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Németh Tibor 

Az ír nyelv, mint a nemzeti megmaradás záloga 

 

Az államnak és a közösségnek is megvan a maga feladata, végső soron  

azonban a közösség tagjai fogják megmenteni a nyelvet, nem más.1  

 

Az őslakos nyelvek iránti érdeklődés az elmúlt néhány évtizedben jelentősen 

megnövekedett. Bár a világ lakosságának több mint fele a ma élő hétezernél is több nyelv 

közül mindössze huszonhármat használ, nagyjából kétezret pedig alig néhány száz ismer,2 a 

nyelvi sokféleség fokozatos megszűnésében is megmutatkozó globalizálós hatások 

ellenpontjaképp nyelvmegőrző programok születtek a világ számos pontján. Miután 

bizonyítást nyert, hogy egy nyelv újra élesztése nem csupán ábránd – az írott héberből alig 

néhány évtized alatt egy állam hivatalos nyelve lett, melyet milliók beszélnek – ma úgy 

látszik, bármely nyelv újra tanítása lehetséges, ennek módszertana is kidolgozott.3 Ebben a 

cikkben az ír nyelv sorsával és mai írországi helyzetével foglalkozunk. 

Az első kelta törzsek három évezreddel ezelőtt telepedtek le az ír szigeten. A törzsi 

csoportok sokáig folyamatos háborúskodásban álltak egymással, majd a XI. században a 

kiskirályságok egyesítésével (Brian Bóruma, 1005) a szigetlakók megtették az első lépést 

egy központosított monarchia felé vezető úton.4 A politikai stabilitás megszerzését követő 

gyors gazdasági és kulturális fejlődést másfél évszázad múltán megakasztotta a normann 

hódítás: az angol király (II. Henrik) a pápától kért segítséget és kapott felkérést, hogy az írek 

szigetén „meghonosítsa a törvény uralmát és kigyomlálja annak népe között a bűn burjánját” 

és „megismertesse ezt a faragatlan és tudatlan népet a keresztény vallás igazságaival”.5  

Mivel az ír szigetre francia normannokból, angolokból, walesiekből, skótokból és 

flamandokból toborzott, különböző nyelvet beszélő katonákból álló csapatokat küldtek 

Britanniából (1169-től kezdve),6 még a sorozatos betelepítések ellenére is többször előfordult 

a következő évszázadokban, hogy a hódítók vették föl a helyiek szokásait és tértek át 

nyelvükre. Ez a gyakorlat sértette a britek gyarmatosító érdekeit, hiszen ők az íreket 

anyanyelvük használatától eltéríteni és angolra szoktatni igyekeztek – ehhez a jogrendszert 

és az oktatási intézményeket használták fegyverként. Az angolul beszélők 

anyanyelvvesztését megfékezni törekvő első törvény (Statutes of Kilkenny – 1366) már az 

írek anyanyelvhasználat jogait is szabályozta: „Ha bármely angol vagy az angolok között élő 

ír az ír nyelvet használja e rendelkezés ellenében, földjei és birtokai – ha vannak – 

büntetésül koboztassanak el és hűbérura birtokába jussanak.” 7  

Amikor a britek teljes irányításuk alá vonták az ír szigetet (1541), minden 

egyházmegyében ingyenes angol nyelvű iskolákat hoztak létre, amelyekben tanári állást 

csak angol személy kaphatott.8 Néhány évtizeddel az után, hogy Cromwell hadai 

megsemmisítő vereséget mértek a brit uralom ellen lázadó írekre (a lakosság egyharmada 

meghalt) (1651),9 újra megerősítették annak tilalmát, hogy írek külföldön tanuljanak, odahaza 

tanítsanak, vagy saját iskolát alapítsanak (1695).10  

A XIX. századra – Írország 1801-ben lett az Egyesült Királyság része – királyhű britek 

Írországba történő folyamatos betelepítése következtében az őslakosok a leggyengébb 
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minőségű földterületekre szorultak vissza és bérlőkké vagy földmunkásokká lettek saját 

hazájukban. Ekkor a négy és félmillió lakosú szigeten még mindig nyolcszázezer egynyelvű 

ír lakos élt és legalább kétszer ennyi olyan személy, aki bár tudott angolul, szívesebben 

beszélt írül.11 Az angol nemzeti alapfokú iskolahálózat megalapítása után (1831) az egész 

országban továbbra is kizárólag angol nyelven lehetett tanulni és tanítani – az ír használata 

minden iskolafokon tilos volt. Az iskolák angol értékrendet követtek, melyet az állítólag 

minden iskolában kifüggesztett versike kifejezően foglal össze:12 

Köszönöm a jóságot és a kegyelmet, 

Amely születésemkor reám mosolygott,  

S ezekben a keresztény napokban engem, 

Oly gyermekké tett, aki angol és boldog. 

A britek írekkel szemben alkalmazott hagyományosan kíméletlen gyarmati politikája, a 

pusztító éhínségek, járványok és kivándorlások következtében a XIX. század végére a 

lakosság 85%-a csak angolul tudott, az írül beszélők száma hétszázezer alá csökkent (680 

000), a tíz év alatti gyermekeknek pedig mindössze 3,5%-a beszélt írül.13 

A nemzeti önrendelkezés kivívására, az ír kultúra népszerűsítésére és az ír nyelv újbóli 

elterjesztésére irányuló követeléseket a XIX. század végén született kelta művészeti 

újjászületési mozgalom (Celtic Revival)14 és a Gael Liga (Conradh na Gaeilge)15 karolta fel: 

az Európában ekkoriban virágzó új nacionalizmus ihlette kelta reneszánsz erőfeszítéseinek 

eredményeként az 1910-es évek derekára már háromezer képzett nyelvtanár oktatta az 

immár – 1909-től – minden iskolában kötelező ír nyelvet.16  

A hét és fél évszázados brit iga alól 1922-ben felszabadult fiatal Ír Köztársaságban az 

angolon kívül az ír is hivatalos nyelv lett (1937-ben ez lett Írország első számú hivatalos 

nyelve, az angol a második helyre szorult vissza). A Köztársaság az ír nyelv védelmét célzó 

politikája három pilléren nyugodott: „Egyrészt megtartani az ír nyelv használatát azokon a 

területeken, ahol továbbra is mindennapos használatban van (ezeket Gaeltacht-területeknek 

nevezik – NT), másrészt általánosan használt nyelvvé tenni az országnak azokon a 

területein, ahol már nem beszélik, illetve kialakítani a megfelelő infrastruktúrát ahhoz, hogy 

ott, ahol mindennapos használatban van, megőrizzük, az ország többi részein pedig 

visszaállítsuk használatát.” 17 

Azok a körzetek, ahol jelentős számban éltek az ír nyelvet még napi szinten használók, 

rendszeres állami támogatásban részesültek, mivel azt tervezték, hogy az ír nyelv ezekről a 

területekről az ország összes többi részeire is elterjed majd. Az ír nyelv tanulása az ország 

minden iskolájában kötelező lett – 1928-tól az általános iskolai tanulmányokat lezáró vizsga, 

1934-től az érettségi minden jelölt számára kötelező eleme.18 

Az ír nyelv közoktatásba való bevezetését nem fogadta általános lelkesedés, mert a 

szülők nem támogatták, hogy a gyerekeik azt a nyelvet tanulják, amely az elmaradottság és 

a szegénység jelképe országszerte. Bár az egymást követő nemzeti kormányok sokat tettek 

az ír nyelv elterjesztéséért az országban – többek között kidolgozták standardizált változatát 

(1945) – a ráfordítások a második világháború végéig nem hozták meg a kívánt eredményt: 

egy negyedszázad alatt az írül beszélők száma még három százalékkal sem nőtt (18,3%-ról 

csupán 21,2%-ra).19  

Az 1950-es években a Gaeltacht-körzetek határait újra jelölték, az itt élők gazdasági 

körülményeinek javításával megbízott kormányszervet hoztak létre (Gaeltarra Éireann) és az 

ír nyelv védelmét segítő bizottság (Commission on the Restoration of the Irish Language – 

1958) kezdte meg munkáját. Mivel azonban az ír nyelv oktatásának kötelező jellegét megint 

eltörölték az országban (1959), a társadalom anyanyelvéhez fűződő viszonya olyan gyorsan 
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változott meg, hogy másfél évtizeden belül az érettségin (1973) és a közalkalmazotti 

alapvizsgán is megszüntették az ír nyelvi számonkérést (1974).20 Az 1980-as évekre az ír 

nyelv a modern ír társadalom kihívásainak megoldására egyre inkább alkalmatlannak tűnt, 

az anyanyelvi beszélők száma folyamatosan csökkent és az évezred végére úgy látszott, 

hogy az angol végérvényesen kiszorította Írországból az ír nyelvet: „Csak egy szokatlanul 

független személy fogja megkísérelni, hogy jogi ügyeit ír nyelven intézze…(A)ki ír nyelven 

szeretne hozzáférni az alapvető joganyagokhoz, nagy valószínűséggel tisztában lesz azzal, 

hogy kellemetlen helyzetbe hozza az ügyintézőt…, és…sokkal gyorsabban és 

hatékonyabban elintézheti ügyét, ha az angol nyelvhez folyamodik. Csak azt tudom 

mondani, hogy ez a helyzet sérti az Alkotmány betűjét és szellemét.”(2001) 21 

Az új évezred azonban jelentős változásokat hozott – az ír nyelv az ír nyelvű 

tévécsatorna (TG4) létrehozása (1996), a kisebbségi nyelvi jogokról szóló törvény 

elfogadása (2003) és az ír nyelvnek az Európai Unió hivatalos munkanyelvként való 

elfogadása (2007) óta egyre népszerűbb és 2010-ben az ír kormány meghirdette a 

következő húsz évre tervezett nyelvtanítói stratégiáját (20-year strategy for the Irish 

language).22 A fő cél az, hogy az ír nyelv 2030-ra nagy szerephez jusson a Köztársaság 

polgárainak életében: „Amellett, hogy a Gaeltacht-területek nyelvi identitását megőrizzük… 

olyan kétnyelvű társadalmat kívánunk létrehozni, amelyben a lehető legtöbb ember lesz 

képes arra, hogy egyforma könnyedséggel tudja kifejezni magát írül és angolul is.” 23  

A kormányprogram fő célkitűzése, hogy 2030-ra az írül beszélők számát két millióra, a 

nyelvet az oktatási rendszeren kívül is naponta használók számát negyedmillióra, a Galtacht-

területeken24 élő írül beszélő lakosság számarányát negyedével növeljék az országban. A 

kormányprogram további tizenhárom célkitűzést fogalmazott meg: 

1. az ír nyelv az Alkotmányban és a törvényekben meghatározott különleges helyzetét 

megtartani;  

2. az ír nyelv minél szélesebb körű használatát további törvényekkel segíteni;  

3. a Gaeltacht-területeken élő ír nyelvet használó családokat segíteni abban, hogy az 

ír nyelvet a következő nemzedék elsajátíthassa;  

4. a Gaeltacht-körzetekben élőket folyamatosan támogatni;  

5. az ír nyelv közösségteremtő erejének fontosságára felhívni a lakosság figyelmét. 

(Az ír nyelv továbbra is kötelező iskolai tantárgy lesz az első osztálytól érettségiig, 

a tanterv a szóbeli és írásbeli kompetenciák fejlesztésére egyaránt gondot fordít. 

Fontos az ír nyelvet oktató tanárok folyamatos szakmai képzése és oktatási 

segédanyagokkal való ellátása.) 

6. a tanulmányait ír nyelven folytató gyermekek számára az oktatás színvonalát 

növelni; 

7. az óvodai és az egyetemi ír nyelvű oktatás színvonalát fejlesztő programokat 

kidolgozni; 

8. a brit-ír határon átívelő szervezet (Foras na Gaelige) munkáját folyamatosan 

támogatni; 

9. az ír nyelvű televíziós programokat fejleszteni; 

10. az Európai Unió intézményeiben az ír nyelv helyzetét erősíteni; 

11. a közösségfejlesztésért, egyenlőségért és a Gaeltacht-körzetek fejlesztésért felelős 

minisztérium (Department of Community, Equality and Gaeltacht Affairs) az ír 

nemzeti közösség megerősítése érdekében folytatott küzdelmét segíteni; 

12. a rendvédelmi erők kötelékébe tartozó állomány ír nyelvhasználati gyakorlatát 

támogatni; 
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13. az ír nyelv védelméért és elterjesztésért munkálkodó civil szervezeteket 

folyamatosan támogatni.25 

Az Ír Köztársaságban ma minden diáknak kötelező az iskolákban írül tanulnia. A 

diákok háromféle oktatási programcsomag közül választhatnak: tanulhatnak minden 

tantárgyat angol nyelven, tanulhatnak minden tantárgyat ír nyelven a Gaeltacht-körzetekben, 

illetve tanulhatnak minden tantárgyat ír nyelven a Gaeltacht körzeteken kívül elhelyezkedő 

iskolákban intenzív nyelvi program szerint.  

Az angol nyelvű képzésben részt vevőknek az ír nyelvet második nyelvként tanítják. A 

diákok döntően nagy része gyengén beszél, ír és olvas ír nyelven a legalább másfél ezer ír 

nyelvóra ellenére, melyen részt vettek. Tízből hét tanulmányait angol nyelven végző diák 

mégis úgy gondolja, hogy az ír nyelv továbbra is kötelező kell, hogy maradjon az ország 

iskoláiban, hiszen az a helyi kultúra alapvetően fontos része.26  

A Gaeltacht-területeken lévő iskolákba járó diákok (az angolon kívül) minden tantárgyat 

ír nyelven tanulnak. Amikor rendszeres tanulmányaikat öt-hatéves korban megkezdik, a 

gyermekek majd fele (46%) egyáltalán nem, vagy nagyon keveset beszél írül, csupán húsz-

huszonöt százalékuk beszéli otthon a nyelvet.27 A Gaeltacht-körzetekben lévő iskolák 

szerepe a kormányprogram meghirdetése óta (2010) sokat változott. Mára nem csupán az a 

feladatuk, hogy az ír nyelv megtartását támogassák, hanem hogy – mint a helyi kultúra 

bástyái – helyet adjanak a közösségépítés és az ír nyelv megújítását segítő törekvések 

számára.28 

A Gaeltacht-területeken kívül ír nyelvű oktatási programban részt vevő tanulókat 

jellemzően intenzív nyelvi programok (immersion program) keretében oktatják. Noha az ő ír 

nyelvtudásuk szintje messze meghaladja azokét, akik az ír nyelvet hagyományos módon 

második nyelvként tanulják, ír nyelvi kompetenciáik a lexika, a grammatika, a fonetika, mind 

a pragmatika területén, literációs képességeik a műveleti, a szó- és szövegszinten is messze 

elmaradnak az anyanyelvűekétől.29 Mivel sokuknak nincs lehetősége megtapasztalni az ír 

nyelv használhatóságát az iskolarendszeren kívül,30 a tanulók nagy részének nagyon 

alacsony szintű a motivációja. Ráadásul sok ír nyelvet oktató tanár nem ismeri elég jól a 

nyelvet ahhoz, hogy jól tudja azt tanítani, és módszertani szempontból is igen sokan 

képzetlenek közülük.31 Részben ez az oka annak, hogy sok tanuló igyekszik kibújni a 

kötelező ír nyelvi számonkérés alól – sikerrel.32 

Vannak azonban olyan szempontok is, melyek valamelyes bizakodásra szolgáltatnak 

okot. Az elmúlt két évtizedben soha nem tapasztalt módon változott meg az ír társadalom 

nyelvi összetétele: százezrek telepedtek le az Ír Köztársaságban. A legutóbbi népszámlálás 

adatai szerint otthonában több mint hatszázezer írországi lakos, azaz a népesség 

tizenhárom százaléka nem angolul vagy írül beszél.33 Ez a lakosság nyelvi összetételét 

tekintve jelentős változás magával hozta a nemzeti önazonosság újraértelmezését és az ír 

nyelv szerepének felértékelődését az országban.  

Az ír nyelvet oktató tanárok felzárkóztatására az ottani Oktatási Hivatal speciális 

programot dolgozott ki (2015), a Gaeltacht-körzetekben tanító pedagógusok munkáját segítő 

munkatervvel együtt.34 Az írországi tanárképzés programjában egyre nagyobb szerepet kap 

az ír nyelvi és kulturális elemek és a kétnyelvű pedagógiai programok jelenléte. Egy fővárosi 

egyetemen (Dublin City University) immár negyedszázada működik az interdiszciplináris 

képzés, mely ír nyelvű pénzügyi, számítástechnikai és vállalkozási ismeretekre épülő 

tudáscsomagot kínál a különböző szakos bölcsészhallgatóknak (Fiontar).35 Egy az ország 

délnyugati részén található egyetem (Mary Immaculate College, Limerick) módszertani 

továbbképzést indít minden évben ír nyelven oktató tanárok számára,36 egy 1998-óta 
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működő szervezet (Chomhairle um Oideachas Gaeltachta and Gaelscolaíochta) munkatársai 

pedig oktatási segédanyagokat dolgoznak ki, támogató és kutatást segítő hálózatot 

működtetnek.37 

A tavalyi esztendőt az Ír Köztársaság kormánya az ír nyelvet és kultúrát népszerűsítő 

kampány megvalósítására szánta: felvonulás rendeztek Dublinban,38 a nyelvet népszerűsítő 

konferenciákat, koncerteket, drámafesztiválokat tartottak világszerte, ír nyelvi kurzusokat 

szerveztek Honoluluban, Berlinben, New Yorkban. Az egyéves programsorozat legfontosabb 

témái: az ír nyelv sorsa, a benne élő kreativitás megnyilatkozási formái és a segítségével 

megvalósítható közösségformálás lehetőségei.39 

Az ír nyelv a köztársaság lakosságának kétharmada számára önazonosságának 

értelmezése szempontjából is fontos.40 Az utolsó népszámlálás (2016) adatai szerint a 17–

18 éves ír fiatalok kétharmada nyilatkozott úgy, hogy beszéli az ír nyelvet,41 a tavalyi évben 

öt százalékkal nőtt az ír televízióadást nézők száma az országban42 és a Gaeltacht-

körzetekért felelős kormányügynökség 105 millió eurós fejlesztési hozzájárulásban 

részesült.43  

Úgy látszik, az ősök nyelvének tanítása Írországban ma a közösségformálás eszköze, 

a nemzetépítés záloga.  
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