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1.Azemberi jogok

1Az 1945-ben elfogadott
United Nations Charter.

2Az 1948-ban elfogadott
Universal Dec/aration of
Human Rights.

3 Az 1966-ban elfogadott
International Covenant on
Economic, Social and
Cultural Rights.

2. Mi a nyelv? Minek
az eszköze?

A nyelvi jogokról
A nyelvész szemével

Az ember és a polgár jogai a középkori politikai intézményekkel
szemben jöttek létre. A francia forradalom idején az új világ polgá
rainak egyéni és szabadságjogait nyilvánították ki, hogy megvédjék
az állammal szemben, illetve, hogy olyan államot hozzanak létre,
amely tiszteletben tartja polgárainak szabadságát. Ezt nevezik az
emberi jogok első nemzedékének.

A II. világháború után az Egyesült Nemzetek Alapokmánya,1

majd yedig az ENSZ által elfogadott Emberi jogok egyetemes nyilat
kozata jelenti az új korszakot, amely azonban csak 1966-ban, a Gaz
dasági, szociális és kuliurális jogok egyezménye3 által teljesedett ki. Ez
zel vette kezdetét az a folyamat, amely az emberi jogok szféráját
igyekezett kiterjeszteni a politikán túli kérdésekre. Kialakultak a
játszma szereplői: a jogaikkal rendelkező emberek (úgy is mint egy
állam polgárai), a jogokat biztosítani köteles államok, valamint az
ENSZ - később a regionális szervezetek - mint az emberiség egé
szének nemzetközi képviseleti szervezete, amely garantálja, betar
tatja ezeket a jogokat, és megsértésüket szankcionálja.

Az emberiség nagyszabású kérdéseinek "emberjogi" megfogal
mazása az emberi jogok harmadik generációjával folytatódott. Em
beri jogként javasolták a fejlődéshez, a békéhez, a kommunikáció
hoz, a mássághoz, az elfogadható kömyezethez, az emberiség kö
zös örökségéhez és a humanitárius segítséghez való jogot.

Hangsúlyozni kell, hogy a már elfogadott emberi jogok egyéni
jellegűek: egyes emberekhez kapcsolódnak.

A nyelvi jog egyike az (emberi jogok harmadik nemzedékébe
javasolt) emberi jogoknak. Ebből az is következik, hogy a nyelvi
jogok egyéni emberi jogok. Látni fogjuk azonban, hogy ebben a
szemléletben alapvető problémát jelent, hogy a nyelvi emberi jog
esetében két szféra tartozik össze: az emberi jog az egyes ember
hez kapcsolódik, a nyelv viszont több vonatkozásban közösségi
jelenség.

A 'nyelv' többértelmű műszó. A nyelvet elsősorban eszköznek
tekintem, bár sokan hangoztatják, hogy a nyelv csak a kommuni
káció eszköze (s ebben a minőségében társadalmi jellegű). A kom
munikációnak vannak egyéb eszközei is; a nyelv azonban nélkü
lözhetetlen az emberi kommunikációban. A nyelv ezen kívül a
megismerés eszköze is. Ez emberi jogi szempontból is fontos.

A nyelv a cselekvésnek is eszköze; erre a viszonylag fiatal "be
szédaktus-elmélet" hívta fel a figyelmet: egyes események azáltal
keletkeznek, hogy kimondjuk őket. (Ide sorolható az is, hogy a
nyelv az uralom eszköze lehet.)
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3. Mi a tartalmuk a
nyelvi jogoknak?

3.1.A FIPLV nyelvi
jogi deklarációja

4 FIPLV Proposed
Artic/es forA Universal

Charter of Basic Human
Language Rights (1991.

augusztus 28.).

3.2. A PEN
Club/ClEMEN tervezett

nyelvi jogi deklarációja

A nyelv eszköze a kollektív identitásnak; a modem európai
nemzetállamok identitásanak fő eszköze a nyelv, A nyelv ebben
az esetben egy embercsoport jelképe.

(A nyelvészek még egyéb aspektusokat is számon tartanak,
például a nyelvet az egyéni identitás hordozójának is tekintik.)

Amikor a szakemberek a nyelv társadalmi aspektusairól be
szélnek, akkor túlnyomóan a kollektív identitás eszközére vonat
koznak az állításaik. Azt hiszem, 'hogy egyéb aspektusokat is
hasznos figyelembe venni.

A nyelvi jogok tartalmát az 1991. évi pécsi deklaráció, valamint
az 1996 júniusában Barcelonában elfogadásra javasolt PEN-Club
deklaráció segítségével próbálom meg bemutatni.

1987-ben a brazíliai Recifébe hívták össze az első tanácskozást
a nyelvi emberi jogokról, amelyen nyelvészek, jogászok, kulturá
lis antropológusok, pedagógusok, szociológusok (s néhány dél
amerikai indián törzs képviselői) vettek részt. Ennek a tanácsko
zásnak nagyon egyszerű a konklúziója: szükség van olyan ENSZ
deklarációra, amely biztosítja - az emberi jogok formájában - a
nyelvi jogokat. Nyilvánvalóvá vált, hogy ennek a célnak az eléré
se hosszú előkészítést igényel, s az út az UNESCO szervezetén át
vezet. A kezdő lépéseket magára vállalta a Fédération Internatio
nale des Professeurs de Langues Vivantes (FIPLV), amely néhány
éves műhelymunka után 1991-ben Pécsett rendezett szimpóziu
mán alkotta meg deklarációját.t Ez az anyanyelv, az állam hivata
los nyelve megszerzésének, továbbá az írástudatlanság, illetve a
nyelvi hátrányok leküzdéséhez való jogot deklarálja. Ezekhez tár
sul egy vagy több - egyénileg választott - idegen nyelv tanulá
sának a joga, valamint az a jog, hogy mindenki hozzáférhessen
bármelyik nyelvhez. Annak jogát is kinyilvánítja, hogy bárki azo
nosíthassa magát bármelyik nyelvvel: ezen a nyelven részesülhes
sen oktatásban; szólásszabadását bármelyik nyelven gyakorolhas
sa. S végül mindezekrőlgondoskodni kell az iskolai oktatáson kí
vül is.

Maga a kezdeményezés nem annyira az óhajtott módon (vagy
is az UNESCO keretében) folytatódott, hanem a kutatásban és a
felsőoktatásban: az emberi nyelvi jogok témája elismert fejezetévé
vált a szociolingvisztikának, ennek a fiatal diszciplínának, amely
tartalmazza a nyelvpolitika nyelvészeti vizsgálatát is.

A Nemzetközi PEN Club Fordítási és Nyelvi Jogi Bizottsága
néhány éve vette át a stafétabotot. Munkájukat egy barcelonai 
katolikus színezetű - kisebbségi kutatóközpont, a CIEMEN fogja
össze (saját, a nyelvi jogokra és törvénykezésre irányuló tevé
kenységének keretében). Nem véletlen, hogy épp Barcelonából in
dult ki ez a kezdeményezés: a katalánok teljes nyelvi jogainak
visszaszerzése korunk nyelvpolitikájának egyik legtanulságosabb
eseménye volt. A ClEMEN-féle tervezetnekf ebből a kedvező

helyzetéből adódnak a problémái.
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sConferencia mundial de
drets lingüístics.

Conférence mondial de
droits linguistiques. World
Conference on Linguistic
Rights. International PEN

& ClEMEN, 1996.

4. Mi a nyelvi emberi
jogok helye azemberi
jogok rendszerében?

5. A nyelvi jogok
egyéni, illetve kollektív

jellege

A barcelonai tervezet a nyelvi jogokat egy adott térségben tör
ténetileg kialakult "nyelvi közösség"-hez rendeli hozzá; "nyelvi
csoport"-nak tekintik a bevándorlókat, a menekülteket, a depor
tált személyeket és a szórványban élőket. Elidegeníthetetlen sze
mélyes jognak tartják a saját nyelv és név használatát, a saját ere
deti közösséghez tartozókkal való egyesülésnek, valamint a kul
túra fenntartásának és fejlesztésének jogát, a két 1966-beli ENSZ-ok
mányban elismert egyéb jogokat. Egyértelműen kollektív jognak te
kintik a nyelvi jogokat: tehát a csoporthoz tartozók személyes jogain
felül még magának a nyelvi csoportnak is joga van például arra,
hogy nyelvét és kultúráját tanítsák neki, hogy nyelve és kulturája je
len legyen a médiumokban, s hogy respektálják nyelvüket.

E dokumentum némileg megkésett az európai intézmények ál
tal elfogadott emberi jogi normákhoz képest.

A nyelvi jogok szempontjából döntő fontosságú az anyanyelv
használatának joga. Ez közvetlenül összefügg a gondolat- és véle
ménynyilvánítás jogával, a törvény előtti egyenlőséggel, a közü
gyekben való részvétel jogával. Összefüggésbe hozható az emberi
méltóságoz, a magánélethez való joggal, a vallásszabadsággal, az
oktatás és rnűvelődés jogának egészével (beleértve a mindenféle
szintű iskolák és kulturális intézmények alapításának jogát), a tu
dományos kutatás szabadságával, a személyes adatokkal való
szabad rendelkezés jogával (beleértve a személynevet), valamint a
gyermekjoggal. (A kommunikációs hátrányok leküzdésének joga mind
azon területekkel összefügghet, amelyeket az anyanyelvvel kap
csolatban már említettem. Ezekhez még hozzáadható a testi ép
séghez való jog és hangsúlyosan a gyermek-jog.)

Az állam hivatalos nyelvének elsajátítása, valamint az idegen nyel
vek szabad választásának és tanulásának a jogát - mint nyelvi jog
ismét a gondolat- és véleménynyilvánítás jogával, a törvény előtti

egyen1őséggel, a közügyekben való részvétel jogával, a vallásszabad
sággal, az oktatás és művelődés jogának egészével és a tudományos
kutatás szabadságával hozhaljuk kapcsolatba.

Amennyiben az egyéni nyelvi emberi jogok közé beiktatják az
idegen nyelvek szabad választásának és tanulásának jogát, akkor az
kapcsolatba hozható a gondolat- és véleménynyilvánítás jogával,
a szabad mozgás és tartózkodási hely megválasztásának jogával,
s talán a menekültek jogaival is.

A fenti jogokat nemzetközi "eszközök" fejlett rendszere állapítja meg.
Szükség van azonban arra is, hogy mindezek a jogok szerepeljenek az
egyes államok alkotmányában is; s arra is, hogy az állampolgárok 
már felnövekedésük idején - megisrneIjék ezeket a jogokat (ami újra az
oktatás központi szerepére hívja fel a figyelmünket).

Kiindulópontunk az volt, hogy a nyelvi jogok egyéni emberi
jogok. A barcelonai deklaráció tervezetéből láthatjuk, hogy egy má
sik felfogás a nyelvet beszélők történelmi-földrajzi közösségéhez,
illetve minden egyéb esetben a nyelvet beszélők csoportjához kí-

503



6VÖ.: Kovács Péter: A
regionális vagy

kisebbségi nyelvek
európai chartája.

(Aláírás után, ratifikálás
előtt.) MTA Állam- és

Jogtudományi Intézet:
Budapest, 1993, 68. (A

könyvben olvasható a
Charta szövege magyar

fordításban.)

6. Az anyanyelven
folyó oktatás tartalma

7 A .vemakuláris elv"
kifejtésére vö. The Use

of Vernacular
Languages in:

Education, Unesco,
1953, Paris.

vánja hozzárendelni a jogokat. A jogokat természetesen az adott
közösség (csoport) tagjai gyakorolják vagy közvetlenül, vagy meg
bízottjaik útján. A nyelv azonban létrehozza ezt a közösséget (em
bercsoportot), keretül szolgál a közösség (embercsoport) életének.

Voltaképpen arról van szó, hogy egy nyelvi alapú nemzeti/etnikai
közösség bizonyos jogai válnak nyelvi jogokká. Önmagában ez a fel
fogás nem elfogadhatatlan, amennyiben összhangban áll az emberi jo
gok filozófiájával, amelyben minden egyes ember rendelkezik elidege
níthetetlen jogokkal. Nem reménytelen ezen az úton továbbhaladva
kidolgozni azon konfliktusok kezelését sem, amelyekben az egyéni
emberi jogok összeütközésbe kerülnek a nyelvi alapú (nemzeti/etni
kai) közösségek - jogi megfogalmazású - érdekeivel. A barcelonai
deklaráció 13. paragrafusának 1. bekezdése szolgálhat erre példaként:
"Mindenkinek joga van minden tevékenységhez a közéletben saját
nyelvén, minden korlátozás nélkül - feltéve, hogy ez a nyelv annak
a területnek a nyelve, ahol az illető személy tartózkodik."

Itt jegyzem meg, hogy az Európa Tanács által elfogadott doku
mentum (A regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartája6) is
önálló, megvédendő entitásnak tekinti az egyes nyelveket. Egye
lőre a két szempont harmonizálása várat magára.

Nyelvészként elképzelhetőnek tartom, hogy nyelvi jogként a
közösségen belül élő egyének nyelvhasználata volna a -szabályozás
tárgya. Másrészt viszont más emberi jogból (elsősorban az egyesülé
si jogból) lehetne levezetni olyan embercsoportoknak (közösségek
nek) a létfeltételeit, amelyeket biztosítani kell. Az emberi jogok filo
zófiájával - véleményem szerint - nem fér össze, hogy történelmi
vagy földrajzi érvekkel, békeszerződések és egyéb okok által előidé

zett konstellációk megoldásának eljárásait emberjogi szintűnek mi
nősítsék. Azt hiszem, hogy a konfliktusok megoldása és megelőzése,

illetve mindenféle kisebbségekhez tartozók létfeltételeinek és érdeke
inek védelme van annyira fontos, hogy azt saját nevén nevezzék, és
saját helyén respektálják. A létező konfliktusok kezelésére azonban
elsősorban elfogadott nemzetközi (világrészre vonatkozó) nor
mákra és ezekre épülő ajánlásokra van szükség: ezek térben és
időben sokkal meghatározottabbak, mint az emberi jogok.

(Természetesen megvan annak a lehetősége, hogy épp egy adott
konfliktuscsoport egy adott történeti pillanatban egyértelművé teszi
további szabályozás szükségességét egyetemes emberjogi szinten is.)

Az anyanyelvhez fűződő jogok legfontosabb megnyilvánulási
tere az anyanyelven folyó oktatás. Ez a jog az UNESCO első nag~

nemzedéke által javasolt "vemakuláris elvhez" kapcsolódik,
amelynek az a lényege, hogy az iskolai oktatást lehetőleg az otthon
beszélt nyelven kell elkezdeni, s amíg csak lehet, ezen kell folytatni.

Ezzel kapcsolatban nem elegendő a nyelvre mint az identitás
eszközére hivatkozni; nem elég a nyelvre mint a kommunikáció
eszközére történő utalás sem. A nyelv itt a megismerés eszköze. Az
anyanyelven folyó oktatás tehát egyszerre "ideológia" és "techni-
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SVö.: Szépe György:
Right to mother tongue

education: technology
and/or identity. IVth

Conference on Law and
Language. Institut du

Fédéralisme de
I'Université de Fribourg:

Fribourg, 1994.9. (A
plenáris előadásokat

elözetesen közzélevő

kötetben; nyomtatott
változata sajtó alatt.)

7. A nyelv helyzete a
modern államok

különböző típusaiban

ka"; vagyis általában a kollektív identitás kialakításának szelgála
tában álló "ideológia", másrészt a modernizáció igényei által meg
határozott "technika". Ez szabja meg ennek a jognak a "tartalmát",
vagyis azt, hogy mire kell ennek kiterjednie az iskolában. A teljes
anyanyelven folyó oktatásnak mint technikának az elemeit az "anya
nyelv mint tantárgy" is tartalmazza. Ezért nem ritkán ennek biztosí
tását elegendőnek tartják a hatóságok a kisebbségi tanulók számára.

Az alapvető különbség abban áll a teljes anyanyelvi oktatás és az
anyanyelv mint tantárgy oktatása kőzött, hogy míg az első a szemé
lyiség és a közösségí identitás kialakításában, a megismerésben
eredményes, addig a másik (vagyis a pusztán tantárgyként tanított
anyanyelv) kialakíthatja ugyan a kommunikációhoz szükséges kész
ségeket és sok ismeretet adhat át az anyanyelvről (s a vele járó iro
dalomról), de hátrányos helyzetbe hozza a nyelvi kisebbségbeli
gyermekeket a többségiekhez képest. (Valószinűleg jogként kell
megfogalmazni az anyanyelv kiművelt változatának elsajátítását is.)

A teljes anyanyelven folyó oktatásban a fenti feladatokat
ugyanis az összes tantárgy és az egész iskolai élet együttesen látja
el, s ebben az irodalomnak, a történelemnek, a földrajznak és az
ének-zenének együttvéve nagyobb szerepe van, mint az anya
nyelvi tantárgynak.

Mégsem elhanyagolható az anyanyelvi oktatás/tantárgy tech
nikai oldala. Ha múlt századbeli technikát közvetít egy anya
nyelvnek az oktatása, akkor az egész oktatás nem versenyképes.
Ezért van nagy jelentősége ezen szakterület folyamatos modemi
zálásánakj' ezért nem szabad ma már megelégedni a pusztán
írás-olvasás megtanításával.

Az egyes nyelvek és a nyelvet beszélők közösségi államokban lé
teznek. Az állam politikai/igazgatási terminus, amelynek - különbö
ző módokon - szinte minden egyéb szférára is kiterjedt a hatalma.

A modem államok egyik típusa a nemzetállam, amely általá
ban egy "államalkotó" politikai nemzetre épül; ennek legtöbbet
emlegetett példája a központosított francia állam. Elméletileg a
nemzetálIam minden polgára egyenlő nemzetiségére, etnikai ho
vatartozására és nyelvére való tekintet nélkül. A domináló politi
kai nemzetnek a nyelve, egész pontosan annak egy kiművelt vál
tozata azonban az esetek nagy többségében kiemelt szerephez jut:
használatának terjesztése a nemzetálIam politikájának fontos ré
sze. Ezáltal a kisebbséghez tartozók, akik de iure azonos állampol
gárok, de facta hátrányos helyzetbe kerülnek. Ezért irányulnak a
határokon belüli kisebbségeknek - gyakran jogi formába öltözte
tett - követelései nagy mértékben a szabad nyelvhasználatra és
az anyanyelven folyó oktatásra.

A modem államoknak egy másik típusa nem azonos az egy
nyelvet beszélők közösségével. A német vagy a magyar nemzet a
határokon túl élőket is összefogó nyelvi és kulturális közösséget je
lent. Ebben az esetben az adott közösség törekszik a nyelv határo-
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8. A nemzetVetnikai és
nyelvi kisebbségi

csoportok területhez
kapcsolódása

9A nemzeti és etnikai
kisebbségek jogairól,

1993. évi LXXVII.
törvény, Magyar

Közlöny, 1993. 100,
5273-5286.

Bodáné Pálok Judit 
Cseresnyés János 
Vánkosné Timár Éva:

kon túli fenntartására is. Ebben az esetben az anyaország kormánya
- vagy a társadalom egy csoportja - vállalja a nyelvpolitikai szere
pet és a nyelvi jogokra is hivatkozó kisebbségvédelmet (benne a ki
sebbségi nyelv és műveltség védelmét) a határokon kívül.

E tipológiában a harmadik változat a területileg szervezett szö
vetségi állam, amely néhány nyelvnek egyenlőségetbiztosíthat álla
mi szinten, s többségi szerepet egyik vagy másik etnikumnak. E
svájci modell ritkán valósult meg Közép-Kelet-Európában; a térség
- megszűnt - federatív államaiban élt egy abszolút kitüntetett et
nikum, amelynek a nyelve is viszonylagos előnyöket élvezett; s lé
teztek olyan nemzeti! etnikai csoportok, amelyeknek gyakorlatilag
ugyanolyan sorsuk volt, mint egy egynyelvű nemzetállamban.

(A svájci modell egésze és a szövetségi államok általában érzé
kenyebbek a több-nyelvűségből származó nyelvi problémák iránt;
ezekben az országokban gyakran fejlettebbek az interlingvális és
multi-kulturális kérdésekre irányuló jogi, demográfiai, nyelvészeti
stb. kutatások.)

Az egyén általában egy helyen él saját otthonában és hazájá
ban (vagy vándorol és magával viszi otthonát), de emberi jogai
ettől függetlenül biztosítandók. Ebből a szempontból - vagyis
"elméletileg" - egyre megy, hogy valaki bennszülött, őslakó, be
vándorló, menekült, tartós vendég vagy a határok átrendezése
folytán kisebbségbe került személy.

Csakhogy minden egyes típusnak más természetű problémái
vannak; mindegyiknek más fajta a nyomorúsága. S itt szeretném
megemlíteni, hogy az emberjogi tevékenységnek van egy olyan
aktivista vagy filantropikus jellege, amely az emberek szenvedé
sének csökkentésére, az elnyomások megszüntetésére irányul.

Valószínűleg végső soron etológiai alapjai vannak a saját otthon
hoz fűződő elvárásoknak és a saját körlet ("kishaza") megtartására
irányuló törekvéseknek. Egy nemzet!etnikai kisebbség kötődhet egy
területhez a legkülönbözőbb okok miatt; ezen a területen többen
használják az általa beszélt nyelvet, többre megy annak segítségével.

A kisebbségi közösségek arra törekednek, hogy egy-egy területen
jogilag is biztosítsák kollektív anyagi és szellemi szükségleteiket. A
nyelvre vonatkoztatva ez azt jelenti, hogy egy kisebbségi nyelv is lehet
az ország egy (vagy több) területén hivatalos nyelv vagy "társ-hiva
talos nyelv". Ez elsősorban kulturális és oktatási autonómiával jár.

A többségi államnemzetet képviselő kormányzatok ritkán res
pektálják a kisebbségi közösségek területhez kapcsolódó jogait,
autonómiáját. A "szeparatizmus" ellenszereként jött létre a nem
zeti-etnikai kisebbségek személyi autonómiájának a koncepciója.
Ennek keretében a kisebbségi közösség virtuális jellegű: nem fel
tétlenül kapcsolódik egy adott területhez. Ez elsősorban a szór
ványszerű kisebbségek számára előnyös. (Ennek egy változata je
lent meg a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek önkor
mányzati rendszerében.")
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A kisebbségek jogai
Magyarországon,

Közgazdasági és Jogi
Könyvkiadó, 1994,

Budapest, 378.

9. A kétnyelvűség és
az anyanyelvhez való

jog

teA québeci "bemerítés"
(immersion) kísérlettel

kapcsolatos alapmű: W.
Lambert és R. G.
Tucker: BiJíngual

educatíon of Chíldren.
The St. Lambert

experiment. Newbury
House, 1972.

10. A nyelviemberi
jogok azoktatáson túl

Az intézményekhez kapcsolódó jogok gyakorlását azonban
alig könnyíti meg a személyi autonómia. Éppen ezért a területi és
személyi autonómia kombinált modellje optimálisnak látszik egy
olyan elhelyezkedésű etnikai kisebbség számára, amelynek van
egy földrajzilag közülhatárolható magja, de emellett nagyon sok
tagja szórványban él. (Például az erdélyi magyarság esetében.)

Nem minden esetben egyszerű eldönteni, hogy valakinek mi az
anyanyelve. Maga az "anyanyelv" műszó ugyanis csak metafori
kusan utal az anyára; inkább a társadalomba való beilleszkedést
jelenti, amelyben kiemelkedő szerepe van az anyának.

Léteznek ugyanis nyelvileg vegyes családok, gyakran maga a
közösség is többnyelvű: az egyik nyelvet otthon használják, a má
sikat a piacon, a harmadikat a hivatalban. A hivatalos vagy hiva
tali nyelv írásbeli formája szükségszerűen szabványosított; a
nyelv valamelyik sztenderdizált változata válik a modem állam
hivatalos nyelvévé. Tévedés volna azonban az anyanyelvi jogokat
egy nyelv standardizált változatához, sőt annak a kiművelt írás
beli változatához hozzárendelni. Az anyanyelvhez való jog (s a
vernakuláris elv) ennél szélesebb: belefér az otthon beszélt szóbeli
nyelvi változat, a nyelvjárás és a kétnyelvű környezet használatá
nak a joga.

A kétnyelvűségnek fentebb egy korlátozott, nem politikai, ha
nem szociolingvisztikai és pszicholingvisztikai felfogását használ
tam. Nyelvpolitikai szempontból ugyanis számos egyéb tényezőt

is célszerű figyelembe venni. Nem mindegy, hogy kinek a számá
ra javasolják a kétnyelvűséget: a nyelvi kisebbséghez tartozók
számára, akik az esetek jelentős részében kénytelenségből amúgy
is kétnyelvűvé válnak, vagy a többségi nyelvet beszélők számára.

Az egynyelvű kisebbségi nyelvi modell tényleg nem ideális, de
ennek erőszakos eszközökkel - és nem körültekintően- történő

bevezetése néha inkább "elvesz" (mint "hozzáad") egy nyelvet a
gyermek repertoárjából.

Mindazonáltal a kétnyelvű egyén gazdagabb nyelvi eszköztár
ral rendelkezik: mind a kommunikációban, mind a megismerés
ben sikeresebb lehet.

A kisebbségek számára azonban biztosítani kell, hogy ömaguk
dolgozzák ki a kétnyelvűség modelljeit és technikáit. Egy vegyes
nyelvű térségben pedig ajánlatos a nyelvi többséghez tartozók
számára valamilyen módon lehetővé és vonzóvá tenni az együtt
élő kisebbség nyelvének elsajátítását. Erre igen jó példa az, ahogy
a nagyobbrészt angol Kanada québeci tartományában a többségi
angol gyermekek elsajátítják a franciát, s ahogy a spanyol király
ság katalán tartományában a spanyol gyermekek elsajátítják a ka
talánt.l"

Ha majd a nyelvet nem használják kor1átozásra és elnyomásra,
akkor nyilvánvalóan a kétnyelvűség válik általánossá a vegyes nyel
vű térségekben,
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12. A nyelvi emberi
jogi törvénykezés

paradoxona

A fentiek során elsősorban az oktatás keretében szóltam a
nyelvi emberi jogokról. A nyelvhasználat azonban jóval szélesebb
körű jelenség. Ha korlátozzák vagy tiltják egy nemzeti, etnikai ki
sebbségnek, hogy saját nyelvét szabadon használhassa valamennyi,
számára jelentős helyzetben és funkcióban. akkor kénytelen nyelvi
követeléseit politikai program formájában megfogalmazni. Szá
munkra a legismertebb példa a magyar nyelvnek Magyarországon
belül való hivatalossá tétele a 18-19. század folyamán.n

Ebben az összefüggésben nem szükséges felsorolni a nyilvános
nyelvhasználat valamennyi körét, amelyre a nemzeti kisebbségek jogo
san igényt formálnak (gyakran jogi formában, törvénykezési keretben.)

Amennyiben egyes többségi nyelvi csoportok a kisebbségi nyelvek
használatának korlátozására törekednek szintén jogi úton, az nem
nyelvészeti kérdés, hanem a kisebbségek teljes - politikai - megva
lósulásának nyelvi alapjaiban való megtámadása. Ez történhet külön
nyelvi törvények által, mint például Észtországban,12 Szlovákiában,B
vagy egy oktatási törvény keretén belül, mint Románíában.l?

A történelmi modellváltás, a függetlenség friss megszerzése ért
hetővé tesz bizonyos történelmi akciókat. A múItba nézés azonban
aligha lehet az alapja embercsoportok tartós, békés együttélésének.

Szerencsére rendelkezésre állnak az erre a kérdéskörre vonat
koztatható elfogadott nemzetközi jogi eszközök, szabályozási nor
mák és ajánlások mind a ENSZ szintjén, mind az európai intéz
mények szin~én.15

Elképzelhető azonban, hogy a jelenleginél egyértelműbbé válna
a helyzet a nyelvi jogokról külön szóló hivatalos nemzetközi do
kumentum elfogadása által.

Ezt a kérdést - a teológiai szinten kívül - legalább két szinten
lehet tárgyalni. Az egyik szint arra vonatkozik, hogy léteznek vallási
kisebbségek is, amelyeknek érdekei hasonlóan kezelendők a nemze
ti/etnikai és nyelvi kisebbségekhez.l'' Ez nemcsak jogi kérdés, ha
nem a konfliktusok kezelésének és megelőzésének a kérdése is.17

A másik szint a kisebbségi egyházak szintje: ezekben egy adott
nyelv mint anyanyelv az egyik alapérték. Ez azt jelenti, hogy egy
kisebbségi egyházhoz tartozó személy kétszeresen is érezheti ma
gát kisebbségben, mivel egy nemzeti-etnikai és egy egyházi ki
sebbséghez is tartozik; számára a szabad vallásgyakorlás és az
anyanyelvén való szólás szabadsága ugyanannak a dolognak két
oldala; mindkettő emberi jog. Közösségi szempontból is előfordul

a két kisebbségi szférának teljes egybeesése; elvileg azonban két
egymást átfedő kőrről van szó, amely sokféle módon támogathat
ja egymást.U' Az egyházaknak - a II. Vatikáni zsinat óta a római
katolikus egyháznak is - jelentős szerepe lehet az anyanyelv
használathoz való jog biztosításában.

Az emberi jogok valamennyi ember számára érvényes elvek
jogi megfogalmazásai. Ennek szervezetileg megfelelő kodifikálója
az ENSZ. (Az ENSZ-ről tudjuk, hogy a II. világháború győztes
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kormányainak szövetségéből fokozatosan szélesedett az egész vi
lágot magába foglaló globális - kormányközi - szervezetté.)
Ezért csak az tekinthető jogi értelemben elfogadott emberi jognak,
amit az ENSZ annak minősít. Az emberjogi vonatkozású ENSZ
határozatok csak akkor lépnek életbe, ha azokat az illető ország
parlamentje beiktatja az ország törvényei közé.

Egy adott világrész történeti fejlődésében szintén napirendre
kerülhetnek az emberi jogok; itt azonban már ezen régió sajátos
ságainak figyelembevételével történik az emberjogi dokumentu
mok elfogadása és felhasználása. Megsértésének szankcionálása
alku, illetve politikai nyomás formájában történik. A fenti két
szintnek alá van rendelve az adott (többségi) állam szintje,
amelynek keretében várják el az egyes állampolgárok és az állam
polgárok közösségei emberi és polgári jogaik érvényesítését.

Sőt ezeknek az embereknek nagy többsége a fővárosoktól távol
él; a tömegkommunikációs eszközök révén kapcsolódik az állam
központjához és az állam területének egyéb részéhez. Egy-egy határ
széli faluban a jelenlevő rendőr őrmester nagyobb hatalommal ren
delkezhet, mint a messze levő ENSZ-főtitkár vagy a miniszterelnök.

A paradoxon abban áll, hogy minél magasabb szintű egy jogi
eszköz, annál nehezebb érvényesíteni.

Tehát ha például létrejön a nyelvek egyetemes chartája, akkor sem
lesz könnyű egy-egy ország, tartomány vagy község szintjén érvénye
síteni azt az állampolgárnak (hát még gyenneknek) vagy egy nyelvi
kisebbségi közösségnek. Ez ugyanis nem pusztán jogi kérdés; hozzá
tenném: még csak nem is politikai kérdés, hanem a kultúra - ezen
belül a közösségi-politikai kultúra - körébe tartozó ügy.

Azt hiszem, hogya megoldást egyszerre több szinten lehet elő

segíteni: az ENSZ (és a mi esetünkben az európai intézmények)
szintjén, valamint az egyes államok szintjén tényleg szükség van
jó törvényekre és egyértelmű szankcionális rendszerre. Ezeknek
segítségével az érdekeltek kiharcolhatják saját országukban is a
jobb törvényeket és helyzetük javulását.

A nemzeti-etnikai kisebbségi közösségek valamennyi problé
mája csak a többség és a kisebbség(ek) együttműködéséneksegít
ségéveloldható meg. Az emberjogi filozófia a többségi parlamen
ti demokrácián túlmutató megoldásokat sugall, amelyben a mél
tányosság, a együttműködés, a szolidaritás és talán olyan, jelenleg
politikailag nem is értelemezhető fogalmak, mint "szeretet" is
nagy szerephez jut.

Mindez jelenleg jórészt utópisztikus álmodásként hat az egyre
inkább kemény érdekek által meghatározott világban. Ezt az el
lentmondást a jövőre vonatkoztatva az oktatás tudja feloldani.
Ennél jobb befektetés nincs sem az anyagi, sem a szellemi szférá
ban. El kellene érni, hogy a globális emberi értékeket (és a hozzá
juk fűződő jogokat), ezek ismeretét, használatát és respektálását
minél nagyobb mértékben elsajátítsa a jövő nemzedéke.
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