
Dr. Gerencsér Balázs

Nyelvi jogok – törvények (II.)
Nemzetközi egyezmények az I. világháborút követõen

Nyelvi jogokat tartalmazó törvény-elemzéseink ezen részében folytatjuk 
a hatályos szabályozás megalapozásának felderítését.

A nemzeti kisebbségeket érintõ kodifikációs hullám az elsõ világháborút 
követõen nagy iramban fejlõdött.1 A világégést lezáró szerzõdések külön ren-
delkeztek a kisebbségekrõl – hol részletesebben, hol felületesebben. Különö-
sen igaz ez a Kárpát-medence ekkor újonnan alakult államaira, ahol a tényle-
ges határok nem követték az etnikai határokat, így minden állam egyszerre 
szembesült a nemzeti kisebbségek megjelenésével és problematikájával.

Ehelyütt nem kívánok történelmi elõzményeket tárgyalni, azonban utal-
nék arra, hogy a háború végén lezajló megszállások minden esetben (Felvi-
déken, Kárpátalján, Erdélyben, Vajdaságban, Dél-Baranyában, Kelet-Szlavó-
niában, Muravidéken) együtt jártak egy erõs etnikai tisztogatással, ami elsõ-
sorban az õshonos magyar lakosságot érintette hátrányosan.

A nemzetközi szerzõdések ebben a forrongó állapotban rögzítették a 
határokat, és ezzel egyszerre igyekeztek a nemzeti kisebbségek védelmérõl 
is szót ejteni. Vizsgálódásunk szempontjából ez azért fontos, mert – mint 
azt az elsõ elemzésben láthattuk – nemzetközi szerzõdések nyomán szület-
tek olyan belsõ jogi dokumentumok, amelyek a kisebbségek jogait – szûkeb-
ben a nyelvhasználatot szabályozták. Hogy milyen jogszabályok születtek, 
azt a következõ áttekintésekben fogjuk közölni – természetesen azokkal a 
megjegyzésekkel, hogy végrehajtották-e azokat, vagy sem.

A mellékletben hivatkozott normaszövegek olyan források, amelyek az 
elsõ világháborút követõ szerzõdésrendszer részei. Közös vonásuk, hogy 
kisebbségi jogokat tartalmaznak, amelyek – az egyéb Kárpát-medencei ki-
sebbség mellett elsõsorban – a határon kívül rekedt magyarságra vonatkoz-
nak. Vizsgálatunkat (a késõbbi nyelvhasználati vizsgálatok miatt) az ún. 
„kisantant” országokra szûkítjük.

E helyen kell megemlíteni a békeszerzõdések közül a Magyarországgal 
kötött Trianoni békeszerzõdésnek a három vizsgált államra vonatkozó ki-
sebbségi rendelkezéseit, valamint a Németországgal kötött Versailles-i szer-
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zõdés Csehszlovákiára vonatkozó részeit. E rendelkezések csak utaló jellegû 
normák. A kisebbségi jogok tényleges tartalmát az ún. „kisebbségi egyez-
mények” tartalmazzák.

Ausztriával, Csehszlovákiával és a Szerb-Horvát-Szlovén (SHS) Király-
ság gal Saint-Germain-en-Laye-ben, 1919. szeptember 10-én kötöttek ilyen 
kisebbségi egyezményt, Romániával pedig Párizsban, 1919. december 9-én.

Mivel a szerzõdések pontos könyvtári jelzetét (és elérhetõségét) közöl-
jük, eltekintünk a szövegeknek teljes terjedelemben való közlésétõl. A ki-
emelt részek szerkesztési logikája követi a szerzõdések nyelvi jogokra vonat-
kozó rendelkezéseit.

A kisebbségi szerzõdések2 az alábbi területeken tartalmaznak rendelke-
zéseket:

– általános jogegyenlõségi klauzula;3

– élethez és szabadsághoz való jog;4

– nyelvi jogok;5

– lelkiismereti- és vallásszabadság;6

– állampolgársági jogok;7

– intézményalapítási jogok;8

– oktatási jogok;9

– vallási és oktatási autonómia.10

Mindezen jogokat a Nemzetek Szövetsége védelme alá helyezik a szer-
zõdések. A Nemzetek Szövetségével és a két világháború közötti kisebbség-
védelmi mechanizmussal részletes és kiváló irodalom foglalkozik,11 amely-
nek mélyebb feltárásával ehelyütt nem kívánunk foglalkozni.

A három vizsgált kisebbségi szerzõdés szerkezetében csaknem azonos. 
Az államokra rótt kötelezettségek is azonos rendben követik egymást, egy-
egy kivételtõl eltekintve azonos szöveggel. 

A nyelvi rendelkezések – ahogy ez a mellékletbõl is kitûnik – alapvetõen 
egységes szövegezésûek. Ennek megfelelõen két bekezdés rendezi e tárgykört: az 
elsõ bekezdés a magánviszonyokra vonatkozik, a második a közjogi viszonyokat 
rendezi. Az elõbbi (magán) viszonyok körében kiemelést nyert a magán- vagy 
üzleti forgalom (lásd: szerzõdések joga), illetve a vallási élet és a sajtó útján való 
nyelvhasználat. A vallási életben való nyelvhasználat külön fontos olyan terüle-
ten, ahol a többségi lakosság más felekezet tagja, mint a kisebbség (lásd Romá-
nia esetében); a sajtó tekintetében kiemelném, hogy a magyar nyelvû irodalom 
rendkívül fontos a határon túli magyar nemzeti közösségek életében, megtartó 
és identitás-megõrzõ szerepét az elmúlt nyolcvan év során többször bizonyította. 
Nem véletlen tehát, hogy a magánviszonyokban rejlõ határtalan nyelvhasználati 
lehetõségek közül a fentiek kerültek kiemelésre a szerzõdésekben. 
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A közjogi viszonyok már nem az általános egyenlõség tételébõl indul-
nak ki, hanem (mai hibás terminológiával élve) pozitív diszkriminációt 
(affirmative action) tartalmaznak. A „méltányos könnyítés” a bíróságok 
elõtti nyelvhasználatra vonatkozik, tehát az eljárásjogokra (polgári és bün-
tetõ egyaránt; a közigazgatási eljárást illetõen csak a közigazgatási ügyek 
bírósági felülvizsgálatát lehet érteni a szövegek szerint). Fontos azonban 
megjegyezni, hogy a nemzetközi dokumentumok mind a szóbeli, mind az 
írásbeli nyelvhasználatot kiemelik. (Ez például a mai hatályos eljárásjogok-
ban nem valósul meg maradéktalanul a Kárpát-medencében.) Érdekes 
 viszont, hogy az egységes (puha) szabályozással az egyes államok belsõ jog-
rendjében eltérõ gyakorlat keletkezett, amelyet az alkotmányos berendezke-
dések (királyság, parlamentarizmus), történeti tradíciók, diplomáciai 
kapcso latok és egyéb, szociológiai aspektusok határoztak meg.

A nyelvhasználati jog sok területet ölel fel a hatóságok elõtti anyanyelvû-
ségtõl kezdve a népképviseleti szerveken vagy a sajtón át az oktatásig. Ez 
utóbbi témakör hangsúlyosan a második világháborút követõen és napjaink-
ban került elõtérbe. Ezért hivatkozom ehelyütt a kisebbségi szerzõdések ok-
tatási rendelkezéseire. Külön felhívnám a figyelmet arra, hogy a Csehszlo vá-
kiával kötött szerzõdés a teljes közoktatásra kiterjedt, míg a másik két szer-
zõdés csak az elemi iskolákat említette! (A román szerzõdés a költségvetési 
rendelkezések között még vissza is utal az oktatási szintre.)

A szerzõdések nyelvi rendelkezései (sõt, a teljes szöveg) – bár ius cogens-
ek – végrehajtásuk, illetve a belsõ jogba való átültetésük sem a magán-, sem a 
közjogi viszonyokat érintõ kérdésekben nem volt maradéktalan. A kisantant 
államai a gyõztes országok attitûdjével mutatis mutandis értelmezték a szöve-
geket. Ennek következményeit mutatja a 20. század történelme, és ez utóbbi-
nak következményei találhatók a hatályos kisebbségi normaanyagokban.

Melléklet
Trianoni Békeszerzõdés – 1920. június 4.12

III. rész: Európára vonatkozó politikai rendelkezések

II. cím: Szerb-Horvát-Szlovén Állam
[…]
44. cikk. A Szerb-Horvát-Szlovén Állam Magyarországgal szemben elis-

meri és megerõsíti azt a kötelezettségét, hogy hozzájárult a Szövetséges és 
Társult Fõhatalmakkal kötött szerzõdésbe oly rendelkezéseknek a felvételé-
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hez, amelyeket ezek a Hatalmak szükségeseknek ítéltek abból a célból, hogy 
a Szerb-Horvát-Szlovén Államban a népesség többségétõl eltérõ fajú, nyelvû és 
vallású lakók érdekei, valamint a forgalom szabadsága és más Nemzetek 
kereskedelmének méltányos szabályozása védelemben részesüljenek.

Magyarország azon pénzügyi terheinek aránya és természete, amelyeket 
a Szerb-Horvát-Szlovén Államnak a szuverénitása alá helyezett területekkel 
kapcsolatban kell elvállalnia, a jelen Szerzõdés IX. részének (Pénzügyi ren-
delkezések) 186. cikke értelmében fog megállapíttatni.

Mindazokat a kérdéseket, amelyeket a jelen Szerzõdés nem szabályoz, 
és amelyek az említett területek átengedése folytán felmerülhetnek, késõbbi 
egyezmények fogják rendezni.

III. cím: Románia
[…]
47. cikk. Románia Magyarországgal szemben elismeri és megerõsíti azt 

a kötelezettségét, hogy hozzájárult a Szövetséges és Társult Fõhatalmakkal 
kötött szerzõdésbe oly rendelkezéseknek a felvételéhez, amelyeket ezek a 
Hatalmak szükségeseknek ítéltek abból a célból, hogy Romániában a népes-
ség többségétõl eltérõ fajú, nyelvû és vallású lakók érdekei, valamint a forga-
lom szabadsága és más Nemzetek kereskedelmének méltányos szabályozá-
sa védelemben részesüljenek.

Magyarország azon pénzügyi terheinek aránya és természete, amelyeket 
Romániának a szuverenitása alá helyezett területekkel kapcsolatban kell el-
vállalnia, a jelen szerzõdés IX. részének (Pénzügyi rendelkezések) 186. cik-
ke értelmében fog megállapíttatni.

Mindazokat a kérdéseket, amelyeket a jelen Szerzõdés nem szabályoz, 
és amelyek az említett területek átengedése folytán felmerülhetnek, késõbbi 
egyezmények fogják rendezni.

IV.cím: Cseh-Szlovák Állam
[…]
52. cikk. Magyarország azon pénzügyi terheinek aránya és természete, 

amelyeket a Cseh-Szlovák Államnak a szuverénitása alá helyezett területek-
kel kapcsolatban kell elvállalnia, a jelen Szerzõdés IX. részének (Pénzügyi 
rendelkezések) 186. cikke értelmében fog megállapíttatni.

Mindazokat a kérdéseket, amelyeket a jelen Szerzõdés nem szabályoz és 
amelyek az említett területek átengedése folytán felmerülhetnek, késõbbi egyez-
mények fogják rendezni.
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Versailles-i békeszerzõdés – 1919. június 28.13

III. rész: Európára vonatkozó politikai rendelkezések

VIII. fejezet: Cseh-Szlovák Állam
86. cikk. A Cseh-Szlovák Állam elfogadja azokat a rendelkezéseket – hoz-

zájárulván azoknak a Szövetséges és Társult Fõhatalmakkal kötendõ szerzõ-
désbe való felvételéhez – , amelyeket e Hatalmak a Cseh-Szlovák Államban a 
nemzeti, nyelvi és vallási kisebbségek érdekeinek megvédelmezése céljából 
szükségesnek tartanak. (…)

A szövetséges és társult fõhatalmak és a Cseh-Szlovák Állam között Saint-
Germain-en Laye-ben 1919. évi szeptember hó 10-én aláírt szerzõdés14

7. cikk. (1) Minden csehszlovák állampolgár faji, nyelvi vagy vallási kü-
lönbség nélkül a törvény elõtt egyenlõ, és ugyanazokat a polgári és politikai 
jogokat élvezi. 

(3) Egyetlen csehszlovák állampolgár sem korlátozható bármely nyelv 
szabad használatában a magán- vagy üzleti forgalomban, a vallás, a sajtó 
útján történõ vagy bármilyen természetû közzététel terén, vagy a nyilvános 
gyûléseken. 

(4) A csehszlovák kormánynak a hivatalos nyelv megállapítására vonat-
kozó intézkedését nem érintve, a nem cseh nyelvû csehszlovák állampolgá-
rok nyelvüknek a bíróságok elõtt akár szóban, akár írásban való használata 
tekintetében megfelelõ könnyítésekben fognak részesülni.

[…]

9. cikk. (1) Olyan városokban és kerületekben, ahol jelentékeny arány-
ban nem cseh nyelvû csehszlovák állampolgárok laknak, a csehszlovák kor-
mány a közoktatásügy terén megfelelõ könnyítéseket fog engedélyezni avég-
bõl, hogy az ily csehszlovák állampolgárok gyermekeit saját nyelvükön tanít-
sák. Ez a rendelkezés nem akadályozza a cseh-szlovák kormányt abban, 
hogy a cseh nyelv tanítását kötelezõvé tegye. 

(2) Azokban a városokban és kerületekben, ahol jelentékeny arányban 
élnek oly csehszlovák állampolgárok, akik faji, vallási vagy nyelvi kisebbsé-
gekhez tartoznak, ezeknek a kisebbségeknek méltányos részt kell biztosíta-
ni mindazoknak az összegeknek az élvezetébõl és felhasználásából, amelyek 
a közvagyon terhére állami, községi vagy más költségvetésekben nevelési, 
vallási vagy jótékonysági célokra fordíttatnak. 
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A szövetséges és társult fõhatalmak és Románia között Párizsban 1919. 
évi december hó 9-én aláírt szerzõdés15

7. cikk. (1) Minden román állampolgár faji, nyelvi vagy vallási különb-
ség nélkül a törvény elõtt egyenlõ, és ugyanazokat a polgári és politikai jo-
gokat élvezi.

(3) Egyetlen román állampolgár sem korlátozható bármely nyelv szabad 
használatában a magán- vagy üzleti forgalomban, a vallási életben, a sajtó 
útján történõ vagy bármilyen közzététel terén vagy a nyilvános gyûléseken.

(4) A román kormánynak a hivatalos nyelv megállapítására vonatkozó 
intézkedését nem érintve, a nem román nyelvû román állampolgárok nyel-
vüknek a bíróságok elõtt akár szóban, akár írásban való használata tekinte-
tében méltányos könnyítésekben fognak részesülni.

[…]

10. cikk. (1) Olyan városokban és kerületekben, ahol nem román nyelvû 
román állampolgárok jelentékeny arányban laknak, a román kormány a 
közoktatásügy terén megfelelõ könnyítéseket fog engedélyezni avégbõl, 
hogy az ily román állampolgárok gyermekeit az elemi iskolákban saját nyel-
vükön tanítsák. Ez a rendelkezés nem akadályozza a román kormányt ab-
ban, hogy a román nyelv oktatását az említett iskolákban kötelezõvé tegye. 

(2) Azokban a városokban és kerületekben, ahol jelentékeny arányban lak-
nak faji, vallási vagy nyelvi kisebbséghez tartozó román állampolgárok, ezeknek 
a kisebbségeknek méltányos részt kell biztosítani mindazoknak az összegeknek 
élvezetébõl és felhasználásából, amelyek a közvagyon terhére állami, községi 
vagy más költségvetésekben nevelési, vallási vagy jótékony célra fordíttatnak.

11. cikk. Románia hozzájárul ahhoz, hogy az erdélyi székely és szász 
közületeknek a román állam ellenõrzése mellett vallási és tanügyi kérdések-
ben helyi önkormányzatot engedélyezzen.

A szövetséges és társult fõhatalmak és a Szerb-Horvát-Szlovén Állam között 
Saint-Germain-en Laye-ben 1919. évi szeptember hó 10-én aláírt szerzõdés16

7. cikk. (1) Minden szerb-horvát-szlovén állampolgár faji, nyelvi vagy 
vallási különbség nélkül a törvény elõtt egyenlõ, és ugyanazokat a polgári és 
politikai jogokat élvezi.

(3) Egyetlen szerb-horvát-szlovén állampolgár sem korlátozható bármely 
nyelv szabad használatában a magán- vagy üzleti forgalomban, a vallási életben, a 
sajtó útján történõ vagy bármilyen közzététel terén vagy a nyilvános gyûléseken.
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(4) A Szerb-Horvát-Szlovén kormánynak a hivatalos nyelv megállapítá-
sára vonatkozó intézkedését nem tekintve, a hivatalos nyelvtõl eltérõ anyanyel-
vû állampolgárok nyelvüknek a bíróságok elõtt akár szóban, akár írásban 
való használata tekintetében méltányos könnyítésekben fognak részesülni.

[…]

9. cikk. (1) Olyan városokban és kerületekben, ahol a hivatalos nyelv-
tõl elütõ anyanyelvû szerb-horvát-szlovén állampolgárok jelentékeny arány-
ban laknak, a szerb-horvát-szlovén kormány a közoktatásügy terén megfele-
lõ könnyítéseket fog engedélyezni avégbõl, hogy ily szerb-horvát-szlovén ál-
lampolgárok gyermekeit az elemi iskolákban saját nyelvükön tanítsák. Ez a 
rendelkezés nem akadályozza a szerb-horvát-szlovén Kormányt abban, hogy 
a hivatalos nyelv oktatását kötelezõvé ne tegye. 

(2) Azokban a városokban és kerületekben, ahol jelentékeny arányban 
laknak oly szerb-horvát-szlovén állampolgárok, akik faji, vallási vagy nyelvi 
kisebbségekhez tartoznak, ezeknek a kisebbségeknek méltányos részt kell 
biztosítani mindazoknak az összegeknek élvezetébõl és felhasználásából, 
amelyek a közvagyon terhére állami, községi vagy más költségvetésben ne-
velési, vallási vagy jótékony célra fordíttatnak. 
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