
A nyelvhasználat szabályozása belgiumi vállalatoknál 
(Egy nyelvi háború újabb állomása) 

Belgium a magyarországi köztudatban mint „frankofón" ország él, ahol 
a francia nyelvvel el lehet boldogulni, jóllehet az ország északi felét flamandok 
lakják, akik szívesebben használják germán eredetű (a hollandhoz közel álló) 
anyanyelvüket. (A két utóbbi egyébként irodalmi változatában azonos, neve 
az ABN-nek rövidített Algemeen Beschaafd Nederlands.) Belgiumnak való
jában három hivatalos nemzeti nyelve van: a francia, a flamand és a keleti 
Eupen környékén a német. Ez a 62 000 lakost számláló vidék azonban a bel
giumi összlakosságnak csupán 0,64%-át képviseli. A másik két nagy nemzeti 
nyelv hivatalossá tétele sem jelent az egész országra általános kétnyelvűséget. 
J . FISHMAN 1 osztályozását alkalmazva Belgiumot a kétnyelvűség nélküli 
diglosszia jellemzi. 

Az utóbbi évtizedekben egyre érezhetőbbé vált a nyelvi türelmetlenség 
és egyre hevesebb a szeparatista tendencia, amely elsősorban a flamand részen 
nyilvánul meg. Az újabb rendeletek2 a munkáltatók és alkalmazottak közötti 
érintkezést szabályozzák a termelő vállalatoknál és sokatmondó jelzésül szol
gálnak arra vonatkozóan, hogy milyen általános helyzettel kell számolni Bel
giumban a következő évtizedekben a nyelvi kérdést illetően. 

Néhány adat az általános helyzet érzékeltetésére. Belgium nemzetiségi 
megoszlásáról 1947 óta nincs statisztika. Flamand nacionalista követelések 
hatására a népszámlálási kérdőívekből törölték az anyanyelvre vonatkozó 
kérdést, jóllehet 1830, a független Belgium megalakulása óta ilyen kérdés 
minden népszámláláson szerepelt. Már 1910-ben módosították a kérdőívet, 
a flamandok előnyére, mivel a vádak szerint a felmérés „népszavazás" jellegét 
öltötte. A népszámlálás helyes módszerének kidolgozására alakult szakbizott
ság 1960-ban készített jelentését hozzáférhetetlenül elfektetik belpolitikai rob
banás veszélye miatt. 1961-ben újabb flamand nyomásra (egyébként ez a köve
telés még 1911-ből ered) népszámlálási adatok, földrajzi elhelyezkedési, népes
ségi, szociológiai, gazdasági viszonyok alapos elemzése és megvitatása nélkül, 
illetve bizonyos tények elhallgatásával nyelvi határ t szavaznak meg, amely 
nagyjából a Mouscron és Gemmenich3 közötti nyugat—keleti egyenesnek felel 
meg Belgium közepén. A nyelvi határ meghúzásával előállott szakadás után 
automatikusan flamand többségűnek (5 433 000) minősített országrész jött 
létre egy vallon kisebbséggel (3 125 000) szemben. A főváros, a hivatalosan 
kétnyelvű Brüsszel lakosainak száma 1 071 000. Egy 1969-es felmérés szerint 
a főváros lakóinak 76%-a beszél franciául. A nyelvi határtól délre viszonylag 

1 FISHMAN, J., Sociolinguistique. Nathan — Labor, Paris 1971. 
2 Moniteur belge 1973. IX. 6. 
3 Kaart met Belgische Taalgebieden. 
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kisebb létszámú és elszigetelt csoportok használják a flamandot a mindennapi 
családi érintkezésben, a határtól északra viszont jelentős számú, homogén 
csoportot alkotó francia anyanyelvű közösségek élnek (Antwerpen, Gent stb.). 
Az ilyen adminisztratív intézkedések következtében előállott helyzetben min
dennapossá váltak a súrlódások, és rendkívül jelentős költséget emészt fel 
a nyelvi törvény betartására irányuló igyekezet. 

Annak ellenére, hogy Belgium kitűnő terepet szolgáltatna a nyelvszocio
lógiai kutatáshoz, jóformán alig vizsgálták a helyzetet tudományos módszer
rel — amit részben magyaráz a kérdés politikai kihatása. 

A flamand részen erősen érzékelhető a francia iránt tanúsított ellenszenv, 
de még a jogilag törvényesen kétnyelvű Brüsszelről is így ír egy a pillanatnyi, 
felszíni benyomásokat rögzítő külföldi újságíró:4 ,,Ügy mondják, a belga 
televízió modernebb, mint a BBC vagy a francia ORTF. Két műsort sugároz
nak, flamandok, illetve vallonok részére. Az épületeket úgy tervezték, hogy 
a fő folyosókról azonos számú, azonos hosszúságú mellékfolyosók nyílnak, 
balra a flamand, jobbra a vallon. Azonos a szobaszám, azonos a vetítőkészülék, 
ugyanannyi a lépcsőfok, sőt a kísérőm elmondta: amennyiben a harmadik 
emeleti, bal oldali 329-es szobában kicserélnek egy szőnyeget, a jobb oldali, 
ugyancsak 329-es szobában hasonlóképpen ezt kell tenni, mert esetleg kitör 
a gyalázat. Én először a vallon oldalon jártam, de átmentem a flamand részre is. 
Megtehettem, mert a külföldi nem flamand és nem vallon. Egyébként a ,,benn
szülött" is megtehetné, de eszébe sem jut. ( . . . ) 

Brüsszelre leginkább az jellemző, hogy idegesítő, éppen a nyelvi különb
ségek miatt. Említettem az utcatáblákat: felül francia, alul flamand szöveggel. 
S ha a látogató meg akar kérdezni valamit, akár a legegyszerűbbet, hogy merre 
találja ezt vagy azt az utcát — ha a kérdezett flamand, n e m i s v á l a s z o l 
a f r a n c i a k é r d é s r e ; az utazó okul és a következő úrtól az utca 
flamand nevét kérdezi. Ha nincs szerencséje, s ez utóbbi történetesen vallon, 
ő s e m v á l a s z o l . " 

Túlságosan kiélezve — de való helyzetről — fest képet az idézet szer, 
zője. Az igazság az, hogy ez az elválás erősebben érezhető Észak-Belgiumban-
ahol a c u j u s r e g i o e i u s l o c u t i o a nemzeti öntudatra ébresztés 
mozgalmának jelszava lett. 

Hosszú, közel másfélszáz éves fejlődés vezetett ide. A 19. században 
a francia volt az uralkodó nyelv a közigazgatásban, az oktatásban, a politikai 
és kulturális életben. Az 1795-től 1815-ig tar tó francia megszállás alatt — mai 
szóhasználattal élve — valóságos francia „nyelvi imperializmus" fejlődött ki, 
amely a romantika korában ébredő flamand lakosság nemzeti útkeresésébe 
ütközött, részben pedig kiváltotta a flamingaló mozgalom első formáit. Már 
1873-tól törvények biztosítják a flamand használatát az ország északi részében, 
előbb jogi, majd közigazgatási ügyek intézésére, később az oktatásban, majd 
az 1930 —1931-es törvények hatására a szakadás fokozódik, amíg végül 1963-
ban nyelvi törvénnyel szentesítik a megosztást. Leszámítva a flamandizáló 
törekvéseknek a kívülállót időnként mulattató vadhajtásait (az antwerpeni 
állatkert feliratainak flamandizálása, hogy ,,ne legyen francia folt a szép 
flamand bőrön", vagy a francia nyelvű misék betiltása, mivel a francia ,,az 
ateisták nyelve"), elmondható, hogy a mozgalom sikerrel járt. Hevességére 
mi sem jellemzőbb, mint hogy nem elég Belgiumban lakni és flamandul beszélni 

4 SCHIFFER, F., Flamandok és vallonok. Esti Hírlap 1975. november 17. 
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ahhoz, hogy nemzetalkotó „tisztának" befogadtassék valaki, ezenkívül még 
igazi ,,vlaamsvoelende"-nak kell lennie, akiről „érződik" a flamand közösség
hez való tartozás. 

Miközben a közigazgatásban és az oktatásban a flamandizálás bekövet
kezett, a munkahelyi érintkezésben még erősen tovább ólt a francia. 1959-ben 
Kelet-Frandriára vonatkozó felmérés készült5 Gent, Eeklo, Termonde városok 
környékének 112, kétszáz főnél több munkást foglalkoztató vállalatáról. 
Ez azt mutatja, hogy a francia vezető helyet foglal el, pontosabban erős a 
nyelvhasználat szerinti rétegeződés a munkahelyi hierarchián belül. A felmérés 
adatai szerint a vezető műszaki káderek 74,2%-a franciául érintkezik a gyár-
vezetőséggel, 66,1%-a használja ezt a nyelvet a kollégákkal való kapcsolatá
ban, 48,6%-a a közvetlen beosztottakkal, 45,7%-a az adminisztrációs osztály 
dolgozóival. Ezzel szemben a művezetőkkel 87,2%-ban, a munkásokkal 
97,3%-ban flamandul érintkeznek. Az üzemek levelezése külső cégekkel francia 
nyelven folyt, a belső dokumentáció szintén. A nyelvhasználat tehát egy üze
men belüli társadalmi rétegződést tükröz, miközben ezt a rétegződést újra
termeli. A magánéletben (család, utca, baráti kör) flamandul beszél a munkás. 
Csak a közvetlen munkafolyamatok elvégzéséhez szükséges írásos utasításokat 
kapta franciául. Egy 1973. július 19-én kiadott új rendelet szabályozza a nyelv
használatot a munkáltató és a munkavállaló közötti kapcsolatokban. A ren
delet hatása megjelenésének pillanatában még nem volt kellőképpen fel
mérhető. Bizonyos jelekből úgy tűnik azonban, hogy Belgium francia nyelvű 
lakosai ellenérzéssel fogadták. Ez volt a nemzeti törvényhozás által szentesí
te t t flamand közösség kulturális tanácsának (Cultuurrad) az első önálló rendel
kezése — tegyük hozzá, hogy a belga alkotmány alapján biztosított kereteken 
belül. A rendelet az 1963-as nyelvi törvény továbbfejlesztése. Az annak szelle
méből fakadó gyakorlati intézkedések megvalósítását célozza, nevezetesen 
a következőket: a munkaadó ós a munkavállaló között a flamand nyelven 
történő kommunikációt az írásos és szóbeli érintkezésre egyaránt kiterjesztik. 
A nem flamand nyelvű írásos szerződések, dokumentumok r e l a t í v 
é r v é n y t e l e n s é g e (jogilag érvényesek voltak, de kérni lehetett a nyelvi 
törvény alapján lefordíttatásukat) a b s z o l ú t é r v é n y t e l e n s é g r e 
változik, és a nyelvi t ö r v é n y m e g s z e g ő i t b ü n t e t i k . 

A nyelvi törvények védelmére már régen létrehozták a Nyelvellenőrző 
Állandó Bizottságot. Jóllehet, az északi flamand terület flamandosítása a köz
igazgatás területén már 1932-ben megtörtént, a magánvállalatokra ezt nem 
terjesztették ki. Magyarázható az a tény is, hogy érdekes módon, a munkás
szakszervezetek egyáltalán nem, vagy csak elég ritkán vették fel követeléseik 
közé a flamand nyelvhasználat ügyét, és nagyon ritkán került szóba a nyelv 
segítségével létesített társadalmi szegregáció. Ennek két oka van. Egyrészt 
csak az 1960-as években ért el Flandria ipari fejlesztése — főleg külföldi tőkével 
és a legmodernebb technika betelepítésével — arra a szintre, hogy az addigi 
függőségi viszony elleni tiltakozásnak gazdasági alapja is lehetett. A vallon 
szónbányák ós ipar jelentőségének csökkenése kísérte ezt a folyamatot. Más
részt az ultrasoviniszta flamand mozgalom dogmatikus ós erőszakos program
jával szemben a flamand szakszervezeti vezetők erős fenntartással viseltettek, 
követeléseik főleg a munkabérre és a munkafeltételekre vonatkoztak. A gaz
dasági élet területén hozott intézkedések, a termelő vállalatok belső nyelv-

5 DELEBCK, H., Da taaltoestanden in het Vlaams bedrijfsleven. Brüssel 1959. 
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használatára vonatkozó törvény a flamand lakosságnak a „franquillonisme" 
elleni harcában az egyik utolsó állomás. (Ezt a terminust idézik flamand szer
zők a társadalmi és kulturális rétegkülönbségek érzékeltetése céljából történő 
francia nyelvhasználat jelzésére.) H. DELEECK 6 flamand szociológus szerint 
„Történelmi és társadalmi szempontból lehetetlen a flandriai nyelvi törvények 
megértése, ha nem egy számszerű többség harcának összefüggésében tekintjük, 
amellyel egy kisebbség kulturális és társadalmi uralmát kívánja megszüntetni. 
Bármilyen szűk látókörűnek és bosszantónak tűnjék is ez azok szemében, akik 
nem érdekeltek ebben az ügyben és főleg azok szemében, akiknek az uralmát 
kétségbe vonjuk, politikai és etikai jelentősége kétségtelen, mivel alapot szol
gáltat a társadalmilag, gazdaságilag vagy kulturálisan gyengék természetes 
jogainak védelméhez. Továbbá hozzájárul egy kulturálisan viszonylag leszű
kített — ezáltal állandó külső támadásoknak kitett — közösség természetes 
jogainak intézményes megőrzéséhez." 

Ebben az értékelésben a magunk részéről csak a manipulálható többség 
-— kisebbség kifejezéseket kérdőjelezzük meg, tekintettel a már említett nép
számlálási módszerekkel kapcsolatos problémákra. A Nyelvellenőrző Állandó 
Bizottság legutóbbi adataiból tudjuk, hogy a flamand területeken levő válla
latoknál a flamandosítás erőteljesen halad előre, és — a törvény végrehajtá
sának eredményeként — minden kétséget kizáróan az országrész egynyelvű-
södése várható a jövőben. 

A vállalati nyelvhasználati gyakorlat reformja ugyanis a francia nyelv 
nagy bázisa ellen irányul. A teljes siker több tényezőtől függ: sikerül-e meg
felelő színvonalú flamand vezető műszaki értelmiséget kinevelni, sikerül-e 
megtörni a jelenleg még főleg franciát használó Brüsszelben székelő ipari, 
kereskedelmi és bankközpontok hatalmát. A flamand nyelvi kérdés a nemzeti 
kultúra tudatosításának egyik alapvető összetevője. A nyugat-európai politi
kai, gazdasági együttműködés (Benelux, Közös Piac) korában egyben a nem
zeti fennmaradás kérdése is. A németalföldi kultúra (Hollandia, Belgium fla
mand része, francia Flandria) Európában megosztott és erős francia hatásnak, 
elnyomásnak volt kitéve. A jelenleg tapasztalható f l a m a n d (holland) 
nyelvi és kultúrimperializmus nemcsak a múltban elszenvedett sérelmekért 
kíván visszafizetni, hanem a jövő Európájának nyelvi, kulturális térképét kí
vánja módosítani. Ezt a holland J . DELELJ7 így fogaim azt ameg: „A német
alföldi kultúrközösségnek a jövő Egyesült Európájában önálló helyet kell el
foglalnia." 

OLÁH T I B O B 

L'emploi des langues dans les entreprises belges 
par TIBOR OLÁH 

L'auteur de l'article — après avoir rappelé les différentes étapes de la guerre 
linguistique de Belgique — compare une enquête de 1957 (H. DELEECK) sur l'emploi de la 
langue française dans les entreprises de la Flandre avec les décrets de 1973 pour tirer 
quelques conclusions sur l'avenir du français dans le Nord de la Belgique. Il démontre que 
les nouvelles réglementations mettent fin à une ségrégation sociale par l'emploi des lan
gues et constituent les dernières luttes de la population flamande pour donner à sa 
langue la place qui lui revient de droit. 

6 DELEECK, H., L'emploi des langues dans les entreprises flamandes. Septentrion 
1975/1: 69. 1. 

7 DELEU, J., Nederlander en Europeer Lanno. Thielt—Den Haag 1966. 




