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Be ve ze tés

Eu ró pa egy ko ráb ban so ha sem ta pasz talt egy sé ge se dés felé ha lad.
Az egy sé ge se dés, bár mi lyen gaz da sá gi, tár sa dal mi te rü le ten je lent -

ke zik is, egy sé ges sza bá lyo zást fel té te lez és kí ván meg. Az egy sé ges sza bá lyo -
zás pe dig ér te lem sze rû en egyes meg ha tá ro zott, ha gyo má nyo san nem ze ti ha -
tás kö rök rész be ni vagy tel jes fel adá sát je len ti. En nek kö vet kez té ben a tag ál -
lam nem ze ti, nem zet kö zi szin tû meg nyil vá nu lá sa it kö tik a kö zös sé gi elõ írá -
sok, aka rat ér vé nye sí té se ezek nek alá ren delt. Ez nem je len ti azt, hogy
a tag ál la mi, nem ze ti ér de kek, ér té kek ne ját sza ná nak sze re pet az ál lam nem -
ze ti vagy kö zös sé gi szin tû fel lé pé se i nél, ha nem in kább azt je len ti, hogy az ál -
lam nak a Kö zös ség gaz da sá gi és sok eset ben po li ti kai, kul tu rá lis egy sé gé ben
való ön kor lá to zó ma ga tar tá sa nem te szi le he tõ vé a nem zet ab szo lút ér te lem -
ben való kép vi se le tét, az ál lam cse le ke de te it már nem ki zá ró lag nem ze ti cé -
lok mo ti vál ják, mert már nem is mo ti vál hat ják min den eset ben.

A tag ál la mi nem ze ti nyel vek és az egy sé ges kö zös sé gi sza bá lyo zás kap cso -
la ta több ré tû. A nem ze ti nyelv egy rész rõl a tag ál la mi ön ál ló ság, ön azo nos ság
ki fe je zé sé nek esz kö ze lett a szu ve re ni tás kor lá to zó kö zös sé gi sza bá lyo zás sal
szem ben (szim bo li kus és szu ve re ni tá si vo nat ko zás), más részt – és en nek kö -
vet kez té ben – az egy sé ges jog meg nyil vá nu lá si for má ja, hor do zó ja (gya kor la -
ti, tech ni kai vo nat ko zás).

Az egy ség ese dõ Eu ró pá ban a nem ze ti nyel vek funk ci ó ja meg vál to -
zott. Le gi ti má ci ós sze re pü ket to vább ra is az Uni ót al ko tó ál la mok iden ti tá -
sa ki fe je zé sé ben töl tik be. Az egy sé ge se dés, nem ze ti ön kor lá to zás fo ko zó -



dá sá val pe dig egy re hang sú lyo sab ban te szik ezt. Az egyes nem ze ti nyel vek 
eu ró pai szin tû meg je le ní té se az egy ség ben össze ol va dó or szá gok ön ál ló sá -
ga ki fe je zé sé nek leg fõbb szim bo li kus esz kö ze. Ezek ere dõ je, az eu ró pai
szin tû nyel vi sok fé les ég, és az ezt meg ha tá ro zó nyel vi egyen lõ ség azon -
ban még sem lett az Eu ró pát az eu ró pai pol gá rok összes sé ge sze mé ben le gi -
ti mál ni ké pes kö zös, kö zös sé te he tõ ér ték rend alap ja. Nem vált olyan ele -
mé vé és el vé vé az eu ró pai épít ke zés nek, amellyel az Uni ót al ko tó né pek
azo no sul ni tud tak vol na és ami gon dol ko dá su kat alap ve tõ en meg ha tá roz -
ná. Eu ró pa, az eu ró pai la kos ság, ha tu da to san el is tud ja fo gad ni a leg tá -
gabb ér te lem ben vett nem ze ti ha tá rok el mo só dá sát, ér zel mi azo no su lá sá -
hoz egy új, eu ró pa i sá gát le gi ti má ló ér ték re van szük sé ge, ami nem biz tos,
hogy a nyelv ben, nyel vek ben ke re sen dõ.

Ez az írás egy na gyobb, szé le sebb té ma kört át fo gó ta nul mány ré sze.
 Ebben a for má já ban ki zá ró lag azt vizs gál ja, hogy a nyel vi egyen jo gú ság és
a sza bá lyo zá si rend szer mû kö dé se ha té kony sá gá nak függ vé nyé ben a nem -
ze ti nyel vek med dig tud nak egye nér té kû en meg je len ni az eu ró pai szin tû
sza bá lyo zás ban, mennyi ben és med dig tud nak a kö zös sé gi jog sza bá lyok
még va la mennyi nyel ven hoz zá fér he tõ vé vál ni, mennyi re él vez nek, él vez -
het nek ezek a nyel vek egyen lõ stá tuszt a min den na pi mun ka so rán. Eh hez 
vé gig ve szi az eu ró pai szin tû nyel vi érint ke zés le het sé ges al ter na tí vá it,
a min den na pi, il let ve szak mai kom mu ni ká ci ó tól kezd ve, a kö te le zõ ér vé -
nyû jogi elõ írá so kon át, fel vá zol va az egy nyel vû, sok nyel vû, kor lá to zott
sok nyel vû mo del lek le he tõ sé ge it. Ezen kí vül vizs gál ja a je len le gi kö zös sé -
gi (uni ós) nyel vi rend szer mû kö dé sét, ki ala ku lá sá nak és fenn tar tá sá nak
oka it, va la mint mû kö dé sé nek kri ti kus pont ja it. E kri ti kus pon tok kö ré -
ben fel me rül a mo dell tel jes kö rû sé gé nek, kor lá to zott sá gá nak prob lé má ja, 
érint ve a ki sebb sé gi nyel vek sze re pét a rend sze ren be lül, il let ve az Unió
bõ ví té sé vel kap cso la tos mennyi sé gük ben és mi lyen sé gük ben nem el ha -
nya gol ha tó új ki hí vá so kat.

1. A JE LEN LE GI KÖ ZÖS SÉ GI NYEL VI REND

1.1. A kö zös sé gi nyel vi rend szer ki ala ku lá sá nak okai, jogi alap ja

A kö zös sé gi jog sza bá lyok, uni ós sza bá lyok for dí tá sa, a kö zös sé gi in téz mé -
nyek min den na pi mun ká ja so rán szük sé ges sé váló szó be li és írás be li érint ke -
zés, az in téz mé nyek nek az uni ós pol gá rok kal való kap cso lat tar tá sa a 
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Kö zös ség nyel vi re zsim jé ben tes tet öltõ nyel vi egyen lõ sé gen ala pu ló sok nyel -
vû ség1 rend sze rén ke resz tül tör té nik. 

Az Eu ró pai Unió az egyet len olyan nem zet kö zi szer ve zet, ahol va la -
mennyi tag ál lam leg alább egyik hi va ta los nyel ve egy út tal az Unió hi va ta los
nyel ve is. Ezt a pri vi le gi zált ál la po tot, bár mes ter sé ges esz kö zök kel és ne he -
zen, azért is szük sé ges fenn tar ta ni, mert az Eu ró pai Kö zös sé gek, il let ve az Eu -
ró pai Unió nem te kint he tõ ha gyo má nyos ér te lem ben vett nem zet kö zi szer -
ve zet nek. Olyan ön ál ló jog rend del bíró szer ve zet, amely ben a szup ra na ci o ná -
lis jel leg erõ sebb a kor mány kö zi nél. A nyel vi egyen lõ ség min den áron való
fenn tar tá sa és dek la rá lá sa az Uni ót al ko tó nem ze tek szu ve re ni tá sa kon ti nu i tá sa han goz -
ta tá sá nak egy kéz zel fog ha tó meg nyil vá nu lá sa. Az in teg rá ció – eb ben az ol va sat ban
– a nyel vet, mint a nem ze ti iden ti tás ki fe je zõ dé sé nek meg ha tá ro zó for má ját
érin tet le nül hagy ja. Ez zel egy út tal azt is su gall ja, hogy ma gát a nem ze ti iden ti -
tást is el ke rü li.

Fi gye lem re mél tó pa ra do xon ez egy olyan rend szer ben, amely a nem ze ti
szu ve re ni tás ilye tén való han goz ta tá sa mel lett, mû kö dé sé ben egy re in kább
ke rül alap ja i ban szem be a tag ál la mok szu ve re ni tá sá val.2

A kö zös sé gi nyel vi rend szer elõ éle te az ESZAK-Szer zõ dés meg szü le té sé -
nek ide jé re nyú lik vissza. Az ESZAK-Szer zõ dést ugyan is fran ci á ul fo gal maz -
ták és csak ez a vál to zat szá mít(ott) hi te les nek.3 Ak kor hat ál lam négy hi va ta -
los nyel ve kö rül for má ló dott a nyel vi vita, amely a Pá ri zsi Szer zõ dés ál tal elõ -
írt Bí ró ság lét re ho zá sa kap csán rob bant ki4 és vé gül Bel gi um és Hol lan dia
ha té kony fel lé pé sé nek kö szön he tõ en a nyel vi jog egyen lõ ség gya kor la ti meg -
va ló sí tá sá hoz ve ze tett. Az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés nél a nyel vi jog -
egyen lõ ség már ki in du lá si alap elv ként jelent meg.
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1 A sok nyel vû sé gen eb ben a dol go zat ban a mul ti lin gu is me fran cia ki fe je zés ma gyar nyel vû
meg fe le lõ jét ért jük, míg több nyel vû sé gen a plu ri lin gu is me meg fe le lõ jét. A for dí tás ön ké -
nyes, a két ki fe je zés egy más tól való meg kü lön böz tet he tõ sé gét szol gál ja. Sok nyel vû sé gen
Co let te To u ti tou-Be ni tah meg ha tá ro zá sát kö vet ve több (leg alább 5) nyelv pár hu za mos je -
len lé tét ért jük egy rend sze ren be lül, amely re kö te le zõ a rend szer mû kö dé se szem pont já -
ból a min den re ki ter je dõ, fo lya ma tos for dí tás. A több nyel vû ség több, leg alább 3–4 nyelv
ak tív vagy passzív is me re te, ami le he tõ vé te szi a kom mu ni ká ci ót (To u i tou-Be ni tah:
Le mo dè le de la tra duc ti on en Eu ro pe: ré a li tés et po ten ti a li tés. In Eu ro pe et tra duc ti on, Les
Pres ses de l’U ni ver si té d’Ot ta wa, 1998, Ar to is Pres ses Uni ver si té, 359). 

2 Ala in Fe net: Di ver si té lin gu is ti que et const ruc ti on eu ro pé en ne, Re vue tri mest ri el le du dro it
eu ro pé en, 37 (2) av ril-ju in, 2001, 238.

3 ESZAK-Szer zõ dés 100. cikk.
4 Chris ti an He y nold: L’U ni on eu ro pé en ne: jar din d’E den ou Tour de Ba bel, Ter mi no lo gie et

Tra duc ti on, 3. 1999, 5.



A Kö zös ség tör té ne té nek e kez de ti sza ka szá ban a négy hi va ta los nyelv
(né met, fran cia, olasz, hol land) köl csö nös ta nu lá sa és is me re te, a kö zös sé gi
több nyel vû ség meg va ló sí tá sa nem kö ve telt meg em ber fe let ti in tel lek tu á lis
ké pes sé ge ket az eu ró pai tiszt vi se lõk tõl, így a hi va ta los kap cso la tok ke re tén be -
lü li szó be li érint ke zés a több nyel vû ség alap ján adott ter mé sze tes kód vá lasz -
tás alap ján tör tént.

Maga az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés nem írja elõ a nyel vi jog -
egyen lõ sé get vagy a kö te le zõ sok nyel vû sé get, bár van nak olyan cik kek, ame lyek bõl
ez le ve zet he tõ. 

Az Eu ró pai Uni ó ról szó ló szer zõ dés 1. cik ke (ko ráb bi A cik ke) má so dik szá -
mo zat lan be kez dé se sze rint „a dön té se ket a le he tõ leg nyil vá no sab ban és az ál lam -
pol gá rok hoz le he tõ leg kö ze lebb esõ szin ten hoz zák meg.” En nek ér te lem sze rû -
en a kom mu ni ká ci ós esz kö ze az egyes ál lam pol gá rok anya nyel ve le het. Ugyan -
ezen cikk har ma dik szá mo zat lan be kez dé se ki mond ja, hogy az Unió „fel ada ta,
hogy egy sé ges és szo li dá ris mó don szer vez ze a tag ál la mok kö zöt ti és né pe ik kö -
zöt ti kap cso la to kat.” Az egy sé ges ség és szo li da ri tás fel té te le zi a tag ál la mok kal
szem be ni egyen lõ el bá nást min den, így kul tu rá lis és nyel vi ér te lem ben is. A 6.
cikk (ko ráb bi F cikk) (3) be kez dé se meg erõ sí ti, hogy „Az Unió tisz te let ben tart ja 
tag ál la ma i nak nem ze ti iden ti tá sát.” A nem ze ti iden ti tás nak pe dig meg ha tá ro zó
ré sze a nem ze ti nyelv hasz ná la tá nak le he tõ sé ge.

Ki fe je zett ren del ke zést az uni ós pol gá ro kat védõ jog biz ton sá gi ala pú
nyelv hasz ná lat ról az Amsz ter da mi Szer zõ dés ik ta tott az Eu ró pai Kö zös sé get
lét re ho zó szer zõ dés be. An nak 21. cik ke elõ ír ja, hogy min den uni ós pol gár
a szer zõ dé sek hi te les nyel ve i nek bár me lyi kén (te hát a hi va ta los nyel ve ken és
az ír nyel ven is) for dul hat írás ban a kö zös sé gi in téz mé nyek hez vagy szer vek -
hez és azok kö te le sek azon a nyel ven vá la szol ni.

Az 53. cikk (ko ráb bi S cikk) pe dig fel so rol ja, hogy a Szer zõ dés mely nyel -
ve ken hi te les (ugyan azok ról a nyel vek rõl van szó, mint ame lye ket az 1. szá -
mú ren de let hi va ta los nyel vek nek te kint, va la mint az ír nyelv rõl, ame lyik bár
nem hi va ta los nyelv, de az alap szer zõ dé sek hi te les nyel ve). Az Eu ró pai Kö zös -
sé get lét re ho zó szer zõ dés nek ez zel pár hu za mos ren del ke zé se a 314. cikk (ko -
ráb bi 248. cikk) elsõ szá mo zat lan be kez dé se, ame lyet az egyes csat la ko zá sok
kö vet kez té ben ha son ló kép pen hi te les sé váló nyel vi vál to za tok ra való uta lás -
sal a má so dik szá mo zat lan be kez dés egészít ki. 

A nyel vi rend tény le ges meg ha tá ro zá sát a Szer zõ dés má sod la gos jog for -
rás ra hagy ja. Az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés 290. cik ke (ko ráb bi
217. cikk) ren del ke zik úgy, hogy a Ta nács nak egy han gú lag el jár va kell meg ha -
tá roz nia a kö zös sé gi nyel vi rend szert („a Kö zös ség in téz mé nye i nek
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nyelv hasz ná la tá ra vo nat ko zó rend szert”). Az ügy je len tõ sé gét és ké nyes sé gét
az egy han gú sza va zá si kö ve tel mény jel zi. En nek alap ján szü le tett meg a Ta -
nács 1. szá mú ren de le te 1958-ban az Eu ró pai Gaz da sá gi Kö zös ség ál tal hasz nált
nyel vek meg ha tá ro zá sá ról.

A ren de let tel szem ben a leg gyak rab ban fel ho zott kri ti ka, hogy 1. cik -
ké ben nem tesz kü lönb sé get a hi va ta los és a mun ka nyelv kö zött, nem ha tá -
roz za tar tal mi lag meg azo kat, bár ön ál ló an ne ve sí ti. Rá adá sul a hi va ta los
és mun ka nyel vek köre egy be esik.5 A ren de le tet to vább ol vas va azon ban
azt is gon dol hat juk, hogy a jog al ko tó szán dé ka a hi va ta los és mun ka -
nyelvek kel kap cso lat ban érez he tõ en más volt és kü lön de fi ni á lá suk nél kül ki vi -
lág lik, hogy me lyik nek mi a funk ci ó ja. Az 1. cikk ben fel so rolt hi va ta los nyel vek
pár hu za mos hasz ná la ta egy kö te le zõ rend szer be forr össze (a kö zös sé gi in téz mé nyek -
kel a tag ál la mok, il let ve azok ál lam pol gá rai, ho nos jogi sze mé lyei bár me lyik hi -
va ta los nyel ven kez de mé nyez het nek kom mu ni ká ci ót (2. cikk), az in téz mé -
nyek nek ugyan eze ken a nyel ve ken ké pe sek nek kell len ni ük vá la szol ni (2. és 3.
cikk), az ál ta lá nos al kal ma zást igény lõ do ku men tu mo kat va la mennyi hi va ta los 
nyel ven meg kell szö ve gez ni, a Hi va ta los La pot va la mennyi hi va ta los nyel ven
meg kell je len tet ni), míg a hi va ta los nyel vek kel azo nos mun ka nyel ve ket fel öle lõ
rend szer fa kul tat ív, az in téz mé nyek ma guk vá laszt hat nak an nak szû kí tett vagy tel -
jes körû al kal ma zá sa kö zött (az in téz mé nyek bel sõ sza bály za tuk ban dön te nek
ar ról, hogy az egyes ese tek ben mely nyel ve ket hasz nál ják (6. cikk)). A ren de let
lo gi ká ja sze rint a hi va ta los és mun ka nyel vek azo nos sá ga egy olyan ki in du lá si
pont, amely hez ké pest a hi va ta los, il let ve mun ka nyel vek a gya kor lat ban el té rõ
al kal ma zá si kö ze gek ben, el té rõ rend ben és le he tõ sé gek kel mo zog nak, a hi va ta -
los nyel vek szi go rúbb re zsim ben, a mun ka nyel vek pe dig kö tet le neb bül.

A ren de let alap ján meg ál la pít hat juk, hogy a hi va ta los nyelv a kö zös sé gi in -
téz mé nyek ki fe le irá nyu ló meg nyil vá nu lá sa i ban je le nik meg, míg a mun ka -
nyelv a bel sõ in téz mé nyi kom mu ni ká ci ó ban.6

A ren de let bõl va ló já ban nem e két ka te gó ria de fi ní ci ó ja hi ány zik, ha nem
a rend szer op ti ma li zá lá sa irá nyá ba ható olyan jel le gû szét vá lasz tá sa, amely kö -
te le zõ erõ vel és nem fa kul tat ív mó don, más-más nyel ve ket ren del ne al kal -
maz ni a hi va ta los és a mun ka nyel vek ese té ben.

Ez a nyel vi rend szer az Eu ró pai Uni ó ról szó ló szer zõ dés 28. és 41. cik ké -
vel ki er jesz tés re ke rült a má so dik és har ma dik pil lér re is. Így az Eu ró pai Unió 
és az Eu ró pai Kö zös ség nyel vi rend sze re kö zött nem te he tõ kü lönb ség.
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5 „A Kö zös ség hi va ta los nyel vei és mun ka nyel vei…”
6 Ala in Fe net, 239.



A nyel vi egyen lõ ség ak kor szen ve dett elsõ íz ben csor bát, ami kor
1973-ban Ír or szág csat la ko zá sa kor az ír (Ír or szág elsõ hi va ta los nyel ve) csu -
pán a Szer zõ dés nyel ve lett, hasz nál ha tó az Eu ró pai Bí ró ság elõtt és a Tol mács 
Szol gá lat elõ ze tes ér te sí té se alap ján az Eu ró pai Par la ment ben, de nem vált hi -
va ta los nyelv vé. Az ír csat la ko zás al kal má val Ír or szág ugyan azt kér te – fi gyel -
men kí vül hagy va, hogy az 1. szá mú ren de let ben nincs tárgy kör sze rin ti kü -
lönb ség a hi va ta los és a mun ka nyelv kö zött –, hogy az ír le gyen hi va ta los
nyelv, de nem kell, hogy mun ka nyelv le gyen, vé gül va ló já ban egyik sem lett.7

Ké sõbb, 1984-ben a lu xem bur gi di a lek tus hi va ta los nem ze ti nyelv vé vá lá sá -
val egy ide jû leg nem vált az Unió hi va ta los nyel vé vé, ugyan ak kor a je len le gi
csat la ko zás ér de kes sé ge, hogy a mál tai – Mál tán az an gol is hi va ta los nyelv –
az Unió hi va ta los nyel ve lett.8

A Kö zös ség hez (Uni ó hoz) való va la mennyi csat la ko zás al kal má val ér vé -
nye sült egyéb ként az az alap elv, hogy a csat la ko zó or szá gok leg alább egy hi va -
ta los nyel ve a Kö zös ség (Unió) hi va ta los nyel ve lett. Az 1. szá mú ren de let pe -
dig en nek meg fe le lõ en min den al ka lom mal mó do sult is.

Maga a ren de let jog biz ton sá gi el ve ket ér vé nye sít, ami kor le he tõ vé te szi
a kö zös sé gi in téz mé nyek Eu ró pa ci vil fe lé vel való anya nyel vi kom mu ni ká ci ó -
ját az érint ke zés mind két irá nyá ba. Ha son ló kép pen jog biz ton sá gi in dít ta tá sú
az az el vá rás, hogy az ál ta lá nos al kal ma zást igény lõ jogi ak tu sok, va la mint maga
a Hi va ta los Lap min den hi va ta los nyel ven hoz zá fér he tõ le gyen. 

Az in téz mé nyek bel sõ nyelv hasz ná la ta te kin te té ben ru gal mas ság mu tat -
ko zik.

1.2. A kö zös sé gi nyel vi rend szer gya kor la ti mû kö dé se, en nek kri ti kus pont jai

A kö zös sé gi nyel vi rend szer mû kö dé se az 1. szá mú ren de le ten ala pul.
A hi va ta los nyel vek nek a jog biz ton ság ra te kin tet tel való al kal ma zá sa a gya kor -
lat ban egy meg le he tõ sen bo nyo lult és költ sé ges rend sze ren ke resz tül tör té -
nik. Meg jegy zen dõ, hogy a ren de let bõl ki in dul va a jog biz ton sá gi igény a vég -
ered ményt te kint ve kell, hogy fenn áll jon. A mód, aho gyan ez meg va ló sul, el -
mé le ti leg kö zöm bös len ne. A nyel vi jog egyen lõ ség re épí tõ rend szer ben
el mé le ti leg a do ku men tu mok szö ve ge zé se pár hu za mo san fo lyik, hi szen va la -
mennyi nyel vi vál to zat azo nos stá tuszt nyer. A pár hu za mos szö ve ge zés vé lel -
me a gya kor lat ban a szö ve ge zé si nyelv rõl való azon na li és min den nyelv re
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7 Dó nall Ó Ri a gá in: Les ser Used Lan gu a ges and the Law, ERA sze mi ná ri um, Tri er, 2000. szep -
tem ber 7–8.

8 Lásd a csat la ko zá si ok mány 58. cik ke.



ki ter je dõ for dí tás-lán cot je len ti egé szen az egyes do ku men tu mok el fo ga dá sá -
ig.9 Kü lö nös je len tõ sé get nyer ez a rend szer a Ta nács elõt ti sza kasz ban, ahol
tag ál la mi szak ér tõi szint tõl a ma gas szin tû tag ál la mi kép vi se le tig be zá ró an zaj -
la nak a vi ták az egyes jog sza bá lyok ról, így erõ sebb a sa ját nyel ven való meg is -
me rés igé nye (bár egy jól mû kö dõ több nyel vû ség ben nem ki zárt en nek fel -
adá sa sem az el fo ga dan dó do ku men tu mok ról való tár gya lás so rán). Ez a meg -
ol dás va ló já ban egy faj ta fék ké vált a rend szer ben, amely erõ tel je sen
vissza fog ja a mun ka rit mu sát.

Oli vi er Mo ré te au a je len le gi rend szert mind anya gi, mind po li ti kai és
szel le mi ér te lem ben pa zar lás nak, il let ve il lú zi ó nak tart ja.10 Anya gi lag azért
tart ja pénz ki do bás nak, mert a for dí tá si me cha niz mus mû köd te té se rend kí -
vül költ sé ges és op ti ma li zá lá sa ese tén ugyan azt a pénzt más, hasz no sabb cé -
lok ra is el le het ne köl te ni. Po li ti ka i lag azért tart ja pa zar lás nak, mert a nyel vi
hoz zá fér he tõ vé té tel nem ter jesz ti job ban az eu ró pai gon do la tot,11 szel le mi -
leg pe dig azért, mert ugyan azt a hu mán erõ for rást, be fek te tett ma gas szín vo -
na lú mun kát más cél ra is le het ne hasz no sí ta ni.

A sok nyel vû ség je len le gi ál la po tá ban Mo ré te au sze rint azért il lú zió,
mert csak szín le li a jog egyen lõ sé get, hi szen nem egy szer re ír ják va la mennyi
hi va ta los nyel ven a jog sza bá lyo kat, ha nem for dít ják azo kat.

Az 1. szá mú ren de let 6. cik ké nek fel ha tal ma zá sá nál fog va a Bi zott ság bel -
sõ sza bály za tá nak12 18. cik ké ben ren del ke zik úgy, hogy a Bi zott ság ülé sén el -
fo ga dott do ku men tu mo kat, il let ve az írás be li el já rás so rán el fog adot ta kat,
a fel ha tal ma zás alap ján el fo ga dott do ku men tu mo kat és az át ru há zott ha tás -
kör ben hoz ot ta kat csa tol ni kell a hi te les nyel ven vagy nyel ve ken an nak az
ülés nek a vé gén ké szí tett összeg zés hez, ame lyen el fo gad ták azo kat. A sza bály -
zat hi te les nyel ve ket (aut hen tic lan gu a ges) em lít. Ezál tal meg tud ja kü lön böz tet -
ni azo kat az egye di ak tu so kat, ame lyek csak egyes nyel ve ken szá mí ta nak hi te -
les nek (pél dá ul az egye di ha tá ro za tok), il let ve a va la mennyi nyel ven hi te les -
nek szá mí tó, ál ta lá nos al kal ma zást igény lõ jogi esz kö zö ket. Ezt a sza bály zat
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9 Egy irány elv el fo ga dá sá ig kö rül be lül 15 stá di u mon megy ke resz tül, ame lyek re mind le
kell for dí ta ni, a par la men ti mó do sí tá sok szá ma pe dig gyak ran el éri az 50-et (To u i tou-Be ni -
tah, 360.).

10 Oli vi er Mo ré te au: L’ang la is po ur ra it-il de ve nir la lan gue ju ri di que com mu ne en Eu ro pe?
In Sac co-Cas tel la ni: Les mul tip les lan gu es du dro it eu ro pé en uni for me, To ri no, 1999, Har mat -
tan Ita lia, 158.

11 Mo ré te a u nak ez zel a gon do la tá val vi tat koz ni le het, mert a nyel vi hoz zá fér he tõ vé té tel nek
nem el sõ sor ban az a cél ja, hogy az eu ró pai gon do la tot ter jessze, ha nem hogy a kö zös sé gi
do ku men tu mo kat meg is mer he tõ vé te gye. 

12 C 2000/3614 bi zott sá gi ha tá ro zat, ame lyet leg utóbb a Bi zott ság 2001/844/EK, ESZAK,
EU RA TOM ha tá ro za ta mó do sí tott.



ugyan ezen cikk vé gén pon to sít ja, ami kor meg ha tá roz za a hi te les nyelv vagy
nyel vek fo gal mát.13

A fen ti sza bá lyok alap ve tõ en már a Bi zott ság ál tal el fo ga dott vég ter mé -
kek re vo nat koz nak. E ren del ke zé se ken fe lül a sza bály zat a nyelv hasz ná lat ra
vo nat ko zó an a kö vet ke zõ ren del ke zé sek ben utal. A Bi zott ság ülé se i nek na pi -
rend jé re vo nat ko zó 6. cikk ne gye dik szá mo zat lan be kez dé se sze rint a Bi zott -
ság na pi rend jét és a mun ka anya go kat meg kell kül de ni a Bi zott ság tag ja i nak
a Bi zott ság ál tal a 25. cikk nek meg fe le lõ en14 meg ál la pí tott ha tár idõn be lül és
mun ka nyel ve ken. Ha son ló kép pen ren del ke zik a 12. cikk, ami kor az írá sos el -
já rás ke re té ben tör té nõ ha tá ro zat ho za tal lal kap cso lat ban ki mond ja, hogy a ja -
vas lat szö ve gét írás ban meg kell kül de ni a Bi zott ság tag ja i nak a Bi zott ság ál tal
a 25. cikk nek meg fe le lõ en elõ írt mun ka nyel ve ken. Ez a ren del ke zés le he tõ sé -
get nyújt a nyelv hasz ná lat szük ség sze rin ti szûkítésére. 

Az 1. szá mú ren de let bõl kö vet ke zõ jog biz ton sá gi igényt elé gít ki a sza -
bály zat hoz csa tolt, a Bi zott ság al kal ma zot ta i nak kül sõ kap cso lat tar tá sa so rán
ta nú sí tan dó he lyes igaz ga tá si ma ga tar tá sá ra vo nat ko zó kó dex 4. pont já nak
elsõ szá mo zat lan be kez dé se. En nek ér tel mé ben a Bi zott ság a le ve lek re azok
nyel vén kö te les le vél ben vá la szol ni, amennyi ben ezek a Kö zös ség egyik hi va -
ta los nyel vén íród tak.

Hall gat a sza bály zat ugyan ak kor ar ról, hogy a Bi zott sá gon be lül a mun ka -
anya gok el ké szí té se, a mun ka so rán való kom mu ni ká ció mi lyen nyel ve ken, il -
let ve nyel ven tör té nik.15

A Bi zott ság For dí tó Szol gá la tá nál az a gya kor lat, hogy min den kö zös sé gi
nor má ra irá nyu ló ter ve ze tet, az el fo ga dott szö ve ge ket, a hi va ta los ki ad vá nyo -
kat és a tá jé koz ta tó anya go kat le kell for dí ta ni va la mennyi hi va ta los nyelv re.
Ez egy jog sza bály meg al ko tá sa és el fo ga dá sa ese té ben azt je len ti, hogy az elõ -
ké szü le ti sza kasz ban a szé le sebb körû vi tá ra szánt zöld vagy fe hér köny ve ket,
a jog al ko tá si sza kasz ban a Ta nács és a Par la ment szá má ra be nyúj tás ra ke rü lõ
vég sõ ja vas la tot, a ja vas lat be nyúj tá sát be je len tõ saj tó köz le ményt, a má sik két
in téz mény mó do sí tó ja vas la ta it, az el fo ga dott ki hir de tés re ke rü lõ jog sza -
bályt, il let ve a vég re haj tá si sza kasz ban a Ta nács nak és a Par la ment nek a jog sza -

188 SOMS SICH RÉKA

13 „Hi te les nyelv vagy nyel vek: a Kö zös ség hi va ta los nyel vei ál ta lá nos al kal ma zást igény lõ
sza bá lyok ese té ben, il let ve a do ku men tu mok cím zett je i nek nyel vei.”

14 A 25. cikk ér tel mé ben a Bi zott ság sza bá lyo kat hoz hat az el já rá si sza bály zat vég re haj tá sa cél -
já ból. 

15 Cars ten Qu ell írja, hogy a kö zös sé gi in téz mé nye ken be lü li nyelv hasz ná lat ról ál ta lá ban sze mé -
lyes meg fi gye lé sek alap ján van in for má ci ónk (Cars ten Qu ell: Lan gu a ge cho i ce in mul ti lin gu -
al ins ti tu ti ons: A case stu dy at the Eu ro pe an Com mis si on with pa ti cu lar re fe ren ce to the role
of Eng lish, French and Ger man as wor king lan gu a ges, Mul ti lin gua, 16–1, 1997, 57.).



bály tag ál la mi vég re haj tá sá ról szó ló je len té sét min den hi va ta los nyelv re le
kell for dí ta ni. A jog al ko tás egyéb fá zi sa i nak mun ka do ku men tu ma it (új jog -
sza bály elõ ké szí té sé re irá nyu ló in dít vány, a jo gi lag sza bá lyo zan dó te rü let re
vo nat ko zó ta nul má nyok, bel sõ bi zott sá gi mun ka anya gok, a jog sza bály ter ve -
ze té nek a Bi zott ság ál tal jó vá ha gyan dó vál to za tai, tag ál la mi be szá mo lók a jog -
sza bály vég re haj tá sá ról) ál ta lá ban egy-két hi va ta los nyelv re for dít ják le. A for -
dí tók kal szem be ni ab szo lút kö ve tel mény, hogy csak az anya nyel vük re for dít -
hat nak. Ez olyan el vá rás, amely át hág ha tat lan a jó for dí tás ese té ben,
ugyan ak kor ne he zí ti a for dí tók to bor zá sát.

A fel duz zadt ap pa rá tus sal dol go zó For dí tó Szol gá lat gyor sa sá gi el vá rá sok -
kal szem be sí tett mun ka e re jé nek mun ká ját szá mos esz köz zel igye kez nek
könnyí te ni és gyor sí ta ni. Ilyen az egy re fej let tebb for dí tói me mó ri ák hasz ná -
la ta, a gépi elõ for dí tás igény be vé te le, il let ve a kon zisz ten ci át is nagy mér ték -
ben biz to sí tó ter mi no ló gi ai adat bá zi sok fo lya ma tos fej lesz té se és fel töl té se.

Az eu ró pai in téz mé nyek kö zül a Bi zott ság az, ame lyik a leg na gyobb for -
dí tói ap pa rá tus sal ren del ke zik. A For dí tó Szol gá lat kö zel 2000 al kal ma zot tal
dol go zik, akik kö zül hoz zá ve tõ le ge sen 1400-an vé gez nek ér de mi for dí -
tói-lek to ri mun kát. Az ap pa rá tus en nek el le né re túl ter helt,16 a nö vek võ do ku -
men tum mennyi ség gel úgy pró bál meg bir kóz ni, hogy egy re több anya got ad
ki kül sõs for dí tók nak, for dí tó iro dák nak.17 Ez bi zo nyos mér té kig gyor sít ja
a mun kát, de meg van az a hát rá nya, hogy a kül sõs for dí tók nin cse nek ben ne
a Szol gá lat napi mun ká já ban, nem fel tét le nül is me rik a for dí tás sal érin tett te -
rü let kö zös sé gi szak ter mi no ló gi á ját, il let ve ha a for dí tan dó anyag elõz mé nye -
it bel sõs for dí tó ké szí tet te, az anyag nem biz tos, hogy kon zisz tens lesz.

A Bi zott sá gon be lü li in téz mé nyi nyelv hasz ná la tot a szo kás ala kí tot ta, ala kít -
ja és alap ve tõ en egy be esik az eu ró pai szin ten egyéb ként ter mé sze tes úton vég be -
me nõ nyel vi fo lya ma tok kal, ahol a há rom nagy nyelv je len lé te a jel lem zõ. 

A Bi zott sá gon be lü li ülé sek a gya kor lat sze rint már egy sze rû sí tett rend -
ben zaj la nak, az egyes rész le gek bel sõ ülé se i nek nyel vét ál ta lá ban a rész leg ve -
ze tõ jé nek nyel vi is me re tei, il let ve a rész leg mun ka tár sa i nak nyel ve, nyelv tu -
dá sa ha tá roz za meg. Ál ta lá ban fran cia vagy an gol nyel ve ken foly nak. A ka bi -
net fõ nö kök ülé se it an go lul vagy fran ci á ul tart ják, ma guk a biz to sok
an gol–né met–fran cia nyel ve ken ta nács koz nak.
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16 2001-ben 1 268 255 ol dalt for dí tot tak (for rás: a Bi zott ság For dí tó Szol gá la tá nak hon lap ja).
17 1998-ban ez az összes anyag 18%-át je len tet te (Bri an McClus key: A dif fe rent kett le of fish: the 

chel len ge of mul ti lin gu al trans la ti on in spe ci a list fi eld, 1998. szep tem ber 18-án Li sza bon ban ren -
de zett kon fe ren ci át hang zott el.).



A Bi zott ság mun ká ja so rán te hát elsõ íz ben a kü lön bö zõ el já rá sok ke re té ben 
el fo ga dott do ku men tu mok te kin te té ben je le nik meg a kö te le zõ, va la mennyi
nyelv re ki ter je dõ sok nyel vû ség. A nyel vi disz kri mi ná ció, il let ve bi zo nyos nyel -
vek elõny ben ré sze sí té se a min den na pi mun ka, az in téz mé nyen be lü li írá sos, il -
let ve szó be li érint ke zés ben meg mu tat ko zik, ami mi att a nyel vi szem pont ból hát -
tér be szo rult nem ze tek gyak ran tesz nek szem re há nyást a Bi zott ság nak.

A Bi zott ság úgy ne ve zett mun kanyel ve i nek kor lá to zott al kal ma zá sa va -
lós ér dek- és jog sé re lem hez ott ve zet het, ahol uni ós pol gá rok kal való kap cso -
la tá ra is ki ha tás sal van. A Bi zott sá got ugyan is min den kép pen köti az EK-Szer -
zõ dés 21. cik ké ben meg fo gal ma zott kö ve tel mény az uni ós pol gá rok nak az
uni ós in téz mé nyek kel, szer vek kel való bár mely hi va ta los nyel ven tör té nõ
érint ke zé se jo go sult sá gá ra vo nat ko zó an. Gyak ran ta lál koz ha tunk ilyen jel le -
gû prob lé mák kal a kö zös sé gi prog ra mok ke re té ben meg hir de tett pá lyá za tok
for mai kö ve tel mé nyei, vagy bi zott sá gi tá jé koz ta tó anya gok ese té ben.
A 1221/98. szá mú írás be li par la men ti kér dés azt veti a Bi zott ság sze mé re,
hogy a ME DIA II. prog ram ra csak an gol vagy fran cia for ma nyom tat vá nyo -
kon le het je lent kez ni az Uni ó ban, ho lott a Bi zott ság több íz ben hang sú lyoz -
ta, hogy fel hí vá sok hoz, ver se nyek hez, ki írá sok hoz köz vet le nül kap cso ló dó
do ku men tu mo kat pár hu za mo san va la mennyi hi va ta los nyel ven meg fog ja je -
len tet ni.18 A Bi zott ság – mint ilyen ese tek ben ál ta lá ban – ki té rõ vá laszt adott
és arra hi vat ko zott, hogy a tag ál la mi nyel ve ken való tá jé koz ta tást és a for ma -
nyom tat vá nyok tar tal má nak el ma gya rá zá sát a tag ál la mok ban lét re ho zott ME -
DIA pon tok vég zik. Az ilyen meg szo rí tá sok nak ál ta lá ban költ ség ve té si okai
van nak, mint arra egy má sik par la men ti kér dés re19 adott vá la szá ban Jac qu es
San ter is ki tért, ami kor azt a ki fo gást hoz ta fel egy par la men ti kép vi se lõ, hogy
bár a kö zös sé gi prog ra mok hoz kap cso ló dó fel hí vá sok mind a 11 nyel ven meg -
je len nek, a ten der el já rás ban hasz nált nyelv (kon zul tá ció, in for má ció ké rés,
kap cso lat tar tás) szinte kizárólag az angol.

A nyel vi té nye zõk bõl fa ka dó esély egyen lõ sé get to vább csor bít ja a for dí tá -
si mun kák ké se del me. A Bi zott ság egyik ki írá sa az eu ró pai épí té szet meg õr zé -
sé re irá nyu ló te vé keny sé gek össze han go lá sá ra, va la mint az eu ró pai kul tu rá lis 
örök ség te rü le tén dol go zók mo bi li tá sá nak elõ moz dí tá sá ra irá nyult. A ki írás -
hoz kap cso ló dó je lent ke zé si la pok azon ban csak a meg je le nést kö ve tõ 10. nap 
el tel té vel vol tak el ér he tõ ek va la mennyi hi va ta los nyel ven, ola szul pe dig csak
kö zel há rom hét után. An nak el le né re, hogy ez zel az érin tett nyel vek,
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18 lsd. 2249/96. szá mú írás be li par la men ti kér dés re adott vá lasz.
19 1502/97. szá mú írás be li par la men ti kér dés.



kü lö nö sen az olasz nyelv anya nyel vi be szé lõi a töb bi tag ál lam pol gá ra i hoz ké -
pest hát rá nyos hely zet be ke rül tek, a be adá si ha tár idõ nem mó do sult. Rá adá -
sul a be ad vány tar tal mi össze fog la lá sát an go lul és fran ci á ul is el kel lett ké szí te -
ni. Az ese tet szó vá tevõ par la men ti kér dés re20 a vá lasz adó biz tos sem tu dott
olyan fe le le tet adni, ami vel in do kol hat ta vol na az ér dek sé rel met. Csu pán az
utó la gos kor rek ció mel lett tud ta ma gát el kö te lez ni, amennyi ben ígé re tet tett, 
hogy az el bí rá lás so rán fi gye lem be fog ják ven ni a pá lyá za to kat az érin tett nyel -
ve ken benyújtók helyzetét.

A Ta nács el já rá si sza bály za ta21 14. cik ke sze rint a Ta nács csak a ha tá lyos nyel vi
rend nyel ve in is lé te zõ do ku men tu mok alap ján dönt het, ki vé ve, ha et tõl egy han -
gú lag el tér. Meg erõ sí ti a sza bályt az a ren del ke zés, hogy a Ta nács bár mely tag ja el -
le nez he ti a vi tát, amennyi ben bár mi ne mû mó do sí tás szö ve ge nem ér he tõ el a hi -
va ta los nyel vi rend ál tal meg ha tá ro zott nyel vek egyi kén. A ren del ke zés ér tel mé -
ben a Ta nács bár mi lyen össze té tel ben is ülé se zik, csak a hi va ta los nyel vek
mind egyi ké re le for dí tott do ku men tu mok alap ján jár hat el.

A Ta nács bel sõ sza bály za tá nak 21. cik ke nem szól a mun ka cso por ti, szak -
ér tõi szin tû vi ták nyel vé rõl, il let ve a CO RE PER ülé sek nyel vé rõl, így nem is
ren de zi a tol má cso lás kér dé sét. A gya kor lat ban a nem ze ti küld öt tek rész vé te -
lé vel ülé se zõ mun ka cso por tok nál min den irány ba biz to sí tott a tol má cso lás
(ez azon a vé lel men ala pul, hogy a szak ér tõk tõl nem vár ha tó el a tár gya ló ké -
pes szak mai ide gen nyelv is me ret). A CO RE PER ülé se in már más rend szer
ér vé nye sül, en nek ülé sei an gol, né met, fran cia nyel ve ken zaj la nak (ez azon
a vé lel men ala pul, hogy az Unió mel lé de le gált dip lo ma ták tól el vár ha tó
e nagy eu ró pai nyel vek is me re te). A Ta nács mi nisz te ri szin tû ülé se in a mi nisz -
te rek sa ját anya nyel vü ket hasz nál ják, a szink ron tol má cso lás biz to sí tott. A II.
pil lé res szak ér tõi cso por tok an gol, il let ve fran cia nyel ve ken ta nács koz nak.

A Ta nács a kö zös sé gi in téz mény rend sze ren be lül a tag ál la mi nem ze ti ér -
de kek meg nyil vá nu lá sá nak in téz mé nye sí tett he lye. Így bi zo nyos szem pont -
ból ért he tõ, hogy mû kö dé se so rán na gyobb sze rep jut az anya nyelv hasz ná la -
tá nak olyan al sóbb szin tû fó ru ma in is, mint a mun ka cso port ülé sek. Ter mé -
sze te sen ez nem áll a Ta nács mun ká ját se gí tõ, ál lan dó jel leg gel Brüsszel ben
dol go zó tiszt vi se lõk re, akik a bi zott sá gi kol lé gá ik hoz ha son ló an mun ká juk so -
rán ál ta lá ban a há rom nagy nyelv egyi két hasz nál ják. A Ta nács nyel vi rend sze -
rét vizs gál va egy eset le ges mó do sí tás a szak ér tõi szin tû ta nács ko zá sok ese té -
ben kép zel he tõ el akár a szo kás meg vál toz ta tá sá val, akár ilyen tar tal mú
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20 2256/96. szá mú írás be li par la men ti kér dés.
21 A Ta nács 2002. jú li us 22-i 2002/682/EK, EU RA TOM ha tá ro za ta a Ta nács el já rá si sza bá lya -

i nak el fo ga dá sá ról.



sza bály meg ho za ta lá val. E tag ál la mi szak ér tõk sze re pe ke vés bé rep re zen ta tív
a tag ál la mok vo nat ko zá sá ban, mint a Ta nács mi nisz te ri össze té te lû ülé se in,
ha nem in kább szak mai, igaz a tag ál la mi ér de kek men tén. Ugyan ak kor nem
len ne fel tét le nül arány ta lan el vá rás e tag ál la mi szak ér tõk kel szem ben, hogy
a há rom nagy nyelv egyi kén tár gyal ja nak a mun ka anya gok ról (ak kor is, ha
azok írás ban az õ nyel vük re is le for dí tás ra ke rül tek), mint ahogy ez más nem -
zet kö zi szer ve ze tek, pél dá ul az OECD szak ér tõi szin tû ülé se in is tör té nik.
Igaz, az Unió nem te kint he tõ ha gyo má nyos ér te lem ben nem zet kö zi szer ve -
zet nek és a tag ál la mok szu ve re ni tá sá nak és iden ti tá sá nak ki fe je zõ dé se az anya -
nyelv hasz ná la tá nak le he tõ sé ge, a rend szer meg bon tá sa a szak ér tõk ese té ben
azon ban nem biz tos, hogy feltétlenül kártékony lenne.

A Ta nács ról szól va meg kell em lí te ni a Ta nács szer ve ze ti egy sé gén be lül
a jogi részleg ke re té ben dol go zó jo gász-nyel vé sze ket, akik re a kö zös sé gi jog -
sza bá lyok meg al ko tá sá ban igen nagy sze rep há rul. A Ta nács, mint a jog sza -
bályt el fo ga dó szerv, a jog sza bály út já nak utol só fá zi sá ban gon dos ko dik ar ról,
hogy a kü lön bö zõ nyel vi vál to za tok jogi tar tal ma az egyes ver zi ók te kin te té -
ben ugyan az le gyen. Ezt a nyel vi és jogi tar tal mi kon zisz ten cia vizs gá la tot az
úgy ne ve zett jo gász-nyel vé szek vég zik, akik jogi vég zett sé gük mel lett ma gas
szin tû nyelv tu dás sal kell hogy ren del kez ze nek. Mun ká juk kal alap ve tõ en
a kö zös sé gi jogi egy sé ges sé get kell elõ moz dí ta ni uk, tu laj don kép pen azt,
hogy a meg al ko tott jog va la mennyi hi va ta los és így hi te les nyel ven tény le ge -
sen ugyan azt je lent se. A jo gász-nyel vé szek tény ke dé se va ló ban le het ne a kö -
zös sé gi jog nyel vi-tar tal mi egy sé ges sé gé nek kul csa, ám a jog sza bá lyok nagy
szá ma mi att nem le het sé ges, hogy nyel ven ként há rom sze mély olyan ala pos -
ság gal foly tas sa min den egyes ja vas lat ese té ben a kon zisz ten cia és köl csö nös
meg fe lel te té si vizs gá la tot, ami lyen ala pos ság gal azt vé gez ni kel le ne. Így a jo -
gász-nyel vé szek fel ada ta ugyan hasz nos, de gyak ran ru tin sze rû el le nõr zés sé
vá lik. Jo gász-nyel vé szek, il le tõ leg ha son ló fel ada tot el lá tó jogi lek to rok a Bi -
zott ság nál és az Eu ró pai Par la ment nél is dol goz nak, de a jog al ko tá si rend szer
sa já tos sá gai okán a Ta nács nál dol go zó kol lé gá ik szerepe a leghangsúlyosabb.

Az Eu ró pai Par la ment is sa ját for dí tó és tol mács szol gá lat tal ren del ke zik.
Mint az egyes tag ál la mok ból vá lasz tott kép vi se lõ ket tö mö rí tõ in téz mény,
ame lyik leg in kább õr kö dik a nem ze ti jog egyen lõ ség min den áron való ér vé -
nye sí té se fe lett, va la mint a kép vi se lõk ál tal meg je le ní tett köz vet len kép vi se -
let elve alap ján egy re na gyobb le gi ti má ci ó ra tö rek szik, a nyel vi jog egyen lõ sé -
get is messze me nõ en igyek szik biz to sí ta ni. A szink ron tol má cso lás va la -
mennyi ülé sen és min den nyelv re biz to sí tott a je len le gi rend szer ben.
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A Par la ment bel sõ sza bály za tá nak22 117. sza bá lya sze rint a Par la ment va la -
mennyi do ku men tu mát a hi va ta los nyel ve ken kell meg szö ve gez ni. To váb bá
a Par la ment va la mennyi tag já nak biz to sí ta ni kell a jo got, hogy a vá lasz tá sa sze -
rin ti hi va ta los nyel ven szó lal jon fel, amit pár hu za mo san va la mennyi hi va ta -
los nyelv re tol má csol ni kell. A bi zott sá gi ülé se ken a ta gok ál tal hasz nált és igé -
nyelt nyel vek rõl és nyel vek re biz to sí ta ni kell a tol má cso lást. 

A Par la ment – ren del te té se és sze re pe foly tán is – az a szerv, ame lyik a leg -
ki sebb haj lan dó sá got mu tat ja a nyel vi rend szer akár mun ka nyel vi szin tû meg -
szo rí tá sá ra. Ez szá mos for má ban, így A nyel vek eu ró pai éve 2001 ösz tön zé sé -
ben, va la mint a ki sebb sé gi és re gi o ná lis nyel vek messze me nõ tá mo ga tá sá ban
meg mu tat ko zik 

Az Eu ró pai Bí ró ság nak egyet len mun ka nyel ve van, a fran cia, ame lyet azon -
ban a Bí ró ság el já rá si sza bály za ta23 nem ne ve sít. Ezen foly nak a bí rói ta nács ko -
zá sok, a tár gya lá si jegy zõ köny ve ket ezen szö ve ge zik, egy-egy ügy min den
anya gát erre for dít ják le, va la mint ezen ké szül nek az íté le tek ter ve ze tei is.
A fran cia nyelv ki emelt hasz ná la tá nak az oka az íté le tek kel szem be ni messze -
me nõ jogi pre ci zi tás azok meg ho za ta la kor, ami egy sze rûb ben meg va ló sít ha -
tó, ha az ítél ke zés ben részt ve võ bí rák egy mun ka nyel ven dol goz nak. Ez a
tény egy út tal szû kí tést ve zet be az Eu ró pai Bí ró sá gon bí ró vá ki ne vez he tõ tag -
ál la mi sze mé lyek kel szem ben: a fran cia nyelv ma gas szin tû is me re te el vá rás.
A Bí ró ság gya kor la ti és jogi mi nõ sé gi okok ból át tö ri a nyel vi egyen lõ ség sza bá -
lya it a mun ka fo lya mat ban nem csak a tiszt vi se lõk, de a leg fel sõbb gré mi um,
a bí rák szint jén is. Az eset nyel vé nek meg vá lasz tá sa kor azon ban már – a fél, fe -
lek ér de ke i re te kin tet tel – ér vé nye sül a tag ál la mi nyel vek meg fe le lõ kép vi se le -
te. Ezt a Bí ró ság el já rá si sza bály za tá nak 29. cik ke rög zí ti, vé gig vé ve az egyes el -
já rá so kat és a fe lek le het sé ges ka te gó ri á it. Az eset nyel ve azt je len ti, hogy ezt
a nyel vet kell hasz nál ni a fe lek írás be li és szó be li elõ a dá sa i ban, a ki egé szí tõ do -
ku men tu mok ban, a jegy zõ köny vek ben, va la mint a Bí ró ság ha tá ro za ta i ban
(ez nem zár ja ki, hogy a bí ró sá gi do ku men tu mok fran cia nyel ven szü let nek
meg). Az eset nyel ve a 29. cikk fel té te le i re fi gye lem mel a 11 hi va ta los nyel ven 
fe lül az ír nyelv is le het, bár en nek hasz ná la tá ra a Bí ró ság elõtt ez idá ig még
nem ke rült sor. A Bí ró ság ki ad vá nyai a min den ko ri hi va ta los nyel ve ken je len -
nek meg,24 ugyan ak kor hi te les nek csak az eset nyel vén, il let ve a Bí ró ság ál tal
en ge dé lye zett nyel ven írott do ku men tum számít.
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22 OJ L 202, 1999.08.02.
23 OJ L 176, 1991.07.04., va la mint en nek mó do sí tá sai és he lyes bí té sei.
24 30. cikk.



A Bí ró ság nál ki ala kí tott egy sze rû sí tett nyel vi rend el le né re az el já rá sok
so rán ki emelt sze rep jut a for dí tás nak, amely nek kés le ke dé se hát rál tat hat ja az 
el já rást. Ez a Bí ró ság elõt ti anya nyelv hasz ná lat biz to sí tá sá nak szük sé ges sé gé -
re ve zet he tõ vissza. Köz vet len el já rá sok ese té ben a fe lek írás be li nyi lat ko za ta -
it le kell for dí ta ni a bel sõ mun ka nyelv re, vagy is fran ci á ra. A tag ál la mok be avat -
ko zá si nyi lat ko za ta it a mun ka nyel ven túl az eset nyel vén is meg kell je le ní te -
ni, hogy a fe lek azok ra ész re vé telt te hes se nek. Elõ ze tes dön tés ho za ta li
el já rás nál a nem ze ti bí ró sá gok elõ ze tes dön tés ho za tal elé utalt kér dé se it va la -
mennyi hi va ta los nyelv re le kell for dí ta ni, hogy azok ra a tag ál la mi kor má -
nyok ész re vé telt te hes se nek. Eze ket az ész re vé te le ket az tán fran ci á ra és szük -
ség ese tén az eset nyel vé re kell lefordítani.

Az Eu ró pai Kö zös sé gek Hi va ta los Lap jában va la mennyi hi va ta los nyel ven
meg kell je len tet ni az el já rá sok meg kez dé sé rõl szó ló ér te sí té se ket, egy eset -
nek a nyil ván tar tás ból való ki vé te lé rõl szó ló ér te sí tést, az íté le tek ren del ke zõ
ré szét, va la mint az ide ig le nes in téz ke dést el ren de lõ vég zést. Az írás be li el já -
rást kö ve tõ en az elõ a dó bíró ál tal ké szí tett tár gya lá si je len tést 1994-ig va la -
mennyi hi va ta los nyelv re le for dít ot ták, ám a for dí tá si mun kák és költ sé gek
csök ken té se ér de ké ben fel hagy tak ez zel a gya kor lat tal és a fran cia mun ka -
nyelv rõl csak az eset nyel vé re for dít ják le.

A fõ ta nács nok vé le mé nyét anya nyel vén fo gal maz za meg. Ezt fran ci á ra,
va la mint az eset nyel vé re for dít ják le. En nek nagy je len tõ sé ge van, hi szen az
el já rás mind ad dig nem foly ta tód hat, amíg a vé le mény az eset nyel vé re nem
ke rült le for dí tás ra.25 Köz zé té tel cél já ból, mi vel a fõ ta nács no ki vé le mé nyek
szer ves ré szét ké pe zik a bí ró sá gi eset jog nak, eze ket va la mennyi hi va ta los
nyelv re le kell for dí ta ni, csak úgy, mint az íté le te ket, ame lyek szö ve ge zé si nyel -
ve a fran cia, ám csak az eset nyel vén szá mí ta nak hi te les nek.

A bí ró sá gi ha tá ro za tok for dí tá sát, a jogi szak nyelv sa já tos sá ga i ra te kin tet -
tel, jo gá szok vég zik a Bí ró ság For dí tó Szol gá la tá nál, akik kel szem ben a rend -
szer sa já tos sá ga okán alap ve tõ el vá rás a fran cia nyelv is me re te.

Füg get le nül attól, hogy a bí ró sá gi nyel vi rend szer a le he tõ sé gek hez ké -
pest, de a jog biz ton sá gi el vá rá sok ra fi gye lem mel, nyel vi szem pont ból ön kor -
lá to zó, ha tal mas for dí tá si ter het ró az in téz mény re, amit már a leg utób bi csat -
la ko zás is je len tõs mér ték ben nö velt. 1993 és 1998 kö zött a le for dí tan dó anya -
gok mennyi sé ge 63%-kal nõtt, 1993-ban 167 144 ol dalt tett ki, 1998-ban
pe dig már 273 166 ol dalt.26 A for dí tá si mennyi ség vár ha tó an nem csök ken,
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25 Re port on Trans la ti on at the Co urt of Jus ti ce (bí ró sá gi bel sõ anyag), 7.
26 Re port on Trans la ti on at the Co urt of Jus ti ce, 11.



hi szen az el já rá sok szá ma fo lya ma to san nõ, a for dí tá si rend szer pe dig már
nem szû kít he tõ a nyel vi jog egyen lõ ség szük sé ges mér té ke biz to sí tá sá nak sé -
rel me nél kül. Mind emel lett kö zel 250 ér de mi mun ka társ sal a bí ró sá gi For dí -
tó Szol gá lat a leg ki sebb az in téz mé nyi ha son ló szol gá la tok közül. 

Az El sõ fo kú Bí ró ság nyel vi rend sze re meg egye zik az Eu ró pai Bí ró ság
nyel vi rend sze ré vel, bár ott a min den na pi mun ka so rán erõ sö dik az an gol
nyelv be fo lyá sa.27 Ez a je len ség egyéb ként kel lõ el len ál lás hí ján elõ re ve tít he ti
az an gol nyelv ál ta lá nos jel le gû elõ re tö ré sét a bí ró sá gi rend szer ben.

Az éssze rû en kor lá to zott bí ró sá gi mun ka nyel vi rend szer el ve zet het pél -
dá ul a Bi zott ság te kin te té ben is egy eset le ges nyel vi rend szer be li egy sze rû sí -
tés hez.

A kö zös sé gi in téz mé nyek kel szem ben, a kö zös sé gi szer vek kis ré szé nél
van ki fe je zett nyel vi sza bály, ho lott el mé le ti leg az 1. szá mú ren de let 6. cik ké -
nek fel ha tal ma zá sa ezek re is vo nat koz na.

A leg tisz táb ban a Szám ve võ szék ke ze li a nyel vi kér dést. El já rá si sza bály za -
tá nak28 30. cik ké ben ren del ke zik ar ról, hogy a je len té se ket, vé le mé nye ket,
ész re vé te le ket, va la mint a jog sze rû sé gi és sza bály sze rû sé gi nyi lat ko za to kat
a 11 hi va ta los nyel ven kell fo gal maz ni, ame lye ket az egyes nyel vi vál to za to -
kon az El nök hi te le sít alá írá sá val.

A Ré gi ók Bi zott sá gá nak el já rá si sza bály za ta csu pán köz ve tet ten fog lal ko zik 
a nyelv hasz ná lat tal. 15. sza bá lya ki mond ja, hogy a tel jes ülés na pi rend jét és
azo kat a do ku men tu mo kat, ame lyek rõl dön te ni kell, az El nök hi va ta los nyel -
vü kön meg kül di a ta gok nak és he lyet te se ik nek. Új, dön tést igény lõ do ku -
men tu mo kat is csak ez zel a fel té tel lel ve het fel az El nök a na pi rend re. Ezek az 
elõ írá sok, ezek meg kö ze lí té se alap ve tõ en a Ré gi ók Bi zott sá gá nak sa já tos, re gi -
o ná lis ér de ke ket meg je le ní tõ sze re pé bõl fa kad. Mû kö dé se so rán biz to sí ta nia
kell, hogy tag jai sa ját anya nyel vü kön hoz zá jus sa nak a do ku men tu mok hoz.
Ezt erõ sí ti meg a 8. sza bály, ami elõ ír ja, hogy a fõ tit kár nak le he tõ vé kell ten -
nie, hogy min den nem ze ti de le gá ció sa ját anya nyel vén kap has son in for má ci -
ót és segítséget.

A leg több ilyen szerv nél a sza bály zat hi á nyá ban a gya kor lat azt mu tat ja,
hogy mun ka nyelv ként ál ta lá ban egy vagy né hány nyel vet hasz nál nak.

Az Eu ró pai Be ru há zá si Bank ve ze tõ tes tü le te elé há rom nyel ven (né met,
an gol, fran cia) ke rül nek meg vi ta tás ra a do ku men tu mok.
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Az Eu ró pai Köz pon ti Bank el já rá si sza bály za ta 17. cik ké ben fog lal ko zik
a nyelv hasz ná lat tal. A 17.8. be kez dés egy ér tel mû en meg erõ sí ti, hogy az 1. szá -
mú ren de let ben meg ha tá ro zott el ve ket al kal maz ni kell az Eu ró pai Köz pon ti
Bank alap sza bá lyá nak 34. cik ké ben em lí tett jogi esz kö zök vo nat ko zá sá ban.
Ezt meg elõ zõ en ren del ke zik az el já rá si sza bály zat ar ról, hogy a köz zé té tel re
nem ke rü lõ irány mu ta tá sok ról és uta sí tá sok ról a hi va ta los kö zös sé gi nyel vek
egyi kén kell ér te sí tést küldeni.

A Bank mû kö dé sé nek gya kor la ta azt mu tat ja, hogy a hi va ta los do ku men -
tu mok az eu ró-zó na or szá ga i nak 9 hi va ta los nyel vén szü let nek, de az ál ta lá -
nos ülé se ken csak 4 nyel ven van tol má cso lás (né met, an gol, fran cia, olasz),
míg a mun ka nyelv az an gol.

Az eu ró pai szab vá nyo sí tó tes tü le tek, a CE NEC és a CE NE LEC, ame lyek nek
az új meg kö ze lí té sû har mo ni zá ció so rán ki emelt sze rep jut, a har mo ni zált szab -
vá nyo kat csak an go lul, fran ci á ul és né me tül te szik el ér he tõ vé, az ETSI csak an go -
lul. Min den to váb bi tény ke dés, a nem kö te le zõ szab vá nyok át vé te le a nem ze ti
szab vány ügyi hi va ta lok fel adat kö ré be tar to zik, így a szab vá nyok nem ze ti nyelv re 
való le for dí tá sá ról is ezek dön te nek és ezek vé gez te tik el.

Az Eu ró pai Unió in téz mé nyi rend sze ré nek ha té kony mû köd te té se nagy 
mér ték ben függ az in téz mé nyi szer ve zet rend sze ren be lü li si ke res kom mu ni -
ká ci ó tól. En nek so rán a ha té kony sá gi kö ve tel mény ta lál ko zik szem be egy rész rõl a tag ál -
la mok egyen jo gú sá gát meg tes te sí tõ, más rész rõl a tag ál la mok ál lam pol gá ra i nak anya -
nyelv hasz ná la tá hoz és az azon való tá jé ko zó dás jo gá hoz kap cso ló dó nyel vi egyen lõ ség
kí vá nal má val. Ez az el len tét az uni ós in téz mény rend szer nek a klasszi kus in téz -
mé nyi struk tú rán való fo ko za tos túl ter jesz ke dé sé vel egy re éle seb ben mu tat -
ko zik. Eb ben a rend szer ben a ki lenc ve nes évek ben meg je le nõ (in téz mény -
nek vagy szerv nek nem mi nõ sü lõ) eu ró pai ügy nök sé gek, hi va ta lok meg je le -
né se to vább mé lyí tet te és mé lyí ti a prob lé mát. Ezek a szer ve ze tek lát szó lag
el kü lö nül nek a kö zös sé gi in téz mény rend szer tõl, de te vé keny sé gük ál ta lá ban 
klasszi kus bi zott sá gi fel ada tok de cent ra li zált el lá tá sá ra irá nyul.29 Lét re ho zá -
suk cél ja tá jé koz ta tá si (egy meg ha tá ro zott te rü le ten meg bíz ha tó, mi nõ sé gi in -
for má ci ók gyûj té se és nyúj tá sa a tag ál la mok és a Kö zös ség vo nat ko zá sá ban és
ré szé re) vagy vég re haj tá si (a ma gán szek tor sze rep lõi ma ga tar tá sá nak el le nõr -
zé se a kö zös sé gi jog gal való össze egyez tet he tõ ség szem pont já ból vagy va la mi -
lyen kö zös sé gi ér dek irá nyá ba való el moz dí tás cél já ból) funk ci ók el vég zé se.30
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CMLRev, 37, 2000, 1113. 

30 Edu ar do Chi ti: The emer gen ce of Com mu nity ad mi nist ra ti on: the case of Eu ro pe an agen ci es,
CMLRev, 37, 2000, 312.



Az egyes ügy nök sé gek ben ér vé nye sü lõ nyel vi rend rõl vagy az adott ügy nök -
sé get lét re ho zó ta ná csi ren de let ren del ke zik,31 vagy azt az 1. szá mú ren de let
alap ve tõ el vá rá sa i ra is fi gye lem mel a gya kor lat ala kít ja.32 Ál ta lá nos jel leg gel
azon ban az a meg ál la pí tás te he tõ, hogy nyelv hasz ná la tuk kor lá to zóbb az in -
téz mény eké nél33 és e kor lá to zás min de nek elõtt ha té kony sá gi, il let ve anya gi
meg fon to lá so kon nyug szik.34 A kor lá to zás ott je lent het prob lé mát, ahol az
egyes hi va ta los kö zös sé gi nyel ve ken való meg is me rés vagy ér dek ér vé nye sí -
tés joga sé rül. A jog sé re lem sú lyos sá ga ter mé sze te sen függ at tól, hogy mi lyen 
fel ada tot lát el az adott ügy nök ség, il let ve mi lyen össze füg gés ben ke rül sor
a kor lá to zóbb nyel vi rend al kal ma zá sá ra (el já rá sok ban való rész vé tel és
a nyelv hasz ná lat joga, jog gya kor lás hoz kap cso ló dó, il let ve tá jé koz ta tó jel le gû
do ku men tu mok meg is me ré se, szer ve ze ten be lü li nyelv hasz ná lat).

A gya kor lat szol gál tat ta pél dák kö zül ta lán leg is mer tebb és az adott hi va -
tal te vé keny sé gét te kint ve ma gán sze mé lyek érin tett sé ge szem pont já ból is
a leg je len tõ sebb a Bel sõ Pi a ci Har mo ni zá ci ós Hi va tal (véd jegy és ipa ri min ta) 
nyel vi rend jé nek meg kér dõ je le zé sé re irá nyu ló ügy, amely fel lebb vi tel kö vet -
kez té ben az El sõ fo kú Bí ró ság hoz is el ke rült. A Hi va talt lét re ho zó ta ná csi ren -
de let ér tel mé ben35 a véd jegy be je len tés bár me lyik hi va ta los kö zös sé gi nyel -
ven meg tör tén het, ám az azt kö ve tõ el já rás ra már csak öt kö zös sé gi nyelv egyi -
kén (an gol, né met, fran cia, spa nyol, olasz) ke rül het sor. A ké rel me zõ nek
be ad vá nyá ban ezért az öt nyelv kö zül egy úgy ne ve zett má so dik nyel vet is
meg kell je löl nie, amit a Hi va tal az el já rás nyel vé nek vá laszt hat. A véd jegy nyil -
ván tar tás ba vé telt va la mennyi hi va ta los nyel ven köz zé te szik. A véd jegy el já -
rás nyelv hasz ná la ti meg szo rí tá sai így is egy faj ta komp ro misszu mot tük röz -
nek. A Hi va tal lét re ho zá sá val kap cso la tos vi ták so rán vol tak olyan el kép ze lé -
sek, ame lyek az egy nyel vû sé get tá mo gat ták vol na (fran cia, il let ve an gol
po zí ci ók), il le tõ leg olya nok, ame lyek a Sza ba dal mi Hi va tal min tá já ra há rom
nyel vet ren del tek vol na al kal maz ni (an gol, fran cia né met).36
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31 Az Eu ró pai Kép zé si Ala pít vány, a Bel sõ Pi a ci Har mo ni zá ci ós Hi va tal, a Kö zös sé gi Nö -
vény faj ta Hi va tal ese té ben.

32 Az Eu ró pai Ala pít vány az Élet- és Mun ka kö rül mé nyek Ja ví tá sá ért, az Eu ró pai Szak kép zé -
si Köz pont, az Eu ró pai Gyógy szer ér té ke lõ Hi va tal, az Eu ró pai Kör nye zet vé del mi Ügy -
nök ség ese té ben.

33 „thro ugh de cent ra li za ti on of spe ci fic func ti ons to agen ci es, comp lex pro ce du ral ru les as re -
gards lan gu a ge re qu i re ments which are app li cab le to ins ti tu ti ons will be cir vum ven ted and
the cons ti tu ti o nal gu a ran tee of equ al tre at ment of lan gu a ges is ero ded” (El len Vos, 1130.).

34 ld. Ro ma no Pro di vá la sza a 2529/01. szá mú írás be li par la men ti kér dés re, il let ve Jac qu es
San ter vá la sza a 3015/98. szá mú írás be li par la men ti kér dés re.

35 A Ta nács 40/94/EK ren de le té nek 115. cik ke.
36 Jörg Gun del: Zur Spra chen re ge lung bei den EG-Agen tu ren, Eu ro pa recht, 36, 2001, 777.



A ren de let el fo ga dá sát kö ve tõ en egy hol land véd je gyek kel fog lal ko zó
ügy vi võ, Chris ti na Kik, sem mis sé gi ké rel met nyúj tott be a Bí ró ság hoz
a ren de let nyel vi disz kri mi ná ci ót tar tal ma zó ren del ke zé sei okán. Sze mé -
lyes érin tett ség hi á nyá ban azon ban a Bí ró ság el uta sí tot ta a ké rel met. Ezt
kö ve tõ en az zal for dult a Hi va tal hoz, hogy sa ját ve ze ték ne vét (Kik) véd -
jegy ként le véd es se. Be ad vá nyát hol land nyel ven nyúj tot ta be és – a ren de -
let tel el len té te sen – má so dik nyelv ként is ezt je löl te meg. A Hi va tal erre hi -
vat ko zás sal el uta sí tot ta a ké rel met, ami el len Kik fel leb be zés sel élt, majd
a Hi va tal fel lebb vi te li fó ru má nak az el uta sí tást hely ben ha gyó ha tá ro za ta
el len az El sõ fo kú Bí ró ság hoz for dult, ezút tal meg fe le lõ lo cus stan di alap -
ján. Fel leb be zé sé ben mél tány ta lan nak és az EK-Szer zõ dés disz kri mi ná -
ció ti lal mát ki mon dó 12. cik ké be üt kö zõ nek tar tot ta, hogy a vá laszt ha tó
má so dik nyelv nem le het bár me lyik hi va ta los nyelv. Ér ve lé se sze rint azok
a véd jegy ügy vi võk, akik nem be szé lik a vá laszt ha tó nyel ve ket, hát rá nyos
hely zet be ke rül nek olya nok kal szem ben, akik nek azok va la me lyi ke anya -
nyel vük. Azon túl, hogy pi a ci ér té kük is csök ken, egy eset le ges el já rás ese -
tén ko moly for dí tá si költ sé ge ik is ke let kez nek. Ki tért arra is, hogy a Hi va -
talt kö zös sé gi in téz mény nek kell te kin te ni, így ér vé nye sül nie kell az
EK-Szer zõ dés 21. cik ké nek, ame lyik le he tõ vé te szi, hogy az uni ós pol gá -
rok az ál ta luk vá lasz tott bár me lyik hi va ta los nyel ven a kö zös sé gi in téz mé -
nyek hez vagy szer vek hez for dul ja nak. Az el já rás ban a fel pe res mel lett Gö -
rög or szág lé pett fel be avat ko zó ként, arra hi vat ko zás sal, hogy a kö zös sé gi
jog rend nem vi se li el egyes hi va ta los nyel vek fel sõbb ren dû sé gét más nyel -
vek kel szem ben, il let ve, hogy amennyi ben a mun ka te her könnyí té se és az 
uni ós pol gá rok kal való kom mu ni ká ció kö zött kell mér le gel ni, az utób bi ja -
vá ra kell dön te ni. A Hi va tal mel lett, ame lyik a ha tá lyos kö zös sé gi al kal ma -
zá sá nak kö te le zett sé gé re ala pí tot ta vé de ke zé sét, Spa nyol or szág je lent
meg be avat ko zó ként (ame lyik nek nyel ve egyéb ként a vá laszt ha tó öt nyelv 
egyi ke). A vo nat ko zó nor mát al ko tó Ta nács ér ve lé sé ben az 1. szá mú ren de -
let ben biz to sí tott azon jo go sult sá gá ra hi vat ko zott, ami le he tõ vé te szi az in -
téz mé nyek nyel vi rend jé nek sza bad meg ha tá ro zá sát a ren de let fel ál lí tot ta
kor lá tok kö zött. Eb bõl kö vet ke zik a Ta nács sze rint, hogy a kor lát lan nyel vi 
egyen lõ ség nem is lé tez het a Kö zös ség ben. Ezen fe lül ki fej ti, hogy a ren de -
let prak ti kus ér de ke ket is fi gye lem be véve tö re ke dett egyen súly ki ala kí tá -
sá ra a nyelv hasz ná lat te kin te té ben. Az El sõ fo kú Bí ró ság íté le té ben37 hely -
ben hagy ta a Hi va tal nyel vi rend sze rét. Dön té sé hez fel te he tõ en az Eu ró -
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pai Sza ba dal mi Hi va tal kor lá to zott nyel vi rend je is iga zo lá si ala pot
szol gál ta tott. In do ko lá sá ban ugyan ak kor nem so ra koz tat fel tar tal mi lag
meg ala po zott és meg fe le lõ ér ve ket.38 Az zal pró bál ja alá tá masz ta ni a rend -
szer in dok olt sá gát, hogy a má so dik nyelv va ló já ban a kü lön bö zõ nyel vû fe -
lek kö zöt ti le he tõ leg egy sze rûbb kód vá lasz tást pró bál ja elõ se gí te ni, ezen
fe lül a sza bá lyo zást ará nyos nak tart ja, va la mint ki tér arra, hogy a Hi va tal
nem mi nõ sül in téz mény nek az EK-Szer zõ dés 21. cik ke vo nat ko zá sá ban. 

Min den nek függ vé nyé ben – és erre cik ké ben Jörg Gun del is fel hív ja a fi -
gyel met – fi gye lem re mél tó, hogy a Kö zös sé gi Nö vény faj ta Hi va tal ese té ben
ilyen jel le gû kor lá to zás sal nem ta lál koz ha tunk. A Hi va talt lét re ho zó
2100/94/EK ren de let 34. cik ke nem csu pán a Hi va tal hoz be nyújt ha tó ké rel -
mek és be ad vá nyok ese té ben te szi le he tõ vé a hi va ta los nyel vek bár me lyi ké -
nek hasz ná la tát, ha nem az írás bse li és szó be li el já rá sok so rán is. 

A véd jegy el já rá sok ban hasz nál ha tó nyel vek re vo nat ko zó dön tés azért kü -
lön le ges, mert egy olyan vo nat ko zás ban iga zol ta a Bí ró ság a kor lá to zott nyelv -
hasz ná la tot, ahol uni ós pol gá rok egy kö zös sé gi szin tû fó rum elõt ti el já rás ban
(te hát jo ga ik hi va ta los ér vé nye sí té se so rán) es tek el et tõl a jo guk tól. Ilyen
össze füg gés ben ér te lem sze rû en erõ sebb ga ran ci át je lent het a sa ját nyelv hasz -
ná la ta, mint pél dá ul tá jé koz ta tó jel le gû do ku men tu mok, ki ad vá nyok meg is -
me ré se te kin te té ben.

A te vé keny sé gü ket il le tõ en egyes szûk szak te rü let re össz pon to sí tó ügy -
nök sé gek, hi va ta lok kor lá to zott nyelv hasz ná la tát eset leg in do kol hat ja a szak -
mai jel leg és an nak nyel vi zárt sá ga, il let ve ide gen nyel vû is mert sé gé nek el vár -
ha tó sá ga az érin tet tek tõl.39 Ilyen in do kok ra azon ban a Bí ró ság a Kik-íté let -
ben nem hi vat ko zott.

Az eu ró pai ügy nök sé gek nyelv hasz ná la tá nak egyéb vo nat ko zá sai gyak -
ran áll tak és áll nak az eu ró pai par la men ti kép vi se lõk kér dé se i nek ke reszt tû zé -
ben. A 2529/01. szá mú írás be li par la men ti kér dés ben ki fe je zet ten meg fo gal -
ma zó dik a vád, hogy az eu ró pai ügy nök sé gek egy ér tel mû en vissza szo rít ják
a ki sebb kö zös sé gi hi va ta los nyel ve ket. A kér dés an nak kap csán hang zott el,
hogy a Thes sa lo ni ki szék he lyû Eu ró pai Szak kép zés fej lesz té si Köz pont olyan
ál lás hir de tést tett köz zé, ame lyik az an gol nyelv ki vá ló is me re te mel lett csu -
pán ki elé gí tõ gö rög nyelv tu dást kö ve telt meg, ho lott a kér dést fel te võ par la -
men ti kép vi se lõ sze rint a mun ka jel le ge meg kö ve tel né a gö rög ha tó sá gok kal
való ma gas szín vo na lú kom mu ni ká ció ké pes sé gét. Vá la szá ban Ro ma no
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38 „sach ge rech te und an ge mes se ne Ar gu men te” (Jörg Gun del, 783.).
39 Ilyen ala pon hagy ta jóvá a né met nyelv nem hasz ná la ta vo nat ko zá sá ban az Eu ró pai Sza ba -

dal mi Hi va tal nyel vi rend jét a né met al kot mány bí ró ság is (Jörg Gun del, 782.).



Pro di ki tért arra, hogy a mun ka nyel vi rend szer kor lá to zott sá ga nem el len té -
tes a kö zös sé gi jog gal, sõt az 1. szá mú ren de let 6. cik ké bõl kö vet ke zik. Ta gad -
ta, hogy a kö zös sé gi ügy nök sé gek hát rá nyo san meg kü lön böz tet nék a ki sebb
nyel ve ket. Sze rin te az an gol meg kö ve te lé se a szer ve ze ten be lü li kom mu ni ká -
ci ót te szi le he tõ vé, ugyan ak kor óva tos is volt vá la szá val, mert vo na ko dott el is -
mer ni, hogy eb bõl kö vet ke zõ en az an gol te kint he tõ olyan nyelv nek, mint
amit ál ta lá nos jel leg gel és ter mé szet sze rû leg érint ke zé si nyelv nek te kint he -
tünk az Uni ó ban. Hoz zá tet te ugyan is, hogy az an gol en nek az ügy nök ség nek 
a vo nat ko zá sá ban bi zo nyult a leg cél ra ve ze tõbb érint ke zé si nyelv nek, míg
más szer ve ze tek nél ez le het más nyelv.

A par la men ti kér dé sek egy má sik cso port ja az egyes ügy nök sé gek do ku -
men tu ma i nak, ki ad vá nya i nak kü lön bö zõ va la mennyi hi va ta los nyel ven való
el ér he tõ sé gé vel fog lal ko zott. Az ezek ben fe sze ge tett prob lé mák (az Eu ró pai
Kör nye zet vé del mi Ügy nök ség ki ad vá nyai szin te ki zá ró lag an gol nyel vû ek,40

a szak kép zé si ma ga zin csak an gol, né met, fran cia és spa nyol nyel ve ken je le -
nik meg,41 a Szak kép zés-fej lesz té si Köz pont nem szö ve ge zi meg do ku men tu -
ma it gö rög nyel ven42) azon ban az össz eu ró pai in téz mé nyi mû kö dés szem -
pont já ból job bá ra mar gi ná lis jel le gû ek.

A kö zös sé gi ügy nök sé gek nél, hi va ta lok nál fel me rü lõ for dí tá si fel ada to -
kat egy kü lön erre a cél ra lét re ho zott for dí tó iro da, Eu ró pai Unió Tes tü le te i nek
For dí tó Köz pont ja vég zi, amit a 2965/94/EK ren de let ho zott lét re. A Köz pont
va la mennyi érin tett ügy nök ség gel, hi va tal lal meg ál la po dik az együtt mû kö -
dés mód já ban, tech ni kai te kin tet ben (adat bá zi sok, gépi me mó ri ák stb.) pe dig 
a Bi zott ság For dí tó Szol gá la tá ra tá masz ko dik. A Köz pon tot lét re ho zó ren de -
let hez a Ta nács és a Bi zott ság együt tes nyi lat ko za tot csa tol tak, amely ben azt
az el vá rást fo gal maz ták meg a Köz pont tal szem ben, hogy az min den hi va ta -
los nyel vet egyen lõ en ke zel jen, füg get le nül az egyes ügy nök sé gek ben való
nyelv hasz ná lat tól. A Ta nács egy kü lön nyi lat ko za tá ban azt is meg fo gal maz ta,
hogy a Köz pont ugyan ak kor költ ség ha té kony is le gyen.

A kö zös sé gi in téz mény rend sze ren be lül meg fi gyel het jük, hogy az in -
téz mé nyek csak rész ben me rí tet ték ki az 1. szá mú ren de let bõl fa ka dó jo gu kat és
a nyelv hasz ná lat kér dé sét nem ren dez ték mû kö dé sük egé szé re ki ter je dõ en, ho lott
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40 3854/97. szá mú írás be li kér dés.
41 3398/96. szá mú írás be li kér dés.
42 3015/98. szá mú ír sá be li kér dés.



ezt meg te het ték vol na, il let ve meg te het nék.43 A nyel vi kér dés te kin te té -
ben a nyel vi egyen lõ ség fenn tar tá sát va la mennyi in téz mény szor gal maz -
za, a nyelv hasz ná lat te rén azon ban kü lön bö zõ mér ték ben, de meg fi gyel -
he tõk bi zo nyos ha té kony sá gi célú tö rek vé sek. A nyel vi rend la zí tá sá nak fõ 
szó szó ló ja a Bi zott ság. Erre utal nak az in téz mé nyen be lü li, el sõ sor ban
a szó be li kom mu ni ká ci ót érin tõ egy sze rû sí té si kí sér le tei, il let ve ja vas la -
tai, ame lyek gyak ran a tag ál la mok rosszal lá sát vált ják ki. A bel sõ kom mu ni -
ká ció rend sze ré nek egy sze rûb bé té te le, a tag ál la mok ér ve i vel el len tét ben,
nem sér ti olyan mér ték ben a nyel vi egyen lõ sé get, ami a sok nyel vû ség jog -
biz ton sá gi ala pú és a szu ve re ni tást tisz te let ben tar tó fenn tar tá sát ve szé -
lyez tet né. Ezek az el vek ugyan is csak a kül sõ meg nyil vá nu lá so kat te kint ve 
re le ván sak: a sok nyel vû sé get, nyel vi egyen lõ sé get ki fe le, a tag ál la mok pol -
gá rai irá nyá ba kell de monst rál ni és ér vény re jut tat ni. Az ál lam pol gá rok
nyel vi jo ga i nak tisz te let ben tar tá sa mel lett nyil ván va ló an sé rül a nem zet ál -
la mok ön ál ló nyel vi joga, de nem olyan mér ték ben, hogy az a fen tebb em lí -
tett alap elv ér zé kel he tõ ká rá ra le gyen.

A Bi zott ság gal szem ben az Eu ró pai Par la ment a nyel vi jog egyen lõ ség ab -
szo lu ti zá lá sá nak meg tes te sí tõ je. Ezi dá ig min den nemû kor lá to zás sal szem be -
he lyez ke dett, le gyen az akár ra ci o ná lis csök ken té se a sok nyel vû ség gel járó ter -
hek nek. Ez zel szem ben el sõd le ges szó szó ló ja a ki sebb sé gi/re gi o ná lis/ke vés -
bé el ter jedt/hasz nált nyel vek Uni ón be lü li sú lya nö ve lé sé nek.

1.3.  A Ke vés bé El ter jedt Nyel vek Hi va ta la44 – a re gi o ná lis nyel vek 
sze re pe a kö zös sé gi nyel vi rend ben

A ti zen ötök Eu ró pá já ban a 11 hi va ta los nyelv mel lett 50 ki sebb sé gi nyel vet tar -
ta nak hi va ta lo san szá mon. Eu ró pa 40 mil lió pol gá ra be szél ki sebb sé gi nyel vet mint -
egy 60 nyel vi kö zös ség ben. A ki sebb sé gi, ke vés bé el ter jedt, vagy ke vés bé hasz nált,
más né ven re gi o ná lis nyel vek fel tá masz tá sá ra irá nyu ló, szer te Eu ró pá ban meg je le -
nõ moz gal mak egy más tól füg get le nül kezd tek erõ söd ni az utób bi har minc év ben,
eu ró pai szin tû fel ka ro ló juk azon ban az Eu ró pai Par la ment volt. Jac qu es Dar ras
veti fel köny vé ben a ki sebb sé gi nyel vek fo ko zó dó eu ró pai szin tû tá mo ga tá sá ra uta -
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43 Erre ösz tön zi egy eu ró pai par la men ti kép vi se lõ a 1495/98. szá mú írás be li par la men ti kér -
dés ben a Bi zott sá got, hogy kez de mé nyez zen egy ál ta lá nos jel le gû mun ka nyel vi sza bá lyo -
zást va la mennyi in téz mény re és szerv re néz ve, ami a gya kor lat ban egyéb ként is mû kö dõ
rend szert rög zí te né. Eb ben a rend ben azon ban a kép vi se lõ a né met nyelv nek is az an gol lal
és fran ci á val meg egye zõ stá tuszt kö ve telt. 

44 (fr: Bu re au pour les lan gu es mo ins ré pan du es)



lás nál,45 hogy a kis nyel vek min de nek fe let ti tá mo ga tá sa, a nyel vi sok szí nû ség foly -
to nos han goz ta tá sa in kább egy faj ta te he tet len ség lep le zé se a sa já tos nyel vi ar cu lat
ki ala kí tá sá val szem ben, mint szív bõl jövõ va lós el kép ze lés, a kö zös eu ró pai ér ték -
rend kü lön le ges meg nyil vá nu lá sa. És egyál ta lán ho gyan tük rö zõd het ez a kö zös eu -
ró pai ér ték rend az uni ós nyel vi rend ben, mi lyen hely jut a re gi o ná lis nyel vek nek
egy olyan Eu ró pá ban, ame lyik a már ele ve kor lá to zott hi va ta los nyel vi rend sze rét
je len leg sem bír ja el tar ta ni? Amennyi ben az in téz mé nyek kel való ál lam pol gá ri
kom mu ni ká ció le he tõ sé ge a hi va ta los nyel ve ken túl ki nyíl na a re gi o ná lis nyel vek
irá nyá ba is, vagy akár a rend szer odá ig fej lõd ne, hogy a kö zös sé gi do ku men tu mok
hoz zá fér he tõ sé ge is biz to sí tott len ne eze ken a nyel ve ken (mint ahogy ezek nek az
el kép ze lé sek nek akad is kép vi se lõ jük), a to tá lis nyel vi jog egyen lõ ség je gyé ben
a rend szer egé sze min den bi zonnyal mû kö dés kép te len né vál na. Egy ilyen ön ger -
jesz tõ fo lya mat a mû kö dés kép te len né vá lás sal vég sõ so ron pon to san a kis, ki sebb sé -
gi nyel vek hát tér be szo ru lá sá hoz ve zet het.

A ki sebb sé gi nyel ve ket a ’70-es évek vé gé tõl kezd te erõ tel je sen tá mo gat -
ni az Eu ró pai Par la ment. Szá mos konk rét do ku men tum ra vo nat ko zó el kép -
ze lés sel állt elõ, mint a Kö zös ség re gi o ná lis nyel vi és kul tu rá lis jo ga i nak jegy zé ke, il -
let ve az Et ni kai ki sebb sé gek kar tá ja, me lyek nem va ló sul tak meg. Ön ma gá ban
a Par la ment nek csak jo gi lag nem kö te le zõ ak tu sok ki bo csá tá sá ra volt joga,
ami nek kö vet kez té ben 1981-ben meg szü le tett egy par la men ti ál lás fog la lás
a re gi o ná lis nyel vek és kul tú rák kar tá já ra, va la mint az et ni kai ki sebb sé gek jo -
ga i nak kar tá já ra vo nat ko zó an.46 

1982-ben az Eu ró pai Par la ment Szo ci a lis ta Cso port ja fog ta össze azo kat,
akik vé gül ugya neb ben az év ben ki kény sze rí tet ték a Ke vés bé El ter jedt Nyel vek
Hi va ta lá nak lét re ho zá sát. A Hi va tal szék he lye Dub lin és Brüsszel, de min den
tag ál lam ban van kép vi se le te. Cél ja, hogy e nyel vek nek anya gi és po li ti kai tá mo ga -
tást ke res sen, ami hez fõ szö vet sé ge sei ér te lem sze rû en az Eu ró pai Par la ment, va -
la mint az Eu ró pa Ta nács. A Hi va tal az Eu ró pa Ta nács ban, az UNES CO-ban, va -
la mint az ENSZ Gaz da sá gi és Szo ci á lis Bi zott sá gá ban ta nács adói jog kör rel ren -
del ke zik. Fi nan szí ro zá sa ja va részt uni ós for rá sok ból tör té nik.

A Hi va tal alap ve tõ en a ki sebb sé gi nyel vek öt cso port já ra ter jesz ti ki te vé -
keny sé gét. Az elsõ cso port ba tar to zik az a két nyelv, ame lyek ugyan hi va ta los nyel -
vei két kis tag ál lam nak, de nem let tek az Unió hi va ta los nyel vei (az ír, a lu xem -
bur gi). A má so dik cso port ban olyan nyel ve ket kép vi sel nek, ame lyek egy-egy tag -
ál la mon be lü li kö zös sé gek nyel vei, mint a fran cia or szá gi bre ton, az olasz or szá gi
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szárd, az egye sült ki rály ság be li gall. A har ma dik cso port tö mö rí ti a több tag ál lam -
ban is fel lel he tõ kö zös sé gek nyel ve it, pél dá ul a basz kot, az oc ci tant és a lap pot.
A ne gye dik cso port ba olyan kö zös sé gek nyel vei tar toz nak, ame lyek az adott tag ál -
lam ban ki sebb sé gi nyel vek, el len ben egy má sik tag ál lam ban több sé gi nyelv nek
mi nõ sül nek (bel gi u mi né met, né met or szá gi dán, olasz or szá gi fran cia vagy gö -
rög, svéd or szá gi finn, il let ve finn or szá gi svéd). Vé gül az ötö dik cso port je le ní ti
meg azo kat a nyel ve ket, ame lyek nem köt he tõk meg ha tá ro zott te rü let hez, a Kö -
zös ség ben azon ban je len van nak (ci gány, il let ve a kü lön bö zõ zsi dó nyel vek, mint 
a ro ma ni, a jid dis vagy a ju deo-spa nyol).

Min dan nak el le né re, hogy a Hi va tal a kez de ti kép vi se le ti funk ci ó tól
a ’80-as évek má so dik fe lé ben a ki sebb sé gi nyel vek kö zös sé gi jog al ko tás ba
való be csa tor ná zá sa irá nyá ba moz dult el, an nak fé nyé ben, hogy az ír és a lu -
xem bur gi is a Hi va tal ál tal meg je le ní tett nyel vek hez tar toz nak, nem csak a kö -
zös sé gi sok nyel vû ség re gi o ná lis nyel vek kel való egyen jo gú vagy kvá zi egyen -
jo gú ki egész ülés ének ku dar ca ve tí tõ dik elõ re, ha nem ma gá nak a tag ál la mi hi -
va ta los nyel vek re kor lá to zott, de a te kin tet ben tel jes körû sok nyel vû ség
ha tá ra i val is szem be sül he tünk.

Füg get le nül at tól, hogy a Hi va tal tö rek vé sei alap ve tõ en di csé re te sek,
hasz no sak, sõt elen ged he tet le nek, hi szen az eu ró pai nyel vi és kul tu rá lis sok -
fé les ég min den áron való fenn tar tá sá ra és meg õr zé sé re irá nyul nak, ez a fel vál -
la lás szá mos kri ti kus kér dést vet fel.

Szá mol ni kell min de nek elõtt egyes tag ál la mok ma kacs el len ál lá sá val,
ame lyek eset leg úgy ér té ke lik, hogy a kis nyel vek kö zös sé gi szin tû tá mo ga -
tá sa a hi va ta los tag ál la mi nyel vek ro vá sá ra me het, el le he tet le ní ti a nagy -
nyel vek kö zös sé gi szin tû am bí ci ó it, il let ve a rend szer mû kö dés kép te len -
né té te lé vel a je len leg hi va ta los kö zös sé gi nyel vi stá tusz ban lévõ ki sebb
nyel vek mos ta ni hely ze tét is rosszab bít ja, mert vé gül egy, a je len le gi nél
még kor lá to zot tabb rend szert ered mé nyez. A tag ál la mi szkep ti ciz must
jól pél dáz za az Eu ró pa Ta nács 1992-es Re gi o ná lis és Ki sebb sé gi Kar tá já -
nak bu ká sa. A Kar tát ugyan is 1992-ben csu pán hét ál lam írta alá és azó ta
csak két or szág ra ti fi kál ta.

A re gi o ná lis nyel vek és a sok nyel vû ség kap csán meg kell ál la pí ta nunk,
hogy a ki sebb sé gi nyel vek kö zös sé gi szint rõl való erõl te tett ösz tön zé se va ló já -
ban épp olyan mes ter sé ges be avat ko zást je len te ne a nyel vi rend be, mint egy
mes ter sé ges nyelv nek a kö zös sé gi egy nyel vû ség ben való al kal ma zá sa vagy
a tel jes körû és kor lát lan sok nyel vû ség okt ro jált ér vény re jut ta tá sa. A kis nyel -
vek Eu ró pa ér té kei min den kép pen igény lik a fel sõbb szin tek (ré gió, ál lam,
szup ra na ci o ná lis, il let ve kor mány kö zi jel le gû nem zet kö zi szer ve ze tek)
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tá mo ga tá sát, de csak ab ban az eset ben, ha fel élesz té sük re, il let ve éb ren tar tá -
suk ra az adott te rü le ten ter mé sze tes igény ke let ke zik, és ösz tö nös kez de mé -
nye zé sen ala pul nak.47

Szá mol ni kell az zal is, hogy a ki sebb sé gi nyel vek meg je le ní té se a kö -
zös sé gi sok nyel vû ség rend sze ré ben még kor lá to zott for má ját te kint ve is
(az ál lam pol gá rok jog biz ton sá gi igé nyé nek ki elé gí té sé re jog sza bá lyok és
más köz ér de kû do ku men tu mok hoz zá fér he tõ vé té te le a re gi o ná lis nyel ve -
ken) meg va ló sít ha tat lan nak tû nik. Ezért a gya kor lat ban bi zo nyos ki sebb -
sé gi nyel vek hasz ná la ta az adott nyelv vel érin tett te rü le ten ugyan köz ked -
vel teb bé és ál ta lá no sab bá vál na, va la mint meg in dul ná nak a nyel vet fej lesz -
tõ és a kor kö ve tel mé nye i nek meg fe le lõ en stan dar di zá ló moz gal mak, az
adott nyel ven nem fej lõd ne ki ugyan ak kor az a ter mi no ló gia (mert nem
tud na a nyelv be kap cso lód ni a kö zös sé gi sok nyel vû ség rend sze ré be), ami -
nek is me re te az eu ró pai uni ós kér dé sek ben való meg nyil vá nu lás hoz szük -
sé ges. Így a kom mu ni ká ció e szeg men se kí vül ma rad na a re gi o ná lis nyel -
ven való meg nyil vá nu lás ból, hi szen hi á nyoz ná nak a ki fe je zés hez szük sé -
ges sza vak.48 A gya kor lat te hát könnyen ve zet het e két el té rõ irá nyú
fo lya mat – egy fe lõl a kis nyel vek fej lesz té se, más fe lõl a sok nyel vû sé gi mo -
dell mû kö dõ ké pes sé gé nek biz to sí tá sa – üt kö zé sé hez. 

Mind ezek el le né re az eu ró pai par la men ti kép vi se lõk egy ré sze tel jes erõ -
be do bás sal ki áll a ki sebb sé gi nyel vek, il let ve kü lö nö sen az azo kat eu ró pai uni -
ós szin ten meg je le ní tõ Hi va tal mel lett. Kér dés, hogy lát ják-e, hol hú zód hat
ér dek ki já rá suk ha tá ra, hol van az a pont, amed dig tény ke dé sük va ló ban a kis
nyel vek ja vá ra szol gál, tény le ge sen hoz zá já rul a kul tu rá lis, nyel vi sok szí nû -
ség fenn tar tá sá hoz, ér té ke i nek meg õr zé sé hez mind az eu ró pai szin tû, mind
a tá gabb ér te lem ben vett re gi o ná lis kö zös ség ben.

A kér dés össz kö zös sé gi szin tû el ken dõ zé sé rõl ta nús ko dik, hogy a 2000
de cem be ré ben el fo ga dott Alap jo gi Kar ta is fi gyel men kí vül hagy ja, nem ne ve -
sí ti a nyel vi jo go kat, an nak 22. cik ke dek la ra tív jel leg gel csu pán azt mond ja ki, 
hogy az Unió tisz te let ben tart ja a kul tu rá lis, val lá si és nyel vi sok szí nû sé get.
A Hi va tal 2002. jú ni us 15-én ki adott egy nyi lat ko za tot a nyel vi sok szí nû ség -
rõl és az Eu ró pai Unió jö võ jé rõl, amely ben töb bek kö zött azt szor gal maz za,
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47 Ilyen nek te kint he tõ a wa les-i nyelv új já élesz té sé re és hasz ná la tá nak szé le sebb kör ben való 
meg gyök erez te té sé re tett kí sér let.

48 Egy ilyen ve szély per sze a hi va ta los nyel vi stá tusz ból eset leg ki ma ra dó je len leg hi va ta los
nyel ve ket is fe nye get he ti.



 hogy az Alap jo gi Kar ta e cik két va lós tar ta lom mal is ru ház zák fel. A nyi lat ko -
zat ezen el vá rá son túl messzebb is megy. Igény li egy új cikk be ve ze té sét a Szer -
zõ dés be a nyel vi sok fé les ég rõl, amely ben a Kö zös ség a nyel vi sok fé les ég tisz -
te let ben tar tá sa és elõ se gí té se mel lett kö te le zett sé get vál lal na e te rü le ten a tag -
ál la mok kö zöt ti együtt mû kö dés ösz tön zé sé re. Ez a puha kö te le zett ség
ki ter jed ne a ki sebb sé gi nyel vek re is. Fel ve ti to váb bá a nyi lat ko zat a disz kri mi -
ná ció men tes sé get ki mon dó 13. cikk ti lal má nak ki ter jesz té sét a nemi, faji, val -
lá si meg kü lön böz te tés mel lett a nyel vi re is, ez ugyan is a ha tá lyos szö veg sze -
rint nem ré sze an nak. A Szer zõ dés mó do sí tá sát érin tõ ja vas la ta a Hi va tal nak
az is, hogy a kul túr po li ti kai kér dé sek ben a Szer zõ dés 151. cik ke alap ján el jár -
va le he tõ vé vál jon a mi nõ sí tett több sé gû dön tés ho za tal. Mind eze ket a cél ki tû -
zé se ket a Hi va tal in téz mé nye sí tett for má ban sze ret né el le nõ riz ni, il let ve vég -
re haj tá su kat elõ moz dí ta ni, fi gye lem mel kí sér ni. Erre vo nat ko zó ja vas la ta egy 
olyan ta nács adó bi zott ság fel ál lí tá sa, amely nek tag jai tag ál la mi szak ér tõk,
nem kor mány za ti szer vek kép vi se lõi len né nek, el nö ke pe dig egy a Bi zott ság
ál tal de le gált sze mély. A tes tü let fel ada ta alap ve tõ en a Bi zott ság se gí té se len ne 
a fen ti fel ada tok vég re haj tá sá ban.

A Hi va tal ál tal meg fo gal ma zott nyi lat ko zat ér te lem sze rû en sem mi lyen te -
kin tet ben nem köti a kö zös sé gi in téz mé nye ket. Szá munk ra a nyi lat ko zat ban fog -
lal tak tá jé koz ta tó jel leg gel bír nak, il let ve meg fon to lás tár gyát ké pez he tik to váb bi
nyelv po li ti ká juk ki ala kí tá sa so rán, va la mint öt le tet ad hat nak a tag ál la mok nak
a Szer zõ dés mó do sí tá sa kor való fel lé pé sük ala kí tá sá hoz.

A Hi va tal je len le gi fel adat kör ében ér té kes mun kát vé gez: biz to sít ja,
hogy az egy sé ges, egy re egy sé ge sebb Eu ró pa al ko tó egy sé gei meg õriz zék az
ön ki fe je zé sük höz, iden ti tá suk hoz kap cso ló dó leg meg ha tá ro zóbb jel ké pü -
ket, a nyel vet.

A jö võt te kint ve, a ma gyar nyelv szem pont já ból a Hi va tal nak még je len -
tõs sze re pe le het: a ma gyar ki sebb sé gi nyelv va la mennyi szom szé dos or szág -
ban. Így ezek, ezek né me lyi ke csat la ko zá sa ese tén a ma gyar nyelv, mint egy
tag ál lam hi va ta los nyel ve, ame lyik más tag ál lam ban ki sebb sé gi nyelv, a Hi va -
tal ér dek kö ré be ke rül.

1.4. A je len le gi rend szer fenn tart ha tó sá ga a bõ ví tés(ek) fé nyé ben

Már szin te köz hely sze rû ri a da lom kel tés nek szá mít azok nak az ada tok -
nak a fel em le ge té se, ame lyek a bõ ví té sek kö vet kez té ben el kép zel he tõ le het sé -
ges nyelv kom bi ná ci ók ra vo nat koz nak. A je len le gi 110 nyelv kom bi ná ció a 25
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ta gú vá váló Uni ó ban a hi va ta los nyel vek 20-ra emel ke dé sé vel49 380-ra nõ.50

A ri asz tó szá mok el le né re, az zal is tisz tá ban kell len ni, hogy – ha son ló kép pen
a je len le gi hez – egy ilyen nyel vi rend sem len ne tel jes körû, hi szen nem en -
ged né be a tö rö köt Cip rus csat la ko zá sá val Tö rök or szág csat la ko zá sa elõtt.

A bõ ví tés(ek) ma sok kal éle seb ben, mint va la ha szem be ál lít ják a kö zös sé -
gi nyel vi ren det meg ha tá ro zó két alap el vet: az Uni ót al ko tó ál la mok nyel ve i -
nek egyen lõ sé gét és az azok nak biz to sí tott azo nos el bá nást, va la mint a nyel vi
rend szer ha té kony mû kö dé sét, mû köd tet he tõ sé gét. A bõ ví té sek kö vet kez té -
ben ki ala ku ló nyel vi sok szí nû ség ki egyen sú lyo zott ér vé nye sí té sé nek mód sze -
rei nem má sok, mint a je len le gi nyel vi rend ha té ko nyab bá té te lé nek eset le ges 
mód sze rei. Az el té rés csu pán mennyi sé gi. A je len le gi, már ele ve nem tel jes
körû nyel vi rend szer mû kö dé si za va ra i nak sú lyos bo dá sá val, las sú sá gá nak fo -
ko zó dá sá val kell szem be néz nünk.

A Kö zös ség so sem csi nált lát vá nyos prob lé mát a nyel vi kér dés bõl.51 Bár
min dig is tu da tá ban volt és van an nak, po li ti ka i lag egy ér tel mû en és kö vet ke -
ze te sen tar tot ta ma gát a nyel vi egyen lõ ség meg va ló sí tá sá hoz. A ko ráb bi csat la -
ko zá sok, va la mint a je len le gi csat la ko zá sok al kal má val a Kö zös ség mind vé gig 
ér vé nye sí tet te a ta gál la mon kén ti egy hi va ta los nyelv nek a kö zös sé gi rend szer -
be való egyen ran gú fel vé te lét. Ez a mos ta ni csat la ko zá si fo lya mat ese té ben
sincs más ként. A Kö zös ség a csat la koz ni kí vá nó or szá gok tól, csak úgy mint ko -
ráb ban, elv ár ja hogy a csat la ko zás nap ján ha tály ban lévõ tel jes kö zös sé gi jog -
anya got a csat la ko zást meg elõ zõ en le for dít sák sa ját nyel vük re és eze ket a for -
dí tá so kat az Eu ró pai Kö zös ség Hi va ta los Lap já ban való köz zé té te lük elõtt
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49 A 2003. áp ri lis 16-án alá írt csat la ko zá si ok mány II. mel lék le te 22. cí mé nek 1. a), b) és c)
pont ja a Ta nács 1958. évi 1. ren de le té nek mó do sí tá sá ról: „ Az Unió in téz mé nye i nek hi va -
ta los és mun ka nyel vei az an gol, a cseh, a dán, az észt, a finn, a fran cia, a gö rög, a hol land,
a len gyel, a lett, a lit ván, a ma gyar, a mál tai, a né met, az olasz, a por tu gál, a spa nyol, a svéd,
a szlo vák és a szlo vén.” „A ren de le te ket és egyéb ál ta lá no san al kal ma zan dó do ku men tu -
mo kat a húsz hi va ta los nyel ven kell meg szö ve gez ni.” „Az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap ját
a húsz hi va ta los nyel ven kell köz zé ten ni.” 

50 A csat la ko zá si tár gya lá sok egy meg le he tõ sen ké sõi sza ka szá ban ál la po dott meg Mál ta a Kö -
zös ség gel, hogy a mál tai – a vá ra ko zá sok kal el len tét ben – az Unió hi va ta los nyel ve lesz.
Ez az in for má ció meg le he tõ sen új meg vi lá gí tás ba he lye zi a kö zös sé gi nyel vi kér dés jö võ -
jét (a Ter mi no lo gie et Tra duc ti on 2002. 2. szá má ban Bri an McClus key még evi den ci a ként ke -
ze li, hogy a mál tai az ír sor sát fog ja osz ta ni). Mál ta ese té ben ugyan is egy 300 ez res olyan
nyel vi kö zös ség rõl van szó, amely nek a mál ta in kí vül má sik olyan hi va ta los nyel ve is van,
az an gol, ame lyik már az Unió hi va ta los nyel ve. Egy ilyen dön tés mél tán vált hat ná ki az
írek, vagy akár a lu xem bur gi ak rosszal lá sát is.

51 Nem ke rült a bõ ví té sek vo nat ko zá sá ban a Niz zai Szer zõ dést meg elõ zõ kor mány kö zi kon -
fe ren cia na pi rend jé re sem. Kris ti na Cun ning ham: Trans la ting for a Lar ger Un ion-Can
We Cope with More than 11 Lan gu a ges, Ter mi no lo gie et Tra duc ti on, 2. 2001, 22–34, 27.



in téz mé nyi jó vá ha gyá suk kal hi te le sít hes sék. A Kö zös ség ugyan ak kor a csat la -
ko zá sok kal sú lyos bo dó nyel vi kér dés meg ol dá sát fo lya ma to san na pi ren den
tart ja, bár ezt a csat la ko zó or szá gok felé nem kom mu ni kál ja. A Kö zös ség
a csat la ko zó or szá gok irá nyá ba a csat la ko zá si fo lya mat kez de té tõl fog va nem
ren del ke zett elõ re meg ha tá ro zott, át gon dolt fel ké szí té si stra té gi á val a kö zös -
sé gi jog sza bály for dí tás te kin te té ben. Bár mind vé gig je len tõs anya gi se gít sé -
get és szak mai irány mu ta tást nyúj tott, fel lé pé se nem volt kon zisz tens és kö -
vet ke ze tes. A csat la ko zó or szá gok nak ma guk nak kel lett ki épí te ni ük és ki kí sér -
le tez ni ük azt a rend szert és mód szert, amellyel a csak nem 100 000 ol dal nyi
kö zös sé gi jog anya got le for dít ják.52 A Bi zott ság ugyan fi gye lem mel kí sér te
ezek nek a mo del lek nek a lét re jöt tét és mû kö dé sét, a csat la ko zó or szá go kat ta -
ná csok kal lát ta el, de a köz pon ti, konk rét irány mu ta tás hi á nyá ban szin te va la -
mennyi be lép ni szán dé ko zó or szág ban más és más struk tú ra jött lét re. Ter mé -
szet sze rû leg nem áll tak jogi esz kö zök a Bi zott ság ren del ke zé sé re egy ál ta la op -
ti má lis nak tar tott mo dell ki kény sze rí té sé re, de a ko ráb bi csat la ko zá sok
ta pasz ta la ta i nak rend sze res be mu ta tá sán és is mer te té sén túl, egy faj ta elõ re ki -
dol go zott mo dell aján lás for má já ban való fel vá zo lá sa hasz nos le he tett vol na.
Ezt az tán az egyes or szá gok sa ját ál lam igaz ga tá si struk tú rá juk ba il leszt het ték
vol na, vagy an nak alap ve tõ ele me it fi gye lem be véve más mo dellt is lét re hoz -
hat tak vol na. En nek hi á nyá ban a csat la koz ni kí vá nó or szá gok egy szá muk ra
új, rend kí vü li hor de re jû fel adat tal ön ál ló an pró bál tak meg bí róz ni és a Bi zott -
ság ál tal a for dí tá si mun ka so rán adott ta ná csok nak fo lya ma to san meg fe lel ni,
illetve modelljüket saját tapasztalataik alapján továbbfejleszteni.

A Bi zott ság már szin te a for dí tá si fo lya mat le zá rul ta kor sem tud ta meg ha -
tá roz ni a le for dí tan dó jog sza bá lyok lis tá ját,53 ami újabb ta nú je le a kö zös sé gi
jog anyag ke zel he tet len nagy sá gú vá duz za dá sá nak és át lát ha tat lan sá gá nak.

2002-ben a kö zös sé gi in téz mé nyek a mû kö dõ nyel vi ren det ala pul véve
meg kezd ték a Bi zott ság nál, a Ta nács nál dol go zó, a csat la ko zó or szá gok ál tal
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52 Ezt egé szí ti még ki a bí ró sá gi eset jog nak a Kö zös ség ál tal meg ha tá ro zott, vá lo ga tott köre,
amely le for dí tá sá ról a Kö zös ség a for dí tá si mun ka egy meg le he tõ sen ké sõi fá zi sá ban dön -
tött, sza kít va az zal a ko ráb bi és kez de tek ben a csat la ko zó or szág felé is han goz ta tott gya kor -
lat tal, hogy a bí ró sá gi ha tá ro za tok le for dí tá sa az Eu ró pai Bí ró ság égi sze alatt fog tör tén ni
köz vet le nül a csat la ko zást meg elõ zõ en, il let ve azt kö ve tõ en.

53 A ha tá lyos kö zös sé gi jog anyag pon tos be azo no sí tá sa ugyan is nem egy pusz tán me cha ni -
kus fel adat. A jog sza bá lyok kö zött akad nak olya nok, ame lyek csu pán az egyes nyel ve ken
szá mí ta nak hi te les nek (ki zá ró lag egy-egy tag ál la mot érin tõ jog sza bály; van nak egye di,
egyes tag ál la mok nak cím zett ha tá ro za tok, il let ve olyan jog sza bá lyok, ame lyek ugyan for -
má li san még ha tály ban van nak, de a gya kor lat ban már nem ke rül nek, nem ke rül het nek al -
kal ma zás ra). Ezek le for dí tá sa nem le het szük sé ges, el ha gyá suk ra azon ban csak bi zott sá gi
be le egye zés sel ke rül het sor. 



vég zett for dí tá sok jó vá ha gyá sát vég zõ jo gász-nyel vé szek (mind két in téz -
mény nél há rom fõ) fel vé te lét, a csat la ko zást kö ve tõ en pe dig va la mennyi in -
téz mény nél és kö zös sé gi szerv nél együt te sen nyel ven ként hoz zá ve tõ le ge sen
80–100 fõ al kal ma zá sá ra lesz szük ség csak a for dí tá si, lek to rá lá si mun kák el -
vég zé sé re.54 An nak az alap elv nek to vább ra is ér vé nye sül nie kell, hogy a for dí -
tók csak sa ját anya nyel vük re for dít hat nak, mint cél nyelv re, a tol má csok pe -
dig szin tén csak sa ját anya nyel vük re tol má csol hat nak. A for dí tás kér dé se sze -
mély zet po li ti ka i lag egyéb ként az egy sze rûb ben meg old ha tó prob lé mák hoz
tar to zik, hi szen a for rás nyelv, azaz a szö ve ge zé si nyelv ál ta lá ban an gol vagy
fran cia, ki sebb mér ték ben más, míg a tol má cso lás ese té ben va la mennyi nyelv 
egy for mán meg je len het forrásnyelvként.

A Kö zös ség kül sõ meg nyil vá nu lá sa it te kint ve an nak alap ján jár el, hogy
az új nyel vek a ha tá lyos nyel vi rend be fog nak be kap cso lód ni. En nek mû kö dõ -
ké pes sé ge hosszú tá von ugyan ak kor az egy re hang sú lyo sabb mennyi sé gi té -
nye zõ mi att egy re ki sebb. A csat la ko zá sok kö vet kez té ben nem csak új nyel -
vek, ha nem új nyelv csa lád is meg je le nik a kö zös sé gi nyel vi rend szer ben
a szláv nyel vek ál tal. Ezt bo nyo lít ja még, hogy a finn ugor nyelv csa lád ba tar to -
zó ma gyar nyelv va la mennyi nyelv tõl, még a vele egy nyelv csa lád ba tar to zó
nyel vek tõl is el kü lö nül, azok kal nem mu tat ér zé kel he tõ és a meg ér tést se gí tõ
ha son ló sá got. Ah hoz, hogy ugyan ki sebb mennyi ség ben, de az új nyel ve ken
ke let ke zett do ku men tu mok ról adott eset ben le hes sen for dí tá so kat ké szí te ni
a töb bi hi va ta los nyelv re, a kö zös sé gi in téz mé nyek al kal ma zot tai kö zött kell
le gye nek olya nok, akik bír ják e nyel ve ket55 és ké pe sek ezek rõl sa ját anya nyel -
vük re for dí ta ni.56 E fel té tel nek mind az új nyel vek és je len le gi hi va ta los nyel -
vek te kin te té ben, mind az új nyel vek egy más kö zöt ti vi szony la tá ban fenn kel -
le ne áll nia. Fi gye lem be véve ugyan ak kor, hogy ilyen for dí tá sok ra csak ese ti
jel leg gel ke rül ne sor (pél dá ul új tag ál la mok ból ér ke zõ köz vet len meg ke re sé -
sek), nem zár ha tó ki, hogy a kül sõs for dí tók kal, for dí tó iro dák kal való szer zõ dé sek je -
len tõ sé ge meg nõ,57 hi szen a rend szer ha té kony sá gát nagy mér ték ben nö vel né
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54 Fel te he tõ en ugyan ek ko ra lesz a tol má csok irán ti igény is.
55 2001-ben a Bi zott ság for dí tó i nak 10%-a ta nul ta va la me lyik csat la ko zó or szág nyel vét, 30

for dí tó pe dig már olyan szint re fej lesz tet te nyelv tu dá sát, hogy for dí tá si mun kát is el tud
lát ni. Bri an McClus key, 17.

56 Bár a for dí tá si fo lya mat egy sze rû sí té se vé gett fel me rül en nek az elv nek az eset le ges át tö ré -
se az zal, hogy jogi erõ vel nem bíró do ku men tu mo kat, bel sõ in téz mé nyi hasz ná lat ra, az
alap ve tõ meg ér tés vé gett, nem anya nyel vû for dí tók is for dít hat nak. Bri an McClus key, 17. 

57 Kül sõs for dí tók igény be vé te le az utób bi idõ ben kez dett gya kor lat tá vál ni. A Bi zott ság For -
dí tó Szol gá la ta 2001 ele jén a for dí tá si mun kák 20%-ában vet te igény be kül sös for dí tók
köz re mû kö dé sét. Bri an McClus key, 19.



ezek nek olyan faj ta el in té zé se, ami nem igé nyel ál lan dó mun ka erõt. Ugyan -
ak kor a jog biz ton ság elve az ilyen do ku men tu mok jel le ge mi att, il let ve a ter -
mi no ló gi ai egy sé ges ség szin tén a do ku men tu mok jel le ge, va la mint az eset leg -
es ség okán nem sé rül ne olyan mértékben, ami a rendszert károsítaná.

A nyel vi jog egyen lõ ség fenn tar tá sa mel lett, a túl ter helt rend szer op ti ma -
li zá lá sá nak egy má sik, a Kö zös ség ál tal idá ig nyíl tan fel nem vál lalt mód ja le -
het a for dí tá si mun ka de kon cent rá lá sa, vagy is tag ál la mi szint re te le pí té se. Egy
ilyen meg ol dás azt je len te né, hogy a kö zös sé gi jog sza bá lyok, köz ér de kû do -
ku men tu mok, vagy ezek egy meg ha tá ro zott ré szé nek for dí tá sa a tag ál la mok
ál lam igaz ga tá si rend sze ré be éke lõ dõ for dí tá si egy sé gek nél tör tén ne, csak úgy, 
mint je len leg a csat la ko zó ál la mok ese té ben. Az en nek kö szön he tõ en je len -
tõs mér ték ben csök ken tett lét szá mú kö zös sé gi in téz mé nyi for dí tói rész le gek 
csak azo kat a do ku men tu mo kat for dí ta nák, ame lyek köz vet le nül az in téz mé -
nyek nek cím zet tek. Ez egy út tal azt is je len te né, hogy az in téz mé nyen be lü li
mun ka mun ka nyel vek re kor lá to zód na, hi szen a for dí tá si mun ka az egyes tag -
ál la mok ban foly na és fel te he tõ en csak a jog al ko tá si fo lya mat leg fon to sabb lé -
pé se i re, vagy szél sõ sé ges eset ben az el fo ga dás elõt ti do ku men tum ra kor lá to -
zód na. A meg ol dás ugyan se gí te né, hogy a for dí tá si mun ka az anya nyel vi kö -
zeg ben, an nak be szé lõ i tõl nem el sza kad va, a nyelv fej lõ dé sét hely ben
kö vet ve tör tén ne, de egy út tal tá vo labb ke rül ne a jog sza bá lyok ke let ke zé sé -
nek he lyé tõl és vég leg fel szá mol ná a pár hu za mos szö ve ge zés lát sza tát is. Egy
ilyen meg ol dás nak, vagy egy ilyen meg ol dás rész be ni meg va ló sí tá sá nak (bi zo -
nyos for dí tá si mun kák cent ra li zált meg ol dá sa, má sok tag ál la mi szint re te le pí -
té se) a Kö zös ség szá má ra kéz zel fog ha tó elõ nye költ ség ve té si vo nat ko zá sú len -
ne: a for dí tá si mun ka (vagy an nak egy ré sze) fi nan szí ro zá sa nem kö zös sé gi,
ha nem nem ze ti költ ség ve tés bõl tör tén ne.

A Kö zös ség nek te hát amel lett, hogy a bõ ví té sek okán to vább ra is és
egy re fo ko zot tab ban szem be kell néz nie az in téz mé nyi nyelv hasz ná lat ha -
té kony sá gi célú egy sze rû sí té sé vel, új ter mé sze tû ki hí vá sok nak is meg kell
fe lel nie a nyel vek szá má nak meg nö ve ke dé sé vel. Min de köz ben arra tö rek -
szik, hogy a le he tõ sé gek hez ké pest fenn tart sa és ér vé nye sít se a nyel vi
egyen lõ sé get. 

A csat la ko zó or szá gok ele mi és jo gos ér de ke, hogy sa ját hi va ta los nem ze -
ti nyel vük az Unió hi va ta los nyel vé vé vál jon, más szó val, azo nos el bá nás ban
ré sze sül jön a csat la ko zást meg elõ zõ kö zös sé gi nyel vek kel, vagy is a min den -
ko ri kö zös sé gi nyel vi re zsim be il lesz ked jen. Ezen tö rek vé sük ben az ál lam pol -
gá ra ik ér de ke it védõ jog biz ton sá gi vo nat ko zá son túl, hang sú lyo sabb mo ti vá -
ló erõ a szu ve re ni tás, nem ze ti iden ti tás tu dat szup ra na ci o ná lis szin tû ki fe je zé -
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se. A csat la ko zó or szá gok nak ez az el vá rá sa egy faj ta ab szo lút el vá rás ként
je lent meg a csat la ko zás fo lya ma tá ban. 

2. EGY ÚJ KÖ ZÖS EU RÓ PAI NYELV KI ALA KU LÁ SÁ NAK 
LE HE TÕ SÉ GEI

A je len le gi Eu ró pa a sok nyel vû sé gen ala pul. En nek az elv nek az ér vé nye -
sí té se, fenn tar tá sa – mint fen tebb lát tuk – eu ró pai szin tû po li ti ka, az eu ró pai
po li ti ka dön té se. Egy (egyet len) új kö zös eu ró pai érint ke zé si nyelv le he tõ sé -
gé nek fel ve té se egy út tal a sok nyel vû sé gi mo del lel való sza kí tást is je len ti. Eb -
ben a rész ben te hát olyan elvi meg ol dá sok ke rül nek be mu ta tás ra, ame lyek eb -
ben a for má juk ban ki zár nák a sok nyel vû sé get, leg alább is az Eu ró pai Unió
mû kö dé sét jel lem zõ sok nyel vû sé get, nem érint ve ez zel ter mé sze te sen
a nem ze ti, ki sebb sé gi nyel vek sa ját szfé rá juk ban való alkalmazását.

A kö zös eu ró pai nyelv több fé le ala pú le het. Le het mes ter sé ges nyelv, le -
het lé te zõ ter mé sze tes nyelv mes ter sé ge sen ki ala kí tott do mi nan ci á ja és meg -
ala poz ha tó ter mé sze tes úton do mi náns sá vált nyelv do mi nan ci á já nak fenn -
tar tá sá val. Mind há rom le he tõ ség egy má sik ide o ló gi ai meg gyõ zõ dés mel lett
való hall ga tó la gos ál lás fog la lást jelent.

Az aláb bi ak ban fi gyel men kí vül hagy juk azt a di lem mát, hogy egyál ta lán
ér tel mes vagy re á lis le he tõ ség-e a sok nyel vû mo del lel való sza kí tás, pusz tán
egy ilyen sza ka dás ese tén al kal maz ha tó meg ol dá so kat pró bál juk sor ra ven ni.

Egyet len kö zös nyelv mel let ti dön tés ese tén nem kö zöm bös, hogy az
a nyelv – le gyen az ter mé sze tes vagy mes ter sé ges – mi lyen stá tusz ba ke rül
a Kö zös sé gen be lül: a kö zös dön tést, jog al ko tást, fel lé pést meg könnyí tõ egyet -
len mun ka nyelv ként je le nik majd meg, vagy en nél erõ sebb po zí ci ó ja lesz és
egyet len hi te les, hi va ta los nyelv vé vá lik. Az elsõ eset nem érin ti a töb bi hi va ta -
los kö zös sé gi nyelv hely ze tét, csu pán annyi vál to zást je len te ne, hogy a for dí tá -
sok a meg ál la po dott kö zös nyelv rõl tör tén né nek a hi va ta los nyel vek re, nagy
mér ték ben le csök kent ve ez zel a rend szer te te mes for dí tá si költ sé ge it, hi szen
csak a vég le ges do ku men tum ke rül ne le for dí tás ra, a köz ben sõ anyagok nem.

A má so dik eset több prob lé mát vet ne fel. A meg ál la po dott nyelv ki zá ró la -
go san hi te les sé és hi va ta los sá vá lá sa nem je lent het né azt, hogy a to váb bi ak ban 
az ál lam pol gá ro kat érin tõ sza bá lyok, do ku men tu mok ne le hes se nek hoz zá -
fér he tõ ek az egyes nem ze ti nyel ve ken. Kü lö nö sen olyan jog for rá sok ese té -
ben nem le het ne et tõl el te kin te ni, me lyek köz vet le nül al kal ma zan dó ak. Ezt
olyan jog biz ton sá gi in do kok te szik szük sé ges sé, mint hogy sen ki tõl sem vár -
ha tó el egy ide gen nyelv – kü lö nö sen egy mes ter sé ges nyelv – olyan szin tû
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is me re te, hogy azon a rá vo nat ko zó elõ írá so kat ma ra dék ta la nul meg ért se. To -
vább bo nyo lít ja a hely ze tet, hogy a meg ál la po dott nyelv ki zá ró la gos hi te les sé -
ge foly tán a nem ze ti nyel vi vál to za tok csak tá jé koz ta tó jel le gû ek le het né nek,
azok nem bír ná nak joghatással. 

2.1. Mes ter sé ges nyelv, mint lin gua fran ca

A mes ter sé ges nyel vek hez – itt alap ve tõ en az a pos te ri o ri se géd nyel vek -
rõl van szó – kap cso ló dó alap di lem ma, hogy nem kö tõd nek kul tú rák hoz,
né pek hez, ha gyo má nyok hoz, így egy részt ta nu lá suk nem vá lik von zó vá
(nincs a nyelv nek kul tu rá lis hor do zó ja), más részt nem is se gít he tõ el sa já tí tá -
suk a ter mé sze tes nyel vek nél meg lé võ esz kö zök kel (az adott nyel ven író -
dott mû vek ol va sá sa, kom mu ni ká ció anya nyel vi be szé lõk kel). A mes ter sé -
ges nyel vek kul tu rá lis kö tet len sé ge mi att ér te lem sze rû en nem is fej lõd nek
ki ben nük azok a nyel vi jel leg ze tes sé gek, ame lyek csak a ter mé sze tes nyel -
vek sa ját jai, így ame lyek a min den na pi élet kom mu ni ká ci ós hely ze te i ben,
ki fe je zet ten em ber-em ber kö zöt ti kap cso lat ban ke let kez nek. A szük sé ges,
de hi ány zó nyel vi ele me ket pe dig újra és újra ki kell dol goz ni, hi szen nincs
a nyelv nek ere de ti is me rõ je, aki a nyelv hasz ná la tá ra néz ve el iga zí tást tud na
adni. Ezért a mes ter sé ges se géd nyel vek ele ve csak jól be ha tá rolt kom mu ni -
ká ci ós kö zeg ben – a min den na pi élet tõl el ru gasz ko dott hely ze tek ben –
nyújt hat nak se gít sé get.

Mára a mes ter sé ges se géd nyel vek nek in kább tör té ne ti sze re pük van, bár
szá mos ak ti vis tát tud hat nak ma guk mö gött – kü lö nö sen az esz pe ran tó –, akik 
nem mond tak le ar ról az el kép ze lé sük rõl, hogy a mes ter sé ges nyel vek gya kor -
la ti hasz no sí tá sa is meg va ló sul hat egy na pon. En nek ki bon ta ko zá sá ra so kan
az Eu ró pai Unió ke re te in be lül lát nak le he tõ sé get.58 Er rõl ta nús ko dik a leg -
utób bi idõ ben az is, hogy az Eu ró pa jö võ jé rõl kez de mé nye zett, a Kon vent
mun ká ját elõ se gí te ni hi va tott vi tá ban részt ve võ, ci vil szer ve ze tek vé le mé -
nyét tö mö rí tõ Fó rum két mun ka cso port ja is59 az esz pe ran tó ban (il let ve egy
mes ter sé ges nyelv al kal ma zá sá ban) lát ja az eu ró pai szin tû nyel vi kér dés meg -
ol dá sát. A ja vas la tok sze rint a kö zös sé gi in téz mé nyek nek az ál lam pol gá rok -
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kal való kül sõ kap cso la ta ik ban, va la mint az uni ós pol gá rok kép vi se le tét el lá tó
eu ró pai par la men ti kép vi se lõk mun ká já ban meg kel le ne hagy ni a nem ze ti
nyel vek egyen jo gú hasz ná la tát, míg az in téz mé nyek bel sõ mun ká já ban ha té -
kony sá gi és gaz da sá gi okok ból egy mun ka nyel vet kel le ne hasz nál ni, ami ele -
in te az egyik tag ál lam nyel ve len ne egy mes ter sé ges nyelv fo lya ma tos ta nu lá -
sa mel lett, míg vé gül a mes ter sé ges nyelv az in téz mény nél dol go zók ál ta li
meg fe le lõ szin tû el sa já tí tás után ki zá ró la gos sá vál hat na, ki szo rít va a be ve ze tõ
ter mé sze tes nyel vet.60

Más rész rõl, a mes ter sé ges nyel vek nek a sem le ges sé gük re ala pí tott lét jo -
go sult sá ga vissza ve zet min ket a la tin prob lé má já hoz: mi ért kell mes ter sé ges
nyelv re ha gyat koz nunk, ami kor ren del ke zé sünk re áll az Eu ró pa né pei szá má -
ra mára tel je sen sem le ges sé lett la tin nyelv? A mes ter sé ges nyel vek kel szem -
ben a la tin ra való tá masz ko dás egy sok kal ra ci o ná li sabb vá lasz tás nak tû nik, ak -
kor is, ha a la tin aj kú nem ze tek némi hely zet elõny be ke rül né nek a nyel vi hát -
tér mi att (egyéb ként az esz pe ran tó is könnyeb ben ért he tõ egy la tin aj kú nak,
mint más nyelv csa lá dok ba tar to zók nak).61

Az esz pe ran tó új bó li fel buk ka ná sa le he tõ sé gé nek ak tu a li tá sát nap ja ink
Eu ró pá já ban az an gol do mi nan ci á ja vál tot ta ki. 1987-ben (te hát még az
1995-ös bõ ví tés elõtt) And rea Chi ti-Ba tel li arra hív ta fel a fi gyel met, hogy az
an gol áta la kí tás sal fe nye ge ti a nyel ve ket és di a lek tu so kat, ami ket majd idõ vel
meg is fog szün tet ni. Ez zel egy út tal ve szély be so dor ja a nyel vek hez kö tõ dõ
kul tu rá lis iden ti tást, nem ze ti ér zel me ket.62 Chi ti-Ba tel li sze rint e nem kí vá na -
tos je len ség el ke rü lé sé nek esz kö ze le het az esz pe ran tó. Vagy is Chi ti-Ba tel li
azt állt ja, hogy a nyel vi sok szí nû ség Eu ró pá ban úgy õriz he tõ meg, ha az eu ró -
pai szin tû kom mu ni ká ció egy mes ter sé ges nyel vet vá laszt ma gá nak. Chi -
ti-Ba tel li sze rint az esz pe ran tó elõ nyei, az an gol hát tér be szo rí tá sa mel lett,
a kö vet ke zõk ben fog lal ha tók össze: könnyû, nem ze tek tõl füg get len és egyen -
lõ ala pok ra he lye zi az ural ko dó és az el nyo mott nyel ve ket.

Pat ter son az esz pe ran tó lét jo go sult sá gát két té nye zõ re ve zet te vissza.
Az egyik, a nyel vi im pe ri a liz mus sal való szem be he lyez ke dés szük sé ges sé ge,
egy be cseng Chi ti-Ba tel li el kép ze lé se i vel. A má sik ok in kább gya kor la ti, mint
ide o ló gi ai ala pú. Pat ter son a kö zös sé gi jog sza bá lyok szö ve gé nek rossz stí lu sát 
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és pon tat lan sá gát (te hát va ló já ban a for dí tá sok rossz mi nõ sé gét) gon dol ná az
esz pe ran tó se gít sé gé vel kor ri gál ni.63

A mes ter sé ges nyel vek – így az esz pe ran tó – eset le ges kö zös nyelv vé vá lá -
sa ese té ben a leg na gyobb ki hí vás nyel vi jel le gû. A mes ter sé ges nyel vet ugyan -
is fo lya ma to san fej lesz te ni kell ah hoz, hogy a meg fe le lõ pon tos ság gal, egy ér -
tel mû ség gel ké pes le gyen az adott kom mu ni ká ci ós kö zeg ben ren del te té sét
be töl te ni. En nek alap ja az ál lan dó ter mi no ló gi ai fej lesz tés. A mes ter sé ges
nyelv ugyan is pont azért, mert mes ter sé ges, ön ma gá tól nem ké pes a tár sa dal -
mi ki hí vá sok hoz al kal maz kod ni, te hát hoz zá juk kell iga zí ta ni. Az eu ró pai
szin tû jog al ko tás nyel ve ese té ben a hely ze tet bo nyo lít ja vagy ta lán ép pen
könnyí ti, hogy a jog ön moz gó jel le ge is sok kal ke vés bé van je len, mint a nem -
ze ti jo gok nál. Az eu ró pai jog egy min de nek elõtt mes ter sé ge sen ala ku ló, fej lõ -
dõ, tár sa dal mi vá lasz adá sa i ban ko di fi ká ci ó val kons ti tu á ló dó jog. Vagy is a mes -
ter sé ges nyelv nek egy mes ter sé ges jog hoz kel le ne ido mul nia.

Bár mi lyen mes ter sé ges nyelv hi va ta los kö zös sé gi nyelv vé vá lá sa a gya kor -
lat ban azt je len te né, hogy

– min den kö zös sé gi, uni ós do ku men tum egy olyan nyel ven ke rül ne
meg fo gal ma zás ra, ame lyik szó kész le te rész ben a jog sza bállyal együtt
ke let ke zik,

– anya nyelvû be szé lõi nin cse nek, ezért könnyen elõ for dul hat, hogy
egyes ol va sói, sõt meg fo gal ma zói is mást és mást ér te nek egyes ki fe je -
zé sei alatt,

– te kint ve, hogy az ál lam pol gá rok tól jog biz ton sá gi szem pon tok ból
nem vár ha tó el a ki vá lasz tott mes ter sé ges nyelv is me re te, a jog sza bá -
lyo kat ugyan úgy meg kel le ne je len tet ni nem ze ti nyel ven, vagy is le kel -
le ne for dí ta ni azo kat. 

A mes ter sé ges nyelv eu ró pai szin tû tér nye ré sé nek egyet len vi tat ha tat lan
elõ nye a Kö zös sé gen be lü li, kö zös sé gi szin tû tel jes nyel vi sem le ges ség len ne.
Kér dé ses azon ban, hogy ez a sem le ges ség ér-e annyit, hogy arány ta lan ál do za -
to kat kö ve tel jen.

2.2. Ter mé sze tes nyel vek mes ter sé ge sen ki ala kí tott do mi nan ci á ja

A ter mé sze tes nyel vek mes ter sé ge sen ki ala kí tott do mi nan ci á ja ese té ben
az elõ kér dés min de nek elõtt az, hogy mely nyelv do mi nan ci á ja le het el fo gad ha -
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tó, il let ve, hogy ki dönt az adott nyelv mel lett. Van-e fel sõbb szin tû le gi ti má ló
ha ta lom, vagy egy adott nyelv ál la ma sa ját pro pa gan dá já nak ered mé nye?

A mes ter sé ges nyel vek kö zös nyelv vé vá lá sá nak fo lya ma tá val ez a meg ol -
dás ott mu tat egye zést, hogy ez eset ben szin tén egy mes ter sé ges be avat ko zás -
ról van szó a ter mé sze tes nyel vi fo lya ma tok ba. A mes ter sé ges be avat ko zás lét -
jo go sult sá ga itt épp úgy meg kér dõ je lez he tõ, mint a mes ter sé ges nyel vek nél.

Nem ze ti kez de mé nye zé sek nél olyan nyel vek ese té ben ta pasz tal ha tó ez a je -
len ség, ame lyek kí vül szo rul tak a ter mé sze tes nyel vi ki vá laszt ódá son, ám
nem zet kö zi sze re pük rõl (vagy az irán ti vá gyuk ról) nem haj lan dók le mon da -
ni. Nem zet kö zi szin tû vagy más kon szen zu sos dön tés nél ál ta lá ban olyan nyel vek re
esik a vá lasz tás, ame lyek nem je len te nek ve szélyt a nem ze ti nyel vek re, de ké -
pe sek a ter mé sze tes do mi nan ci á ba ke rült nyelv vissza szo rí tá sá ra. Ez utób bi
ka te gó ri á ba tar toz nak olyan fel ve té sek, ame lyek holt nyel vek kö zös nyelv -
ként való vissza ho za ta lát he lye zik ki lá tás ba. Eu ró pa ese té ben a la tin, il let ve
a gö rög nyelv jö het nek szó ba, ugyan ak kor igen kis esé lye van an nak, hogy
ezek a klasszi kus holt nyel vek fel vált sák a sok nyel vû sé gi rend szert. 

Kon szen zu sos ala pon vá laszt hat nak a tag ál la mok kö zös nyelv nek olyan
hi va ta los tag ál la mi nyel vet, ame lyi ket ke ve sen hasz nál nak, mint pél dá ul
a dán vagy a finn és ame lyik sú lyá nál fog va nem je len te ne kul tu rá lis ve szélyt
a töb bi ál lam ra néz ve.64

Sok kal in kább je len van nak azon ban az eu ró pai köz tu dat ban az egy
nyelv hez és kul tú rá hoz köt he tõ nem ze ti kez de mé nye zé sek az eu ró pai szin tû 
do mi nan cia meg szer zé sé re. Sok eset ben ezek a tö rek vé sek – a re a li tá sok kal
szem be néz ve – még csak nem is do mi nan ci át kí ván nak ki ala kí ta ni, ha nem az
adott nyelv sú lyá nak fenn tar tá sát, il let ve eu ró pai je len lé té nek biz to sí tá sát.
Az an gol ki zá ró la gos sá gá val szem be ni fel lé pés min den nél elõbb re va ló sá ga
adott eset ben az egyes or szá go kat ter mé szet el le nes nek tet szõ komp ro misszu -
mok ba so dor ja: más ál la mo kat kí ván nak olyan cél ra meg nyer ni, hogy együt te -
sen, egy más nak lát szó lag köl csö nö sen en ged ve for mál ják nyelv po li ti ká ju kat.
Az ilyen kez de mé nye zé sek élen já rói a fran ci ák, akik gyak ran pont az an gol vi -
lág gal való együt tes fel lé pés ben gon dol kod va, „az el len ség gel szö vet kez ve” –
más eu ró pai nyel vek egy ide jû el nyo má sá val – re mé lik a fran cia nyelv eu ró pai 
szin tû rep re zen tá ci ó ját biztosítani. 

Je an-Ma rie Bres sand 1951-ben ki dol goz ta a két nyel vû vi lág (mon de bi lin gue)
mo dell jét, amely a fran ko fón és ang lo fón or szá gok együtt mû kö dé sé re, egy más
nyel ve i nek köl csö nös ta nu lá sá ra épült vol na és bur kolt for má ban idõ vel
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bi zo nyá ra fran cia–an gol he ge mó niá hoz ve ze tett vol na.65 Bres sand el kép ze lé se
nem va ló sult meg, ám több mint har minc év vel ké sõbb, 1988-ban új öt let tel állt
elõ, amely már a több nyel vû sé get elõ se gí tõ mo del lek közé so rol ha tó.

Mi chel Ro card az elsõ olyan fran cia po li ti kus volt, aki fel mer te vál lal ni
az eu ró pai nyel vi prob lé má kat. El kép ze lé se az ok ta tás ra épü lõ több nyel vû sé -
gen ala pult, ám va ló já ban a fran cia–an gol nyel vi ten gely meg erõ sö dé sé hez ve -
ze tett vol na. Fel ve té se sze rint Eu ró pá ban olyan ok ta tás po li ti kát kel le ne ér vé -
nye sí te ni, ahol az egyes tag ál la mok di ák jai ta nul nak egy, nem a sa ját nyel vük
nyelv csa lád já ba tar to zó nyel vet. Ez a gya kor lat ban azt ered mé nyez te vol na,
hogy a la tin nyelv csa lád ba tar to zók fel te he tõ en in kább az an golt vá lasz tot ták
vol na, mint a né me tet, a ger mán nyelv csa lád ba tar to zók pe dig in kább a fran ci -
át, mint a ki sebb la tin nyel ve ket. A kon cep ció nagy vesz te sei a né me tek, il let -
ve a töb bi la tin nyelv lett volna. 

A né met, ame lyet a la kos ság szám ará nyá nál fog va ma Eu ró pá ban a leg töb -
ben be szél nek anya nyel vük ként, sok kal ne he zebb hely zet ben van, mint
a fran cia. A má so dik vi lág há bo rút kö ve tõ en a né met nyelv ki szo rult a nem zet -
kö zi kom mu ni ká ci ó ból, nem le he tett az ENSZ hi va ta los nyel ve sem. Bár az
eu ró pai kul tú ra meg ha tá ro zó nyel ve és Kö zép-Eu ró pá ban sok kal to vább is
tar tot ta ezt a po zí ci ó ját, mint a kon ti nens nyu ga ti fe lén, a tény le ges eu ró pai
kom mu ni ká ci ó ban jó val az an gol és a fran cia mögé szo rult. A ki lenc ve nes
évek ele jé ig még a né met a má so dik he lyen állt a fran cia mö gött a kö zös sé gi in -
téz mé nyi írás be li kom mu ni ká ci ó ban. Nagy-Bri tan nia be lé pé se ide jén is csak 
fran cia és né met nyel ven küld ték meg a nem ze ti szak ér tõi cso por tok nak
a mun ka do ku men tu mo kat és kér te a Ta nács Nagy-Bri tan ni át, hogy ezt a hely -
ze tet, va la mint a szak ér tõi mun ka cso por tok ban e két mun ka nyelv ki zá ró la -
gos hasz ná la tát fo gad ja el. Egy 1991-ben író dott le vél ben ugyan ak kor már
a Ta nács mun ká já ban részt ve võ né met nem ze ti kül dött ség azt ne hez mé nye -
zi, hogy a do ku men tu mok né met nyel vû for dí tá sai nem ér he tõk el a Ta nács -
nál és a Ta nács a né met kül dött ség gel an gol nyel ven le ve le zik, míg ko ráb ban
a kap cso lat tar tás nyel ve a né met volt.66 Kép vi selt sé gé nek meg fe le lõ he lyet
csu pán a né met új ra egye sí tés sel kez dett ma gá nak kö ve tel ni eu ró pai szin -
ten,67 és a né met nyel vért való kul tu rá lis harc az azó ta el in dult – ok ta tá si-kul -
tu rá lis ala pú – nyel vi kez de mé nye zé sek ben ölt tes tet, mint pél dá ul a né met
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ál la mi költ ség ve tés bõl fi nan szí ro zott, a Go et he In té ze tek ál tal a csat la ko zó or -
szá gok tiszt vi se lõ i nek szer ve zett európai vonatkozású nyelvtanfolyamok.

Itt ér de mes szól ni ar ról, hogy mind a né me tek, mind a fran ci ák, és kü lö -
nö sen ez utób bi ak, uni ós nyelv po li ti ká juk ér vény re jut ta tá sa új, meg hó dí tan -
dó és so kat ígé rõ te rü le té nek a csat la koz ni kí vá nó or szá go kat te kin tik. Ko -
moly kor mány za ti anya gi tá mo ga tott ság gal kul tu rá lis in té ze te i ken ke resz tül
in gye nes nyelv tan fo lya mo kat, „uni ós” szak nyel vi kép zé se ket, il let ve „uni ós”
kép zé se ket68 tar ta nak a csat la ko zó or szá gok ban.

Az an gol el le né ben a ki sebb nyel vek kép vi se lõi kö zött akad nak olya nok,
akik – be lát va, hogy sa ját nem ze ti nyel vük ál ta lá nos eu ró pai szin tû hasz ná la tá -
nak nincs re á lis esé lye – egy, az an gol ál tal hát tér be szo rí tott na gyobb nyelv
mel lé so ra koz nak föl. Ilyen meg fon to lás ból tá mo gat ják a fin nek a né me tet.69 

2.3. Ter mé sze tes fo lya mat ré vén do mi náns hely zet be ke rült nyelv kö zös
nyelv ként való el fo ga dá sa

Gil ber te Le na erts fen tebb em lí tett ta nul má nyá ban idé zi Ab ram Swa -
an-nak 1998-ban egy kon fe ren ci án el hang zott gon do la ta it. Ezek sze rint az
Eu ró pai Unió ál tal kö vet he tõ leg böl csebb nyelv po li ti ka az len ne, ha egyál ta -
lán nem ala kí ta na ki ön ál ló nyelv po li ti kát. Vé le mé nye sze rint a ter mé sze tes
nyel vi fo lya ma tok ön ma guk tól el fog ják dön te ni az eu ró pai szin tû nyel vi kér -
dést. Azt ve tí ti elõ re, hogy az an gol szin te min den kom mu ni ká ci ós kö zeg ben 
elõ re fog tör ni, ugyan ak kor az egyes ál la mok to vább ra is min den esz közt meg 
fog nak ra gad ni sa ját nyel ve ik vé del mé re és a spon tán nyelv vá lasz tás kö vet kez -
té ben va la mennyi nyelv meg fog ja ta lál ni sa ját, töb bé vagy ke vés bé hang sú -
lyos he lyét a rend szer ben.70

Az an gol nyelv ma a vi lág mé re tû kom mu ni ká ció el sõd le ges nyel ve. Mint
ilyen, nyil ván va ló an az eu ró pai érint ke zés ben is el sõd le ges nyelv vé vált.

Mi e lõtt vé gig ven nénk az an gol nak eu ró pai kö zös nyelv ként való el fo ga -
dá sá val kap cso la tos ér vek és el len ér vek so rát, az az el sõd le ges kér dés me rül
fel, hogy le het-e egyál ta lán va ló ban eu ró pai ez a kö zös nyelv ak kor, ami kor
a gya kor lat ban az egész vi lág vo nat ko zá sá ban érint ke zé si nyelv ként hasz nál -
ják. Le het-e Eu ró pa sa ját ja a Com mu nity Eng lish, ha va ló já ban nem kü lön böz -
tet né meg sem mi a vi lág mé re tû és az eu ró pai szin tû kom mu ni ká ció esz köz -
rend sze rét? Az an gol nyelv érint ke zé si nyelv vé vá lá sa ese té ben te hát nem az
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an gol nyelv nek az an gol kul tú rá hoz való kö tõ dé se mi at ti fé le lem rõl van szó,
ha nem min de nek elõtt ar ról, hogy a ki vá lasz tó dott nyelv nem csak és ti pi ku -
san Eu ró pa lin gua fran cá ja len ne, így nem is vál hat na olyan kul tu rá lis ér ték -
ké, ame lyet az eu ró pai pol gá rok ma gu ké nak érez ve e kö zös nyel ven ke resz tül 
azo no sul ni tud ná nak az eu ró pai egy sé ge se dés sel. Mi több, ma gá nak
Nagy-Bri tan ni á nak a sze re pe is sa já tos a Kö zös sé gen be lül, hi szen a kö zös sé -
gi, uni ós fel lé pé sek tõl való rend sze res tá vol ma ra dá sa (op ting out), ki ma ra dá sa
okán egy faj ta kí vül ál ló sze re pé be került.

És bár az an gol nyelv je len le gi hely ze te Eu ró pá ban ha son la tos a kö zép ko -
ri la ti né hoz annyi ban, hogy mind ket tõ meg ha tá ro zó túl sú lya ter mé sze tes fo -
lya ma tok nak kö szön he tõ, van egy alap ve tõ kul tu rá lis vo nat ko zá sú, je len tõs
el té rés a ket tõ kö zött. A la tin Eu ró pa sa ját ja volt, az an gol vi szont nem az.

Az Eu ró pai Unió vi szony la tá ban az eu ró pai tiszt vi se lõk nyelv hasz ná la tá -
ról a ’90-es évek ele jén még el mond ha tó volt,71 hogy az egy más kö zöt ti szó be -
li, il let ve írás be li kom mu ni ká ció nyel ve több mint 60%-ban a fran cia volt, az
1995-ös bõ ví tés ezt az arányt nagy mér ték ben csök ken tet te az an gol ja vá ra
a há rom újon nan csat la ko zó or szág an gol kö tõ dé se mi att (kü lö nö sen a skan di -
náv tag ál la mok ese té ben). Ugyan ak kor az is meg fi gyel he tõ a fel mé ré sek bõl,
hogy már az 1995-ös bõ ví tés elõtt a tiszt vi se lõk tag ál la mok kal való érint ke zé -
sé ben a meg ha tá ro zó sze re pet (szó be li érint ke zés nél 30%, írás be li érint ke zés -
nél 58%) az an gol ját szot ta. A tiszt vi se lõk kor cso por tok sze rin ti fel mé ré se pe -
dig azt a ten den ci át mu tat ta, hogy míg az 50 év fe let ti eu rok ra ták in kább
a fran ci át, az egy re fi a ta labb kor osz tály egy re na gyobb szám ban in kább az an -
golt hasz nál ná.

Cars ten Qu ell 1993-as fel mé ré sei a Bi zott ság nál dol go zó gya kor no kok
meg fi gye lé sei alap ján ké szül tek és azt mu tat ják, hogy a Bi zott ság egyes rész le -
ge i nél a bel sõ szó be li kom mu ni ká ció nyel ve 47%-ban az an gol volt és a fran -
cia csu pán 38%-os hasz nált sá gi mu ta tót ért el. Az írás be li bel sõ bi zott sá gi
kom mu ni ká ció ki egyen sú lyo zot tabb ké pet mu ta tott. Ott 49%-os ér ték kel
csu pán 4%-kal elõz te meg az an gol a fran ci át. A ki ug ró el to ló dás az an gol ja vá -
ra a fen ti fel mé rés hez ha son ló an a kül sõ kom mu ni ká ci ó ban fi gyel he tõ meg,
ahol az an gol hasz nált sá ga 54%-os, a fran ci áé 35%. 

A ’90-es évek ele jén még maga a szak iro da lom is meg osz tott volt a te kin -
tet ben, hogy az an gol ki szo rít hat ja-e a fran cia nyel vet az in téz mé nyi kom mu -
ni ká ci ó ból, vagy leg alább is je len tõs mér ték ben csök kent he ti an nak sze re pét.
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Még 1993-ban is ar ról ír Ha ar mann,72 hogy az eu ró pai bü rok rá ci á ban olyan
mér ték ben do mi náns a fran cia nyelv, hogy il lu zó ri kus len ne azt gon dol ni,
hogy az an gol nyelv ki zá ró la gos sá gá nak bár mi fé le re á lis esé lyei len né nek eb -
ben a jól mû kö dõ fran cia nyel vû igaz ga tá si rend szer ben. Ugyan ak kor Co ul -
mas 1991-ben azt a meg ál la pí tást te szi, hogy bár a Kö zös ség napi igaz ga tá si
mun ká ja so rán a fran cia a meg ha tá ro zó nyelv, az an gol erõs ver seny társ ként je -
le nik meg mel let te.73

Az fi gyel he tõ te hát meg, hogy az an gol tér nye ré se a kö zös sé gi kom mu ni -
ká ci ó ban rend kí vül gyor san, szin te egy-két év alatt kö vet ke zett be.

Az eu ró pai in téz mé nyi szin tû kom mu ni ká ció azon ban nem te he tõ
egyen lõ vé az eu ró pai szin tû kom mu ni ká ci ó val, azaz nem te kint he tõ fel tét le -
nül mér ték adó nak az eu ró pai kö zös nyelv meg ha tá ro zá sá nál. Az elsõ kom -
mu ni ká ci ós rend szer ugyan is egy szû kebb cso por tot érint, míg a má so dik egy 
föld rész nyi po li ti kai egy ség va la mennyi pol gá rát. A két rend szer ben akár két
kü lön bö zõ nyel vi re zsim is ér vé nye sül het.

Itt ér de mes meg je gyez ni, hogy csat la ko zó or szá gok kal fo lyó kom mu ni -
ká ció, így a tár su lá si in téz mé nyek mun ká ja, a Pha re és más kö zös sé gi se gély -
prog ra mok, ma guk a csat la ko zá si tár gya lá sok an go lul zaj la nak. A csat la koz ni
kí vá nó or szá gok sze mé ben Eu ró pa an gol nyel vû, mi több a kö zép-eu ró pai or -
szá gok egy más kö zöt ti érint ke zé si nyel ve az an gol lett, ami akár egy re gi o ná -
lis szé gyen folt ként is el köny vel he tõ.

Az an gol nem zet kö zi érint ke zé si nyelv vé vá lá sát az is se gí tet te, hogy az
alap ve tõ kom mu ni ká ció szint jén egy vi szony lag egy sze rû en el sa já tít ha tó
nyelv. A gya kor lat ban azon ban ez a nyelv még to vább egy sze rû sö dött, mind
szó kin csét, mind al kal ma zott nyelv ta nát te kint ve. Az egy sze rû sö dött an gol –
vagy bár me lyik má sik egy sze rû sö dött nyelv – akár ál ta lá nos kom mu ni ká ci ós, 
akár jogi szö ve gek ben való hasz ná la ta könnyen a kom mu ni ká ló fe lek szel le -
mi igé nyes sé gé nek ro vá sá ra me het: nincs elég moz gás tér a ren del ke zés re álló 
szó kincs ben az ár nyalt, így stí lu suk ban is üze net ér té kû meg fo gal ma zá sok ra. 

In tel lek tu á lis csap da-e a ter mé sze tes nyel ven ala pu ló egy nyel vû ség ér vé -
nye sí té se, ha az a gya kor lat ban egy lé te zõ nyelv sze gé nye dé sét ered mé nye zi?
Sza bad-e ugyan ak kor egy ter mé sze tes „fej lõ dé si” fo lya mat tal szem be száll ni,
és ha igen, mi lyen ér té kek men tén és mi lyen esz kö zök kel? Az eu ró pai kom -
mu ni ká ci ós, így jo gi-nyel vi rend szer ben is az egy sze rû sö dött, vi szony lag
sem le ges an gol meg ha tá ro zó és egy ér tel mû fö lé nye jel lem zõ. Ez ak kor is így
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van, ha az eu ró pai mo dell alap ve tõ en ma is a sok nyel vû sé gen ala pul és ez
a dek la rált sok nyel vû ség olyannyi ra sa ját ja, hogy ezen ke resz tül fe je zi ki az
Uni ót al ko tó tag ál la mok kul tu rá lis egyen lõ sé gét. Az an gol nyelv gya kor la ti
túl sú lya te hát az Eu ró pai Uni ó ban a sok nyel vû ség lep le alatt va ló sul meg.
A rend szer be való be avat ko zás csak ak kor le het in do kolt, ha az a nyel vi egyen -
súlyt akár gya kor la ti szem pont ból, akár kul tu rá lis le gi ti má ci ós szem pont ból
egy hasz no sabb vagy ér té ke sebb meg ol dás felé, op ti má lis eset ben ezek ele gye 
irányába mozdítja el.

3. A SOK NYEL VÛ SÉG FENN TAR TÁ SÁ NAK 
LE HET SÉ GES MÓD JAI

 A kul tu rá lis to le ran ci á ra épü lõ sok nyel vû sé gi rend szer rel kap cso lat ban
min de nek elõtt az a kér dés me rül fel, hogy mû kö dõ ké pes le het-e egyál ta lán
bár hol egy ilyen rend szer, és ha igen, va ló ban ha té ko nyan – az el kép zel he tõ le -
he tõ sé gek kö zül a leg ha té ko nyab ban – szol gál ja-e a kul tu rá lis sok szí nû ség
meg õr zé sét.

3.1. Sok nyel vû nem ze ti mo del lek az eu ró pai gya kor lat ban – sok nyel vû ség 
a sok nyel vû sé gen be lül

Eb ben a rész ben a sok nyel vû ség nem éri el a de fi ní ció (ld 1. láb jegy zet)
sze rin ti leg alább öt nyel vet, en nél a szám nál ke ve sebb nyelv nek a jo gi-kul tu -
rá lis egy üt té lé si for má it, en nek meg va ló su lá sát fog juk vizs gál ni egy adott ál la -
mon be lül. Ezek az eu ró pai vi szony lat ban mi ni-mo dell ként meg je le nõ je len -
sé gek szol gál hat nak azon ban olyan ta pasz ta la tok kal, ame lyek a de fi ní ció sze -
rin ti sok nyel vû ség mû kö dé sét te kint ve is hasz no sak le het nek. Olyan eu ró pai 
or szá gok nyel vi rend sze re i rõl lesz szó, ahol több hi va ta los nyelv él egy más
mel lett, en nek a fe je zet nek te hát nem cél ja a ki sebb sé gi (nem hi va ta los) nyel -
vek re ki tér ni.

Lu xem burg az egyet len olyan or szág Eu ró pá ban, ame lyik két/há rom nyel -
vû ség re ta nít ja a né pet. A há rom hi va ta los nyelv (fran cia–né met–lu xem bur -
gi) vi szo nyát a min den ko ri po li ti kai, nagy ha tal mi hely zet be fo lyá sol ta. Ami -
kor 1843-ben ki ala kult a hi va ta los ok ta tá si rend szer, a né met és a lu xem bur gi
di a lek tus kö zött gya kor la ti lag nem tet tek kü lönb sé get. Ez idõ tájt a né met és
a fran cia kö zül az utób bit pre fe rál ták, ma az „õs la kos ság” kö zött in kább a né -
met ked vel tebb, rész ben azért, mert az áll, az azó ta tel jes lét jo go sult sá got
nyert lu xem bur gi hoz kö ze lebb, ugyan ak kor a la tin ajkú be ván dor lók erõ sí tik 
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a fran cia hasz ná la tát.74 A lu xem bur gi nyelv hez a né met meg szál lás alatt mint -
egy a né met nyelv ta ga dá sa ként for dul tak, sze re pé nek erõ sö dé se azon ban
csak az utób bi idõk re ve zet he tõ vissza (csak 1984-ben vált az or szág hi va ta los
nyel vé vé). A 19. szá zad vé gén, ami kor egy par la men ti kép vi se lõ a lu xem bur gi 
par la ment ben a he lyi nyel ven szó lalt fel, fel há bo ro dot tan meg szól ták, hogy
mi ért nem a fran ci át hasz nál ja.75

Mára Lu xem burg a nyelv ok ta tás és a bé kés több nyel vû ség min ta pél dá ja,
ahol mind egyik nyelv nek meg van a maga funk ci ó ja (a lu xem bur gi so sem tud -
ta át hat ni a tár sa dal mi, po li ti kai, gaz da sá gi élet egé szét): a né met a po li ti ka
nyel ve, a fran cia a jogé és a kul tú ráé, a lu xem bur gi a he lyi ese mé nyek nyel ve,
a pénz ügye ké pe dig az an gol. Ugyan ak kor azt is meg kell je gyez ni, hogy a lu -
xem bur gi nyelv presz tí zsé nek fenn tar tá sa, amit va ló já ban csak a szü le tett lu -
xem bur gi ak hasz nál nak, igen erõ tel jes in téz mé nyi be avat ko zást igé nyel az ál -
lam ré szé rõl.

Svájc nak kö zel hat év szá za dot kel lett vár nia arra, hogy a fö de rá lis Eu ró pa
mo dell je le gyen.76 Mire ez be kö vet ke zett, már csak ma guk a sváj ci ak kér dõ je -
lez ték meg a Kon fö de rá ció és in téz mé nyei lét jo go sult sá gát, élet ké pes sé gét.
Svájc a ha tá ra in dúló kül sõ konf lik tu sok nak kö szön he ti bel sõ nyu gal mát.
Míg a né met és a fran cia nyelv az or szág ha tá ra in kí vül meg küz dött egy más -
sal, az ál la mon be lül bé ké ben él tek. Sar ko san fo gal maz va, a nyel vi fe szült sé -
gek azó ta éled tek fel Svájc ban, ami ó ta a két nyelv a ha tá ro kon kí vül meg bé -
kélt egy más sal. 1900 és 1990 kö zött nem volt je len tõs vál to zás a né met, a fran -
cia, az olasz nyel vet be szé lõk ará nya kö zött az or szá gon be lül. Az utób bi
idõ ben ez az arány a fran cia ja vá ra to ló dott el. En nek egyik fõ oka, hogy a be -
ván dor lók in kább a könnyeb ben el sa já tít ha tó fran cia nyelv ál tal uralt te rü le -
tek re men nek, mint hogy a ne he zen ért he tõ sváj ci né me tet meg ta nul ják.
Emel lett és ta lán rész ben ezért is, fo lya ma to san erõ sö dik a sváj ci né met je len -
tõ sé ge, mint egy ne gye dik nyelv vé nõt te ki ma gát (te kint ve, hogy az egye te mi
ok ta tás nyel ve a klasszi kus né met). A né met aj kú sváj ci ak a sváj ci né met hez
való új ke le tû, min den áron való ra gasz ko dá suk ban a gyö ke rek hez való vissza -
té rést ke re sik. Elõ ke rül a tör té nel mi múlt han goz ta tá sa: a 13. szá zad ban Sváj -
cot há rom né met kan ton al kot ta. A fran cia aj kú ak csak sok kal ké sõbb, a Bé csi
kong resszus sal, 1815-ben csat la koz tak az or szág hoz. Az egy üt té lés nek pe dig
csak 1848 óta van al kot má nyos alap ja. 
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Hon nan in dul nak a mai Svájc ban a nyel vi moz gal mak? Tisz tán nyel vi ala -
pú ak vagy egy gaz da sá gi-po li ti kai irány zat meg nyil vá nu lá sai?

A gaz da sá gi élet köz pont ja Svájc ban egy re in kább a né met ajkú Zü rich be
te võ dik át. El in dult egy faj ta cent ra li zá ció a de cent ra li zá ci ó ra épü lõ rend szer -
ben, vá ro si pó lu sok ala kul tak a vi dék egyen lõ sé gé re min dig is hang súlyt fek te -
tõ Svájc ban. Drasz ti kus vál to zást je len tett, ami kor 1998-ban a né met sváj ci ak 
be je len tet ték, hogy az ok ta tás ban (ami a kan to nok ha tás kö ré be tar to zó sza bá -
lyo zá si kér dés) az an gol nyel vet elõny ben fog ják ré sze sí te ni a fran cia nyelv vel 
szem ben. Ez a be je len tés ért he tõ mó don nagy port ka vart a fran cia kan to nok -
ban, ame lyek a sváj ci nyel vi egyen lõ ség ko moly ve szé lyez te té sét és a szö vet sé -
gi szer zõ dés fel rú gá sát lát ták a dön tés mö gött. Ez zel Svájc ba be gyû rû zött az
eu ró pai szin tû nyel vi prob lé ma. Az an gol nyelv vel át ita tott fran cia–né met
nyel vi vil lon gá sok leg na gyobb ká rát az olasz nyel vi kö zös ség lát ja.

A fe szült sé ge ket to vább fo koz za, hogy Svájc jö võ be li nem zet kö zi hely ze -
té vel, nem zet kö zi szer ve zet hez vi szo nyá val kap cso lat ban is nyel vi ala pú meg -
osz tott ság mu tat ko zik az or szá gon be lül. Míg a né met kan to nok ál ta lá ban az
e kér dé sek ben tar tott nép sza va zá son (ENSZ tag ság, EGT, EU tag ság) a sta tus
quo fenn tar tá sa mel lett vok sol nak, a fran cia ajkú kan to nok in kább sze ret nék
a csat la ko zást.

Mi ve ze ti Sváj cot a nyel vi iden ti tá sok for ra dal má ban? Le het sé ges-e,
hogy e lá za dás mö gött – az an gol nak ér te lem sze rû en biz to sí tott pre fe ren cia
mel lett – a nyel vi ön ki fe je zés a Sváj cot alap ve tõ en meg ha tá ro zó és ha gyo má -
nyo san jel lem zõ ál ta lá nos jó lét és nyu gal mas, már-már unal mas béke el le ni
fel ke lés esz kö ze?

Brüsszel nek az eu ró pai egy sé ge se dés ben be töl tött kü lön le ges sze re pe
okán a fla mand–val lon szem ben ál lás Eu ró pa köz pont já ba ke rült. Bel gi um ban
nyel vek szem ben ál lá sá ról és nem egy üt té lé sé rõl be szél he tünk. A két nyelv
kö zöt ti egyen súly a 18. szá zad ban bo rult fel, ami kor a brüssze li és gen ti (!)
arisz tok rá cia nyel ve a fran cia lett, míg a fla man dot az al sóbb nép ré te gek be -
szél ték. Ez idõ tájt éledt fel a fla man dok nem ze ti ér zü le te és et tõl kezd ve har -
col tak nyel vi jo ga ik vissza szer zé sért. Mi vel az or szág gaz da sá gi és de mog rá fi -
ai fej lõ dé se a fla man dok nak ked ve zett, azok 1898–1921 kö zött fo ko za to san
ki vív ták a nyel vi jog egyen lõ sé get és a két nyel vû ség el is me ré sét, ami hez ké -
sõbb jött a né met aj kú ak jo ga i nak el is me ré se. 1898-ban a fla mand a ki rály ság
má so dik hi va ta los nyel ve lett. A kü lön vá lás leg je len tõ sebb lé pé se ugyan ak -
kor ak kor ra te he tõ, ami kor 1930-ban a Gen ti Egye tem az egy nyel vû fla mand
ok ta tás ra állt rá és meg nyílt a kapu az egy nyel vû kö zös sé gek éles ki raj zo ló dá -
sa elõtt. 1962-ben meg je lent a nyel vi ha tár fo ga lom, 1969-ben a Le u ve ni
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Egye te met ket té oszt ot ták. A het ve nes évek re ki ala kul nak a fla mand és val lon
kö zös sé gek. A fö de rá lis szin tû jog al ko tás két nyel vû, ami a köz igaz ga tá son be -
lül ko moly for dí tá si, ter mi no ló gi ai mun kát igé nyel. A bel ga fö de rá ció nem ze -
ti meg osz tott sá ga is a kul tu rá lis jo gi a su lás ban csú cso so dott ki és nem lát ha tó,
hogy mer re tart.

Finn or szág ese té ben, mint a kö vet ke zõk ben is mer te ten dõ Ír or szág nál is,
olyan vi szony lag „fi a tal” ál lam ról van szó, ahol a má sik hi va ta los nyelv (itt a svéd)
az el sza ka dás ma rad vá nya.77A finn hi va ta los két nyel vû ség va ló já ban csak jogi fik -
ció, mert a své det csak a finn or szá gi svéd kö zös sé gek hasz nál ják, az or szág a gya -
kor lat ban egy nyel vû, a finn iga zi nem ze ti nyelv vé nõt te ki ma gát. 

Emel lett ér de mes em lí tést ten ni ar ról, hogy bár a finn nyelv tel jes ér té kû
nem ze ti nyelv, a tu do má nyos élet ben, il let ve bi zo nyos gaz da sá gi-szak mai kö -
rök ben az an gol nyelv pró bál ja ki szo rí ta ni a he lyé rõl.78 

Finn or szág gal szem ben Ír or szág ban a sa ját, nem ze ti nyelv nem tu dott úgy 
gyö ke ret ver ni, hogy az ki szo rít sa az an golt. A gya kor lat ban az írt csak jól be ha -
tá rol ha tó érint ke zé si kör ben, csa lá di vi szony lat ban hasz nál ják. Ír or szág ban
gya kor la ti lag az an gol egy nyel vû ség fe nye get, az ír dek la rált hi va ta los sze re pe
csu pán a nem ze ti ön tu dat erõ sí té sé re szol gál, a hi va ta los, tu do má nyos, gyak -
ran kul tu rá lis szfé rá ban nincs je len.

A sok nyel vû rend szer Eu ró pán be lül va ló já ban se hol sem ér vé nye sül
prob lé ma men te sen. Az utób bi két pél dát le szá mít va – ame lyek nem so rol ha -
tók a klasszi kus kul tu rá lis egyen lõ sé get meg va ló sí ta ni kí vá nó sok nyel vû rend -
sze rek hez, ha nem bi zo nyos tör té nel mi ese mé nyek nyo mai mi att vál tak két -
nyel vû vé – azon ban azt fi gyel het jük meg, hogy a ta lán ter mé sze tes mó don
adó dó kul tu rá lis fe szült sé gek el le né re sem igény az egy nyel vû ség irá nyá ba
való el moz du lás. Lu xem burg ban a sok nyel vû ség égi sze alatt va ló já ban több -
nyel vû ség ala kult ki, ahol va la mennyi hi va ta los nyelv ön ál ló tár sa dal mi funk -
ci ó val bír és a tár sa da lom egé szé be való te vé keny be kap cso ló dás fel té te le zi és
igény li va la mennyi nyelv is me re tét, min da mel lett, hogy az ál lam õr kö dik
a nyel vi egyen lõ ség lát szó la gos fenn tar tá sán is.

Svájc fenn tart ja a sok nyel vû sé get, el len ben az or szá gon be lü li nyel vek
egy más sal szem ben ta nú sí tott to le ran ci á ja csök ken, a nyelv ta nu lás prak ti kus
igé nye ket kö vet ve az an golt ré sze sí ti elõny ben. A nem ze ti ön ki fe je zõ dés erõ -
tel jes meg nyil vá nu lá sa a ha gyo má nyo san és ki zá ró la go san sváj ci nyel vek,
a sváj ci né met, il let ve a ré to ro mán min den na pi hasz ná la tá nak ter jesz té sé ben
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je lent ke zik. Bel gi um ban a sok nyel vû ség – a né met kö zös ség bi zo nyos mér té -
kû hát tér be szo rí tá sá val79 – a tel jes jogi egyen lõ sé gért ví vott ega li tá ri us harc -
ban mu tat ko zik meg.

Eu ró pa jö võ je szem pont já ból nem csak ta nul sá gos ezek nek a mû kö dõ
„sok nyel vû” mo del lek nek a ta nul má nyo zá sa, ha nem egy út tal fel ve ti an nak
kér dé sét is, ho gyan tud nak és fog nak tud ni ezek az ön ma guk ban is össze tett
mo del lek a sok- és egy re több nyel vû Eu ró pá ba szer ve sen il lesz ked ni.

Az eu ró pai szin tû nyel vi sok szí nû ség tény le ges meg va ló sí tá sá nak alap ja
csak a min den irány ban köl csö nös sé get mu ta tó nyel vi to le ran cia le het. Ez ér -
te lem sze rû en min den nyelv ese té ben a ki zá ró la gos ság, va la mint a do mi nan -
cia-igény egy faj ta ön fel adá sát je len ti. Jó pél dá ja az eu ró pai szin tû (re gi o ná lis)
sok nyel vû ség irá nyá ba való el moz du lás nak a skan di náv or szá gok nyelv po li ti -
ká ja, ahol a nor vé gok és a dá nok köl csö nö sen ta nul ják egy más nyel vét, a fin -
nek pe dig – tér vesz té se el le né re – fenn tart ják ok ta tá si rend sze rük ben a svéd
ta ní tá sát.

3.2. Sok nyel vû ség – kul tu rá lis sok szí nû ség vagy „nyel vi kom mu niz mus”

Az eu ró pai sok nyel vû ség azt az el vet hir de ti, hogy Eu ró pa va la mennyi
pol gá ra ál tal ter mé sze tes mó don fel vál lalt eu ró pai iden ti tás tu dat hi á nyá ban
Eu ró pa le gi ti má ló ere jét az Eu ró pát al ko tó nem ze tek egyen jo gú sá ga je len ti.
Ez az el kép ze lés, mint fen tebb lát tuk, a gya kor lat ban nem mû kö dik a maga
tel jes sé gé ben, mert ter mé szet sze rû en lesz nek a kom mu ni ká ci ó nak olyan sík -
jai, ahol bi zo nyos nyel vek do mi nan ci á ba ke rül nek (pél dá ul a kö zös sé gi in téz -
mé nyek tiszt vi se lõ i nek egy más sal való írás be li-szó be li kom mu ni ká ci ó ja, kö -
zös sé gi ak tu sok szak mai elõ ké szí tõ mun ká la tai, az Eu ró pai Bí ró ság sa ját sá gos 
ta nács ko zá si nyel vi rend sze re stb.). Ezt tart hat juk akár ma gá tól ér te tõ dõ nek,
ter mé sze tes nek. A kér dés csu pán az, hogy hol van az a szint vagy ha tár, ami fe -
lett vagy ami el éré se kor a sok nyel vû sé gi elv nek be kell avat koz nia a kom mu -
ni ká ci ó ba és rá kell erõl tet nie ma gát ah hoz, hogy a nyel vi sok szí nû ség egész sé -
ge sen tük rö zõd jék a kom mu ni ká ció egé szé ben. A sok nyel vû ség kö te le zõ vé
té te le a kom mu ni ká ció va la mennyi szek to rá ban, ott is, ahol ez egyéb ként fe -
les le ges aka dályt je len te ne, egy faj ta nyel vi egyen lõs di hez ve zet ne a nyel vi
egyen lõ ség gel szem ben, olyan ir ra ci o ná lis nyel vi kom mu niz mus hoz, ahol
adott eset ben a kom mu ni ká ció meg ha tá ro zott szeg men sé ben do mi nán sabb,
ha gyo má nyai alap ján do mi náns nagy nyel vek nek túl zó mér ték ben kel le ne
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kor lá toz ni uk ma gu kat azon kis nyel vek ja vá ra, ame lyek nem is vágy ná nak
adott eset ben a tel jes körû és min den re ki ter je dõ egyen lõ ség re.80

Az el mé le ti leg jól meg ala po zott sok nyel vû rend szer nek pon to san is mer -
nie kell azo kat a kri ti kus pon to kat, il le tõ leg fel kell is mer nie azo kat a pil la na to -
kat, ahol a mes ter sé ges be avat ko zás szük sé ges. El len ke zõ eset ben nem ma rad 
több, mint egy sze rû dek la rá ció, amely nek élet re hívó aty jai nem tud nak vagy
nem akar nak ér vényt sze rez ni. Egy ilyen hoz zá ál lás sal ma gá nak a sok nyel vû -
ség el vé nek igen so kat le het ár ta ni, akár vég ér vé nye sen le le het já rat ni és mû -
kö dés kép te len né le het tenni.

A be avat ko zá si pon to kat és fel té te le ket pon to san meg ha tá ro zó sok nyel vû sé gi mo dell
tét len sé ge bi zo nyos kom mu ni ká ci ós vi szony la tok ban ki ala kult do mi nan ci á -
val szem ben ugyan ak kor nem fel tét le nül je len ti a mo dell elég te len sé gét, je -
lent he ti azt is – és op ti má lis eset ben ezt je len ti –, hogy ab ban az adott kö zeg -
ben nem kí ván a do mi nan ci á nak elé be menni.

A sok nyel vû sé gi mo dell min den ko ri al kal ma zá sa ese tén tisz tá ban kell
len ni az zal, hogy an nak gya kor la ti meg va ló sí tá sa gyak ran az egész rend szer ha té -
kony sá gá nak ro vá sá ra me het, költ ség von za ta igen je len tõs és a for dí tá si, ki sebb
mér ték ben, de szer ve zé si szem pont ból na gyobb prob lé mát okoz va, tol má -
cso lá si mun kák las sít ják a rend szer egé szé nek mû kö dé sét. Egyes vé le ke dé sek 
sze rint, ame lyek a gaz da sá gi és po li ti kai egy ség és ha té kony ság ki mon dott fel -
té te lé nek tart ják a nyel vi ho mo ge ni tást, min den egyes új nyelv be fo ga dá sa
a rend szer be kor lá to zást je lent.81

Füg get le nül at tól, hogy el fo gad juk vagy el vet jük ezt a meg ál la pí tást, az
tény, hogy a sok nyel vû ség ér vény re jut ta tá sa min den kép pen las sí tó ha tás sal
van a rend szer moz gá sá ra, aka dá lyoz za a kö zös sé gi in téz mé nyek jó mû kö dé -
sét,82 ezért a sok nyel vû sé gi mo dell mel let ti vég le ges el kö te le zõ dés elõtt mér -
le gel ni és pon to san fel tér ké pez ni szük sé ges az ab ból fa ka dó elõ nyö ket és hát -
rá nyo kat.
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80 A Skan di náv ál la mok ese té ben (Svéd or szág, Finn or szág) fi gyel he tõ meg az a je len ség,
hogy sa ját, kis nyel ve ik kel szem ben el tud ják fo gad ni kor lá to zott szá mú mun ka nyelv hasz -
ná lat az eu ró pai in téz mé nyi érint ke zés ben. Sa ját nyel vük hasz ná la tá hoz csak ab ban az eset -
ben ra gasz kod nak, ha a nyelv hasz ná lat túl ter jesz ked ne a kor lá to zott szá mú, nagy nyel vek -
re épü lõ mun ka nyel vi ren den, de sa ját nyel vü ket fi gyel men kí vül hagy ná (Gil ber te Le na -
erts, 235).

81 „Sprach li che Ho mo ge ni tat ist of fen ba ar Vo ra us set zung für wirts chaft li che und po li tis che 
Ein he it und Ef fi zi enz, gle ich ob di ese auf de mok ra tis chen oder to ta li ta ren Struk tu ren be -
ruht.” Flo ri an Röt zer: Sprach li che Mo no kul tur oder Spra chen vi el facht (www.he i se.de)

82 Ala in Fe net, 236.



A sok nyel vû sé gi mo dell nek a nyel vi egyen lõ ség egész sé ges egyen sú lyán
kell nyu god nia. Kér dés, hogy mennyi re le het ez a mo dell egy adott tör té nel mi kon tex -
tus ban tel jes körû, vagy is min den, az adott ér vény el sü lé si te rü le ten meg ha tá ro -
zott szá mú egyén ál tal hasz nált nyelv re ki ter je dõ. Az eu ró pai nyel vi rend szer
je len le gi for má já ban arra az elv re épül, hogy min den tag ál lam leg alább egy hi -
va ta los nyel ve egy út tal az Unió hi va ta los nyel ve is. A mo dell te hát alap ve tõ en 
ki re kesz tõ már egy rész rõl azok kal a tag ál la mi hi va ta los nyel vek kel szem ben
is, ame lyek nem vál hat tak az Unió hi va ta los nyel vé vé (lu xem bur gi, il let ve az
ír), más rész rõl ki re kesz tõ a ke vés bé el ter jedt (ki sebb sé gi) nyel vek kel szem -
ben, ame lyek ugyan dek la rál tan több for má ban is tá mo ga tot tak az Unió ál tal,
a va ló ság ban nem je len nek meg az egyen jo gú ság szint jén. Egy ér tel mû, hogy
az így is ne héz ke sen dö cö gõ rend szert moz gás kép te len né ten né, ha va la -
mennyi kö zös sé gi jog sza bályt ka ta lán vagy akár wa les-i nyelv re is le kel le ne
for dí ta ni, ugyan ak kor a kor lá to zott sok nyel vû sé gi rend szer nek ko moly ter -
mi no ló gi ai ha tá sa van a ke vés bé el ter jedt nyel vek re. A kö zös sé gi (jogi) nyel ve -
zet ugyan is nem fog eze ken a nyel ve ken ki ala kul ni, ezért az Uni ó hoz fû zõ dõ
bi zo nyos tárgy kö rök ki fe jez he tet len né vál nak ál ta luk, mert nem fog nak lé tez -
ni a meg fe le lõ ki fe je zé sek. Pár hu za mo san te hát a kö vet ke zõ ket fi gyel het jük
meg. Egy rész rõl a Kö zös ség tisz tá ban van a ki sebb sé gi, re gi o ná lis nyel vek lé te -
zé sé vel, azo kat a nyel vi sok szí nû ség ke re tén be lül ugyan tá mo gat ja, de gya kor -
la ti okok nál fog va ért he tõ mó don nem en ge di be a sok nyel vû sé gi rend szer -
be, ami egy út tal el zár ja ezen nyel vek elõl az eu ró pai szin tû kom mu ni ká ci ó -
hoz, az ar ról való gon dol ko dás hoz szükséges nyelvi fejlõdés útját.

A tel jes kö rû ség rõl be szél ve meg kell em lí te ni a be ván dor lók nyel ve i nek,
mint nem ha gyo má nyos eu ró pai nyel vek nek eu ró pai szin tû egy re mar kán sabb
je len lé tét. Ezek kö zül né me lyik nek a ge ne rá ci ós át adá sa idõ vel csök ken ni fog
(pl.: a khmer ese té ben) és et ni kai kép vi se lõi al kal maz kod ni fog nak az adott eu ró -
pai nyel vi kör nye zet hez. Más nyel vek el len ben fenn ma rad nak vagy val lá si okok
mi att (arab), vagy az ere de ti kö zös ség gel fenn ma radt szo ros kap cso lat mi att, vagy 
azért, mert a nyelv az iden ti tás tu dat hoz kap cso ló dik (kí nai). Eu ró pa jö võ je szem -
pont já ból az az ér de kes, hogy ezek a fenn ma ra dó ide gen nyel vek ho gyan fog nak
meg je len ni a sok nyel vû sé gi mo dell ben.83

A sok nyel vû sé gi mo dell nem csak hogy de mok ra ti kus, ha nem egy alap ve -
tõ en he lyes, a rend szert al ko tó ál la mok nem ze ti-nyel vi iden ti tá sát vé del me -
zõ és meg tar tó rend szer le het, ha azt át gon dolt és pon to san meg ha tá ro zott
sza bá lyok alap ján, min den kom mu ni ká ci ós kö zeg re néz ve ki szá mít ha tó
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fel té te lek kel, a rend szer ben ki ala kult, il let ve ab ból kö vet ke zõ egyéb ter mé -
sze tes nyel vi fo lya ma tok be csa tor ná zá sá val al kal maz zák. 

3.3. Sok nyel vû ség a több nyel vû sé gen ke resz tül

Az eu ró pai sok nyel vû sé gi rend szer nek a fen ti té tel sze rin ti op ti ma li zá lá -
sa kor min de nek elõtt azt kell meg ha tá roz ni, hogy mi lyen igé nye ket kell ki elé -
gí te nie a rend szer nek, vagy is hol le het nek a be avat ko zá si szin tek ha tá rai.

Az eu ró pai sok nyel vû ség el sõ sor ban az eu ró pai pol gá ro kat szol gál ja. Cél -
ja, hogy a ha gyo má nyos ál la mi ha tás kö rök nek egy szup ra na ci o ná lis szer ve zet -
re való ru há zá sá val ne fossza meg az ál lam pol gá ra it at tól, hogy a szer ve zet rá
néz ve jo go kat vagy kö te le zett sé ge ket je len tõ dön té se it (vagy is a kö zös sé gi
jogi ak tu so kat) sa ját nyel vén meg is mer hes se, va la mint kom mu ni kál ni tud ja -
nak az eu ró pai szin tû in téz mé nyek kel. Ez te hát egy olyan jog biz ton sá gi igény,
amely nek ér vé nye sí té sé tõl nem le het el te kin te ni.

Ide tar to zik az is, hogy va ló já ban ma gá nak az Uni ó nak is ér de ke a pol gá -
rok kal való érint ke zés nek, a pol gá rok irá nyá ba ható kom mu ni ká ci ó nak az
egyes nem ze ti nyel ve ken való meg tar tá sa, te kint ve, hogy sa ját le gi ti mi tá sá -
nak biz to sí tá sá ban a pol gá rok felé való kom mu ni ká ció esz kö ze a nem ze ti
nyelv.84

A nyel vi sok szí nû ség a nem ze tek kul tu rá lis iden ti tá sá nak, ön ki fe je zõ dé -
sé nek meg õr zé sét is szol gál ja. Az elv dek la rá lá sán túl me nõ en az Uni ót al ko tó
ál la mok kul tú rá i nak meg is me ré se, meg is mer te té se, meg nyil vá nu lá sa a sok nyel -
vû ség nek nem az a te rü le te, ahol a rend szer ha té kony sá ga sé rü lé sé nek le he tõ -
sé ge fel me rül het. A Kö zös ség e te kin tet ben való tá mo ga tó, ki egé szí tõ prog -
ram jel le gû fel lé pé se – te kint ve a sza bá lyo zás alap ve tõ tag ál la mi kö tött sé gét –
nö vel he ti az Uni ón be lü li szel le mi, kul tu rá lis éber sé get és ér dek lõ dést,85 va la -
mint egy ér tel mû en na gyobb elõnnyel, mint hát ránnyal jár(na) a rend szer
egé sze szem pont já ból.86 
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84 Ala in Fe net, 257.
85 J. Poth, az UNES CO nyel vi rész le gé nek igaz ga tó ja nyi lat koz za: „Le mo no lin gu is me est

to u jo urs tres ré duc te ur. Il ne per met de voir le mon de qu’a tra vers le pris me, for cé ment li -
mi té, d’u ne se u le lan gue, fut-el le uni ver sel le, et il est de surc ro it vo lon ti ers do mi na te ur:
les lo cu te urs qui pe u vent se per mett re de res ter mo no lin gu es sont des re sor tis sants de
pays don’t la pu is san ce cul tu rel le, po li ti que, éco no mi que et mi li ta i re est éc ra san te.” (Ala -
in Fe net, 248.)

86 Az Ari a ne kö zös sé gi prog ram cél ja az ol va sás ér de ké ben olyan anya gi tá mo ga tás nyúj tá sa,
ami ke vés bé is mert nyel ve ken meg je lent iro dal mi mû vek na gyobb nyel vek re való for dí tá -
sá ra irá nyul, be le ért ve for dí tók kép zé sét is.



A nem ze ti kul tu rá lis iden ti tás szim bo li kus meg nyil vá nu lá sá nak te kint -
het jük az Uni ó ban, ami kor in kább po li ti kai, mint ki zá ró lag szak mai jel le gû
ta lál ko zó kon, és ilye nek az Eu ró pai Ta nács ülé sei vagy újab ban az Al kot má -
nyo zó Gyû lés, a Kon vent ülé sei, a tag ál la mo kat kép vi se lõ po li ti kai mél tó sá -
gok sa ját or szá guk nyel vét hasz nál ják. Ezt a tí pu sú nem ze ti ön ki fe je zõ dést
fenn kell tar ta ni, mert jel ké pes ér té kû és a kom mu ni ká ci ó nak ezen a szint jén
nem kí ván ja meg a ha té kony ság a kor lá to zó be avat ko zást.

Eh hez tár sul a tag ál la mok nyel ve i nek köl csö nös ta nu lá sa (ld. mo dell pél da
a skan di náv ré gi ó ban), ak kor is, ha azok is me re te nem jár köz vet len gya kor la -
ti ha szon nal. Te hát nem fel tét le nül és ki zá ró lag csak nagy nyel vek ta nu lá sá ra
le het és kell ösz tö nöz ni. A nyelv ta nu lás in tel lek tu á lis ér te lem ben fej lõ dést
hoz a nyel vet el sa já tí tó szá má ra, mert egy út tal ma gá é vá tesz és meg is mer egy
má sik kul tú rát és gon dol ko dás mó dot, ezál tal sa ját maga is kö ze lebb ke rül az
eu ró pa i ság tu dat hoz. Az ilyen kez de mé nye zé sek in dul hat nak a tag ál la mok ol -
da lá ról, de kö zös sé gi szin ten csak ak kor vál hat nak ál ta lá nos sá, ha arra kö te le -
zõ jel le gû kö zös sé gi elõ írás van. Egy ilyen fel lé pés leg fõbb aka dá lya a Kö zös -
ség ön ál ló ha tás kö ré nek hi á nya e te rü le ten. Az EK-Szer zõ dés ok ta tás sal fog -
lal ko zó 149. cik ke ugyan is csak a tag ál la mok fel lé pé sé nek ki egé szí té sé re,
tá mo ga tá sá ra ad le he tõ sé get, önálló normaalkotásra nem.

A köl csö nös nyelv ta nu lás nak ugyan ak kor nem csak kul tu rá lis ho za dé ka
len ne. Egy út tal nö vel né az eu ró pai kom mu ni ká ció di ver zi fi ká ló dá sát, egyes
kom mu ni ká ci ós hely ze tek ben a kom mu ni ká ló fe lek meg nö ve ke dett nyel vi
is me re tei na gyobb nyel vi vá lasz té kot kí nál ná nak a kom mu ni ká ci ós esz köz ki -
vá lasz tá sá hoz. A nyelv ta nu lás a több nyel vû ség ke let kez te tõ je, ha az va ló ban
nem ki zá ró lag a pre fe rált nyel vek ta nu lá sát je len ti.87

A kö zös sé gi szin ten tá mo ga tott nyelv ta nu lás gon do la ta nem új ke le tû.
A Kö zös sé gen be lül is meg je len tek a kez de mé nye zés csí rái, per sze erre csak
nem kö te le zõ ere jû sza bá lyo zá si esz kö zök se gít sé gé vel ke rül he tett sor. A kö -
zös sé gi fel lé pés le he tõ sé gét bo nyo lít ja, hogy a Ta nács ban a vo nat ko zó prog ra -
mok ról egy han gú lag kell sza vaz ni, ami ne he zí ti el fo ga dá su kat.

A Ta nács 1995. évi ál lás fog la lá sa a nyelv ta ní tás ja ví tá sá ról és sok ré tûb bé té -
te lé rõl fran cia el nök ség alatt szü le tett, va ló já ban a fran cia nyelv ér de ké ben, de
már az zal a fel is me rés sel, hogy szük ség van a töb bi nyelv moz gó sí tá sá ra is.88 
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Emel lett nem el ha nya gol ha tó a nyelv ta ní tást ösz tön zõ Lin gua kö zös sé gi
prog ram, va la mint a tag ál la mi fel sõ ok ta tás ba való köl csö nös be kap cso ló dást
elõ se gí tõ prog ra mok (Soc ra tes, Le o nar do, Yo uth for Eu ro pe) kö zös sé gi szin -
tû ha tá sa sem.

A több nyel vû sé get elõ se gí tõ kö zös sé gi szin tû nyelv ta nu lás-sza bá lyo zás -
ra a ’80-as évek vé gé tõl tag ál la mok fe lõl is in dul tak ön ál ló kez de mé nye zé sek,
ja vas la tok. A ko ráb ban nyel vi he ge mo ni kus né ze te i rõl is mert Je an-Ma rie
Bres sand 1988-ban új öt let tel állt elõ a több nyel vû sé get szol gá ló nyelv ta nu lás 
kö zös sé gi mo dell jé re néz ve.89 Már az óvo dá tól kezd ve kö te le zõ vé tet te vol na
a nyelv ta nu lást egy sza ba don vá lasz tott (vagy az egyes ál la mok ál tal al ter na tív
mó don meg adott) kom mu ni ká ci ós nyelv te kin te té ben. A kis is ko lás kor ban
en nek a kom mu ni ká ci ós nyelv nek az írá sos for má ját kel le ne el sa já tí ta ni, míg
a kö zép is ko lás évek alatt új EU-s nyel vet kel le ne ide gen nyelv nek vá lasz ta ni,
a kom mu ni ká ci ós nyelv pe dig bi zo nyos tár gyak te kin te té ben ok ta tá si nyelv -
vé vál hat na. A kö zép is ko la má so dik sza ka szá ban a diák vá laszt hat na egy har -
ma dik ide gen nyelv ta nu lá sa vagy a kom mu ni ká ci ós nyelv elmélyítése
között.

Ugya neb ben az idõ ben lá tott nap vi lá got a már fen tebb is mer te tett Ro -
card-mo dell, ami a Bres sand-fé le el kép ze lé sek kel szem ben bur kolt for má -
ban a fran cia nyelv vé del mét szol gál ta vol na. Né ze te it ké sõbb mi nisz te re, Ala -
in De ca ux kép vi sel te, il let ve fej lesz tet te to vább. De cu ax sze rint két ide gen
nyel vet kel le ne min den ki nek ta nul nia, ame lyek kö zül az egyik nek egy má sik
nyelv csa lád ba kel le ne tar toz nia, a má sik nyelv pe dig sza ba don vá laszt ha tó len -
ne. E rend szer nek meg fe le lõ en min den eu ró pai pol gár há rom nyel vû lenne.

A nyel vi egyen súly fenn tar tá sá ra tö re ked ve el kép zel he tõ a kö zös sé gi ok -
ta tás po li ti ka kis és nagy nyel vek sze rin ti fel osz tá sa fe lõ li meg kö ze lí té se. Ez je -
lent het né azt, hogy a nagy nyel ve ket hasz ná ló tag ál la mok ban a nyel vi ok ta tás
ré sze ként két nyelv le het ne vá lasz ha tó, ame lyek kö zül egy kö te le zõ jel leg gel
az egyik hi va ta los uni ós kis nyelv len ne. Így na gyobb esély ala kul na ki Eu ró pa
va lós sok szí nû sé gé nek meg õr zé sé re.

A kö zös sé gi szin tû ok ta tás po li ti ka éssze rû fej lesz té se éssze rû vá laszt ad -
hat na a sok nyel vû sé gi mo dell bi zony ta lan sá ga i ra úgy, hogy egy út tal nem
ered mé nyez ne erõ sza kos be avat ko zást a ter mé sze tes nyel vi hely ze tek be. Kö -
vet ke ze tes meg va ló sí tá sa szel le mi fel len dü lést is hoz na az Uni ó ba.

A kö zös sé gi sok nyel vû mo dell nek, amel lett, hogy a fen ti igé nye ket ki elé -
gí ti, egy út tal ha té kony ság ra is kell tö re ked nie. A ha té kony ság eb ben az
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össze füg gés ben el sõ sor ban azt kell, hogy je lent se, hogy a mo dell mû kö dé sé -
ben a le he tõ leg ke vés bé – te hát csak az el ke rül he tet len mér ték ben – las sít sa
a rend szer egé szét. A ha té kony ság né mi leg egy be esik az zal az el vá rás sal, hogy 
a jól mû kö dõ sok nyel vû sé gi mo dell nek ké pes nek kell len ni meg ha tá roz ni
a rend szer ter mé sze tes mû kö dé sé be való be avat ko zá si pont ja it. Vagy is azo kat 
a pon to kat, kér dés kö rö ket kell be ha tá rol ni, ahol a sok nyel vû ség el en ged he -
tet len, il let ve azo kat, ahol el le het te kin te ni erõ sza kos al kal ma zá sá tól. Az eu -
ró pai sok nyel vû ség gel, egy nyel vû ség gel fog lal ko zó gon dol ko dók kö zül
azok, akik az egy nyel vû ség ál ta lá nos sza bállyá té te lét el ve tet ték, ál ta lá ban
mind ugya nar ra a kö vet kez te tés re ju tot tak. Eu ró pá nak egy éssze rû sok nyel -
vû sé gi,90 il let ve re du kált sok nyel vû sé gi91 mo dell re van szük sé ge, ame lyet kul -
tu rá lis és ál ta lá nos kom mu ni ká ci ós szin ten az eu ró pai pol gá rok több nyel vû -
sé ge egé szí te ne ki (itt kap cso ló dik vissza a kér dés az eu ró pai szintû
nyelvoktatáshoz).

Ezek a fel vá zolt meg ol dá si mó dok igény lik azok nak a kom mu ni ká ci ós kö ze -
gek nek a meg ha tá ro zá sát, ahol a sok nyel vû ség re du kál ha tó, vagy fel ad ha tó az
egy nyel vû ség ja vá ra. Mind ez vissza utal arra a már ko ráb ban tett meg ál la pí tás ra,
hogy az eu ró pai in téz mé nyi kom mu ni ká ció nem ha son lít ha tó az eu ró pai szin tû
kom mu ni ká ci ó hoz és nem hoz ha tó az zal pár hu zam ba. Az eu ró pai tiszt vi se lõk
szint jén meg va ló su ló akár szó be li, akár írás be li érint ke zés a gya kor lat ban nem
sok nyel vû, ha nem jól meg ha tá roz ha tó nyel ve ken, min de nek elõtt an go lul, il let -
ve fran ci á ul fo lyik. Ezt tá maszt ja alá az a már ki fej tett meg ál la pí tás, hogy a kö zös -
sé gi jog sza bá lyok pár hu za mos szö ve ge zé se a va ló ság ban fik ció, hi szen tény le ge -
sen a szö ve ge zé si nyelv rõl for dí tás tör té nik a töb bi hi va ta los nyelv re. A re du kált
sok nyel vû sé gi mo dell ezt a gya kor lat ban ki ala kult rend szert erõ sí te né meg hi va -
ta lo san is, nem von va két ség be azt a jog biz ton sá gi el vá rást, hogy a vég le ges, hi va -
ta los, pub li ká lan dó szö ve gek min den hi va ta los nyel ven meg is mer he tõ ek és au -
ten ti ku sak le gye nek. Ugyan ak kor a for dí tás csak a vég le ges (el fo ga dott vagy köz -
vet le nül el fo ga dás elõt ti) vál to za tot érin te né.92 Va ló szí nûbb, hogy in kább az
el fo ga dás elõt ti do ku men tu mok ke rül né nek le for dí tás ra, mert a 11 nyelv azo nos 
hi te les sé ge ab ból nyer né lét jo go sult sá gát, hogy a vég sõ el fo ga dá si ak tus ezek re is
ki ter jed ne.

Szük sé ges sé vál na te hát az 1. szá mú ren de let mó do sí tá sa és en nek alap -
ján a hi va ta los, il let ve mun ka nyel vek kö ré nek el kü lö ní té se, a mun ka nyel vek
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meg ha tá ro zá sa le he tõ sé gé nek el vé te le az egyes in téz mé nyek tõl és azok nak
ren de le ti szin tû kö te le zõ erõ vel való meg adá sa. En nek hi á nyá ban, hall ga tó la -
gos meg ol dás ese tén pe dig to vább ra is az in téz mé nyek gya kor la tá ra kel le ne
bíz ni a nyelv hasz ná la tot, az zal, hogy a tag ál la mok ré szé rõl ma ra dék ta la nul
meg le gyen az aka rat a kor lá to zott nyel vi rend szer al kal ma zá sá ra. 

Eb ben a meg kö ze lí tés ben azon ban a for dí tás még na gyobb fe le lõs sé get
és koc ká za tot je len te ne, mint a je len le gi rend szer ben. Ki ma rad ná nak ugyan -
is olyan eset le ges fél re for dí tá so kat ki kü szö bö lõ szû rõk, mint ame lyek vé gül
is a mos ta ni rend szer be be épí tés re ke rül tek. Ilyen nek te kint he tõ kü lö nö sen
az el fo ga dás elõt ti utol só fá zis ban meg je le nõ jo gász-nyel vé szek fel lé pé se,
akik nek az a fel ada ta, hogy a kü lön bö zõ nyel vi vál to za tok ban lé te zõ jog sza -
bály ter ve ze tek szö ve ge it jo gi-nyel vi meg kö ze lí tés, jog ter mi no ló gia alap ján
össze han gol ják. Õk pe dig már ele ve olyan do ku men tu mok ból dol goz nak,
ame lyek át men tek a kü lön bö zõ in téz mé nyek for dí tói, lek to rai ke zén, te hát el -
mé le ti leg volt ide jük e hosszabb fo lya mat alatt ki kris tá lyo sod ni, tö ké le te sed -
ni. Kér dé ses per sze, hogy ez az el mé le ti leg szá mos nyel vi, jogi, tisz tán ter mi -
no ló gi ai szû rõ vel át ita tott rend szer ké pes-e olyan szin ten op ti ma li zál ni a for -
dí tá si mi nõ sé get, ami min den két sé get ki zá ró an arra ve zet ne min ket, hogy az 
így ke let ke zett for dí tá sok nagy eséllyel érez he tõ en jobb mi nõ sé gû ek lesz nek, 
mint a re du kált rend szer vég ter mé ké nek le for dí tá sa kö vet kez té ben ke let ke -
zõk. Ezt fel te he tõ en a fo lya ma to san ter me lõ dõ kö zös sé gi jog sza bá lyok
mennyi sé ge te szi el sõd le ge sen le he tet len né. A szû ré si pon tok idõ hi ány okán
nem tud nak tel jes pon tos ság gal el jár ni, ak kor sem, ha azok mû kö dé se és
a rend szer be való el he lye zé se jól átgondolt elképzelésen nyugszik.

A Bi zott ság 1998-ban ugyan pró bál ko zott olyan el kép ze lé se ket vé gig vin -
ni, ame lyek a hi va ta los, il let ve mun ka nyel vek egy ér tel mû meg kü lön böz te té -
sét tûz ték vol na ki cé lul, va la mint a több nyelv re for dí tan dó do ku men tu mok
szá mát sze ret ték vol na csök ken te ni. Ezek a pró bál ko zá sok azon ban a tag ál la -
mok éles el len ál lá sá ba üt köz tek. Ez el sõ sor ban olyan hi va ta los nyel ve ket kép -
vi se lõ or szá gok til ta ko zá sá ra ve zet he tõ vissza, ame lyek nyel vi am bí ci ók kal
bír nak a mun ka nyelv ként ja va solt nyel vek kel szemben.

A mun ka nyel vi stá tusz ra esé lyes nyel vek ál la mai ma guk is él tek ilyen ja -
vas la tok kal. A fran cia kül ügy mi nisz ter nek, La mas so u re-nak 1994-ben a mi -
nisz te ri szé ké be ke rült, ami kor egy saj tó tá jé koz ta tón fel ve tet te, hogy az eu ró -
pai in téz mé nyek csu pán öt mun ka nyel vet hasz nál ja nak. Az Eu ró pai Par la -
ment fla mand, bel ga és hol land tag jai ha tal mas el len pro pa gan dát in dí tot tak
(ta lán azért is, mert a hol land pont az öt leg in kább és az öt leg ke vés bé be szélt
nyelv közé esik).
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A fran cia ja vas lat ha tal mas bu ká sát az is okoz hat ta, hogy öt nyelv már túl
szé les kört ölelt vol na fel ah hoz, hogy re du kált rend szer le gyen.93

Alan For rest a csök ken tett sok nyel vû sé get a bel sõ, in téz mé nyi nyel vi
rend szer nek a két vagy há rom nyelv re való szû kí té sé ben kép ze li meg va ló sul -
ni. Ezt az in téz mény kö zi, in téz mé nyen be lü li szó be li érint ke zés te rén ab ból
a ta pasz ta lat ból ki in dul va le het ne meg va ló sí ta ni, hogy az in téz mé nyi ülé se -
ken rész ve võ de le gál tak, vagy szak em be rek egyéb ként is több nyel vet be szél -
nek. Az ülé sek elõtt tá jé ko zód ni kel le ne, hogy a több ség mely nyel vet vá lasz -
ta ná szí ve sen és azt azon a nyel ven, azo kon a nyel ve ken kel le ne tar ta ni vagy
más, elõ re meg ha tá ro zott fel té te lek alap ján ke rül ne sor a kód vá lasz tás ra. Ez a
fel ve tés min de nek elõtt a tag ál la mi szak ér tõk rész vé te lé vel meg ren de zett ülé -
sek re néz ve je len te ne újí tást, mi vel az in téz mé nye ken be lü li, il let ve az egyes
in téz mé nyek tiszt vi se lõi kö zöt ti ülé sek már ma is a re du kált rend szer ben mû -
köd nek. Egye dül az eu ró pai par la men ti kép vi se lõk (és nem a Par la ment ál tal
al kal ma zott tiszt vi se lõk) szem pont já ból le het ag gá lyos ez a rend szer.
Õk ugyan is az egyes tag ál la mok pol gá rai ál tal meg vá lasz tott kép vi se lõk, és
ezál tal az egyes nem ze tek ne vé ben lép nek fel. Így ért he tõ mó don a leg in kább
ra gasz kod nak a nem ze ti nyelv hasz ná la tá hoz. Eh hez tár sul az is, hogy a tiszt vi -
se lõ ként al kal ma zott eu rok ra ták kal szem ben ele ve el vá rás a két ide gen nyelv
is me re te, míg a par la men ti kép vi se lõk kel szem ben nem. Ugyan ak kor, ha az
eu ró pai pol gá rok több nyel vû ség re ne ve lé sé bõl in du lunk ki, ez akár idõ vel
ter mé sze tes el vá rás is le het a kép vi se lõk kel szem ben. Nem kel le ne azon ban
az új rend szer ben el hagy ni az anya nyel ven való meg szó la lás le he tõ sé gét és
gya kor la tát a Ta nács mi nisz te ri szin tû (va ló di ta ná csi) ülé se in, ahol az anya -
nyelv hasz ná la tá nak szim bo li kus je len tõ sé ge van (csak úgy, mint az Eu ró pai
Ta nács ülé sei ese té ben), hi szen tény le ge sen az egyes tag ál la mok nem ze ti meg -
nyil vá nu lá sa it tükrözi a legmagasabb kormányzati szinten.

A nyel vi egyen lõ sé gen ala pu ló szó be li érint ke zés be tör té nõ be avat ko zás
leg in kább az Eu ró pai Par la ment mû kö dé sét érin te né. Itt biz to sí tott va la -
mennyi nyel ven és va la mennyi ülé sen a szink ron tol má cso lás. A rend szer
már a je len le gi nyel vek szá mát te kint ve is fenn tart ha tat lan, to váb bi bõ ví té sek -
kel pe dig bi zo nyá ra mû kö dés kép te len lesz. A tol má cso lás nak a több nyel vû -
ség je gyé ben való op ti ma li zá lá sá ra két el kép ze lés is szü le tett.94 Az aszim met ri -
kus tol má cso lás rend sze ré ben min den ki a sa ját nyel vén fe jez het né ki ma gát
fel szó la lá sai so rán, de a tol má cso lás csak kor lá to zott szá mú nyel ven len ne

A nyel vi kér dés az Eu ró pai Unió in téz mé nye i nek gya kor la tá ban 231

93 Alan For rest, 109.
94 Ala in Fe net, 243.



el ér he tõ. A kor lá to zás alap ja az, hogy min den ki könnyeb ben ért egy má sik
nyel vet, mint be szél, ezért a kor lá to zás ra az ér tés szint jén kell, hogy sor ke rül -
jön. A ten gely nyelv köz ve tí té sé vel való tol má cso lás azt se gí te né elõ, hogy ne
kell jen va la mennyi lé te zõ nyelv kom bi ná ci ó ra néz ve tol má csok nak ké szen lét -
ben áll nia. A fel szó la lá so kat egy elõ re meg ha tá ro zott ten gely nyelv re kel le ne
tol má csol ni és er rõl a nyelv rõl tör tén ne a töb bi nyelv re a to vább tol má cso lás.
A rend szer ve szé lye – egy ér tel mû elõ nyei mel lett –, hogy a köz ve tí tõ nyelv
meg je le né sé vel na gyobb az esély a tartalom sérülésére.

Az Eu ró pai Par la ment ed dig el ve tet te a kor lá to zott tol má cso lás ra vo nat -
ko zó ja vas la to kat. A hi va ta los nyel vek szá má nak nö ve ke dé sé vel azon ban fel -
te he tõ en ezt már nem te he ti meg.

Míg a szó be li bel sõ érint ke zés ben meg je le nõ sok nyel vû sé get érin tõ kor -
lá to zá sok el sõ sor ban a Par la ment nél je len te nék a leg drasz ti ku sabb be avat ko -
zást, ad dig az írás be li kom mu ni ká ció – itt: jog sza bály-szö ve ge zés – vál to zá sai
mind a há rom in téz mény nél alap ve tõ en újat hoz ná nak. Füg get le nül at tól,
hogy a szö ve ge zés ed dig is meg ha tá ro zó mér ték ben an go lul folyt, a mun ka do -
ku men tu mok a dön tés ho za ta li el já rás egyes sza ka sza i ban le for dí tás ra ke rül -
tek a hi va ta los nyel vek re. A re du kált sok nyel vû ség ben a hi va ta los nyel vi vál to -
za tok csak a do ku men tum el fo ga dá sa után, vagy köz vet le nül azt meg elõ zõ en
je len né nek meg. Ez azt je len te né, hogy a szö ve ge zé si nyelv/ek még na gyobb
súllyal bír ná nak a kö zös sé gi mun ka so rán, mint ed dig. A kér dés csu pán az,
hogy egy, vagy kor lá to zott szá mú, de több ilyen nyel vet ér de mes szö ve ge zé si
mun ka nyelv vé ten ni. A gya kor la ti as ság és ter mi no ló gi ai kö vet ke ze tes ség azt
kö ve te li, hogy egy ilyen nyelv le gyen.95 Oli vi er Mo ré te au a már sem le ges, az
an gol–ame ri kai kul tu rá lis mo del lek tõl és a com mon law rend sze ré tõl el sza -
kadt an golt tart ja erre a cél ra meg fe le lõ nek. Ez va ló já ban a je len le gi rend szer
fenn tar tá sát ered mé nyez né a szö ve ge zés te kin te té ben az zal a kü lönb ség gel,
hogy nem kö vet nék az egyes szö ve ge zé si fázisokat a fordítások.

A kor lá to zott sok nyel vû ség nek egy még kor lá to zot tabb vál to za ta len ne
az a meg ol dás, ahol va ló já ban csak a köz vet le nül al kal ma zan dó jog for rá sok
(alap szer zõ dé sek, ren de le tek) és az egye di, il let ve ál ta lá nos ér vé nyû, át ül te -
tést nem igény lõ ha tá ro za tok je len né nek meg hi te les vál to zat ban a hi va ta los
nyel ve ken, míg az irány el vek, át ül te tést igény lõ ha tá ro za tok és a lágy jog for rá -
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sai a kö zös mun ka nyel ven je len né nek meg, azok nak a for dí tá sa it a tag ál la -
mok tá jé koz ta tó jel leg gel, de min den hi te les ség nél kül, el ké szít het nék.96

Az éssze rû en re du kált mun ka nyel vi rend szer már rég óta élõ pél da az eu -
ró pai in téz mény rend szer ben, hi szen az Eu ró pai Bí ró ság mun ka nyel ve a fran -
cia, füg get le nül at tól, hogy az eset min den nyelv re le for dí tás ra ke rül és au ten -
ti kus nyel ve az el já rás nyel ve lesz. Az egy nyelv hasz ná la tá nak prak ti kus és
jogi okai vol tak: az íté le tek jogi pon tos sá gát és ter mi no ló gi ai egy ér tel mû sé gét 
hi va tott biz to sí ta ni.97

A je len le gi sok nyel vû sé gi rend szer ha té kony sá gát nem csak a bõ ví té sek
las sít hat ják, ha nem a kö zös sé gi ha tás kö rök fo lya ma tos ki szé le se dé se is.98 Egy -
re szé le sebb kör ben, egy re több te rü le ten és egy re na gyobb mennyi ség ben
kel le ne egy re több nyel ven ele get ten ni a nyel vi jog egyen lõ ség nek. Ez idõ vel
a rend szer el le he tet le nü lé sé hez ve zet het.

A sok nyel vû Eu ró pá nak azon ban úgy kell to vább fej lõd nie, hogy ne kér -
dõ je lez ze meg azt az el vet, amin nyug szik. Ez a sok nyel vû ség fenn tar tá sát, de
egy út tal meg újí tá sát is je len ti.99
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RÉKA SOMS SICH

The qu es ti on of lan gu a ge in the prac ti ce of EU ins ti tu ti -
ons (iden ti fy ing and ra i sing prob lems)

This work is part of a comp re hen si ve stu dy de a ling with a lar ger and wi der ran -
ge of is su es. It exa mi nes, wit hin the con text of ef fi ci en cy in lan gu a ge equ a lity and
the func ti on of the re gu la to ry sys tem, to what ex tent na ti o nal lan gu a ges can ap pe ar
equ ally in Eu ro pe an-le vel re gu lat ion, how much and to what ex tent the Un ion’s
leg al me a su res can be ava i lab le in all the lan gu a ges and how far the se lan gu a ges can
en joy equ al sta tus in eve ry-day work. Thus it re vi ews the pos sib le al ter na ti ves of
com mu ni ca ti on on a Eu ro pe an le vel from eve ry day and pro fes si o nal com mu ni ca ti -
on to bin ding leg al re gu lat ions. It also out li nes the pos sib le uni-lin gu al, mul ti-lin -
gu al and li mi ted mul ti-lin gu al mo dels. In ad di ti on, it exa mi nes the func ti o ning of
the pre sent EU lan gu a ge sys tem, the ori gins of its for mat ion and con ti nu ity, and
also the cri ti cal po ints in its func ti o ning. Con cer ning the se cri ti cal po ints, the prob -
lem of the mo del’s comp re hen si ve ness and li mi ta ti ons ari ses with re fe ren ce to the
role of mi no rity lan gu a ges wit hin the sys tem and the new chal len ges which can not
be neg lec ted, eit her in the ir qu an tity or the ir qu a lity, in re lat ion to EU en lar ge -
ment.
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