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„Vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvün

ket, a magyar kultúrát, a magyarországi nemzetiségek 
nyelvét és kultúráját [...] ápoljuk és megóvjuk. ”

Az Alaptörvény tehát a korábbi „nemzeti kisebbség” 
helyett az 1868-as törvényben szereplő „nemzetiség” 
fogalmához tér vissza és egyben kinyilvánítja, hogy „a 
velünk élő nemzetiségek a magyar politikai közösség ré
szei és államalkotó tényezők.” A nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény is kimondja: „Magyar
ország védelemben részesíti a nemzetiségeket, biztosítja 
saját kultúrájuk ápolását, anyanyelvük használatát, az 
anyanyelvű oktatást, a saját nyelven való névhasználat 
jogát, kollektív részvételüket a közéletben, elősegíti a 
kulturális autonómiájuk megvalósulását, garantálja a va
lós közösségeik önigazgatáshoz, önkormányzatisághoz 
való jogát”. Lehetőség van például arra, hogy bármely 
hazai nemzetiséghez tartozó országgyűlési képviselő 
anyanyelvén szólaljon fel a törvényhozásban.

A globalizált világban bábeli zűrzavar van. Világrend 
helyett egyes gondolkodók, mint Todorov, világméretű 
rendetlenségről beszélnek. Ebben a helyzetben minden
ki identitását keresi. Az identitáshoz azonban nem be
zárkózásra, hanem éppen dialógusra van szükség. Pár
beszéd és önazonosság: e kettő dialektikájából születhet

Jog_________
egy újfajta rend. A közvetítés e bonyolult folyamatában 
nem nélkülözhető a jog: olyan nemzeti és nemzetközi 
jogalkotás, amely képes a nyelvi jogokat meghatároz
ni, biztosítani és érvényesülésüket előmozdítani. Ennek 
egyetlen módja az, ha nem csupán a jogalkotásban, ha
nem a mindenkori állami szervezetrendszer egyedi dön
téseiben is érvényesülnek a nyelvi jogok. Megfogalmaz
hatunk egy ennél általánosabb elvárást is: a mindenkori 
közigazgatás akkor tudja garantálni a nyelvi jogok, és 
általában az alapvető jogok érvényesülését, ha döntései 
egyúttal a nyelv szabályainak is alárendeltek. Alapvető 
tehát, hogy a jogalkalmazás is illeszkedjen a magyar 
nyelv szövetébe, nem csak a jogszabályok, de az azok 
alapján hozott döntések is legyenek közérthetőek, vilá
gosak, egyértelműek. Az Igazságügyi Minisztérium el
kötelezett mindkét cél teljesítése mellett. Mert a nyelv a 
kultúra, az identitás része, sőt, teremtője is egyben. A jog 
pedig identitásunk, értékeink leképeződése kell, hogy le
gyen a nyelv eszközeivel.

E gondolatok jegyében kívánok mindannyiunknak 
eredményes szimpóziumot.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Andrássy György

Hány hivatalos nyelve 
volt Magyarországnak az 

1868. évi XLIV. tc. szerint?
1. Bevezetés

A
 nemzetiségi egyenjogúság tárgyában elfogadott 
1868. évi XLIV. törvénycikkről kezdettől fogva 
eltérnek a vélemények, azt azonban ma már álta
lában elismerik, hogy a törvény a maga korában előremu

tató volt. Ugyanakkor jó ideje uralkodik az a nézet, hogy 
a törvényt nem vagy csak alig hajtották végre. Ez a tanul
mány új érvekkel erősíti meg azt a nézetet, hogy a törvény 
előremutató volt, ugyanakkor megkérdőjelezi a törvény 
végrehajtására vonatkozó uralkodó véleményt.

Az 1868. évi törvénycikk címe szerint a nemzetiségi 
egyenjogúságról szól, rendelkezései azonban szinte ki
zárólag „az országban divatozó különféle nyelvek” hasz
nálatát, illetve hivatalos használatát szabályozták. Ez jól 
mutatja, hogy a közgondolkodásnak megfelelően -  „nyel
vében él a nemzet” -  az egyes nemzetiségeket elsősorban 
nyelvükkel definiálták, valójában nyelvnemzetiségekként 
fogták fel őket.
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A nyelv ma is előkelő helyet foglal el a különféle nem
zet- illetve nemzetiségdefiníciókban, mindazonáltal ma 
már az olyan törvényeket, amelyek főleg nyelvi rendelke
zésekből állnak, nyelvtörvényeknek nevezik. Sok ország
nak van nyelvtörvénye, s a nemzetközi jog is tartalmaz a 
nyelvhasználatra vonatkozó előírásokat. A nyelvi jogalko
tás kiterjedtségét és fontosságát jelzi, hogy e jogalkotás 
eredményét, a nyelvekkel összefüggő joganyagot ma már 
gyakran meg is nevezik: nyelvjognak hívják, s így hívom 
én is.

A nyelvjog -  ahogy én felfogom1 -  nem jogág, de 
egy sajátos jogterület, amely magában foglalja bizonyos 
nyelvi jogok elismerését, a hivatalos nyelv vagy nyelvek 
megnevezését, valamint a részletszabályok, köztük a tör
vényhozás, a kormányzati szervek, az igazságszolgálta
tás, a közoktatási intézmények és az egyéb állami szervek 
nyelvhasználatára, s a hivatalos földrajzi és intézményi 
megnevezések nyelvére vonatkozó előírásokat. A nyelv
joghoz tartoznak az állampolgársággal, a kisebbségi vagy 
regionális nyelvekkel, ezek védelmével, a bevándorlók 
nyelveivel összefüggő előírások, az idegen nyelvek tanu
lására, tanítására és használatára, s a jelnyelvekre irányadó 
szabályok is. Ezek és a hasonló normák összessége alkotja 
az egyes államok nyelvjogát.

Mint említettem, a nyelvi jogalkotás nem merül ki az 
államok belső jogalkotásában: a nemzetközi jogalkotók is 
alkotnak ilyen tárgyú rendelkezéseket, s ily módon létezik 
nemzetközi nyelvjog is. Ebbe főleg két nagyobb norma
csoport tartozik: egyfelől azok a szabályok, amelyek az



államok nyelvi jogalkotása és jogalkalmazása számára ír
nak elő mintákat, másfelől pedig azok a szabályok, ame
lyek a nemzetközi egyezmények hiteles vagy szerződési 
nyelvére, nyelveire, valamint a nemzetközi szervezetek 
hivatalos nyelvére, nyelveire, valamint munkanyelvére, 
munkanyelveire vonatkoznak.

Van végül egy különleges, több tekintetben sui gene- 
ris jog, az Európai Unió joga, s ezen belül szintén találni 
olyan szabályokat, amelyek egy sajátos nyelvjogot alkot
nak: az Európai Unió nyelvjogát.

Az 1868. évi XLIV. törvénycikk ebbe az elnagyoltan 
felvázolt nyelvjogba, illetve ennek kialakulástörténetébe 
illeszkedik, s ezért ez a tanulmány a továbbiakban így 
vizsgálja.2

2. A tetszés szerinti nyelvhasználat, 
avagy a nyelvszabadság elismerése

Az 1868. évi XLIV. törvénycikknek van egy kevés figye
lemben részesülő alapállása: az, hogy csak „az országban 
divatozó különféle nyelvek hivatalos (kiem. -  A. Gy.) 
használatára” vonatko
zik, e nyelvek magán
használatára nem, sőt a 
magánhasználat szabá
lyozásának lehetőségét 
a törvény preambuluma 
úgyszólván ki is zár
ta, s ennek megfelelően 
a törvény a magánéleti 
nyelvhasználatra csak a 
közélet és a magánélet 
érintkezési pontjain tar
talmaz rendelkezéseket, 
s ezek is inkább csak ma
gyarázó jellegűek.

Miért fontos a tör
vénynek ez az alapál
lása? Azért, mert ezzel 
a törvény az országban 
divatozó nyelvek ma
gánhasználatát tetszés 
szerintinek, azaz sza
badnak ismerte el, más 
szóval hallgatólagosan 
elismert egy szabad
ságjogot: a magánéleti 
nyelvszabadságot. És 
véleményem szerint ez 
a törvény egyik nagy 
erénye, előremutató vo
nása. Ez a véleményem 
persze némi magyará
zatra szorul, hiszen a 
nyelvszabadság ma sem 
tartozik a széles körben ismert és elismert szabadságok 
közé.

Hogy volt-e bármilyen hatása a törvény említett alap
állására az 1831. évi belga alkotmánynak, nem tudom, az 
viszont tény, hogy a belga alkotmánynak ugyanez volt az 
alapállása; a belga alkotmány 23. cikke ugyanis így hang
zott:

„Belgiumban a beszélt nyelvek használata tetszés sze
rinti; a nyelvhasználatot csak törvény szabályozhatja, 
és csak a hatósági aktusok és a bírósági ügyek tekin- 
tetében.”3

Világosan látszik, hogy a hatósági és bírósági nyelv
használat, illetve a hivatalos nyelvhasználat körén kívül 
mind a belga, mind a magyar szabályozás a tetszés sze
rinti nyelvhasználat talajára helyezkedett, vagyis elismert 
egy korábban még felfedezetlen, ismeretlen szabadságot, 
a nyelvszabadságot. Éppily világos azonban az is, hogy 
sem a belga alkotmány, sem a magyar törvény nem neve
sítette ezt a szabadságot.

Fölvethetné persze valaki, hogy valójában nem nyelv
szabadságról, hanem csupán nyelvhasználati szabadságról 
van itt szó, és ez így is van. Am a nyelvhasználat szabad
sága maga után vonja a nyelvszabadságot is. Ha ugyan

is valaki körülményei 
megváltozása folytán 
már nem az anyanyelvét 
használja, hanem egy 
másik nyelvet -  mert 
például gyermekkorában 
az anyanyelvétől eltérő 
nyelvű vidékre került -, s 
egy idő után már jobban 
is beszéli, és szívesebben 
is használja ezt a másik 
nyelvet, mint az anya
nyelvét, akkor aligha le
het tőle elvitatni a jogot, 
hogy már ezt a másik 
nyelvet tekintse inkább 
a saját nyelvének, azaz 
nyelvet váltson. Ez pedig 
már nem csupán a nyelv
használat szabadsága, 
hanem nyelvszabadság: 
a nyelv magtartásának és 
megváltoztatásának sza
badsága. Olyan ez, mint 
a vallásszabadság és a 
vallás szabad gyakorlá
sa. Vallásszabadságnak 
szűkebb értelemben a 
vallás megtartásának és 
megváltoztatásának sza
badságát, azaz a vallás 
megválasztásának sza
badságát nevezzük, a 
tágabb értelemben fel

fogott vallásszabadságba azonban már beleértjük a vallás 
szabad gyakorlását is.
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Mindehhez most már csak annyit, hogy a belga alkot
mány szóban forgó rendelkezése ma is hatályban van (az 
alkotmány 30. cikkének szövegeként), s ez a tény ön
magában is elegendő lenne annak a véleményemnek az 
alátámasztására, hogy a nyelvszabadságot komolyan kell 
venni.4 Vannak azonban más tények is, amelyek alátá
masztják ezt a véleményt.

Az első világháború után létrehozott nemzetközi ki
sebbségvédelmi rendszer általános anyagi joga szintén 
elismerte a nyelvszabadságot a következő rendelkezéssel:

„Egyetlen... állampolgár sem korlátozható egyetlen 
nyelv szabad használatában sem a magán- vagy üzleti 
forgalomban, a vallás, a sajtó útján történő vagy bár
milyen természetű közzététel terén vagy a nyilvános 
gyűléseken.”5

A kisebbségvédelmi rendszer irodalmában e rendelkezést 
sokan félreértették külföldön és itthon egyaránt, többnyi
re úgy, hogy a nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek
nek a saját nyelvük használatához való jogaként fogták 
fel,6 holott a szövegből egyértelműen kitűnik, hogy ez 
nem egy kisebbségi jogot, hanem egy minden állampol
gárt megillető jogot ismert el, mely nem csupán a saját 
nyelv, hanem bármely nyelv szabad használatára vonat-

Jog_________
történeti szemle ''

kozott. Más szóval a rendelkezés egy szabadságjogot is
mert el, a nyelvhasználat szabadságát -  ahogy azt Buza 
László már 1930-ban megállapította7 - , s ezzel volta
képpen elismerte a nyelvszabadságot is. Megjegyzem, a 
rendelkezést egy ismert mai kommentátor, Xabier Arzoz 
szintén a nyelvszabadság elismeréseként fogja fel.8

A nemzetközi kisebbségvédelmi rendszer általános 
anyagi joga, s benne az idézett rendelkezés 14 államot 
kötelezett, s ily módon a két világháború között immár 
15 államban számított alapvető jognak a nyelvszabad
ság. Egyébiránt ez a rendelkezés is hatályban van még, 
igaz, már csak Ausztriában.9

Utalnom kell azonban három újabb fejleményre is. Az 
első az, hogy az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága kanadai 
panaszok nyomán 1993-ban kimondta, hogy a Polgári 
és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának a 
vélemény és a kifejezés szabadságát elismerő 19. cikke, 
s közelebbről a cikk (2) bekezdése magában foglal
ja az egyének „kifejezési szabadságát az általuk 
választott nyelven”.10 Ez ismét a nyelvszabadság 
elismerését jelenti, igaz, csak egy esetjogi véle
ményben, viszont a nemzetközi jog egyik leg
fontosabb okmányának alkalmazási körében és 
megerősítve a Bizottság Általános Magyarázatá
val is.11

Gesetz-Sammlung
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A második fejlemény a Dél-Afrikai Köztársaság 
1996-ban elfogadott alkotmányának 30. cikke, mely 
szerint „mindenkinek joga van ahhoz, hogy a választása 
szerinti nyelvet használja”.12 Ez ismét a nyelvszabadság 
elismerése, s a rendelke
zés szintén hatályban van.

A harmadik és talán 
legfontosabb fejlemény 
végül az, hogy a svájci al
kotmány 18. cikke 1999 3 BMP K A
óta így hangzik: „A nyelv
szabadság biztosított.”13 
Ez ugyanis azt jelenti, 
hogy van már egy olyan 
ország, amelynek alkot
mánya már néven nevezve 
is elismeri a nyelvszabad
ságot.

A mondottak tükré
ben a jogfejlődés iránya a 
nyelvszabadság mind szé
lesebb körű és egyre kife
jezettebb elismerése felé 
mutat. Ebből következően 
az 1868. évi XLIV tör
vénycikknek az az alap
állása, hogy az országban 
divatozó nyelvek magán
használatát tetszés sze
rintinek tekintette, s ezzel 
a világon az elsők között 
elismerte a nyelvszabad
ságot, rendkívül előremu- y Ey4H3iy
tató volt.
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y. KP. MHHHCTAPCTBO nPABOCY^HJA.

í o  THCKapwme yrapcKO-Kpa.LeBCKor CBeyiH.iHuiTa

1869,

3. A hivatalos 
nyelvek száma
A törvény a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában szüle
tett, viszont már 1. szakaszában kimondta, hogy „Ma
gyarország államnyelve a magyar”, a további szakaszok 
némelyike pedig az állam hivatalos nyelveként említi a 
magyar nyelvet. E rendelkezések tükrében egyértelmű
nek látszik, hogy Magyarországnak egyetlen államnyel
ve, illetve egyetlen hivatalos nyelve volt: a magyar. Ez 
pedig éppenséggel nem a nemzetiségi egyenjogúság jele: 
az egyenjogúsághoz ugyanis az kellett volna, hogy a tör
vény államnyelvvé, illetve hivatalos nyelvvé nyilvánítsa 
az országban élő többi nemzetiség nyelvét is. Erre azon
ban akkortájt még nem igazán volt példa a világon,14 
így nem kell különösebben csodálkoznunk azon, hogy 
a magyar törvényhozás a nemzetiségi egyenjogúság kér
désében „külön szabályok”15 megalkotásáról döntött: 
olyan szabályok megalkotásáról, amelyek különböznek 
az egyes nyelvek hivatalos használatát illetően, s a leg
fontosabb ilyen „külön szabály” szerint a magyar nem
zetiség nyelve államnyelv, illetve hivatalos nyelv lett, a 
többi nemzetiségé pedig nem.

Érdemes azonban szemügyre vennünk a többi külön 
szabályt is. Ezek teljes áttekintésére e tanulmányban 
nincs tér, de talán néhány ilyen szabály kiemelése is ele
gendő bizonyos következtetések levonásához. Vegyük

mindjárt azt az 1. szakasz
bán lefektetett szabályt, 
miszerint „a törvények 
magyar nyelven alkottat
nak, de az országban lakó 
minden más nemzetiség 
nyelvén is hiteles fordítás
ban kiadandók”.

E szabály értelmében, 
ha csak az ún. országos 
nemzetiségekkel, tehát a 
magyar, német, horvát, 
román, szlovák, szerb és 
rutén nemzetiséggel szá
molunk, a magyar tör
vényhozás azt rendelte el, 
hogy az ország törvényeit 
az államnyelven kívül 
még további hat nyelven 
is közzé kell tenni hiteles 
fordításban. Ezzel pedig a 
magyar törvényhozás egy 
legkevesebb hétnyelvű 
jogrendszer létrehozását 
irányozta elő, s egyszers
mind egy legkevesebb 
hétnyelvű jogalkalmazás 
lehetőségét teremtette 
meg; erre pedig ekkoriban 
csak az Osztrák-Magyar 
Monarchia másik államá
ban, Ausztriában,16 s ké
sőbb is csak az Európai 
Gazdasági Közösségben, 
illetve az ebből létrejött 

Európai Közösségben, majd Európai Unióban találni 
példát.17

De valóban egy legkevesebb hétnyelvű jogrendszer 
megteremtésére és működtetésére készült a magyar ál
lam? Igen, és van egy erre utaló fontos jel már a törvé
nyek kihirdetéséről szóló 1868.évi III. törvénycikkben 
is; ennek 8. szakasza ugyanis így hangzott: „A ministe- 
rium gondoskodni fog, hogy minden törvény, kihirdeté
se után azonnal, a magyar korona országaiban divatozó 
nyelveken hiteles fordításokban is köztudomásra hozas- 
sék, s az illető törvényhatóságoknak megküldessék.” 

Térjünk most vissza az 1868. évi XLIV. törvénycikk 
rendelkezéseihez. A törvénycikk 2. szakasza értelmében 
a törvényhatóságokban a jegyzőkönyvvezetés nyelve a 
magyar mellett bármely más nemzetiség nyelve is le
hetett a testületi vagy bizottmányi tagok egyötödének 
kívánságára, a községekben pedig ez a szabály a jegy
zőkönyvi nyelv mellett az ügykezelési nyelvre is vonat
kozott (20. §). Ehhez kapcsolódott az a rendelkezés, mi
szerint az első fokú bíróságok a községek ügykezelési
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nyelvén ítélkeztek (7. §), s a magyar nyelven hozott má
sodfokú végzéseket, határozatokat és ítéleteket a 12. § ér
telmében kötelesek voltak a magyar mellett a felek által 
választott nyelven is kiállítani vagy kiadni (amennyiben 
e nyelv az első fokú bíróságnak ügykezelési, vagy a tör
vényhatóságnak valamelyik jegyzőkönyvi nyelve volt). 
Mindezeket csak megerősítette a törvény 6. és 20. szaka
sza; az előbbi előírta, hogy a törvényhatósági tisztvise
lőknek a községekkel, valamint a magánszervezetekkel 
és magánszemélyekkel való érintkezésükben lehetőleg 
ez utóbbiak nyelvét kellett használniuk, az utóbbi szerint 
pedig a községi tisztviselők a községbeliekkel való érint
kezésükben kötelesek voltak azok nyelvét használni.

Nézzük most a közoktatást. Erről már az 1868. évi 
XXXVIII. tc. 58. szakasza kimondta, hogy „minden nö
vendék anyanyelvén nyerje az oktatást, amennyiben ez a 
nyelv a községben divatozó nyelvek egyike”. Az 1868. 
évi XLIV tc. legfontosabb rendelkezését e tárgyban a 17. 
§ tartalmazta: eszerint az állami tanintézetekben a le
hetőségig gondoskodni kell arról, hogy a hon bármely 
nemzetiségű, nagyobb tömegekben együtt élő polgá
rai az általuk lakott vidékek közelében anyanyelvükön 
képezhessék magukat egészen addig, ahol a magasabb 
akadémiai képzés kezdődik. A 19. § szerint az országos 
egyetemben az előadási nyelv a magyar; azonban az or
szágban divatozó nyelvek és azok irodalmai számára, 
amennyiben még nem állíttattak, tanszékek állíttatnak. S 
hogy félreértés ne essék, a 26. § kimondta, hogy „vala
mint eddig is jogában állott bármely nemzetiségű egyes 
honpolgárnak éppen úgy, mint a községeknek, egyhá
zaknak, egyház-községeknek: úgy ezentúl is jogában áll 
saját erejökkel vagy társulás útján alsó, közép és felső 
tanodákat felállítani... Az ily módon létrejött művelődé
si és egyéb intézetek -  az iskolák azonban a közoktatást 
szabályozó rendeletek megtartásával -  az állam hasonló 
természetű és ugyanazon fokú intézeteivel egyenjogú
a k .  A magán intézetek és egyletek nyelvét az alapítók 
határozzák meg.”

A hivatalos nyelv fogalmának ugyan nem volt és ma 
sincs általános elfogadott definíciója, a törvények azon
ban eleve hivatalos irományok, s ily módon azok a nyel
vek, amelyeken ezeket vagy ezek túlnyomó többségét ki
hirdetik és közzéteszik, fogalmi okoknál fogva hivatalos 
nyelveknek minősülnek, legalábbis a jogalkotás szférá
jában. És hasonlóképpen, a bíróságok is eleve hivatalos 
szervek, s így azok a nyelvek, amelyeket hivatalos mi
nőségükben, eljárási nyelveikként használnak, fogalmi 
okoknál fogva hivatalos nyelvek, legalábbis az igazság
szolgáltatás körében. Eleve hivatalos szervek továbbá a 
közigazgatási hatóságok és az önkormányzati szervek, 
következésképpen azok a nyelvek, amelyeket hivatalos 
működésük során eljárási nyelveikként használnak, fo
galmilag hivatalos nyelveknek minősülnek, legalábbis a 
közigazgatás és az önkormányzati rendszer körében.

Nos, az 1868. évi XLIV. tc. mindezen hivatalos szfé
rákban széleskörűen előírta vagy lehetővé tette a magya
ron kívül minden más nemzetiség nyelvének hivatalos 
használatát. És nem úgy, hogy némely magyar törvénye
ket vagy ezek kivonatait kellett közzétenni minden más
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nemzetiség nyelvén is, hanem minden törvényt, éspedig 
hiteles fordításban, és a bírósági, közigazgatási és önkor
mányzati nyelvhasználat körében sem úgy, hogy e szer
vek előtt használni lehet a magyaron kívül a többi nem
zetiség nyelvét is, hanem oly módon, hogy e szerveknek 
eljárási nyelvekként kellett vagy lehetett használniuk e 
nyelveket. És e szabályok nyilvánvalóan egymásra épül
tek, egy logikus rendszert alkottak: ha ugyanis a törvé
nyek rendelkezésre állnak hét nyelven, nincs akadálya 
annak, hogy a bíróságok és a közigazgatási szervek al
kalmazzák is őket mind a hét nyelven, éspedig eljárá
si nyelvükként. Ezek után teljesen egyértelmű, hogy a 
törvény ugyan főleg „külön szabályok” útján, de hiva
talos nyelvi jogállással ruházta fel a magyaron kívül az 
országban élő minden más nemzetiség nyelvét is.

A közoktatás nyelvét egyes államok törvényei bele
értik a hivatalos nyelv terjedelmébe, mások nem. Az 
azonban biztos, hogy a közoktatási intézmények nyelv
használata nem a magánéleti nyelvhasználat szférájá
hoz tartozik, s hogy szoros összefüggés van a közokta
tás nyelvhasználata, valamint a jogalkotás, a bírósági, a 
közigazgatási és az önkormányzati rendszer hivatalos 
nyelvhasználata között, már csak azért is, mert az em
lített szervek hivatalnoki kara és tisztségét, mandátumát 
választás útján elnyerő személyi állománya is az oktatási 
rendszer közreműködésével újul meg időről időre. A leg
kevésbé sem véletlen tehát, hogy az egyes országokban 
a közoktatás nyelvei és a szűkebb értelemben vett hiva
talos nyelvek azonosak, vagy nagyfokú megegyezést 
mutatnak. És így volt ez Magyarországon is: az 1868. 
évi XLIV. tc. -  mint láttuk -  nem egyszerűen azt írta 
elő, hogy az ország nem magyar nemzetiségű, illetve 
nem magyar nyelvű polgárainak gyermekei külön tan
tárgyként tanulhassák saját nyelvüket, hanem azt, hogy a 
saját nyelvükön részesüljenek közoktatásban alapfokon 
és középfokon egyaránt; s a törvény még csak kötele
ző tantárggyá sem tette a magyar nyelvet a nem magyar 
tannyelvű alapfokú iskolákban.

Mindezek után immár megállapítható, hogy a magyar 
törvényhozás az 1868. évi XLIV. törvénycikk és más tör
vények rendelkezéseivel, köztük számos „külön szabály- 
lyal” valóban egy legkevesebb hétnyelvű jogrendszer, 
valamint egy legkevesebb hétnyelvű közoktatási rend
szer kiépítését és működtetését irányozta elő. Ez pedig 
azt jelenti, hogy Magyarországnak az 1868. évi XLIV. 
tc. értelmében nem egy államnyelve vagy hivatalos nyel
ve volt: a magyar, hanem legalább hét: a magyar, a né
met, a horvát, a szlovák, a román, a szerb és az orosz.

Összehasonlításul: az angol törvények már a 14. szá
zadtól kezdve kizárólagos nyelvvé tették az angolt a 
francia (mely a normannok nyomán honosodott meg) 
és részint a latin helyett a bíróságok szóbeli eljárásában, 
s a gimnáziumokban is az angol váltotta fel a franciát. 
Később a folyamat kiterjedt a hivatalos nyelvhasználat 
egyéb színtereire is, majd kiterjedt földrajzi értelem
ben is: Walesre, Skóciára és Írországra is. Franciaország 
1539-től tért át fokozatosan a latin nyelv hivatalos hasz
nálatáról a franciára, jóllehet ez idő tájt népességének 
még csak egy kis része volt francia ajkú. A 19. század
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derekán aztán mind Nagy-Britanniában, mind Francia
országban bevezettek egy olyan közoktatási rendszert, 
amely csak egyetlen oktatási nyelvet ismert: Nagy-Bri- 
tanniában az angolt, Franciaországban a franciát. Szó 
sem lehetett arról, hogy Nagy-Britanniában a walesiek, 
a skótok vagy az írek a sa
ját nyelvükön részesülje
nek közoktatásban, de még 
csak arról sem, hogy külön 
tantárgyként tanulhassák a 
saját nyelvüket. És hason
lóképp, Franciaországban 
sem tanulhattak a flaman- 
dok, bretonok, provanszá- 
lok, baszkok, korzikaiak és 
mások a saját nyelvükön a 
közoktatási intézmények
ben, s külön tantárgyként 
sem tanulhatták a saját 
nyelvüket. Ez a helyzet csak 
mintegy száz esztendő múl
tán kezdett szerényen, de 
egyértelműen az 1868. évi 
XLIV. tc. által is képviselt 
irány felé eltolódni.18

Mindazonáltal az 1868. 
évi XLIV tc. által biztosított 
nyelvi egyenjogúság sem 
volt teljes, és ez elégedet
lenséget szült a nemzetisé
gek, s még inkább a nemze
tiségi politikusok körében.
Ez az elégedetlenség, ha a 
fentiekben vázolt nagy-bri- 
tanniai és franciaországi 
állapotokat tekintjük, nehe
zen érthető. Volt azonban az 
elégedetlenségnek néhány 
más oka is, köztük a régi, mintegy 800 évig fennállt ma
gyar nyelvjog. E régi magyar nyelvjog értelmében Ma
gyarországnak a latin volt a fő hivatalos nyelve, a ma
gyar és a többi nemzetiség nyelve csak hellyel-közzel 
volt hivatalos használatban. Ez pedig azt jelentette, hogy 
a fő hivatalos nyelv senkinek sem volt az anyanyelve, s 
így elvileg teljes nyelvi egyenjogúság volt az országban 
mintegy 800 éven át.

Az 1868. évi XLIV. törvény új módon próbálta elér
ni a nemzetiségi, illetve nyelvi egyenjogúságot: azzal, 
hogy az ország névadó, s egyben legnagyobb nemze
tiségének a nyelvét tette hivatalos nyelvvé, az összes 
többi nemzetiség nyelvének hivatalos használatát pedig 
úgy szabályozta, hogy ezek a magyarhoz hasonló jog
állást élvezzenek. Ez a megoldás azonban nem érte el az 
egyenjogúságnak azt a fokát, amelyet a korábbi, a törté
nelmi magyar nyelvjog a latin hivatalos nyelvvel bizto
sított. Ezzel együtt Magyarországnak azért -  mint láttuk 
-  az 1868. évi XLIV. tc. rendelkezései, köztük „külön 
szabályai” értelmében nem csak egy hivatalos nyelve 
volt, a magyar, hanem legalább hét. De kiállja-e ez a

megállapítás a nemzetközi összehasonlítást is? Vegyünk 
néhány példát.

Belgiumban az alkotmány már 1831-ben elismerte a 
magánéleti nyelvszabadságot, a hivatalos nyelvről azon
ban hallgatott; erről egy korábbi rendelet szólt, éspedig

úgy, hogy az ország hivata
los nyelve a francia.19 Csak
hogy az ország lakosságá
nak mintegy a fele flamand 
ajkú volt, akik síkraszálltak 
nyelvük egyenjogúsításáért, 
és ezt mintegy 130 év el
teltével el is érték: néhány 
kisebb előírástól eltekint
ve teljesen megszűntek a 
vonatkozó „külön szabá- 
lyok”.20 Az első világhá
ború után Németországtól 
Belgiumhoz csatolt terület 
lakosságának nyelve, a né
met idővel szintén hivatalos 
nyelv lett bizonyos külön 
szabályok szerint.21

Svájcnak ma négy nem
zeti nyelve és szövetségi 
szinten három hivatalos 
nyelve, valamint egy „rész
legesen” hivatalos nyelve 
van; ez utóbbi a rétoromán.
A szövetségi jogszabályok 
közzétételéről szóló törvény 
14. cikke szerint a közzété
tel egyidejűleg történik a hi
vatalos nyelveken, németül, 
franciául és olaszul, a jog
szabály (2) és (3) bekezdé
se ugyanakkor kivételeket, 
vagyis „külön szabályokat” 

sorol fel; olyan kivételeket, amikor nem kötelező a jog
szabályok közzététele mind a három hivatalos nyelven.
A (4) bekezdés szerint viszont vannak joganyagok, ame
lyeket rétorománul is közzé kell tenni.22

Finnország csak a 20. században lett önálló állam, 
korábban Svédország, majd Oroszország fennhatósága 
alatt állt. Az országnak 1922 óta két nemzeti nyelv van, a 
finn és a svéd, és a jogszabályokat e két nyelven kell köz
zétenni. Kivételek, vagyis „külön szabályok” a különféle 
bizottsági jelentések esetében vannak, ezeket elég csak 
finnül közzétenni egy svéd összefoglalóval, ám ha a mi
nisztérium úgy véli, hogy a jelentés fontos a svéd nyelvű 
népesség számára is, akkor teljes egészében közzé kell 
tenni svédül is. Vannak ehhez hasonló fordított kivételek 
is; ugyancsak „külön szabály”, hogy a hadsereg vezény
lési nyelve kizárólag a finn.23 A számi nyelv használa
táról külön törvény rendelkezik, mely szintén „külön 
szabályokat” és igen erős szabályokat tartalmaz e nyelv 
hivatalos használatát illetően.24

Belgiumban, Svájcban és Finnországban tehát gya
korlatilag minden nemzetiség nyelve hivatalos nyelv, ám
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az egyes hivatalos nyelvekre nem teljesen ugyanazok 
a szabályok, hanem bizonyos esetekben „külön szabá
lyok” vonatkoznak. Éppen úgy, mint ahogy az 1868-as 
magyar törvény sem egyformán szabályozta a magyar 
és a többi nemzetiség nyelvének hivatalos használatát. 
E példák is alátámasztják tehát, hogy önmagában véve 
az a tény, hogy egy ország részben „külön szabályokkal” 
szabályozza hivatalos nyelveinek használatát, még nem 
kérdőjelezi meg e nyelvek hivatalos nyelvi mivoltát. 
Az eltérések persze a magyar törvényben még nagyob
bak voltak; Belgiumban és Svájcban viszont egy hosszú 
jogfejlődési folyamat eredménye a mai szabályozás, és 
szemben Belgiummal, ahol a 19. században még csak 
két nyelv egyenjogúsítása volt napirenden, Svájcban pe
dig csak három, Magyarországon hét, sőt ennél is több.

De vajon nem voltak-e a magyar törvényben túl na
gyok ezek az eltérések ahhoz, hogy a nem magyar nem
zetiségek nyelvei is hivatalos nyelveknek és ne csupán 
„részlegesen” hivatalos nyelveknek minősüljenek, mint 
amilyen ma a rétoromán jogállása Svájcban és a néme
té Belgiumban? Nos, jelenleg nincsenek általánosan el
fogadott mérővesszők egy ilyen kérdés eldöntéséhez, az 
azonban bizonyos, hogy az 1868. évi XLIV. tc. előírá
sai szerint a nem magyar nemzetiségek nyelvei erősebb 
hivatalos jogállást élveztek, mint az említett nyelvek a 
maguk államaiban ma. Ez pedig amellett szól, hogy a 
nem magyar nemzetiségek nyelvei nem „részlegesen hi
vatalos nyelvek”, hanem hivatalos nyelvek voltak. Ezt 
a megállapítást tovább erősíti a Dél-afrikai Köztársaság 
1996-os alkotmánya, mely 6. cikkének (1) bekezdésében 
felsorolja az ország hivatalos nyelveit, szám szerint 11- 
et. A 6. cikk (2) és (3) bekezdése viszont így hangzik:

„Elismerve népünk hazai nyelveinek történelmileg 
csökkentett használatát és jogállását, az államnak 
gyakorlatias és pozitív intézkedéseket kell tennie e 
nyelvek jogállásának emelése és használatának előse
gítése érdekében.

Az országos kormány és a tartományi kormányok bár
mely hivatalos nyelveket használhatják a kormányzás 
céljai érdekében, figyelembe véve a használatot, a 
gyakorlatiasságot, a költségeket, a regionális körül
ményeket és a népesség szükségleteinek és preferen
ciáinak egyensúlyát az ország egészében, illetve az 
érintett tartományban; de az országos kormánynak és 
minden egyes tartományi kormánynak legalább két 
hivatalos nyelvet kell használnia.”25

Ebből kiviláglik, hogy sem az országos kormány, sem 
az egyes tartományi kormányok nem kötelesek mind a 
11 hivatalos nyelvet használni: elegendő, ha csak kettőt 
használnak, s ezek kiválasztásában is van bizonyos moz
gásterük. Dél-Afrika hivatalos nyelveinek használatára 
tehát szintén „külön szabályok” vonatkoznak, és úgy 
tűnik, e külön szabályok jóval nagyobb eltéréseket en
gednek az egyes nyelvek hivatalos használatában, mint 
amilyen eltéréseket a magyar törvény engedett egykor. 
S minthogy nem szokták kétségbe vonni, hogy Dél-Af-
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rikának 11 hivatalos nyelve van, ez is azt erősíti, hogy 
Magyarországnak az 1868. évi XLIV tc. értelmében a 
magyaron kívül hivatalos nyelve volt a többi nemzetiség 
nyelve is.

A mondottak után már csak azon az alapon lehetne két
ségbe vonni, hogy Magyarországnak az 1868. évi XLIV 
tc. értelmében legkevesebb 7 hivatalos nyelve volt, hogy 
maga a törvény ezt nem mondta ki. Ám ezen az alapon el 
kellene fogadnunk azt is, hogy az Egyesült Államoknak 
szövetségi szinten egyáltalán nincs hivatalos nyelve, hi
szen az amerikai alkotmány hallgat e kérdésről, s éppígy 
el kellene fogadnunk, hogy Magyarországnak sem volt 
hivatalos nyelve 1949 és 2010 között, minthogy az ak
kor hatályos alkotmány szintén hallgatott e kérdésről. Ez 
azonban képtelenség lenne, hiszen az USA szövetségi 
törvényhozása, kormányzata és igazságszolgáltatása ki
zárólag angol nyelven működik, Magyarországon pedig 
magyarul működtek a megfelelő szervek 1949 és 2011 
között. Az tehát, hogy egy nyelv hivatalos nyelv-e egy 
államban vagy sem, objektív ismérvek függvénye, s így 
van ez akkor is, ha a hivatalos nyelvnek még nincs álta
lánosan elfogadott definíciója.

A fentiek szerint immár bizonyítottnak tekinthető, 
hogy az 1868. évi XLIV. tc. értelmében Magyarország
nak nem egy, hanem legalább hét hivatalos nyelve volt. 
Ezért helyesebb lett volna, ha az 1868. évi XLIV. tc. nem 
azt mondta volna ki, hogy Magyarország államnyelve és 
hivatalos nyelve a magyar, hanem azt, hogy Magyaror
szág első államnyelve és hivatalos nyelve a magyar, de 
államnyelve és hivatalos nyelve minden más nemzetiség, 
mindenekelőtt a német, horvát, szlovák, román, szerb és 
rutén nemzetiség nyelve is az e törvényben előírt módon. 
Ez felelt volna meg a törvény tényleges előírásainak.

4. A végrehajtás kérdése
Azzal az uralkodó véleménnyel, hogy az 1868. évi XLIV 
törvénycikket nem vagy alig hajtották végre, a fő bajom 
az, hogy nem látok mellette elég érvet, bizonyítékot. Pél
daként a három szlovák középiskola bezárását szokták 
emlegetni, de más nemzetiségeknek is voltak középisko
láik, s ezeket nem zárták be; az érv tehát még az oktatás 
körében sem alapozza meg az állítást. Megjegyzem, egy 
szláv nyelvekkel és e nyelvek modern történetével fog
lalkozó oxfordi kutató szintén úgy véli, hogy a végrehaj
tás kérdése részletes adatok hiányában nyitott.26

Magam e tárgyban kutatómunkára nem vállalkoztam, 
egyszer azonban az Országgyűlési Könyvtárban meg
kérdeztem, vannak-e állományukban 1868-tól kezdve 
nem magyar nyelvű kiadásai az Országgyűlés által alko
tott törvényeknek. Néhány hónappal később az olvasó
teremben egy kis kocsi várt, rajta úgy 25 könyv, s mint 
kiderült, ebből 16 ilyen kiadvány; ezek címlapját a jelen 
tanulmány mellékletként tartalmazza.27

A nem magyar nyelvű joganyagok voltaképpen tör
vénygyűjtemények: egy-egy év magyarországi törvé
nyeit tartalmazzák egy-egy nemzetiség nyelvén, 200
850 oldal terjedelemben. Hét évkönyv német, egy horvát



(ez csak egyetlen törvényt közöl 359 oldalon), négy szlo
vák, két román, egy szerb és egy orosz nyelvű. A kapcso
lódó irodalom szerint is e hat további nyelven adták ki 
1868-tól a törvényeket, 1881 -től azonban megjelentették 
a törvényeket olaszul is.28

Mindez persze még nem bizonyítja, hogy az 1868. 
évi XLIV. törvénycikknek azt a rendelkezését, hogy „a 
törvények magyar nyelven alkottatnak, de az országban 
lakó minden más nemzetiség nyelvén is hiteles fordítás
ban kiadandók”, maradéktalanul végrehajtották volna, 
az egész törvényét pedig még kevésbé. Az viszont tény, 
hogy volt végrehajtás, komoly mértékben és tartósan. 
A magam részéről csak azt nem értem, hogy ezek a té
nyek hogyan kerülhették el ennyire a tudomány, s külö
nösen a történettudomány figyelmét.
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Béli Gábor

A latin és a magyar jogi 
terminológia a XIX. század

közepéig

Béla Froa asszony és Farkas nádorispán szer
ződéséről 1181-ben adott levelében rendel
kezett a jelenlétén végbement aktusok írásba 

foglalásáról. E határozathoz köthető a királyi kancellária 
működésének kezdete.1 A kancellária királyi levéladó te
vékenysége a XIII. század elejétől vált rendszeressé. Ezzel 
együtt a hiteleshelyek (káptalanok és konventek), a nádor, 
az országbíró, majd a század végén a megyésispán, illetve 
vicéje és a négy megyei nemes bírótárs (a szolgabírók) 
hivatali kiadványai is megszaporodtak. A XIV. század má
sodik évtizedétől a levéladók már tömegével bocsátottak 
ki okiratokat. Ennek következtében ügyre, megörökített 
aktusra szabottan számos levéltípus jelent meg. A jogokat 
és kötelezettségeket megállapító rendelkezések, ügyletek, 
különféle peres vagy peren kívüli aktusok jogi lényegét 
állandósuló: hosszabb-rövidebb idő alatt kifejlesztett, 
majd tartalmában véglegesült formulák rögzítették, illetve 
hordozták.

1. A honi jogi terminológia kifejlődése
A levélszerkesztés alapos felkészülést, grammatikai, reto
rikai és jogi ismereteket követelt. A levéltípusok sokasodá
sával a szerkesztéséhez elvárt jogtudás megszerzését for- 
muláriumok, mintagyűjtemények segítették. A XV. század 
végéig ismert formuláriumok közül a legrégebbi és egy-
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ben a legjelentősebb az ArsNotaria, amit Kovachich Már
ton György tárt fel, és közölt 1799-ben a Formulae solen- 
nes styli in cancellaria, curiaque regum, foris minoribus, 
ac locis credibilibus, authenticisque regni Hungariae olim 
usati című gyűjteményében Anonymi ars notarialis for- 
mularia sub Ludovico I. rege Hungariae conscripta meg
jelöléssel. A mű szerzőjét Bónis György a Zala megyéből 
származó Uzsai János egri olvasókanonokkal, korábban a 
bolognai ultramontánok baccalaureus fokozatot szerzett 
rektorával azonosította, aki a jogkönyvet 1351-ben fejezte 
be.2 Az Ars Notaria szerkesztője ebben a gyakorlati (ha
zai) jogtanításra szánt formuláriumban a levéladók szerint 
csoportosított mintákat -  a típus változataival együtt közel 
kétszázat -  úgy mutatta be, hogy ott, ahol fontosnak tartot
ta, rövid, két-három, olykor több pontba szedett, a szóban 
forgó jogintézmény alapismérveit fejtegető magyaráza
tokkal szolgált, illetve megfelelő grammatikai szabályok
ra figyelmeztetett. A módszer a bolognai ars dictandi 
iskola hagyományát követte: a magiszter, miután ledik
tálta a mintát a tanulónak, ellenőrizte az elkészült leve
let, szóban rámutatott a jogi problémára, sajátosságra, és 
erre tekintettel a szükséges formulázására. Az Ars Notaria 
szerkesztője különös figyelmet fordított ajus scriptum (az 
írott jog, azaz a kánonjog) szerint a helyes megoldások 
bemutatására is a hazai gyakorlattal szemben. Mivel az 
Ars Notaria a magyarországi szokásjog tankönyve volt 
(beleértve a provinciális, leegyszerűsített kánonjogot is), 
leendő kancelláriai, hiteleshelyi, városi, illetve megyei 
törvényszéki jegyzők képezésére szolgált segédeszközül.3

Az Ars Notaria módszerét követte az 1460-1470 kö
zött keletkezett, kiadatlan, Bónis György részleges fel
dolgozásából ismert Somogyvári Formuláskönyv.4 A XV. 
századból fennmaradtak közül két további formulárium 
érdemel figyelmet, amiket Kovachich Márton az Ars No- 
tariával együtt tett közzé. Az egyik a Nyírkállói Tamásnak 
tulajdonított formuláskönyv: Thomae de Nyrkálló stylus 
cancellariae Mathiae I. regis Hung[ariae]. Szerzője, 
ahogy későbbi kutatások kétséget kizáróan igazolták, Ma-
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