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Az ír nyelvi paradoxon’

n [Clsak egy szokatlanul független személy fogja 
megkísérelni, hogy jogi ügyeit ír nyelven in- 

J  tézze... [A]ki ír nyelven szeretne hozzáférni 
alapvető joganyagokhoz, nagy valószínűséggel tisztában 
lesz azzal, hogy kellemetlen helyzetbe hozza az ügyinté
zőt. ... és... hogy sokkal gyorsabban és 
hatékonyabban elintézheti ügyét, ha az 
angol nyelvhez folyamodik. Csak azt 
tudom mondani, hogy ez a helyzet sér
ti az Alkotmány betűjét és szellemét.” '

Hardiman főbírónak az Ó Beoláin 
v. Falív (2001) ügyben tett kijelentése 
arra a sajátos nyelvi helyzetre mutat 
rá, amely szinte egyedülálló a vilá
gon. Írország tudniillik azon kevés 
állam közé tartozik, ahol a nemzeti 
nyelv ugyan hivatalos nyelv, a lakos
ság túlnyomó többsége mégsem be
széli. A 2006. évi népszámlálás ada
tai szerint a 4 millió fos lakosságnak 
alig több mint egyharmada (4 057 646 
főből I 656 790 fő) tud valamilyen 
szinten írül,- ebből 64 265 fő a Gael- 
lachtnak nevezett területen (Cork, Do- 
negal, Galway, Kerry, Mayo, Meath és 
Waterford megyékben) él.3 Az ír nyel
vet ismerők egynegyede (453 207 fő) 
csak az oktatási rendszer keretei kö
zött használja a nyelvet, további egy
negyede (412 846 fő) pedig egyáltalán 
nem. Az írt a hétköznapi életben napi szinten használók 
száma nagyon kevés (53 471 fő),“ egynyelvű ír beszélő 
pedig már régóta nincs.5 Az ír nyelv helyzete Észak-íror- 
szágban még rosszabb: a 2001-es cenzus adatai szerint az 
1 617 957 fős lakosságnak mindössze 10%-a (167 490 fő) 
beszél írül;'' túlnyomó többségük katolikus vallású.7

A hajdanán egy országot alkotó ír Köztársaság és az 
Egyesült Királysághoz tartozó Észak-írország kettészakí- 
tásának története a 12. századi normann hódításig nyúlik 
vissza. Ettől kezdve az ír sziget történelme kolonizációs 
történelem, s bár 1922-ben megalakult a független ír Köz
társaság, a közös történelmi múlt és az Észak-írországhoz 
fűződő közös érdekeltség miatt az Egyesült Királyság és 
Írország a mai napig számos szállal kapcsolódik egymás
hoz. Az észak-ír szeparatista törekvések, a protestáns és 
katolikus lakosság közötti folyamatos villongások, Íror
szág egyesítésének meg-megújuló álma a mindennapokat 
meghatározó események, és továbbra is elválaszthatatla
nok a nyelvi kérdéstől.

A mintegy hét évszázadon keresztül húzódó, a 20. 
század elejére lezáruló angol-ír nyelvcsere folyama
ta fontos történelmi állomásokhoz és a társadalmi hie
rarchiában felülről lefelé ható, a kolonizált társadalom 
nyelvi attitűdrendszerét fokozatosan átformáló nyelvpo
litikai intézkedésekhez köthető.8 Jelen tanulmány ezen 
történelmi állomásokat és nyelvpolitikai intézkedéseket 
mutatja be a korai kelta nyelvi kultúrától egészen nap
jainkig, amelynek fényében a szerző reményei szerint 
érthetővé válik az ír nyelv jelenleg is ellentmondásos 
helyzete.
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Az ír nyelvel beszélők területi elhelyezkedése 2007-ben



lörléneti szemle

Az ír történelem  ha jna lá tó l 
a norm ann hódításig: a ko ra i kelta 
nyelvi kultúra

A kelta törzsek első hullámai, akiktől az ír nép származtat
ja magát, a Kr. e. 8. században telepedtek meg az ír szige
teken, amikor Közép- és Nyugat-Európa már hosszú ide
je kelta uralom alatt állt. A La Térte néven ismeretes késő 
vaskor kelta kultúrája a Kr. e. 2. században érkezhetett.9 
A voltaképpeni ír történelem kezdetét a kutatók a Kr. 
u. 5. századhoz kötik, amikorra a kelta uralom alatt élő 
nem indoeurópai őslakosság már teljesen beolvadt a kel
ta kultúrába, és mindannyian ugyanazt a -  kelta nyelvek 
Q-keltának nevezett csoportjába tartozó -  gael nyelvet 
beszélték. Az ország kulturális egységének ténye külö
nösen annak fényében jelentős, hogy a különböző kelta 
törzsek folyamatos háborúskodásban álltak egymással; 
politikai egységről gyakorlatilag a l l .  századig nem is be
szélhetünk.10

A hódítások korábbi iránya az 5. században megfordult, 
és most az írek kezdték támadni a római uralom alatt álló 
Britanniát. A gael nyelvet Skóciában a Dál Riata királyság 
honosította meg, de a hódítók elvitték nyelvüket Walesbe 
és a Man-szigetekre is. Walesben az ír nyelv nemigen tu
dott gyökeret verni, de a Man-szigeteken túlélte a skandi
náv hódítást, és csak az utóbbi kétszáz évben váltotta fel 
az angol."

Írországban az 5. században, a kereszténységgel együtt 
vezették be a latin ábécét; a legelső, latin nyelvű írásos 
emlékek Szent Patrik nevéhez fűződnek. Ezt megelőzően 
az írek az ún. Ogham-ábécét, a rovásírás meglehetősen 
nehézkes változatát használták.12 Az ír költők és jogászok 
(brehonok) a 7. században megtanultak írni és olvasni, és 
némelyikük elkezdte a latin betűs írásmódot saját nyelvére 
alkalmazni. Innentől számítjuk a korai keresztény arany
kort és az óír nyelv korszakát (7-9. század, Nyugat-Euró
pa legősibb vemakuláris hagyománya1’), amelyből a leg
első ír nyelvű írásos dokumentumok (a görög és latin után 
Európa legrégibb írásos emlékei) ránk maradtak, köztük 
egy ír nyelvtankönyv is.14

A kulturális virágzás ellenére az országban továbbra is 
politikai anarchia uralkodott, és központosított hatalom 
hiányában az ír sziget könnyű prédája lett a vikingek 9. 
században kezdődő portyázásainak. A vikingekre csak 
1014-ben sikerült végső csapást mérni, miután Brian Bo
rulna egyesítette az ír törzsi királyságokat. A skandinávok 
sokféle tonnában hagytak nyomot Írország életén, többek 
között magán az ír nyelven is (a középir nyelv korszaka a 
10. századtól a 13. századig tart).15

A 11-12. században az újjászületés és a fejlődés jel
lemezte Írországot három területen is: a viking uralom 
alatt erősen visszaszorult kultúra és művészetek új életre 
kaptak; az ír egyház, a pápával tökéletes egyetértésben, 
létrehozta az egyházmegyei rendszer alapjait; a törzsi ki
rályságok egyesítésével pedig az ország megtette az első 
lépést egy erős. központosított monarchia felé. A törté
nelem folyását azonban új mederbe terelte a nonnann 
hódítás.16

A  gae l Írország kulturá lis leigázása

A nomiannok hadjáratának története személyes viszály
kodással kezdődött, amelynek eredményeképpen Leinster 
királyát száműzték az országból. Diarmat Mac Murchada
11. Henriktől kért segítséget, akinek IV. Adrián pápa meg 
is adta az engedélyt, hogy bevonulhasson Írországba, és 
ott „meghonosítsa a törvény uralmát, és kigyomlálja an
nak népe között a bűn butjánjáf, „hogy további terüle
tekre terjessze ki az egyház befolyását’", és „hogy meg
ismertesse ezt a faragatlan és tudatlan népet a keresztény 
vallás igazságaival".17

A nyelvüket és eredetüket tekintve francia norman- 
nokból, továbbá angolokból, walesiekből, skótokból és 
flamandokból álló megszálló csapatok először 1169 má
jusában kötöttek ki Bannow Bay-en, majd rövid úton 
elfoglalták Dublint és környékét. Az 1175-ös windsori 
egyezményben az íreket vezető Rory O ’Connor elismerte 
11. Henriket hübérurának (Lord o f írét and), Henrik pedig 
megtette O’Connort a még meg nem hódolt területek lo- 
királyának. Az egyezmény azonban névleges maradt: egy
részt O’Connomak még a saját királyságában sem sikerült 
elismertetnie hatalmát, másrészt Henrik nem tudta vissza
tartani báróit attól, hogy további ír területeket foglaljanak 
el, sőt, ő maga is jókora földterületeket ajándékozott hí
veinek.18

„Írország maradékának nonnann megszállása meg
lehetősen rendszertelenül folyt. Az angol királyokat túl
ságosan lefoglalták európai háborúik, [...] ezért ottani 
báróikra maradt, hogy a maguk ötletszerű módján befe
jezzék, amit elkezdtek.”19 A 13. század közepére az ír szi
get legnagyobb része idegen uralom alá került, az. ír törzs- 
fönökök összességükben azonban sohasem hódoltak meg. 
Országszerte megmaradtak azok a független, írek lakta kis 
szigetek, amelyek az angol kolónia elleni támadások kiin
dulópontjául szolgálhattak, és a harcok az angol-ír tör
ténelem során gyakorlatilag sohasem szűntek meg telje
sen.20 Ugyanakkor a normannoknak köszönhető a (francia 
és latin nyelvű) központi közigazgatás és aktív kormány 
létrehozása, a pénzverés, az esküdtszék bevezetése és a 
parlament összehívása (először 1297-ben).21

A soknemzetiségű hódítás következtében a 13. század
ban egy többnyelvű Írország képe tárul elénk. A sorozatos 
betelepítések ellenére nem sikerült az ír lakosságot asz- 
szimilálni a hódítók társadalmába, ehelyett a telepesek 
olvadtak be az őslakosságba, és felvették annak nyelvét 
és szokásait. A nyelvi helyzet csak a 14-15. században 
szűkült le egy kétpólusú angol ír rendszerre:22 nagyjá
ból párhuzamosan az angol kolóniának a Pale területére 
(Dublin és hátországa) zsugorodásával. Az angol nyelv 
helyzete azonban ott is annyira kétségbeejtővé vált, hogy 
a kilkenny-i parlament 1366-ban törvényt hozott az an- 
gol-ir telepesek megrendszabályozására, amely nemcsak 
a nyelvhasználatra, de a magán- és társadalmi élet számos 
területére vonatkozóan tartalmazott előírást:

„Mivel... sok angol... elhagyván az angol nyelvet, mo
dort, lovaglási módot, töményeket és szokásokat, az ir
ellenségek szokásai, divatja és nyelve szerint él és viseli



magát: továbbá különféle házasságokat és szövetsége
ket kötött az ir ellenségekkel,... elrendeljük és elhatá
rozzuk, hogy ettől fogva semmiféle szövetség -  házas
ság, védnökség, gyermeknevelés, konkubinátus vágy 
szerelmi kapcsolat által vagy semmilyen egyéb mó
dokon, nem köttethetik az angolok és az írek között... 
Úgyszintén elrendeljük, hogy minden angol ember az 
angol nyelvet használja és angol néven neveztessék,... 
az angol szokásokat, divatot, lovaglást módot és meg
jelenést kövesse...: és ha bármely angol vagy közöttük 
élő ír az ir nyelvet használja egymás között, ...földjei és 
birtokai... koboztassanak el... [Ajngol ember, akinek 
másik angollal jogvitája van, nem fogathatja el a mási
kat. nem követelhet tőle zálogot, nem fenyegetheti vagy 
állhat bosszút a másikon,... hanem a common law sze
rint kell megperelniük egymást:... nem pedig... a ha
tárjog vagy a brehon jog szerint, amelyeket ésszerűen 
nem is hívhatnánk jognak, lévén rossz szokások. ”23
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Az élet iróniája, hogy a kilkenny-i statútum maga nor
mann franciául íródott, hiszen a közigazgatás nyelve a 
francia volt, az ügyiratok pedig latinul íródtak nemcsak Ír
országban, de Angliában is -  sajátos módon Angliában jó
val tovább, mint Írországban.24 Írországban 1362-ben lett 
az angol a bíróságok nyelve, illetve ettől kezdve nyitották 
meg angolul a parlamentet, de a parlamenti határozatok és 
törvények csak 1472-től kezdve íródtak angolul.25

A kilkenny-i törvénynek nem sok hatása lett amelyet 
az is bizonyít, hogy 1495-ben meg kellett erősíteni ren
delkezéseit.26 Ez a törvény azonban az ír nyelv használatát 
már nem korlátozta. Felesleges is lett volna ezzel próbál
kozni, hiszen az ír nyelv a 13. század vége óta fénykorát 
élte - a 16. század elejéig teijedö időszakot úgy is nevezik, 
hogy „gael újjáéledés”.27 A gael nyelvű irodalom mintegy 
ellenpontjaként a korszak koloniális irodalmát az ír nyelv 
és kultúra sztereotipizáló megközelítése jellemezte, amely- 
lyel a hódítók saját felsőbbrendűségüket és az ir nép alá
vetettségének jogosságát igyekeztek igazolni. Az első és 
leghatásosabb ilyen szerző, akinek müveire a Tudor- és 
Stuart-kori angol-ír krónikaírók is előszeretettel támasz

kodtak, Giraldus Cambrensis volt. Írország 
topográfiája c., 1188-ban írt müvében politi
kai árulással, lustasággal, pogánysággal, vér
fertőzéssel és egyéb barbárságokkal vádolta az 
íreket.28

Az angol királyoknak a Skóciával való har
cok, a Franciaországgal vívott százéves hábo
rú, majd a York- és a Lancaster-ház között a 
koronáért folytatott küzdelem közepette nem 
volt se idejük, se pénzük hathatósan fellépni 
az ír térségben. Írország azonban továbbra is 
fontos tényezője maradt az angol politikának, 
mivel magáévá tette a York-ház ügyét, ezzel ál
landó veszélyforrást jelentett a Tudor-dinasztia 
számára.211 A helyzet odáig fajult, hogy az ír 
parlament 1460-ban kijelentette, hogy Írorszá
got ezentúl kizárólag a saját parlamentje által 
hozott törvények kötelezik, valamint érvényte
lennek tekinti az Írország lakóit törvénybe idé
ző, Angliából érkező bírói parancsokat.10 Eh
hez járult hozzá, hogy a már önmagában sem 
egységes ír katolikus egyház szembeszegült 
Vili. Henrik vallási újításaival, és esze ágában 
sem volt belépni Henrik anglikán egyházába. 
Ezek után „Írország újbóli meghódítása Ang
lia szemszögéből többé nemcsak kívánatosnak, 
hanem egyenesen sürgető politikai szükségsze
rűségnek látszott”.31

A kilkennv-i statútum

Nyelvi gyarmatosítás 
a Tudorok idején

A Tudor-ház uralkodása alatt Írország Ang- 
. lia gyarmatosító törekvéseinek első szín-

i terévé vált.12 1494-ben életbe lépett az ún. 
Poynings-törvény, melynek értelmében va-
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Térkép Giraldus Cambrensis Topographia Hibentiae című müvéből

lamennyi ir törvényt előzetesen az. angol királynak és 
Dublinban székelő tanácsának jóvá kellett hagynia. Vili. 
Henrik 1541-ben Írország királya lett (azelőtt az angol 
uralkodók Írország lordjai, hűbérurai voltak csupán), az 
egész sziget fölötti uralmat pedig -  az angol birodalom 
gyannatositási és abszolutista törekvéseivel összhangban 
-  VI. Edward. 1. Mária és I. Erzsébet fokozatosan szilár
dították meg." Az angol király fennhatóságát a volt an
gol telepesek közül sem ismerte el mindenki, a gael írek 
pedig főleg nem. A helyzetet tovább súlyosbította, hogy 
a kilkenny-i statútumok által tiltott különbségtétel az Íror
szágban született „régi angolok” és az Angliában született 
„új angolok" között visszavonhatatlanul meggyökerese
dett. és vallási síkon erősödött tovább. A „régi angolok” 
egyre inkább a gael társadalomhoz és a katolicizmushoz 
kötődlek, míg az „új angolok" szigorúan protestánsok és 
koronahűek voltak.34 A nyelvi-etnikai konfliktus vallási 
síkra terelődésével az angolok immár kétfrontos háborút 
vívhattak az Írek ellen.

A nyelvi helyzet összetettségére jellemző, hogy a kor
szak királyi jogalkotása egyrészt továbbra is erőltette az 
angol nyelv használatát (lásd példának okáért Vlü. Henrik 
1537-ben kiadott rendeletét az angol rendről, szokásokról

és nyelvről35), másrészt viszont -  a reformáció anyanyelvi 
prédikációról szóló tanításának engedelmeskedve -  az ír 
nyelv használatát sem tilthatta meg teljesen. 1. Erzsébet 
még pénzt is küldött a Biblia ír nyelvű fordítására, nyelv
tanárt fogadott fel, és arra sürgette tisztségviselőit, hogy 
az őshonos írekkel való vallási kapcsolataikban használja
nak ír nyelvű közvetítőket.36 Ugyanakkor már igen korán 
rájöttek, hogy a legnagyobb sikereket az oktatásban lehet 
elérni, ennek okáért 1570-ben Erzsébet elrendelte az in
gyenes angol nyelvű iskolák felállítását.37

A korszak angol-ír krónikásait továbbra is a Giraldus 
Cambrcnsistöl kezdve képviselt, „a meghódított népet és 
kultúráját leértékelő, a gyarmatosítást a kulturális felsőbb
rendűség ideológiájával igazoló, imperialista attitűdök"38 
jellemezték, amit kitünően példáz Richard Stanihurst 
1577-es értekezése:

„Az angol Falé lakói a régi időkben olyannyira ragasz
kodtak az udvariassághoz, és oly' messzire keiiilték a 
barbár vadságot, hogy egyetlen anyanyelvűk az angol 
volt. [...] De amikor utódaik már nem voltak annyira 
gondosak a fenntartásban, mint amennyire elődeik vi
tézek voltak a hódításban, az ir nyelv szabadon hono-
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sodott meg az angol Pale-en: ez a féigesedés oly'mély 
gyökerei veri, mint ahogy' a lest, amely azelőtt teljesen 
egészséges volt. lassanként fertőződik meg. majd telje
sen elrohad. (...] [Az angolokat] gonosz szomszédok 
vették körül és kerítették be. A szomszédság ismeretsé
get szült, az ismerősök ír nyelven karattyoltak, az írek 
rájuk erőltették a viseletűket, a viselet durvaságot, a 
durvaság tudatlanságot idézett elő, a tudatlanság ma
gával hozta a törvények megvetéséi, a törvények meg
vetése lázadást szült, a lázadás háborúkba csapott, és 
mindez annak a méltó országnak teljes romlásához és 
pusztulásához vezetett. ”39

Ezeket a negatív sztereotipiákat lassanként az ír arisz
tokrácia is magáévá tette, és egyre inkább elfordult anya
nyelvi kultúrájától. Az angol nyelvi hatalomátvételre adott 
másik nyelvpolitikai válasz a bárdikus hagyománytól ér
kezett, amely „ötszáz éven keresztül konzerválta és a min
dennapi nyelvhasználattól hermetikusan elzárva védte a 
klasszikus irodalmi nyelvi normát".'10 Ez a jelenség a 20. 
századi revitalizációs törekvések sikertelenségének egyik 
okát vetíti előre.

A Tudor-dinasztia uralkodása alatt Írország a folyama
tos vérontás színterévé vált. Az anglicizációnak leginkább 
ellenszegülő tartományban, Ulsterben folyó háború olyan 
pusztító volt, hogy 1595 és 1603 között Ulster gyakor
latilag elnéptelenedett. „A grófok szökését” (a katolikus 
töurak önkéntes száműzetése a kontinensre 1607-ben) kö
vetően az elhagyott földeket elkobozták, és minden ad
diginál nagyobb mértékben telepítettek be királyhü angol 
és skót protestánsokat. A történészek ezt tekintik az első 
lépésnek a gael Írország vége felé vezető úton.41

A 17-18. század: a büntetőtörvények 
kora és az ír nem zettudat form álódása

Az újabb betelepítéseknek köszönhetően az őshonos írek
ből bérlők és földmunkások lettek. A gazdasági kényszer 
hatására fokozatosan a legrosszabb földekre szorultak, 
aminek az lett a következménye, hogy az elvben protes
táns terület tele volt katolikus írekkel, akik csak az al
kalomra vártak, hogy sérelmeiket megtorolják. A király 
és az angol parlament közötti beiviszályon felbuzdulva 
1641-ben sorozatos lázongások törtek ki Ulsterben. Miu
tán azonban az angol polgárháború /. Károly kivégzésével 
véget ért. Olivér Cromwell puritán hadserege bevonult Ír
országba, és az 1649 1651 -es háború az írek katasztrofá
lis vereségével és újabb betelepítésekkel zárult.43

Amikor 1685-ben a katolikus II. Jakab került a trón
ra, az írek reménykedni kezdtek. A „patrióta parlament" 
kikiáltotta az angol parlamenttől való függetlenségét, a 
birtokrendezési törvényt visszavonták, törvénybe iktatták 
a lelkiismereti szabadságot és felszabadították az ír ke
reskedelmet az angol béklyó alól.43 Az 1690-es boyne-i 
csatában azonban a jakobiták kikaptak Orániai Vilmos se
regeitől. és minden visszatért a régi kerékvágásba. A most 

_  már teljes egészében protestáns képviselőkből álló ír par- 
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lament katolikusellenes intézkedések egész sorát hozta 
az élet minden területén. (Az 1494-es Poynings-törvény 
értelmében ezeket az angol király és tanácsa hagyta jóvá, 
1720-tól kezdődően pedig Westminster önállóan alkotha
tott törvényeket Írország számára.) Az ún. Penal Laws ér
telmében a katolikusoknak (és a presbiteriánusoknak) is
mét tizedet kellett fizetniük az államegyháznak, nem volt 
választójoguk, nem tölthettek be közhivatalt, tilos volt 
számukra a földvásárlás, sőt, bérbe sem vehettek földet 
harmincegy évnél hosszabb időre.44

Az első „pápista törvények” egyike (AnAct to Restrain 
Foreign Education, 1695) megtiltotta, hogy a katolikusok 
külföldön tanuljanak, vagy Írország területén iskolákat 
alapítsanak, ennek ellenére az ún. hedge-school rendszer 
a 19. századba nyúlóan működött. Bár az oktatás erede
tileg ír nyelven folyt, ahogyan az ír nyelvvel kapcsolatos 
sztereotípiáik és a nyelvi attitüdváltás a felsőbb népréte
gektől indulva fokozatosan az alsóbb néprétegeket is el
érte. a szülők kívánságára itt is az angolra tértek át a 18. 
század végére.45

Fontos megállapítás, hogy a büntetőtörvényekből ki
kerültek a nyelvi rendelkezések, ami Pintér Márta szerint 
azt jelzi, hogy „a 17-18. század fordulójára a hatalom és 
a vagyon, valamint az ír nyelv és kultúra fogalmai haté
konyan különváltak: az ír nyelvű, szegényparaszti réteg 
nem veszélyeztette az angol ajkú protestáns közösség 
pozícióit, a hatalmi és vagyoni szempontból kritikus, ka
tolikus elit viszont már nagymértékben angol nyelvhasz
nálatú volt”.46

Nemcsak a katolikusok voltak elégedetlenek az új 
rendszerrel, hanem a protestáns angol-írekben is egy
re inkább erősödött saját kereskedelmi és alkotmányos 
sérelmeik tudata. Mire az amerikai függetlenségi hábo
rúban meggyengült korona 1779-ben eltörölte a keres
kedelmi korlátozásokat, már késő volt. A protestánsokat 
és katolikusokat egyaránt felsorakoztató Henry Grattan 
1782-ben független törvényhozást harcolt ki Írország
nak, és a nagy nemzeti érzés hevében a katolikusokat 
érintő legtöbb korlátozást is felszámolták. Passzív válasz
tójogot azonban továbbra sem kaptak, az ír végrehajtó 
hatalmat pedig ezentúl is az angol király által kinevezett 
alkirály irányította, amely egyeseket további elégedetlen
ségre sarkallt. A francia eseményeken felbuzdulva Wolfe 
Tone protestáns ügyvéd megalapította az ír katolikusokból 
és protestáns radikálisokból álló Egyesült írek Társasá
gát. Országszerte egymást érték a zavargások; Tone még 
Franciaországba is elutazott, hogy rávegye a kormányt 
Írország inváziójára. Ez már sok volt William Piti angol 
miniszterelnöknek, és úgy döntött, hogy az angol és az ír 
parlamentet egyesíteni kell. Javaslatát mindkét ház meg
szavazta (Ad o f Union), és 1801-ben Írország az Egyesült 
Királyság részévé vált.47

A modern nemzeti politika térhódítása paradox módon 
felgyorsította a nyelvcserét: egyrészt, mivel nyelvi közege 
teljes egészében az angol volt, másrészt, mivel addig döntő 
mértékben ír nyelvű tömegeket mozgósított, akiktől a po
litikai láthatóság érdekében szintén angolnyelv-használa- 
tot követelt.48 Az önkéntes társadalmi nyelvi váltás mellett 
ennek is köszönhető, hogy az erős demográfiai növekedés
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ellenére az ír nyelvűek csak az összlakosság felét alkot
ták a 18. század végére. Whitley Stokes 1799-es becslése 
szerint a négy és félmillió lös lakosságból legalább nyolc- 
százezer tó volt ír egynyelvű beszélő, és legalább kétszer 
ennyien voltak, akik bár tudtak angolul, de szívesebben 
beszéltek írül.49 „Az ír nyelv angollal szembeni relatív tér
vesztésének további jelei a földrajzi zsugorodás és a tár
sadalmi deklasszálódás voltak. | ...J Az ír nyelv látványos 
hátrálása a szegényparaszti rétegek koncentrációját muta
tó. fejletlenebb nyugati országrészekbe, mintegy negatív 
lenyomata volt az angol hatás alá kerülő, modernizálódó, 
urbanizálódó és jobb módú régiók térnyerésének.”50 

A mai hivatalos nyelvpolitika ellentmondásosságának 
gyökerére világít rá az a 18. században kezdődő, de a 19. 
század nyelvvédő nemzeti mozgalmainál is megfigyel
hető jelenség, amelyet Pintér Márta a következőképpen 
fogalmaz meg: „Miközben az ír mint élő nyelv »a nincs
telenek rejtőzködő nyelvévé« vált, a kelta eredetű, gaz
dag kultúrájú, ősi ír nyelv [...] a születőben lévő modem 
ír nemzettudat idealizált szimbólumává [...] lépett elő a 
patrióta protestáns és az anglicizált katolikus értelmiség 
antikvárius együttműködése révén."51

A 19. század nemzeti és nye lw édő  
m ozgalm ai

Az unió első éveiben a legégetőbb kérdés a katolikusok 
teljes emancipációja volt. A Katolikus Szövetség élén álló 
Dániel O'Connell 1829-ben elérte, hogy a katolikusok 
előtt megnyíljanak a közhivatalok, majd 1840-ben útjá
ra indította az unióéi lenes mozgalmat. Bár a mozgalom 
a parlament ellenállásán megbukott, hosszú távú hatása 
megmutatkozott az 
általa életre hívott 
ljjú Írország csoport 
tevékenységében.52 
Ugyanakkor itt is 
megmutatkozott az a 
sajátos ellentmondás, 
amely a történelem 
egysíkú felfogásának 
elkerülésére figyel
meztet minket, jele
sül arra. hogy az ír 
nyelvi kérdést nem 
lehet egyszerűen az 
ír-katolikus vs. an
gol-protestáns szem
benállásra redukálni: 
míg a katolikus O'
Connell pragmatista 
politikájában nem sok 
szó esett az ír nyelv
ről, addig a romanti
kus ábrándokat dédelgető Ifjú Írország előkelő, protestáns 
származású vezetői, köztük Thomas Davis mindennél 
fontosabb szerepet tulajdonítottak az ír nyelvnek a nem

zeti feltámadásban.53 Mindez a 19. század közepén a po
litikai és kulturális nacionalizmus szakadásához vezetett, 
és a két álláspont csak a 20. század elején, a Gael Liga te
vékenységében találkozott újra, amikor a fő választóvonal 
az alkotmányos és a forradalmi tradíció között húzódott.

Mindeközben Írország népessége robbanásszerűen 
nőtt: a 18. század végi négy és fél millióról a 19. szá
zad közepére több mint nyolcmillió főre. A termőföldért 
folytatott elkeseredett versengés felhajtotta a földbérletek 
összegét, így az emberek még inkább elszegényedtek.
A helyzetet tragikus módon oldotta meg az 1840-es évek 
második felében a burgonyavész miatt pusztító nagy éh
ínség; elhalálozás és kivándorlás következtében a lakos
ság tíz év leforgása alatt kétmillió fővel csökkent.54 Pintér 
Márta szerint ,,[a] szegény tömegek szemében a nagy éh
ínség az ír nyelvről szóló negatív sztereotípiák realitását 
igazolta: a tömeges tragédia erejével mutatta be a natív 
nyelv, valamint a társadalmi-gazdasági hátrány és kilátás- 
talanság összefüggéseinek a »valóságát«”.55

A földkérdés és a nemzeti függetlenség ügye körül a 
19. század második felében tovább folytatódott a harc, 
nem is teljesen eredménytelenül. „Az alkotmányos tradí
ciót ebben a korszakban Gavan Duffy ír Bérlöligája [...] 
képviseli az ötvenes, illetve Isaac Butt önrendelkezési 
mozgalma (home rule movement) a hetvenes években.
A forradalmi tradíciót a titkos agrártársaságok szórványos 
terrorcselekményei, az 1848-as Fiatal Írország felkelés, s 
mindenek felett a hatvanas évek fenianista mozgalma te
remtik meg.”56

A liberális angol miniszterelnök, William Gladstone 
„igazságot Írországnak” programja keretében megfosztot
ta államvallási rangjától az ír anglikán egyházat, földtör
vényével valamelyest enyhített a bérlők helyzetén, egye
temi törvénytervezetével pedig a katolikus igényeknek

próbált eleget tenni.
Ezt azonban már nem 
nyelték le a protes
tánsok, és az 1874-es 
választások a konzer
vatívok visszatérését 
hozták. 1879-től az 
alkotmányos és a for
radalmi nacionalis
ták közös platformon 
folytatták tovább a 
küzdelmet Charles 
Stewart Parnell és 
Michael Davitt veze
tésével. Az időközben 
visszatérő Gladstone 
1886-os önrendelke
zési törvényjavasla
tát azonban az angol 
parlament leszavaz
ta, Parnell 1891-ben 
meghalt, az általa ösz- 

szetartolt nemzeti mozgalom pedig szétesett.57
Az önrendelkezés ügyét a század utolsó évtizedében

a Yeats vezette angol nyelvű angol ír irodalmi új jászüle-__
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tési mozgalom, valamint a protestáns Douglas Hyde és a 
katolikus Eoin MacNeil alapította Gael Liga karolta fel. 
A Gael Liga álma először az volt, hogy „életben tartsák az 
ír nyelvet ott, ahol még beszélik, később pedig az, hogy 
helyreállítsák köznyelvi rangját. Midőn lemondtunk sa
ját nyelvünkről és hagyományainkról. így Hyde, eldobtuk 
legfőbb jogosultságunkat arra, hogy a világ mint önálló 
nemzetet ismerjen el minket.”58 A Ligának sikerült el
érnie, hogy az ír nyelv jelentős helyet kapjon az oktatás 
minden ágában (1903-ban összesen 1300 nemzeti iskolá
ban vezették be az ír nyelvet), és noha eredetileg politika- 
mentes szervezetnek határozta meg magát, az egész Euró
pában virágzó új nacionalizmus szellemében (azaz, hogy 
politikailag független 
nemzetek teremtendők 
mindenütt, ahol külön
álló nemzeti kultúrák 
léteznek) az addigi leg
erősebb érvet szolgáltat
ta a nemzeti függetlenség 
ügyének.56

Ugyanakkor a kor
szakban továbbra is ér
vényesül az az ellent
mondásosság, amelyre 
az előző fejezet végén 
utaltunk. Jelesül, míg a 
politikai nacionalizmus 
nemigen foglalkozott a 
nyelvi kérdéssel, addig 
a kulturális nacionalista 
mozgalmak ugyan az ír 
nyelv idealizált változa
tát a nemzeti szimbólum- 
rendszer központi elemé
vé emelték, de az élő ír 
nyelv mint a mindennapi 
kommunikáció eszköze 
és veszélyeztetettségé
nek tudata kevés figyel
met kapott}'0 Eközben az 
unió keretei között a brit 
kormány modem kolo- 
nizációs politikát folyta
tott; az újonnan alapított 
közintézmények által kí
nált karrierlehetőségek 
és a gazdasági szükség
szerűség megkövetelték 
az angolnyelv-tudást. 
és az 1831-ben Írország 
egész területén beve
zetett alapfokú iskolák 
oktatási nyelve is az angol volt.61 Mindezek együttesen 
magyarázzák, hogy a 19. század végére miért csökkent le 
az ír egynyelvű lakosság rendkívüli módon, az 1799-ben 
becsült nyolcszázezer főről 21 000 főre.62 és miért nem ért 
el valódi sikereket az ír nyelv oktatásának 20. század eleji 
bevezetése.

/
l r  nye lvpo litika i törekvések 
a 20. században

A Gael Liga gondolatvilágából több politikai mozgalom is 
táplálkozott, köztük az ír Republikánus Testvériség (1919- 
tői 1RA), James Comolly szocialista mozgalma, valamint 
az Arthur Grijfith által alapított Sóm Féin. A hihetetlenül 
puskaporos hangulatban (lásd példának okáért az 1916. 
évi húsvéti lázadást) az önrendelkezés ügye holtpontra ju
tott, és hiába iktatták be -  harmadszori előterjesztés után 
-1 9 1 4-ben a Home Rule törvényt, a világháború kitörése 
miatt az nem lépett hatályba. Az 1918-as parlamenti vá

lasztásokon győztes Sinn 
Féin Eamon De Valero 
vezetésével 1919-ben 
kikiáltotta az ír Parla
ment (Dáil Eireann) és 
a független Írország lét
rejöttét. amit az angolok 
természetesen nem is
mertek el.63

Az 1919-1921 között 
zajló függetlenségi hábo
rú végül megegyezéssel 
zárult: az 1921 decem
berében aláírt angol-ír 
egyezmény deklarálta a 
domíniumi státuszban 
lévő ír Szabad Államot, 
amely eredetileg Íror
szág egész területére vo
natkozott, de a hat ulsteri 
megye az 1920-as ír kor
mányzati törvény szerinti 
különállás és a brit koro
nán belüli önrendelkezés 
mellett döntött. Az an
gol-ír egyezményt a Dáil 
végül 64:57 arányban 
megszavazta, az ír Sza
bad Állam kormányfője 
Griffith lett. A De Vakra 
vezette radikálisok kivo
nultak a parlamentből, és 
a kedélyek csak az 1923 
májusáig tartó polgár-1 
háború után csillapodtak 
valamelyest.64

Írország függetlenedé
se sajnos nem lendített az 
ír nyelv helyzetén. Noha 
az 1922-es alkotmány az 

írt mint nemzeti nyelvet hivatalos nyelvként, majd az 1937- 
es alkotmány az ír Köztársaság első hivatalos nyelveként 
határozta meg,65 az ír nyelv használatának jogi biztosíté
kait nem teremtették meg."'' és a közigazgatásban tovább
ra is uralkodó maradt az angol nyelv használata (annak 
ellenére, hogy például 1973-ig a közszolgálati alkalmazás
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előfeltétele volt az ír nyelvvizsga). Egy ír nyelvű Írország 
létrejöttét a hihetetlenül szegény Gaeltacht gazdasági és 
szociális támogatására (az elvándorlást és ezzel együtt a 
nyelvcserét megelőzendő), valamint a lakosság nyelvi at
titűdjeinek átformálására kellett volna alapozni, de nem ez 
történt. A kulturális szervezetek kivonultak az ír nyelv tá
mogatásának színteréről, mert önelégült módon mindenki 
azt hitte, a szabad ír állam automatikusan ír nyelvűvé fog 
válni. Ugyanakkor a lakosság nagy részének szemében az 
ír még mindig az elmaradottság és a szegénység jelképe 
volt, ezért oktatási nyelvként való kötelező bevezetéséi 
közel sem fogadta általános lelkesedés.67

Az erőltetett íresítésnek a de Valera-vczette kormány 
bukása, valamint az 1950-es évek végén kezdődő (és a 
Kelta Tigris 1990-es évekbeli gazdasági robbanásában ki
teljesedő) radikális gazdasági-szociális változás vetett vé
get. Az ország megnyitotta piacait a nemzetközi tőke előtt, 
az iparosítás és a gazdasági fejlődés hatására megindult a 
bevándorlás és hazatérlek az angol nyelvű emigránsok, a 
televízió és az állami bürokrácia terjedése szintén az angol 
nyelv helyzetét erősítette. Az állam feladta vezető szerepét 
a nyelvi revitalizációs programban, s noha az ír nyelv to
vábbra is a nemzeti identitás szimbóluma maradt, maga az 
ír identitás gyökeres átalakuláson ment keresztül. Az 1973- 
as, 1983-as és 1993-as felmérések azon attitüdinális válto
zást tükrözik, amelynek következményeként a ‘90-es évek 
ír lakosságának többsége már nem tartja elengedhetetlen
nek az irnyelvtudást az ír kultúra igazi megértéséhez.68

Ami Észak-Írországot illeti, a devolúciós kormány az 
ír nyelvet az ír nacionalizmussal való kapcsolata miatt 
egészen a Stormont parlament I972-es feloszlatásáig el
lenségesen kezelte. Az első ír nyelvű általános iskolákat 
az 1970-es években nyitották meg Belfastban, de állami 
támogatást nem kaptak. ír nyelvű rádió- és televíziómü- 
sorokat pedig 1982-ig tilos volt sugározni. A helyzet az

1980-as években. Észak-Írország közvetlen westminsteri 
kormányzása alatt kezdett javulni az oktatás, a média és 
a kulturális élet támogatása területein.69 A felekezeti vil
longások azonban nem csitultak, ezért az Egyesült Király
ság és Írország által 1985-ben kötött angol-ír szerződés70 
kormányközi konferenciát hozott létre az ír kérdés rende
zésére. A szerződés alapgondolata az volt, hogy ha az ír 
Köztársaság szót kaphat Eszak-írország kormányzásában, 
talán enyhül a két közösség közti feszültség.71 Írország 
ígéretet tett arra, hogy nem fogja erőltetni a sziget egye
sítését, hacsak Észak-írország lakossága nem kívánja így 
(bár az ír alkotmány 2. és 3. cikkelyeit csak 1998-ban mó
dosították). Az egyezmény az unionisták heves ellenállása 
miatt nem vetett véget a politikai erőszaknak, de a brit és 
az ír kormány együttműködése mégis mérföldkőnek bizo
nyult a békefolyamaiban.

Ennek bizonyítéka az 1998. évi Nagypénteki (Belfasti) 
Egyezmény, amelynek köszönhetően az ír nyelv hivatalos 
elismerést (nem hivatalos nyelvi státuszt!) nyert Észak-ír- 
országban. Az egyezmény értelmében „mindegyik fél 
elismeri a nyelvi sokféleség iránti tisztelet, megértés és 
tolerancia fontosságát, beleértve Észak-Irországban az ír 
nyelvet, az ulsteri skótot és a különböző etnikai közössé
gek nyelveit, amelyek mindannyian Írország szigete kul
turális gazdagságának részét képezik".72 A brit kormány 
többek között kötelezettséget vállalt az ír nyelv támogatá
sára, használatának bátorítására a magán- és a közéletben 
egyaránt, valamint -  amennyiben lehetséges -  minden 
olyan korlátozás lebontására, amely a nyelv fejleszté
sét akadályozza.73 Az Egyezmény értelmében 1999-ben 
létrejött az észak-ír devolutív kormány, amelynek az ír 
Köztársaság kormányával közösen működtetett szerve, 
az Észak-Dél Nyelvi Testület -  ügynökségén, a Foras na 
Gaeilgén keresztül -  felelős az ír nyelv támogatásáért és a 
kulturális ügyekért az ír sziget mindkét felén.74

történeti s z e m le ^ —

Belfast. Stromont-palota. a  Nagypénteki Egyezmény aláírásának színhelye
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Az ír nyelv helyzete napja inkban

Eszak-irországban a devolúciós intézményeknek köszön
hetően napjainkra jelentősen kibővült az ír nyelv támoga
tásának területe.75 Noha az 1991-es és 2001-cs népszám
lálási adatokból megállapítható, hogy az írajkúak aránya 
stabil 10% körül mozog, de abszolút számok tekintetében 
határozott növekedés mutatkozik.76 Az ír Köztársaságban 
szintén azt látjuk, hogy az ír nyelvet ismerők aránya 1996 
óta gyakorlatilag változatlan, míg számuk fokozatosan 
növekszik.77 A 2006. évi népszámláláson bevezetett új 
nyelvi kérdésekből ugyanakkor kiderül, hogy az ír nyelvet 
ismerők mintegy fele csak az oktatásban vagy egyáltalán 
nem használja a nyelvet. A hivatalos politika szintjén pe
dig a mai napig megfigyelhető, hogy „amíg az állam kül
ső, szimbolikus megjelenítésében használja az ír nyelvet, 
sőt, fönntartja [...] kötelező státuszát a közoktatásban, a 
nyelvhasználat iskolán kívüli feltételeinek a biztosítása te
rén politikája vonakodó.”78

A hivatalos nyelvekről szótő 2003-as törvény79 elfoga
dásával az ír kormány nyolcvanéves elmaradásának tett 
eleget. Bár a törvény hatálybalépése óta eltelt idő nem 
elég hatásának megítéléséhez, az ír nyelv használatának 
biztosítását sürgető alkotmánybírósági ítéletek azt sugall
ják, hogy az ír de facto státuszában jelentős változást nem 
hozott.80 A törvény alanyi jogként fogalmazza meg mind
két hivatalos nyelv használatát a közszférában, beleértve 
az országgyűlés, az igazságszolgáltatás és a közigazgatás 
működését is. Minden jogszabályt és a legfontosabb hiva
talos dokumentumokat mindkét hivatalos nyelven közzé 
kell tenni. A közigazgatási szerveknek ki kell dolgozniuk 
egy nyelvi rendszert,81 amelyben bemutatják, mely köz
szolgáltatásokat mely hivatalos nyelveken teszik elérhe
tővé. A tervezeteket a közösségi és vidékfejlesztési, va
lamint Gaeltacht-ügyekért felelős miniszter hagyja jóvá, 
végrehajtásukat pedig egy újonnan létrehozott szerv, az 
An Coimisinéir Teanga (nyelvi biztos) ellenőrzi.

Ami az európai fejleményeket illeti, az Egyesült Ki
rályság 2001-ben ratifikálta a Regionális vagy Kisebbségi 
Nyelvek Európai Chartáját, s noha a 111. fejezetben vé
dett nyelvek (walesi, skót gael és ír) közül az ír kapja a 
legkevesebb állami támogatást,82 a nyelvi jogi szabályo
zás nemzetközi ellenőrzése további biztosítékot jelent az 
ír nyelv támogatása szempontjából. Írországban a Charta 
ratifikációjára nem került sor, hiszen az ír de facto státusza 
ellenére hivatalosan nem minősül kisebbségi nyelvnek, 
így az ír nyelv sorsa továbbra is az állam jótékony kedvére 
van bízva. Az ír nyelv 2007 óta az európai uniós színtéren 
is jelen van. Noha Írország és az Egyesült Királyság 1973- 
ban váltak uniós tagállamokká, az ír a sorban utolsóként, 
23. helyen kapott hivatalos nyelvi státuszt (azelőtt csupán 
szerződési nyelv volt).83

Összefoglalás

Az 5. századra egységesülő gael nyelv politikai erejének 
hanyatlása a 12. század végi anglo-normann invázióval 
kezdődött. Ebben az időszakban még nem beszélhetünk

egységes ír államról, a normann hódítás pedig ennek le
hetőségét is meghiúsította, így az ír soha nem válhatott 
egy egységes, politikailag szuverén állam domináns nyel
vévé.84 A 14-15. századi gael újjáéledés az ír nyelv átme
neti megerősödését hozta magával, ennek azonban véget 
vetettek a Tudorok abszolutizálási törekvései.

A Tudor-korszak komplex gyarmatosítási politikájának 
fontos elemét jelentette a nyelvi és kulturális asszimilá
ció, amely fokozatosan valósult meg az angol nyelvű in
tézményrendszer kiépítésével, az angol nyelvű népesség, 
több hullámban történő betelepítésével, valamint az ős
honos nyelv társadalmi és intézményi bázisának tervszerű 
rombolásával.85 Az ír nyelvet és népet megbélyegző gyar
mati ideológiát az ír társadalom (az arisztokráciától az al
sóbb néprétegekig haladva) egyre inkább magáévá tette, 
ami a 17-18. században oda vezeteti, hogy az ír nyelv 
„egy korabeli standarddal nem rendelkező, földrajzilag 
feltöredezett és zsugorodó, alapvetően szóbeli, dialektá- 
lis formákban élő és elsősorban a szegény vidéki popu
láció otthonaiban használt nyelvvé vált”.86 Az ír nyelv a 
politika területéről is kiszorult, és az ír nemzettudat sa
játos módon angol nyelven nyert kifejezést. Az angol-ír 
nyelvcsere a 18. század végére elérte a vidéki szegény
parasztságot is, és a 19. században tragikus módon zárult 
le a nagy éhínséget követő tömeges kivándorlással, vala
mint az otthon maradó lakosság hihetetlenül gyors anya- 
nyelv-elhagyásával.87

Az ír nyelv felélesztésére a 20. században tett kísérletek 
azért nem bizonyultak sikeresnek, mert nem számoltak a 
társadalmi realitással. Sokan azt gondolták, hogy most, 
hogy Írország szabad, nincs szükség többé az önkéntes 
szervezetek népszerűsítő munkájára. A kormány adott
nak vette az ír nyelv iránti érdeklődést, pedig a kötelező
en bevezetett ír nyelvű oktatást sokan nem üdvözölték. 
Mindeközben a Gacltacht sorsa -  az egyetlen területé, 
ahol az ír nyelvet még anyanyelvi szinten, a mindenna
pi érintkezésben használták, és éppen ezért az ír nyelv 
újjáélesztésének valódi bázisát jelenthette volna -  nem 
sokakat érdekelt.88

Napjaink ír lakosságának nyelvi attitűdjei és az ír 
nyelv paradoxonokkal terhelt helyzete egyenes folyo
mányai a 20. századi ír nyelvpolitika ellentmondásos
ságának. Először is, miközben az „átlag ír” kedvezően 
viszonyul az ír nyelvhez mint megőrzendő nemzeti ér
tékhez, addig a modern élet kifejezésére alkalmatlannak 
tartja, ezért nem is használja a mindennapi kommuniká- 1  
cióban.89 Másodszor, noha napjainkra már a közszféra 
minden területén biztosított az ír mint hivatalos nyelv 
használatának joga, a mindennapi érintkezést az angol 
de facto használata jellemzi. Harmadszor, bár az isko
lai oktatásnak köszönhetően évről évre nő az ír nyelvet 
ismerők száma, a Gaeltachl területén élő anyanyelvi be
szélők aránya egyre csökken.90 Végül, az élet iróniája, 
hogy a legnagyobb küzdelem az ír nyelv felélesztése 
iránt az ír Köztársaság határain kívül, Észak-írország- 
ban folyik, ahol a nyelv még mindig az angollal szemben 
meghatározott kulturális identitás és politikai legitimá
ció legfontosabb eleme.91



Nagy, Noémi

Das irischc Sprachparadoxon
(Zusammenfassung)

Dér Nicdergang dér polilisclien Kralt dér im 5. Jahrhun- 
dert sich vereinheitlichten irischen Sprache bcgann mit 
dér anglo-normannischen Invasion Ende des 12. Jahrhun- 
derts. Trotz dér andauemden Ansiedlungen konnte die 
Urbcvölkerung nicht in die Gesellschaft dér Eroberer as- 
similiert werden, statldessen übemahmen die Siedler die 
Sprache und Brauchtum dér íren. Zűr Beseitigung dieses 
Umstandes verabschiedete das Parlament von Kilkenny 
1366 ein Gesetz, das von den Siedlem den Gebrauch dér 
englischen Sprache forderte. Dér Renaissance des Irischen 
im 14-15. Jahrhundert setzten die absolutistischen Bcstre- 
bungen dér Tudors ein Ende. Dadurch, dass dér sprachli- 
che-cthnische Konflikt an derreligiösen Ebcne umgeleitet 
wurde, fíihrten die Englander einen Zwei-Fronten-Krieg 
gégén die íren. Die vorrangigen Instrumente dér Assimi- 
lation waren die Ausbau dér englischsprachigen Institu- 
tionen, die Ansiedlung von englischsprachiger Bevöl- 
kerung in mehreren Wellen, sowie die Verbreitung einer 
Kólónialideologie, die das irische Volk und die Sprache 
als minderwertig bezeichnete. Die durch die königliche

Gesetzgebung verstárkten negativen Stereotype umform- 
ten langsam -  von dér Aristokratie ausgchend bis zu den 
unteren Volksschichten -  die sprachliche Attitűdé dér 
irischen Gesellschaft. Die irische Sprache wurde auch 
vöm Féld dér Politik verdrangt, damit wurde sogar das 
irische Nationalbewusstsein -  auf eigenarliger Weise -  
in englischer Sprache ausgedrückt. Dér englisch-irischc 
Sprachtausch erreichte bis zum Ende des 18. Jahrhunderts 
auch die Kleinbauem auf dem Lande, und wurde im 19. 
Jahrhundert durch die Einfuhrung dér allgemeinen Schul- 
bildung, sowie durch die massenhafte Auswanderung 
nach dér groBen Hungersnot und durch die unglaublich 
schnellen Abwendung dér dagcbliebenen Bevölkerung 
von dér Muttersprache beendet. Die Versuche zűr Wieder- 
belcbung dér irischen Sprache im 20. Jahrhundert waren 
nicht erfolgreich, weil sie nicht mit dér gesellschaftlichen 
Realitat rechneten. Die oben aufgefíihrten erklaren die 
heutige widersprüchliche Lage dér irischen Sprache: sie 
ist zwar erste Amtssprache in Irland, wird aber von dem 
überwiegenden Teil dér Bevölkerung nicht gcsprochen.
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Folyóiratunk 2011. cvi I. számában recenziót1 közöl
tünk két képes, kétnyelvű kiadványról, amelyek az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) majdnem 
négy évszázados történetét voltak hivatottak feldolgozni. 

A Szögi László által írt Az Eötvös Loránd Tudományegye
lem története képekben és a Borsodi Csaba-Tüskés Anna 
szerzőpáros tollából számlázó Az Eötvös Loránd Tudo
mányegyelem Bölcsészettudományi Karának története ké
pekben 1635-2010 című kiadványok méltán vívták ki a 
szakma elismerését. A sorozat következő kötele az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárának tör
ténetével foglalkozik.2

A könyvtár története a 16. századig nyúlik vissza, hi
szen 1. Ferdinánd király 1561-ben adta ki a jezsuita rend 
magyarországi alapító levelét, amelyet a kötetben is meg
csodálhatunk. E dokumentum kibocsátása a korábban 
külhonban már kipróbált kollégiumi hálózat és könyvtári 
rendszer alapítását is jelentette. Ekkor még csak pár tíz kö
tet állt a szerzetesek és a diákok rendelkezésére, ráadásul 
mivel az. első ötven év a jezsuita rend gyökérverésének 
időszaka, a könyvtár kezelése nem élvezett prioritást. Ezt 
az időszakot a könyvtár folyto
nos költözése jellemezte, és csak 
1616-tól kapott végleges, állandó 
helyei Nagyszombat városában.
A nagyszombati egyetem 1635- 
ös alapítása után a könyvtár je
lentősége növekedni kezdett, és 
állománya szépen gyarapodott.
Ekkortól már nem csupán a je
zsuiták térítő tevékenységéhez, 
szükséges könyvek, hanem az 
egyetemen oktatott stúdiumok 
szakirodalma is a gyűjtőkör részét 
képezték. Az európai kollégiumi 
hálózat együttműködésének hála 
a könyvtár a legfrissebb szak
munkákat volt képes beszerezni, 
így az. egyetem hallgatóinak és 
oktatóinak már a korai időszakok
tól kezdve hatalmas segítségei tu
dott nyújtani. A 18. század végére 
már nagyjából tizenötezresre duz
zadt a könyvtár állománya, amely 
ezzel az ország legjelentősebb 
könyvtárává vált. Amikor 1773-ban Magyarországon fel
oszlatták a jezsuita rendet, a könyvtár hivatalosan is álla-
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mi intézménnyé váll, és ekként költözött négy évvel ké
sőbb az Egyetemmel együtt Nagyszombatból Budára.
A költözés utáni első jelentős változás 1780-ban történt 

a könyvtár életében, Mária Teré
zia utasításának következtében 
ugyanis ekkortól rendelkezett 
kötelespéldány-joggal, így válva 
jó ideig a nemzet könyvtárává.
A különböző szerzetesrendek ek
koriban bekövetkező feloszlatását 
követően a könyvtár állománya 
jelentősen gyarapodott, hiszen a 
rendek gyűjteményeit itt helyez
ték el, és kezdték feldolgozni. Mai 
helyére 1784-ben került az Egye
temi Könyvtár, amikor pár éves 
budai elhelyezés után az Egyetem 
végső helyére. Pestre költözött.
A 19. század első felében a kor 
jelentős tudósai kapták meg az 
igazgatói feladatot, így többek kö
zött a régész Schönwisner István, 
a statisztikus Schwartner Márton, 
a történetíró Fejér György’ vagy 
az irodalomtörténész Toldy Fe
renc. Irányításuk alatt a könyvtár 
gyors fejlődésen ment keresztül: 

növekedésnek indult az olvasóforgalom, emelkedett a be
szerzett művek száma, és elkészüllek a tervek az épület__
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