie. Véleményem szerint akkor hatékony és meg-
felelő egy nyelvjogi szabályozás, ha az azt a célt szolgálja, hogy a kisebbségi nyelvet 
beszélő személyek jogaikat úgy gyakorolhassák és kötelezettségeiket úgy teljesíthes-
sék, mint azt a domináns nyelvet beszélő állampolgárok tehetik és részt tudjanak 
venni a demokratikus intézmények működtetésében is – nyelvük és kultúrájuk 
megőrzése mellett.

33  Skutnabb-Kangas: Linguistic Human Rights. 238–240 tovább is megy, amikor kimondja, hogy 
meg különböztethetők „mag” (core), vagyis alapvető emberi jogok, és külső nyelvi emberi jogok, vala-
mint kiemeli a nyelvi jogok kollekív jogi jellemzőit is.

34  Gerencsér Balázs Szabolcs: Nyelvében él. 153–154.
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