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1.nemzetközijogikeretekazelsőCsehszlovákköztársaságidején

azelsőCsehszlovákköztársaságbanakisebbséginyelvijogokszabályozásaaz1919.
szeptember 10-én Saint Germain-en-Laye-benaszövetségeséstársultfőhatalmakkal
megkötött szerződésben lefektetett alapelvekre vezethető vissza. a szerződés leglé-
nyegesebb pontja a 7. cikkely (4) bekezdése, amely meglehetősen szűkös keretek
közöttugyan,dekötelezővé tesziakisebbséginyelvekhasználatánakbiztosítását.a
rendelkezés megfogalmazása viszonylag általános, a szabályozás konkrét módjait
meghagyja a csehszlovák állam hatáskörében. ennek az általánosságnak és homá-
lyosságnakköszönhetőenvitatható,mennyireteljesítetteacsehszlovákállamaszer-
ződésbenvállaltakat.a7.cikkely(4)bekezdéseértelmébena csehszlovák köztársaság
– egy hivatalos nyelv bevezetésének sérelme nélkül – a nem cseh nyelvű állampolgá-
roknak megfelelő könnyítéseket (facilités appropriées) köteles nyújtani nyelvüknek a
bíróságok előtt szóban vagy írásban való használata tekintetében.

aszerződésszövegébenszereplő„nemcsehnyelvűállampolgárok”kitétel,teháta
kisebbségi nyelvi jogok alanyának negatív meghatározása kérdésessé teszi, ki min-
denkit illetnekmega„megfelelőkönnyítések”.Flachbarternő felhívja ráa figyelmet
(Flachbart1935,7.p.),hogyezamegfogalmazásarraengedkövetkeztetni,akisebb-
séginyelvijogokacsehszlovákiaiszlováknyelvűállampolgárokatismegilletik,aszer-
ződéstehátnemakétvilágháborúköztiCsehszlovákiábanközpontilag,politikaiérdek-
bőlkonstruált„csehszlováknyelv”koncepciójáraépül,hanemhatározottanmegkülön-
böztetiacsehésaszlováknyelvet,sezutóbbitkisebbségistátussallátjael.vélemé-
nyemszerintaszerződésszövegezésébenehelyüttisolyanhibárólbeszélhetünk,mint
akisebbséginyelvijogokközigazgatásiszervekelőttihasználatabiztosításának„elmu-
lasztása”esetében,amitalábbtárgyalunk.

a „nem cseh nyelvű állampolgárok” meghatározáson tehát azon csehszlovákiai
állampolgárokatértjük,akika nyelvi kisebbségek tagjai.ahogyGyönyörjózsefisrámu-
tat(Gyönyör1994,84.p.),ezakezdetektőlazindividuális elv alapjánállónyelvhasz-
nálatiszabályozásrautal.hogykiktartoznakakisebbséginyelvhez(nyelvikisebbség-
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82 Szalay Zoltán

hez),aztegyetlenjogszabálysemdefiniáltaegyértelműen.elvárhatólettvolnaadefi-
nícióbeiktatásapéldáulaz1920.évi256.számú,anépszámlálásrólszólótörvénybe,
illetveannakvégrehajtásirendeletébe,az1920.évi592.sz.kormányrendeletbe,kielé-
gítőmegoldássalazonbanezekajogszabályoknemszolgáltak.az1920.évi592.sz.
kormányrendelet annyiban igyekszik orvosolni a népszámlálás során esetleg fellépő
gyakorlatinehézségeket,hogyanemzetiségetazanyanyelvtőlteszifüggővé.

a kisebbségi nyelvi jogok azonban nem kizárólag a természetes személyekre,
hanemajogi személyekre –képviselő-testületekre,önkormányzatihivatalokra,egyhá-
zihivatalokraésmásköztestületekre–isvonatkoznak.amennyibenpéldáulegyköz-
ség egy közigazgatási eljárás soránmint ügyfél szerepel, ugyanúgymegilletik a tör-
vénybenmeghatározottnyelvijogok,mintatermészetesszemélyeket.

aszerződés7.cikkelye(4)bekezdése,amelyanyelvikisebbségekszámárabiztosí-
tandó„megfelelőkönnyítésekről”rendelkezik,nemteszemlítéstarendelkezésterüle-
tihatályáról,ellentétbenaszerződés9.cikkelyének(1)bekezdésével,amelyakisebb-
ségioktatásfeltételeithatározzameg,sazokatazadottkisebbségnekavárosokon,ill.
kerületekbenképviselt„jelentősarányához”szabja(hogymittakara„jelentősarány”
fogalma,aszerződésszövegenem térki rá). Lokalizálható-ea teháta7. cikkely (4)
bekezdésébenbiztosítottjog?Flachbartszerintnem,sebbélivéleményébenacsehF.
Weyr hasonló tartalmúmegállapításaira hivatkozik (Flachbart 1935, 11. p.). ennek
megfelelőenakisebbséginyelvi jogoknakazegyesún.bírósági járásokra,azazazon
területekrevalókorlátozása,aholakisebbségekalakosságbizonyosszázalékátteszik
ki (Lásdakisebbséginyelvekhasználatac. fejezetet ),nincsteljesenösszhangbana
saint-Germain-en-Laye-iszerződéssel.

a szerződésnek vanmég egy pontja, amely számos félreértés forrásaként értel-
mezhető,báralegtöbbszerzőegyértelműszövegezésihibakéntemlíti.a7.cikkely(4)
bekezdése a kisebbségi nyelveknek kizárólag a bíróságok előtt való használatára
vonatkoztatjaa„megfelelőkönnyítéseket”.mivelaz1920-asnyelvtörvénytermészete-
sennemcsakabíróságok,hanemazegyébhatóságokraésszervekreiskiterjesztia
kisebbséginyelvijogokat,ebbenazesetbenaszerződésbenleírtakkalszembenpozi-
tívváltoztatásrólbeszélhetünk.Chalupnýkülönkiemeli(Chalupný1933,21.p.),hogy
ezesetbenanyelvtörvényaszerződésbenvállaltkötelezettségekenfelülijogokatbiz-
tosítottakisebbségekszámára.Flachbart,megintcsakWeyrrehivatkozva,aszerződés
ezenpontjárólszólva„egyszerűszerkesztésihibáról”beszél(Flachbart1935,12.p.).

2.nyelvijogiszabályozásacsehszlovákjogrendben

amintarraChalupnýfigyelmeztet(Chalupný1933,22.p.),akisebbségiszerződésnem
váltottkiközvetlenjogikövetkezményeketaCsehszlovákköztársaságban,annakszö-
vegétbekellettépíteniacsehszlovákjogrendbe.ehhezmegfelelőjogszabályokelfoga-
dásáravoltszükség.

2.1.az1920-asnyelvtörvényelfogadásaelőtt

afrissenlétrejöttCsehszlovákköztársaságajogistabilitásésfolytonosságjegyében,
az1918.évi11.számú,ún.recepcióstörvénybenhatálybanhagytaazországterüle-Fó
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ténérvényestörvényeknagyrészét.ennekmegfelelőenszlovákiaterületénhatályban
maradtaz1868:XLiv.tc.,amelyanyelvijogokatszabályozta(lásdalább).

eztaszabályozásttovábbárnyalta-pontosítottanéhány,akövetkezőévekbenelfo-
gadott jogszabály. az 1918. december 10-i 64. számú törvény 3. §-a szerint
szlovákiábanszlováknyelvenkellahivatalosügyeketintézni,smásnyelvekhasznála-
tát külön rendelettel fogják szabályozni. efféle külön rendelet azonban az 1920-as
alkotmánylevél elfogadása előtt nem jelentmeg. a nyelvi jogi szabályozás átmeneti
megoldásáhozhozzájárultaLegfelsőbbközigazgatásibíróság1919.március19-ielvi
jelentőségűhatározata,amelymegállapítottaakövetkezőket:acsehszlováknemzet-
nekaz1918.október28-i11.számútörvénybenkinyilvánítottönrendelkezésealapján
megalakult csehszlovák állam nemzeti jellegéből logikusan következik, hogy a cseh
(szlovák)nyelvazanyelv,amelyenazállamésszerveikinyilvánítjákakaratukatésgya-
koroljákjogaikat.eztaszabályozásivonalatkövetiktovábbáazalábbijogszabályok:

– az1918.november2-i1.számúcsehszlováktörvényatörvényekésrendeletek
kihirdetésénekszabályozásáról;

– amáremlített1918.december10-i64.számútörvényaszlovákiairendkívüli
intézkedésekről;

– valamintaz1919.január30-i56.számúigazságügyiminiszterirendeletegyes
állásokbetöltéséről.

aLegfelsőbbközigazgatásibírósághatározataa„másnemzetitörzsek”tagjaiszá-
máraa„nemzetilétkibontakoztatása”ésanyelvhasználatterénbiztosítjaanemzeti
jogokat,kiemelve,hogyazállamezeketajogokatcsakakkoradhatjameg,hanemze-
tijellegenemszenvedsérelmet.ahatározatszerintezekajogokkizárólagacsehszlo-
vákállampolgárokatilletikmeg.

az1868:XLIV. törvénycikk a nemzeti egyenjogúság tárgyában meglehetősen tág
kereteket biztosított az egyes nemzeti kisebbségek nyelvhasználata szempontjából.
rendelkezetttöbbekközött:

– a törvényeknekazországban lakómindenmásnemzetiségnyelvénkiadandó
hitelesfordításáról;

– atörvényhatóságigyűlésekenvalóanyanyelvifelszólaláslehetőségéről;
– aközségibíróságelőttianyanyelvhasználatlehetőségéről;
– ajárásbíróságelőttasajátközségügykezelésivagyjegyzőkönyvinyelvehaszná-

latánaklehetőségéről;
– azidézésneklehetőlegafélanyanyelvénvalófogalmazásáról;
– azegyházközségeknekazanyakönyvvezetés,azegyháziügyek intézéseésaz

iskoláikoktatásinyelveszabadmegválasztásánaklehetőségéről;
– aközségekközgyűlésének jegyzőkönyviésügyvitelinyelvemeghatározásának

lehetőségéről;
– az országminden polgárának saját községéhez, egyházi hatóságához és tör-

vényhatóságához,annakközegeihez,ill.akormányhozbenyújtandóbeadványa
anyanyelventörténőmegfogalmazásalehetőségéről.

a törvényrészleteselemzésétől itteltekintünk, tekintettelarra,hogymindössze
ideigleneshatállyalszabályoztaanyelvijogokatakétvilágháborúközöttiCsehszlo-
vákiában.
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1. nemvonatkozottazonbanaközoktatási,aközlekedési,aföldművelésügyi,ahonvédelmiés
anépjólétiminisztériumalárendelthivatalokraésintézményekre.

84 Szalay Zoltán

2.2.nyelvijogiszabályozásaz1920-asalkotmánylevélben

az1920.február29-énelfogadottalkotmánylevélahatodikfejezetébenfektettelea
nemzeti, vallásiés faji kisebbségekvédelménekalapelveit.a128.§ (3)bekezdése,
amelyacsehszlovákállampolgároknyelvhasználatáról rendelkezik,asaintGermain-
en-Laye-iszerződés7.cikkelye(3)bekezdésénekazátvétele.arendelkezésszövegea
következő:

(3) A Csehszlovák Köztársaság állampolgárai az általános törvények keretei között
bármely nyelvet szabadon használhatnak a magán- és kereskedelmi érintkezésben, a
vallást érintő ügyekben, a sajtóban és mindennemű kiadványban vagy nyilvános nép-
gyűléseken.

arendelkezésszövegezésébőlkitűnik,hogyaz első Csehszlovák Köztársaság jog-
rendje nem korlátozta a nyelvhasználatot a magánérintkezés területén.

számoskritikaérteazidézettrendelkezéstaz„általánostörvényekkereteiközött”
formulabeiktatásamiatt,amieltéréstjelentettakisebbségiszerződéstől,sgyakorlati-
lag relativizálta a biztosított nyelvhasználati jogot. a 129. §-ban az alkotmánylevél
kimondja,anyelvijogalapelveitaCsehszlovákköztársaságbankülöntörvényhatároz-
zameg,amelyennekazalkotmánylevélnekarészétképezi.a128.§szövegébeikta-
tott „általános törvényekkereteiközött” formula tehátazt isbiztosította,hogya ren-
delkezésben meghatározott nyelvhasználati jog nem ellenkezhet a nyelvtörvényben
leírtakkal.mindazonáltal,mint látni fogjuk,a nyelvtörvény sem avatkozott a magán -
szféra nyelvhasználatába.

a128.§(4)bekezdéseleszögezi,hogyanyelvhasználati jognemérintiazállami
szervekazonjogait,amelyeketaközrend,azállambiztonság,ill.ahathatósellenőrzés
érdekébenhozott törvényekbiztosítanak.ezzel tehátazalkotmánylevél tulajdonkép-
pen„megvédelmezi”azállamotazesetlegesvisszaélésekkelszemben,amelyekanyel-
vijogokhasználatábóleredhetnek.

2.3.az1920-asnyelvtörvény

azalkotmánylevél129.§-ánakmegfelelőenacsehszlováknyelvhasználatjogiszabá-
lyozásának alapelveit egy külön jogszabály, mégpedig az 1920. február 29-i 122.
számú nyelvtörvény állapítottameg.ezanyelvtörvényazAlkotmánylevél szerves részét
képezte.atörvényönmagábanmeglehetősenáltalánosfogalmazású,számoshelyena
későbbelfogadandóvégrehajtásirendeletekrehivatkozik,ezekreazonbanévekigvárni
kellett.azelsőilyenrendeletet1926-banadtákki:a17-esszámúkormányrendeleta
belügyminisztérium,az igazságügy-minisztérium,apénzügyminisztérium,az iparimi-
nisztérium, a kereskedelmi és kisipari minisztérium, a közmunka-, közegészség- és
testnevelésiminisztérium,azezekirányításaalattállóköztestületek,valamintahelyi
önkormányzatihivatalokrészérefogalmaztameganyelvhasználatijogpontosabbsza-
bályait.1 ahatévenkeresztülkészült jogszabályvégülmeglehetősenmegnyirbált for-
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2. a„hivatalinyelvhasználat”terénanyelvtörvénynemtettkülönbségetbelsőéskülsőkom-
munikációközött,mindazonáltal„tekintettelarra,hogyaz1.§azügyintézéstcsehszlovák
nyelven általánosan szabályozta, a 2. § pedig csupán a külső ügyintézésre vonatkozóan
határozottmegkivételeket,ahivatalok,bíróságok,vállalatokstb.belsőhivatalinyelvhasz-
nálatakizárólagcsehszlováknyelven folyt.eza rendelkezésazonbannemvonatkozottaz
önkormányzatra, ami teljesen eltérően volt szabályozva a törvénymás paragrafusaiban”.
(petrás2009,313.p.)

kisebbségi nyelvi jogok Szlovákiában az 1918–1968 közötti időszakban 85

mábankerültelfogadásra.„végső,1926-osformájábananyelvirendeletanyelvtörvény
kifejezettenszűkítőkoncepciójátjelentette.”(petráš2009,204.p.)ajogszabályelfo-
gadásaanémetkisebbségrésérőlhevesellenkezéstváltottki.amásikfontosvégre-
hajtójogszabályt1928-banfogadtaelacsehszlovákkormány,sezamegyeiésjárási
szervekben szabályoztaanyelvhasználatot. végső soronazonbanmindkét kormány-
rendeletrőlmegállapítható,hogy„sajnosnemszolgáltalapulanyelvtörvény lényege-
sebbszabályozásához.”(petráš2009,208.p.)

2.3.1.azállam-éshivatalosnyelv
anyelvtörvény,akisebbségiszerződés7.cikkelye(4)bekezdésébőlkiindulvamegha-
tározzaa köztársaság hivatalos és államnyelvét.atörvényelőkészítéseéselfogadása
idején a legnagyobb ellentéteket az gerjesztette, a „hivatalos nyelv” vagy az „állam-
nyelv” kifejezés kerüljön-e a szövegbe. „egyes politikai pártok a csehszlovák nyelv
»államnyelvvé« nyilvánításának nagy jelentőséget tulajdonítottak, határozottabban
nagyobbat,mint az ebből eredő előjogok valóban fontosmegállapításának.” (petráš
2009,313.p.)

az állam- és hivatalos nyelv kiváltságos pozíciója a törvény 1. §-a szerint a
„csehszlovák nyelvet” illetimeg.a„csehszlováknyelv”fogalmátanyelvtörvényvezeti
be,hogyezzelishangsúlyozzaanemzetállamiegységelvét.Gyönyörjózsefkitérrá,az
alkotmánybizottság „célszerűnek tartotta, hogy azt a nyelvet, amelyet a köztársaság
»államalkotónemzete«beszél, a jog területénközöselnevezéssel illessék, jóllehet a
valóságban»ugyanannakanyelvnekkétmegnyilvánulásiformájárólvanszó,acsehről
ésaszlovákról«”.(Gyönyör1994,99.p.)a„csehszlováknyelv”konstrukcióacsehés
szlováknyelvegyenrangúságátegymesterségesfogalomleplealattkívántabiztosítani,
amiagyakorlatbanannyitjelentett,acsehnyelvűszövegugyanúgycsehszlovák,mint
aszlováknyelvű.CsatlakozhatunktehátGyönyörjózsefálláspontjához,melyszerint„a
bizottságahivatalosnyelvegységesfogalmánakkialakításávalnemakartvalamiféleúj
fogalmat alkotni, csupán közösmegjelölést használ”. (Gyönyör 1994, 99. p.) ez az
intézkedés elsősorban a német kisebbség körében váltott ki nemtetszést, hiszen a
valóságban(akétnemzetiközösségnagyságaalapján)kisebbséginekszámítószlovák
nyelvetezzelanémetföléemelték.

a „csehszlováknyelv”kérdésének jogi szabályozásátanyelvtörvény4.§-a tartal-
mazza,amelygyakorlatilagkétkörzetreosztjaaCsehszlovákköztársaságot:az1918.
október28.előttabirodalmitanácsbanképviseltkirályságokhozésországokhozvagy
aporoszkirálysághoz tartozó területeken rendszerint cseh,szlovákiában (akorabeli
magyarnyelvhasználatszerint:szlovenszkóbanvagyszlovenszkón)rendszerintszlovák
ahivatalinyelvhasználat(a„hivataloskodás”2 nyelve).
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3. ez esetben természetesen választani kell a hivatalosan egynek számító cseh és szlovák
nyelvközött,sahogyapéldákbólkitűnik,ilyenkorrendszerintacsehnyelvkerülelőtérbe.

4. ugyanakkora végrehajtási rendelet szerintapapír fizetőeszközökértékétazokhátlapján
kisebbséginyelvekenisfelkelltüntetni.

a rendelkezés szövegébe iktatott „rendszerint” kifejezés figyelmeztet, hogy az
országkétnyelvikörzetrevalófelosztásajobbárairányadójelleggelbír,snemjelentszi-
gorúnyelvihatárokat.ezterősítimega4.§(2)bekezdése,amelyszerintvalamelycseh
nyelvűbeadványnakszlovákhivataloselintézéseésfordítva,valamelyszlováknyelvű
beadványnakcsehhivataloselintézéseabeadványnyelvéntörténtelintézésnektekin-
tendő.akétnyelvtehátazonosranggalésszereppelbírazországegészterületén,mint
a„csehszlovák”állam-éshivatalosnyelvmegnyilvánulásiformái.

azállam-éshivatalosnyelvfogalmánakkifejtésétanyelvtörvény1.§-ánaktovábbi
szövegetartalmazza.hárompontbanfejtikiazállam-éshivatalosnyelvkiváltságos-
ságánakmibenlétét.demonstratív,nempedigenumeratívfelsorolásrólvanszó,hívja
felafigyelmünketGyönyörjózsef.(Gyönyör1994,104.p.)aszövegszerintazállam-és
hivatalosnyelvazanyelv,

– amelyenaköztársaságbíróságainak,hivatalainak,intézeteinek,vállalatainakés
szerveinekmunkája, tevékenységefolyik, ill.amelyenhirdetményeikmegjelen-
nekéskülsőmegjelölésüktörténik;

– amelyenazállamjegyekésbankjegyekfőszövegeíródik;
– amelyavéderővezényletiésszolgálatinyelve;a legénységgelvalóérintkezés-

benazonbanannakanyanyelveishasználható.
További törvényekacsehszlováknyelvmintállam-éshivatalosnyelvegyéb funk-

cióirólishatároztak:
– ezenanyelvenhirdetikkiatörvényekésrendeletekhitelesszövegét(1920.évi

500sz.törvény);
– ezatörvényhozótestülettárgyalásinyelve(1920.évi325.és326.sz.törvény);
– atanításinyelvtőlfüggetlenülmindenközépiskolaéstanítóképzőintézetkötele-

zőtantárgya(1923.évi137.sz.törvény);
– anemzetköziszerződéseknyelve;
– aköztársaságnagycímerecsakezenanyelventartalmazzaa„Pravda vítězí”jel-

mondatotésa„Republika Československá”feliratot;
– aköztársaságielnöknemtisztánmagánjellegűcímeresirataitésokirataitezzel

aköralakúfelirattallátjákel:„President republiky Československé”;3

– ezenanyelven íródikazércbőléspapírbólkészültcsehszlovákfizetésieszkö-
zök,valamintazokmánybélyegekszövege4 stb.

2.3.2.akisebbséginyelvekhasználata
azelsőCsehszlovákköztársaságnemismertkülönkisebbséginyelvtörvényt,akisebb-
ségeknyelvijogaitalapvetőenaz1920.február29-i122.sz.nyelvtörvényszabályozta.

az államnyelv és a kisebbségi nyelvek használata közötti legjelentősebb eltérés,
hogyazutóbbitanyelvtörvényterületi elv szerintszabályozta.ahogyerremárfentebb
utaltunk, ez a fajta szabályozás nem feltétlen állt összhangbanasaint-Germain-en-
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5. avégrehajtásirendelet24.cikkelyealapján.
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Laye-benaláírtszerződésszellemével.az1920-asnyelvtörvényvezettebeazta20 szá-
zalékos határt,amelymáigmeghatározójellegűaszlováknyelvijogban.

enneka20százalékoshányadnaka törvénybe iktatásakülönféle történelmielőz-
ményekrevezethetővissza.améghabsburg-fennhatóságalátartozóCsehországban,az
elsővilágháborúelőttinyelvhasználatijavaslatokistartalmaztáka20százalékoshánya-
dot,mintpéldáulajakubŠkarda1888.évijavaslata,vagyaz1910.júniusibuquoy-ter-
vezet.egy1889.évicsehtartománygyűlésijavaslatpéldául25%-oshányadotszabmeg
akisebbséginyelvijogokérvényesíthetőségénekfeltételéül.ahúszszázalékotazonban,
bármásabbformában,demegtalálnipéldáulamagyar1868:XLiv.tc.-benis(anemzeti
egyenjogúságtárgyában),konkrétanatörvényhatóságokjegyzőkönyvinyelvénekszabá-
lyozásánál(ajegyzőkönyvetazállamhivatalosnyelvemellettazonanyelvenisvezetik,
amelyetatörvényhatóságotképviselőtestületvagybizottmánytagjainaklegalábbegyö-
töd része – azaz a képviselő-testület legalább 20%-a – jegyzőkönyvi nyelvül óhajt).
Gyönyörjózsefezenahelyenmegjegyzi,acsehekkorábbantúlságosanmagasnak,„a
germanizálás eszközének tartották” a 20%-os arányt, álláspontjuk csak a független
Csehszlovákiamegalakulásautánváltozottmeg.(Gyönyör1994,90.p.)

anemzetikisebbségeknyelvénekhasználatátanyelvtörvénya2.§-ábanszabályoz-
za,azazinkábbcsakmeghatározzaeszabályozáskereteit,ezaparagrafusugyanisjelen-
tős részben továbbutala törvényvégrehajtási rendeleteire. ittvezetibea jogszabálya
területielvetis,mégpedigakövetkezőképpen:olyan„bíróságijárásokról”vanszó,ame-
lyekben„a legutolsó népszámlálás szerint 20 százalék ugyanolyan, de nem csehszlovák
nyelvű állampolgár lakik”.azokabíróságok,hatóságokésszervek,amelyeknekhatáskö-
reilyenbíróságijárásokraterjedki,kötelesekbetartanianemzetikisebbségeknyelvének
használatáravonatkozóelőírásokat.hangsúlyozandó,hogynemcsakazokrólaszervekről
vanszó,amelyekazadottbíróságijárásterületénrendelkeznekszékhellyel,hanemakár
azonközpontiállamigazgatásiszervekrőlis,amelyekhatáskörébeazadottbíróságijárás
tartozik.(petráš2009,314.p.)ezekazelőírásokakövetkezők:

a. az említett szervek kötelesek elfogadni a jogosult kisebbségi nyelven íródott
beadványokat;

b. kötelesek a kisebbséghez tartozó felekkel való érintkezés soránazok nyelvét
használni,függetlenülazesetlegesbeadványnyelvétől;5

c. kötelesekakisebbséginyelvenelőterjesztettbeadványokelintézésétnemcsak
csehszlováknyelven,hanemabeadványnyelvéniselvégezni.ebbenazesetben
tehátkétnyelvű elintézésrőlvanszó,ahol(avégrehajtásirendelet25.cikkelye
alapján)elsőhelyenazállamnyelviváltozatszerepel.akisebbséginyelvenvaló
elintézésnemacsehszlováknyelvűelintézésfordítása,hanemeredetiszöveg-
nekszámít.akétszövegközöttieltéréseseténazállamnyelveníródottazirány-
adó(aLegfelsőbbközigazgatásibíróság1925.szeptember4-i16399.sz.elvi
jelentőségűhatározataalapján);

d. a2.§(4)bekezdéseabelsőügyviteltilletőenrendelkezik,mégpedigakövetke-
zőketírvaelő:„A közvádló azonos feltételek mellett köteles vádat emelni más
nyelvű terhelt ellen ezen a nyelven is, esetleg csak ezen a nyelven.”mivelittnem
a vádlott felé irányuló érintkezésről van szó, hanem a közvádló és a bíróság
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6. ezazarányaz1928-as229.sz.kormányrendeletáltal75%-osraváltozik.
7. Gyönyörjózsefabelügyminisztérium1922.május22-i26711.sz.rendeletétemlíti,illetve

a külügyminisztérium 1924. november 24-i 194 601-i. sz. körlevelét (ez utóbbiban a
Csehszlovákköztársaságpontosmegnevezéséthatároztákmeg).

közötti kommunikációról, ez tulajdonképpen belső ügyvitelnek számít. ami a
bíróságdöntéseitilleti,azokatkötelezőavádlottnyelvéniskiadni,kivéve,ami-
korazérdekelterrőllemond;

e. anyelvtörvénynem zárja ki az egynyelvű, azaz kizárólag kisebbségi nyelvű ügy-
intézést sem.a2.§(3)bekezdéseszerint„rendelet fogja megállapítani, meny-
nyiben és mely bírósági járásoknál és hatóságoknál, amelyeknek hatásköre
egyetlenegy járásra, mégpedig egy ily nemzeti kisebbséggel bíró járásra terjed
ki, hasonlóképpen mely ezeknek közvetlenül fölébe rendelt bíróságoknál és
hatóságoknál történhet az elintézés csak a fél nyelvén”.avégrehajtásirendelet
37–40.cikkelyehatározzamegakizárólagkisebbséginyelvenvalóügyintézés
feltételeit.alegfőbbkövetelmény,hogyabíróságijáráslakosságánaklegalább
kétharmadátugyanahhoz,deazállamnyelvtőleltérőnyelvheztartozóállampol-
gároktegyékki.6 hailyenjárásrólvanszó,sabeadványtegykisebbséginyelv-
heztartozószemélykisebbséginyelvennyújtottabe,safelekmindegyikeehhez
akisebbséginyelvheztartozik,vagypedig,beadványnélkülieljárásesetén,kizá-
rólag a kisebbségi nyelvhez tartozó személyek vesznek részt az eljárásban,
lehetségescsakakisebbségnyelvénelintézniabeadványtéskézbesíteniavég-
zést; kiadni a végzést beadvány nélküli eljárás esetén; tárgyalni a felekkel, s
errőlhivatalosjegyzőkönyveketvagyügyiratokhozjegyzeteketkészíteni;határo-
zatokatésvégzéseketkiadni;acímzettetakézbesítendő iratokon, levélboríté-
kokonéskézbesítésiívekenfeltüntetni.Fakultatívrendelkezésrőlvanszó,atör-
vényseholnemzárjakiazállamnyelvhasználatánaklehetőségét,ámamennyi-
benazadottbírósági járásbanelégségesnek tűnikegyadottkisebbséginyelv
használata,anyelvtörvényeltekintazállamnyelvhasználatáravalókötelezéstől.
ezzeltulajdonképpen,méghaeztajogszabályexpressisverbisnemmondjais
ki,lehetővétesziakisebbséginyelvminthivatalosnyelvhasználatát.

a kisebbségi nyelvek egyéb területeken való használatáról további jogszabályok
határoznak.avégrehajtásirendelet1.cikkelyénekm)pontja,illetvea33.és40.cik-
kelyrendelkezikavégzésekésokmányokpecsétjeineknyelvéről.akétnyelvűvégzések
ésokmányokeseténkötelezővé teszi a kétnyelvű pecsétet,haazafélnekszólóelinté-
zéselengedhetetlen,szervesrésze.A „kisebbségi járások” bíróságainak és hivatalai-
nak hirdetményei szintén kötelezően kétnyelvűek. aszlovákiaigazgatásávalmegbízott
miniszter1919.július25-i4148.adm.sz.hirdetményeengedélyezi a kétnyelvű körbé-
lyegzők használatát amagyarlaktaterületeken.avégrehajtásirendelet lehetővé tette
az útlevelek és egyéb utazási okmányok többnyelvűségét.az1923.évi244.sz.kor-
mányrendelet szerinta tisztviselők hivatalos címét kisebbségi nyelven is lehet hasz-
nálni.azállamtevékenyenműködöttközreakisebbséginyelvekhasználatafolyamán
felmerülőkövetkezetlenségekkiküszöbölésevégett:azegyesminisztériumokrendele-
tekbenmeghatároztákazalacsonyabbszintűhivatalokhivataloselnevezésétazegyes
kisebbségi(konkrétannémet,lengyelésmagyar)nyelveken.7
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8. avégrehajtásirendelet70.és71.cikkelye
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azállampozitívszerepvállalásánakegyikékespéldájaaz1921.évi500.sz. tör-
vény,amelyalapjánaTörvényekésrendeletekTára(sbírkazákonůanařízenístátu
československého) a hivatalos, csehszlovák nyelvűmegjelenésmellett, amennyiben
lehetséges,azeredetivelegyidőben,német,lengyelésmagyarhivatalosfordításbanis
megjelenik.mindezagyakorlatban1938-igműködöttis.

Továbbifontosrendelkezésttartalmazakisebbséginyelvekhasználatáravonatko-
zóanazún.banktörvény(1920.április14-i347.sz.törvény),amelyapapírpénzeken
csehnyelvűszövegetírelő,abankjegy értékét azonban szlovák, orosz, német, lengyel
és magyar nyelven is fel kell tüntetni.ezaszabályozásérdekespéldaaszlováknyelv
„kisebbségi státusba” való szorulására, s egyúttal a „csehszlovák nyelv” fikciójának
életképtelenségére.

nagyvonalúanjártelazelsőköztársaságbelicsehszlovákjogrendanemzetgyűlés
képviselőivelszemben.az1920.április15-i325.sz.törvénylehetővétetteanémet,
orosz,magyarés lengyelnemzetiségűképviselőknek,hogyanyanyelvükön szólalhas-
sanak fel,illetveterjeszthessékelőjavaslataikat,kérdéseiket,interpellációikat,ahogy
a képviselői fogadalmat is letehették saját anyanyelvükön. a név szerinti szavazás
sorániseztanyelvethasználhatják,saköztársaságielnöknekaképviselőházhozinté-
zettüzenetétkisebbséginyelvekeniskiadják.

2.3.3.nyelvhasználatazönkormányzatokban
anyelvtörvény3.§-aazönkormányzatihatóságok,képviselő-testületekésköztestüle-
teknyelvhasználatátilletőentulajdonképpenazállamminimáliselvárásaitfogalmazza
meg.megállapítja,hogyacsehszlováknyelvűszóbeliésírásbelibeadványokatafelso-
roltszervekmindigkötelesekelfogadniéselintézni.agyűlésekenéstanácskozásokon
mindig megengedett a csehszlovák nyelv használata.anyilvánoshirdetményeknyelvét
illetőenatörvényavégrehajtóhatalomrabízzaaszabályozást.a3.§(4)bekezdése
meglehetősenáltalánosanutalakisebbséginyelvhasználatszabályaira:„A 2. § felté-
telei mellett kötelességük az önkormányzati hatóságoknak, képviselő-testületeknek és
köztestületeknek más, mint csehszlovák nyelvű beadványokat elfogadni és elintézni,
valamint a gyűléseken és tanácskozásokon más nyelv használatát is megengedni.”

a községi önkormányzatok nyelvhasználatának szabályozásának területén az
„ügyviteli nyelv” fogalmáé a kulcsszerep. az ügyviteli nyelv megállapítása a község
hatáskörébetartozik,8 ámbekelltartaniavégrehajtásirendeletáltalmegszabottfel-
tételeket.háromlehetőségállfent:

1. azállamnyelvmintaközségkizárólagosügyvitelinyelve,amennyibenegyetlen
kisebbségsemériela20százalékoshányadot;

2. akétnyelvűség:aközségügyvitelinyelveazállamnyelv is,amennyibenaköz-
ségbenazállamnyelvheztartozókszámanagyobb,mintazügyvitelinyelvvényil-
vánított kisebbségi nyelvhez tartozóké, illetve ha az államnyelvhez tartozók
arányaaközségbenelériazötvenszázalékot;

3. amennyibenafentikétesetnemállfenn,kizárólagosügyvitelinyelvkénthasz-
nálhatóakisebbséginyelv.
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90 Szalay Zoltán

azügyvitelinyelvenzajlikaközségiképviselő-testület,aközségitanács,abizottsá-
gokülésezése.ezenanyelventeszikközzéaközségihivatalokhirdetményeit.ezutób-
biterületenazonbanegyújfajta,normatívszabályozástisbevezetavégrehajtásiren-
deletazállamnyelvettámogatandó,mikorkimondja,hogya legalább háromezer lelket
számláló településeken a hirdetményeket mindig kötelező államnyelven is közzétenni.
azútjelző táblák esetébenszinténmindenesetbenkötelező a kétnyelvűség,tehátaz
államnyelvhasználatais,mégpedigazelsőhelyen.

abeadványok elintézése területénszinténkiemeltszerepjutaközségügyvitelinyel-
vének.aközségbármilyenbeadványtelintézhetazügyvitelinyelvén.azügyvitelinyel-
ven benyújtott beadványokat köteles ezen a nyelven elintézni. érdekes korlátozás
vonatkozikazállamnyelvhasználatára:amennyibennemnyilvánítottákügyvitelinyelv-
vé az államnyelvet vagy nem válhatott azzá, a község a beadványt nem intézheti el
államnyelven. köteles azonban elfogadni és elintézni (az ügyviteli nyelven) minden
államnyelven benyújtott beadványt. amennyiben nem az ügyviteli nyelven benyújtott
beadványrólvanszó,ámlegalább20százaléknyikisebbségtartozikazadottnyelvhez
aközségben,kötelezőabeadványtannaknyelvénintézni.

amiazelsőpillantásranagyvonalúkisebbséginyelvijogirendezésgyakorlatialkalma-
zásátilleti,simonattilafigyelmeztet,ebbenjókorahiányosságokmutatkoztak.„ezeketa
pozitívumokat viszont ellentételezte, hogy a szudétanémet régiókkal ellentétben, ahol
szintemaradéktalanulérvényesültanémetnyelvhasználat,adél-szlovákiaipostahivata-
lokbanésvasútállomásokonhiányoztakamagyarinformációstáblák,savasútállomások
neveiscsakszlovákulvoltkiírva.sérelmetszenvedettanyelvrendeletvégrehajtóintéz-
kedésébenelőírthivatalosnyelvhasználatis,hiszenajárásihivatalokamagyartöbbségű
falvakkal is szlovákul leveleztek, a hivatalok amagyar nyelvű beadványokra általában
szlováknyelvenválaszoltak,azanyakönyvikivonatokatazelőírásokkalellentétbenméga
színmagyartelepülésekeniscsakállamnyelvenadtákki.snemhagyhatófigyelmenkívül
azsem,hogyakormányzataközigazgatásihatárokcéltudatosmódosításávaltöbbrégió-
banisolyanváltozásokatidézettelőazegyesbíróságijárásoknemzetiségiösszetételé-
ben,amelyekszűkítettéka20%-osnyelvhasználati jogérvényesítésének lehetőségeit.”
(simon2010,62.p.)ezekreavisszásságokrahívtafelafigyelmetazegyesültmagyar
párt1936-bankeltmemoranduma,amelyanyelvtörvényalkalmazásánakhiányosságait
elsősorban a végrehajtó rendelkezések kései kibocsátására s egy restriktív gyakorlat
meghonosodására,illetve„perszonálisokokra”vezettevissza.(simon2010,62.p.)

2.3.4.ahelységnevekhasználatánakszabályozása
a helységnevek szabályozására külön törvény keretén belül került sor, mégpedig a
város-,község-ésutcanevekről,valamintaközségekhelységnévtáblávalvalómegjelö-
lésérőlésaházakszámozásárólszóló1920.évi266.sz. törvénnyel,amelynek ren-
delkezéseitaz1920.évi324.sz.kormányrendeletbenpontosították.

a helységnevek megalkotása a belügyminiszter hatáskörébe utaltatott, s a kor-
mányrendelet megállapította, hogy a belügyminiszter a „csehszlovák nyelv alkotta”
nevekkellátjaelazegyestelepüléseket.Lehetővéteszikazonbanakisebbséginyelve-
kenvalóhelységnévhasználatotis,akövetkezőesetekben:

– azadott településena legutóbbinépszámlálásadataialapjánazugyanahhoz,
denemacsehszlováknyelvheztartozókarányalegalábbhúszszázalékos;Fó
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– azon bírósági és hivatali székhelyek esetében, amelyek hatásköre kiterjed az
olyan bírósági járásra, amelyben a legutóbbi népszámlálás szerint legalább
húszszázalékosakisebbségaránya;

– azontelepülésekesetében,amelyekszámáraacsehszlováknyelvnemalkotott
különnevet,anemzetikisebbségnyelvénazonbanmegállapítható„történetileg
igazolteredetihelységnév”,sadolognaknincsadminisztratívvagyegyébaka-
dálya.

abelügyminiszterteháthivatalosan jóváhagyhatja a kisebbségi nyelvű helységnevet,
sazígyjóváhagyottkisebbséginyelvűhelységnevetabíróságok,azállamiszervek,inté-
zetekésvállalatok,valamintafelekkötelesek voltak használni.(kivéve,haakommuni-
kációakülföldfeléirányult:ezesetbenérdekesmódonnemengedélyezettakisebbségi
nyelvűhelységnevekhasználata.)ebbenazesetbenmegintcsaka kisebbségi nyelv mint
hivatalos nyelv jelenikmeg,méghaezastátusacsakközvetettenjutisérvényre.

azutcanevekesetébenatörvényatelepülésekképviselő-testületérebízzaadön-
tést, annyit követel csak meg, hogy az utcanévtáblákon az első helyen mindig a
csehszlováknyelvűváltozatszerepeljen(ugyanezérvényesahelységnévtáblákrais).

a helységnevek sajtóbeli használatát az első köztársaság jogrendje semmilyen
módonnemszabályozta.

3.akisebbséginyelvi jogokhelyzeteazelsőCsehszlovákköztársaság
felbomlásaidején

azezerkilencszázharmincasévekvégénkezdődőidőszakotakisebbséginyelvijogokerő-
teljesvisszaszorulása,illetveaszlovákiaterületénhatályosjogrendbőlvalóteljeseltűné-
sejellemezte.azelsőköztársaságbanmegindultkisebbségvédelmifolyamatokatotalitá-
riusrezsimekalattvisszafordultak,sévtizedeknekkelletteltelni,mirevalamelyeststabi-
lizálódhatottakisebbségektársadalmihelyzete, jogállásukterénazonbantulajdonkép-
penmindvégigmegmaradtaka kaotikusállapotok. az első köztársaságbanbevezetett
részlegesmegoldásokvégsősoronnembizonyultakelégségesnekakisebbségekhelyze-
ténekrendezésére(petráš2009,322.p.),akövetkezőévtizedekazonbanmégilyenszin-
tűmegoldásokkalsemszolgáltak,sjelentősenvisszavetettékanyelvijogokfejlődését.

3.1.acsehszlovákállamfelbomlásaelőttinyelvijogirendezésikísérletek

azelsőCsehszlovákköztársaságképtelenvolthatékonyankezelniakisebbségikérdést,
annak ellenére, hogy de jure meglehetősen széles körű lehetőségeket biztosított a
kisebbséginyelvhasználatterén.mindemellettazonbanagyakorlatbanaközigazgatás-
ban „az államnyelv előtérbe helyezése gyakran olyan messzire ment, hogy azt a
Legfelsőbb közigazgatási bíróság egyes esetekben törvénytelennek találta”. (petráš
2009,322.p.)azegyesnemzetikisebbségekazonbanaharmincasévekvégefeléegy-
másutánnyújtottákbejavaslataikatanemzetiségikérdésrendezésére,amelyekjelentős
részét a nyelvi jogi kérdéseknek szentelték. ezek közül a legjelentősebbnek a
szudétanémetpártmemorandumanevezhető,amelyet1938. június8-ánterjesztettek
milanhodžaminiszterelnökelé.amemorandumszámosradikálisjavaslatottartalmazott,
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9. renépetrášemlítiacsehalkotmányjogász,Zdeněkpeška(akiegyébkéntkifejezettenpozi-
tívanviszonyultanemzetiségistatútumhozis)egyikérdekesötletétakisebbségiügyekkel
kapcsolatosbíróságieljárásokrendezésére,amelyegyspeciáliskisebbségiügyekkelfoglal-
kozó tanács létrehozásán alapult volna az alkotmánybíróságon belül. (petráš 2009,
258–259.p.)

10. http://www.pulib.sk/elpub2/FF/pekar2/pdf_doc/hetenyi.pdf

„nemzetikataszter”létrehozásátindítványozta,területiautonómiátköveteltanemzetisé-
geknek,nemzetikúriákraosztottavolnafelanemzetgyűlést,aminisztériumokbannem-
zetiségiszekcióklétrehozásáthelyeztevolnakilátásba.anyelvhasználatotilletőenanem-
zetiséginyelveknekaközigazgatásbanésaparlamentbenvalóhasználatátjelöltemeg
mintcélt,holottezahatályoscsehszlováktörvényekalapjánbiztosítottnakszámított.

1938.július26-ánhagytajóváacsehszlovákkormányazta„nemzetiségistatútu-
mot”,amelykilátásbahelyezteanemzetiségikérdésrendezését,anemzetekésnem-
zetiségekegyenjogúsítását,egyújnyelvhasználatitörvényelfogadását,illetveemlítést
tartalmazottazautonómiárólis.anyelvhasználatterénmódosultvolnaa20%-oshatár,
a német, a magyar és a lengyel nyelv regionális szinten hivatalos nyelvekké váltak
volna.astatútumbanlefektetett15%-osnyelvhasználatihatáratárgyalásokonanéme-
teknél jóval kisebbszerepet kapómagyaroknak sem tűntmegfelelőnek, azegyesült
magyar párt „elégtelennekminősítette a nyelvhasználati határ 20%-ról 15%-ra való
leszállítását,hiszenígytovábbraismintegy200ezermagyarmaradnanyelvijogoknél-
kül,másrésztaközigazgatásihatárokmegváltoztatásával–mintarrakorábbanmár
voltpélda–eztismétkijátszhatnáakormányzat”.(simon2010,147.p.)

astatútumilyenformábanvalóelfogadásaazonbanvégsősoronmégisakisebb-
ségek(rész)sikerétésacsehszlovákkormánymeghátrálásátjelentette,amibenjelen-
tősszerepetjátszottazerősnemzetközinyomás:adokumentumazelőkészületeköt
hónaposidőszakaalattgyökeresváltozásokonmentkeresztül,egyretöbbengedményt
téveakisebbségeknek(elsősorbanaszudétanémetpártképviselőinek).

akövetkezőidőszakbanszámoskísérlettörténtanemzetiségi(sezenbelülanyelv-
használati)kérdésekrendezésére,9 egyiketsemsikerültazonban,akárcsakrészlege-
senis,megvalósítaniaköztársasághamarosanbekövetkezőbukásamiatt.

4.kisebbséginyelvijogokafüggetlenszlovákállamidején

afüggetlenszlovákállamalkotmányát,azazaz1939. július21-i185.sz.alkotmány-
törvényt1939.július31-énhirdettékkiaszlovákTörvénytárban(slovenskýzákonník).
aháborússzlovákállamterületén1938-asadatokszerint67502magyarnemzetisé-
gűállampolgár„rekedt”.1940-benszámuk53128-racsökken,ebből45880-anren-
delkeznekszlovákállampolgársággal.10

aszlovákalkotmányegyikjellegzetessége,hogyazemberijogoknakmeglehetősen
szűkösteretszentel.azalkotmánytizedik fejezeteráadásulazállampolgárokkötele-
zettségeitelőnybenrészesítia jogaikkalszemben.azemberek (aszövegben:„lakos-
ság”)életének,szabadságánakésvagyonánakvédelmétszármazástól,nemzetiségtől,
vallástólésfoglalkozástólfüggetlenülgarantálja,törvényirendelkezésekalapjánazon-
banlehetővétesziennekavédelemnekakorlátozását.
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11. http://www.pulib.sk/elpub2/FF/pekar2/pdf_doc/hetenyi.pdf
12. 1939-bennegyvenmagyartannyelvűiskolábankb.4500gyermektanult,amagyarnyelvű

istentiszteletekszámanagyjábólaz1939előttiszintenmaradt.

kisebbségi nyelvi jogok Szlovákiában az 1918–1968 közötti időszakban 93

különfejezet,mégpedigazutolsóelőtti,tizenkettediktérkianemzetiségekjogál-
lásánakszabályozására,„Nemzetiségi csoportok”címmel.máracímbőlkitűnik,hogy
nemkisebbségekrőlvanszó,aterminológiatehátbizonyosértelembenmégkedvező-
nekistekinthetőanemzetiségekrenézve.amianyelvijogokatilleti,a94.§alapjána
nemzetiségicsoportokjogosultaknyelvüketaközéletbenésazoktatásbanhasználni,
amiről külön törvénynekkellett volna rendelkeznie.ezt anagylelkűnormátazonban
nagybanellehetetlenítetteafejezetutolsórendelkezése,amelyígyszólt:

95. §
A nemzetiségi csoportoknak ebben az alkotmányban feltüntetett jogai annyiban érvé-
nyesek, amennyiben ugyanilyen jogokat élvez a valóságban a szlovák kisebbség is az
érintett nemzetiségi csoport anyaországában.

ezzeltehátazalkotmányareciprocitáselvétiktattatörvénybe,figyelmenkívülhagyva
annakminden aránytalanságát. ez az alkotmányos rendelkezés „amagyarországgal
szembeni védelmi politika egészen 1945-ig gyakran használt alapvető eszköze
maradt”.11 a magyar nyelvű iskolarendszer, illetve a magyar nyelvű istentiszteletek
azonbanebbenazidőbenmégfennmaradhattak.12

5.ajogfosztottságidőszaka

az1944–45-ösidőszakbanaszlováknemzetiTanácsáltalkibocsátott,illetveabeneš
köztársaságielnöktőlszármazórendeletek,dekrétumok,hirdetményekközülszámos
érintetteaszlovákiaterületénélőnemzetikisebbségeket.azalábbiakbanelsősorban
anyelvijogokszemszögébőlfontosdokumentumokatvizsgáljuk.

anémetekésmagyarokszlovákiai jogfosztottságánaknyitányakéntszoktaktekin-
teni az1945. április 5-én kihirdetettkassaikormányprogramra, amely nagyonmar-
kánsanéssúlyosideológiaitöltettelfogalmaztamegaháborúutánisovinisztapolitikai
célkitűzéseket. anyelvhasználat szempontjából azonbanmár korábban született ke-
ménykorlátozóintézkedés.

aszlováknemzetiTanács1944.évi6.számúrendeleteanémetésamagyarnem-
zeti kisebbség oktatásügyének és istentiszteleti nyelvének rendezéséről kimondja,
hogyanémetésamagyarnemzetikisebbségmindenfokúéskategóriájú,1938.októ-
ber6.utánlétesítettiskolájamegszűnik.hasonlómódonrendelkezikazistentisztele-
tekről:ahol1938.október6.utánvezettékbeanémetvagyamagyarnyelvet,ezeka
továbbiakbannemhasználhatók.alegszélsőségesebbintézkedések,azazakisebbsé-
gi nyelvhasználati jogok teljes felszámolása azonban valóban a kassai kormány-
programelfogadásautánkövetkezett.anémetekésmagyarokállampolgárságtólvaló
megfosztásátaz1945.évi33-asszámúköztársaságielnökidekrétummegerősítette.
korábban a szlovák nemzeti Tanács 1945. évi 44. számú rendelete már minden
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13. az1994.évi191.sz.törvényaközségekmegjelölésérőlanemzetikisebbségeknyelvén
14. 2010.augusztusvége

németésmagyarállamiésközalkalmazottszolgálatbólvalóelbocsátásárólhatározott,
aszolgálativiszonyukbólszármazómindenfélejuttatások,nyugdíj-ésszociálisjárulé-
koktólvalómegfosztottsággalegyetemben.

aszélsőségessovinisztapolitikakövetkezményeként1945szeptemberébenegyet-
lenmagyartannyelvűiskolasemnyitottamegkapuitszlovákiában.

5.1.akisebbségihelységnévhasználateltörlése

akisebbséginyelvijogokteljeseltörléséhezelengedhetetlenvoltahelységnevekkér-
désénekrendezése,hiszenazelsőköztársaságbólörököltjogrendlehetővétette(sőt,
bizonyosesetekbenkötelezővé)atelepülésnevekkisebbséginyelvűhasználatát.aleg-
többtelepülésmárazelsőköztársaságidejénkapottugyanszlávoshangzásúnevet,
egyesekazonbanpárhuzamosanhasználhattákazállamnyelviésakisebbséginyelvi
változatot (pl.Ďalastará/ó-Gyalla,hrnčiarovce/Gerencsér,kerť/kürt,beš/bősstb.),
illetvekizárólagakisebbségiváltozatot (sőreg,apáca-szakállas,bögellő,hodermark
stb.).az1948.június11-ia311/16-ii/3-1948.számúbelügyimegbízottihirdetménya
szlovákiaivárosok,községekéstelepülésekhivatalosnevénekmegváltoztatásárólaz
elsőköztársaságbólszármazórendszertteljeseneltörölte:átfogóreformkereténbelül
megváltozatásrakerültekahelységnevek,számosesetbenszlováknemzetihősökről
neveztekelakisebbségekáltallakotttelepüléseket.abelügyimegbízottaz1920.évi
266.számútörvényrehivatkozvahirdettekiazújnévjegyzéket,„avárosok,községek
éstelepülésekvalamennyinémetésmagyareredetűkettős(azazmásodik)megneve-
zését”hatályonkívülhelyezte.

ezzel a csehszlovák vezetés a kisebbségi eredetű helységnevek használatának
ügyét lezártnaktekintette.„akérdésazóta isrendezetlen”,kommentáljaaz1948-as
hirdetménytGyönyörjózsef1994-ben.(Gyönyör1994,265.p.)az1994-benelfogadott
ún.„táblatörvény”13 biztosítbizonyosjogokatakisebbségieredetűhelységnevekhasz-
nálatára,ugyanakkorleszögezi,hogyhivatalosokmányokbankizárólagazállamnyelvi
változathasználható.akérdéstehátesorokírásakor14 továbbraisrendezetlen.

6.rendelkezésekanyelvijogirendezésügyében1968előtt

apártállamiidőszakbanakisebbségekjogihelyzetételsősorbanalacsonyabbrendűjog-
szabályokonkeresztülpróbáltákrendezni,báracsehszlovákjogalkotóknemvittekvég-
hezjelentőslépéseketetéren.az1938előttinyelvijogirendszervisszaállításáranem
mutatkozotthajlandóságahatalomrészéről,snemrukkoltakelőújabbmegoldásokkal
sem–anyelvijogihelyzetetahomogénnemzetállamiberendezkedésjegyeihatározták
meg,ami jelentősmértékbenellehetetlenítetteazelőrelépést.változásokcsak1968-
banálltakbe,azaddigiintézkedésekegyátfogókoncepcióhiányáróltanúskodnak.
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6.1.az1948-asalkotmányésanemzetiségikérdésazötvenesévekben

az 1948-as alkotmány készítésekor a csehszlovák hatalom képviselői egyszerűen
„megfeledkeztek”anemzetikisebbségekről.azalkotmány2.cikkelye (1)bekezdése
kimondja,aCsehszlovákköztársaságkétegyenjogúszlávnemzet,acsehekésaszlo-
vákokegységesállama.azegészszövegbensemmiféleutalásnemtörténikarra,hogy
ebben az államban egyébnemzetek képviselői is élnek, így ebben az időszakban a
csehszlovákjogrendbenalighabeszélhetünkkisebbséginyelvijogoklétezéséről.

valamelyestmérsékelteahelyzetetaz1956.évi33-asszámúalkotmánytörvénya
szlováknemzeti szervekről, amelynekmásodikbekezdéseemlítést tesz róla,hogya
szlováknemzetiTanácshatáskörébetartozik„azegyenjogúságnevébenkedvezőfel-
tételeketbiztosítaniamagyarésukránnemzetiségűpolgárokgazdaságiéskulturális
életéhez”. konkrét kisebbségi jogok meghatározásáról tehát itt sem beszélhetünk
(vitatható,mika„kedvező feltételek”), ráadásulazalkotmánytörvény figyelmenkívül
hagyjaamagyaronésazukránonkívüliegyébkisebbségeket.

anemzetiségi kérdéstebbenakisebbségekszámárameglehetősen ínséges idő-
szakban a hatalom alacsonyabb szintű szabályozással próbálta rendezni. az 1952.
június17-énkiadotthatározat„amagyarnemzetiségűállampolgároknémelykérdésé-
ről”nemtartalmaznemzetiségijogokat,ennekalapjánadtákazonbanki1952.július
1-jén azt a határozatot, amely részletesebben taglalta a kisebbségi jogok területén
szükségesintézkedéseket.eztahatározatotamegbízottakTestületeadtaki,selren-
deltebenneazállamiszervek,közintézmények,gazdaságiszervezetekmagyarnyelvű
megjelölését, a központi államigazgatási szervek irányelveinek magyar nyelvre való
lefordítását.adél-szlovákiainemzetibizottságokésmásállamiszervekmagyarnyelvű
határozatok,végzések,bizonylatok,igazolásokkiadásáraköteleztettek,ahirdetménye-
ket,felhívásokat,rendeleteketmagyarulisközzékelletttenniük,anyilvánoshelyeken
elhelyezetttájékoztató,útjelzőésfigyelmeztetőtáblákatmagyarnyelvűszöveggelisel
kellettlátni,ésamagyarnemzetiségűállampolgárokbeadványait,kérelmeit,panasza-
itmagyarnyelveniselkellettintézni.ahelyzetfurcsaságátazadta,hogyahatározat–
titkoslévén–csakazilletékesszervekhezjutottel,magukazállampolgároknemérte-
sülhettekjogaikról.

az1959.február5-i17.sz.határozatelrendelteatörvényekésegyébjogszabályok
magyarnyelvrevalófordítását.ennekmegfelelően1968-igjelentekmegatörvényekés
rendeletekmagyarnyelven.ahatározatugyanakkorbiztosítottaamagyarnyelvű fel-
szólaláslehetőségétanemzetibizottságokülésein.

6.2.az1960-tól1968-igterjedőidőszak

az 1960. július 11-i 100-as számú alkotmánytörvény, a Csehszlovák szocialista
köztársaságalkotmányatovábbra iskizártaanemzetikisebbségeketazállamalkotó
tényezőkközül,azállamotmintakét„egyenjogútestvérnemzet”,acsehekésaszlo-
vákokegységesállamáthatároztameg.a25.cikkelybenazonbanhelyetkaptakanem-
zetikisebbségek,az1956-osalkotmánytörvénnyelszembenittnemcsakamagyarés
azukrán,hanemmáralengyelkisebbségisszerepel.aszövegakulturálisfejlődéshez
való jogon kívül az anyanyelven valóművelődés jogát is biztosítja e három nemzeti
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kisebbség részére. ezek után a nemzetiségeket államalkotó tényezőként elismerő
1968.évi144-esszámúalkotmánytörvényelfogadásáignemkerültsor jelentősese-
ményre a kisebbségi nyelvhasználati jogok szabályozása terén a Csehszlovák
szocialistaköztársaságban.
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ZoLTán sZaLay
minoritylanguagerightsinslovakiaintheperiodbetween1918and1968

keywords: Language use regulations in the Czechoslovak legislation. minority
language rights in the First republic, the slovak state, during the
disenfranchisementandtheperiodafter thesecondWorldWar.regulationsof
languagerightsuntil1968.
Thestudygivesanoverviewofahalfa century’sworthof changes inminority
language rights legislation from the perspective of hungarians living on the
territory of today’s slovakia. it sums up the official regulations of minority
language use on a national andmunicipal level, disjointing the allowances or
restrictionsoftheconstitutionandthesystemofconstitutionalrights,aswellas
thelowerlevellegislation.
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