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Berta Tibor 

NYELV ÉS IDENTITÁS: A KATALÁN ESETE

Akik fi gyelemmel követték az utóbbi időszakban a Katalónia esetleges 

politikai önállósodásával kapcsolatos spanyolországi fejleményeket és az 

azokhoz társuló, egyre élesebb politikai vitákat, megfi gyelhették, hogy 

a függetlenedési törekvésekkel összefüggésben nyilvánosan megszólaló 

politikai szereplők önmeghatározásuknak megfelelően eltérő nyelvet vá-

lasztanak. A függetlenségpártiak szinte mindig a régió saját nyelvét, a ka-

talánt használják, jelezve, hogy elsősorban katalánnak tartják magukat, 

míg az egységpártiak inkább spanyolul tartják beszédeiket, mivel egyaránt 

vallják magukat spanyolnak és katalánnak. Figyelembe véve David Crystal 

megállapítását, mely szerint „az egyén nyelvi identitásának kérdése sehol 

nem merül fel markánsabban, mint az etnikai és nemzeti hovatartozás-

sal kapcsolatban”, és „a kialakuló nemzeti identitásnak […] talán leggya-

koribb szimbóluma a nyelv”,1 a fentebb említett tény egyáltalán nem 

meglepő. Puskás Tünde is megemlíti, hogy „a nyelvi identitás és a nyelv-

használat kérdéseinek nagymértékű egymásra hatásának” eredménye, 

hogy a nyelv „az egyes politikai és etnolingvisztikai csoportok közti ha-

talmi harcok eszközévé vált”.2 A fenti megállapítások a katalánokra is 

érvényesek, akik önmeghatározásában központi helyet foglal el a saját 

nyelv és annak használata. Nemes Krisztina szerint „a katalán naciona-

lizmusról megállapítható, hogy a katalán nyelvvédelem köré, abból kiin-

dulóan szerveződött”,3 így a katalánok politikai törekvéseinek megérté-

séhez mindenképpen ismernünk kell nyelvük legjellemzőbb vonásait és 

történetét. Éppen ezért a továbbiakban a katalán nyelv besorolásával 

kap csolatos tudományos vélemények rövid bemutatása után áttekintjük 

a katalán nyelvterület történetét, majd összegezzük jelenlegi geo- és 

szo ciolingvisztikai jellemzőit, valamint jogi státuszát, különös fi gyelmet 

szen telve a nyelvhasználat történeti fejlődésének és a nemzeti identitás 

alakulásában játszott szerepének. 

A katalán egyike a latin beszélt változatából származó újlatin nyel-

veknek, amely a Pireneusokból a 8. századtól kezdődően különböző 

történeti okok miatt ‒ melyeket később részletesebben áttekintünk ‒ el-

1 David Crystal, A nyelv enciklopédiája, Osiris, Budapest, 1998, 51.

2 Puskás Tünde, Nyelv, identitás és nyelvpolitika Európában, Fórum Társadalomtudo-
mányi Szemle 2. (2000/1.), 69–84.

3 Nemes Krisztina, Függetlenség – Állam – Nyelv: Katalónia különös esete, Létünk 2015/2., 124.

részt vettek a legismertebb katalán tévésorozat, a Nissaga de poder (ma-

gyarul Bor és hatalom) írásában. A katalóniai katalán TV3 csatorna 

1996–98-ban, az MTV1 egy évre rá adta le a műfaj értékesebbjei közé 

tartozó szappanopera három évadjának közel 500 epizódját…  

Nagy nép? Kis nép? Európa – hát még a világ! – legföljebb értetlen 

közönnyel, de inkább méltatlankodva szemléli egy európai kisebbségi 

nép vergődését a függetlenség és a tartománylét között. Néhány éve csak 

a nemzetközi aláírásgyűjtő kampány akadályozta meg, hogy betiltsák 

annak a honlapnak a működését, ahol az Európai Unió hivatalos iratai 

katalán fordításban jelennek meg. Nem uniós pénzen, hanem magán-

szorgalomból. Formális jogi szempontból természetesen rendben van, 

hogy a máltaiak szűk félmilliós nyelve mint államnyelv mindezt auto-

matikusan megkapja. Európa legnagyobb saját állam nélküli (kisebb-

ségi) nyelve nem, s ez nincs rendben. Ha Andorra belépne az Unióba…! 

Vagy a független Katalónia…!

Nagy ritkán, véletlenül mégis fény vetül a „kicsikre”. A 2007-es 

frankfurti könyvvásár meghívottja Katalónia volt, és a nyitóbeszédet 

az írásaiban is szabálytörő, provokatív Quim Monzó (1952) katalán író 

tartotta. Befejezésül tőle idézünk, részben tartalmilag, részben szó sze-

rint. Monzó meglepetését fejezi ki amiatt, hogy a könyvipar legnagyobb 

dicsőségére rendezett frankfurti vásár ez alkalommal egy olyan irodal-

mat hívott meg, amelynek nyelve több országban beszélt ugyan, de ezek 

közül egyikben sem igazán hivatalos (másfélben, mondja, hangoztatják 

ugyan hivatalosságát – nyilván Andorrára és Spanyolország három 

tartományára utal –, de csak addig, „amíg ezzel nem okoznak kellemet-

lenséget a turistáknak, a síelőknek vagy a gázpalackok házhozszállí-

tói nak”), majd emlékeztet rá, hogy a provanszál Mistral 1904-es Nobel-

díja óta egyetlen „állam nélküli irodalom” sem részesült ebben a kitün-

tetésben. Pedig vannak ezek közt olyanok, mint a katalán, amely „az 

európai kultúra egyik alapköve. Az állítólag közösen épített Európa 

olyan állam nélküli irodalma, amely kitűnik szilárdságával, sokszínű-

ségével és folyamatosságával.”10

Úgy véljük, most nem provokálni akart a kortárs katalán író. Vagy ha 

igen, akkor is feltétel nélkül egyetértünk vele a katalán irodalom, sőt 

a katalán kultúra egészének értékelésében.

10 Quim Monzó, Discurs d ’ inauguració de la Fira de Frankfurt 2007, Quaderns Crema, 
Barcelona, 2007.
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nem teljesen meghódító muzulmánok által uralt területek északi ha-

tárvidéke volt, és ahol a velük szembenálló frank uralkodók létrehozták 

a Marca Hispanica néven ismert ütközőzónát. Az ennek részét képező, 

a frank fennhatóságtól fokozatosan függetlenedő katalán grófságok al-

kották ‒ Anderle Ádám szavaival élve ‒ „a jövendő Katalónia szívét”,9 

amely még jó ideig viselte a valamikori frank államhoz fűződő politikai, 

dinasztikus és gazdasági kapcsolatok örökségét, kulturális szempontból 

pedig az okcitán hatást. Egyes nyelvtörténészek kiemelik, hogy a 12. és 

a 13. század során keletkezett irodalmi és jogi szövegekben előfordul, 

hogy a katalán és provanszál terminusok egyaránt utalnak a ma a spa-

nyolországi Katalóniához, illetve a franciaországi Provence-hoz tartozó 

területek lakóira.10 A frank és a hispániai államok érdekszférájának ha-

tárán lavírozó hajdani kis kiterjedésű katalán államalakulatok emlékét 

őrzi az az Andorra, amelynek államfői tisztségét formailag ma is a fran-

cia elnök és a katalóniai Urgell püspöke megosztva viseli. A 12. század-

ban Katalónia már a vele nyugaton szomszédos Aragóniával alkotott 

államszövetséget ugyanazon uralkodócsalád fősége alatt, és ez az ara gón‒

katalán perszonálunió a 13. század közepére elhódította a muzulmánok-

tól az Ibériai-félsziget keleti sávját ‒ egészen a mai Valencia tartomány 

déli csücskéig ‒ és a Baleár-szigeteket, majd a 14. és a 15. század folya-

mán a Földközi-tengeren terjeszkedve átmenetileg uralma alá hajtotta 

Szardíniát, Szicíliát és a Nápolyi Királyságot is. A 15. század tekinthető 

az aragón‒katalán államszövetség, valamint a katalán nyelvű irodalom 

és kultúra aranykorának, melynek központjává ekkorra Valencia vált, 

mely nemcsak kiemelkedő költők és írók ‒ mint például Ausiàs March 

és Joanot Martorell ‒, hanem két pápa ‒ III. Kallixtusz és VI. Sándor 

‒ szűkebb hazája is volt. A költészet nyelve ekkor vált katalanizmusokkal 

tűzdelt provanszálból fokozatosan inkább provanszál elemeket is tartal-

mazó katalánná,11 túljutva ezzel az okcitánhoz viszonyított önmeghatá-

rozás korszakán. Ugyanakkor a muzulmánok elleni harcban leginkább 

megerősödött két ibériai királyság, Kasztília és Aragónia 1474-ben tör-

tént ‒ bár csupán az uralkodó személyének azonosságán alapuló ‒ egye-

sítése és a kasztíliai spanyol nyelv presztízsének rohamos növekedése 

következtében már ekkor megkezdődött a katalán nyelv használatának 

hanyatlása. A 15. század vége és a 16. század eleje által alkotott időszak-

9 Anderle Ádám, Spanyolország története, Pannonica, Budapest, 1999, 41‒42.
10 Antoni Ferrando Francés – Miquel Nicolás Amorós, Història de la llengua catalana, 

UOC/Pòrtic, Barcelona, 2005, 64.
11 Manuel Sanchis Guarner, La llengua dels valencians, Tres i Quatre, València, 1992, 137.

terjedt az Ibériai-félsziget keleti sávjában és a Földközi-tenger nyugati 

medencéjének szigetein. Az első romanista nyelvészek egy része eleinte 

a Dél-Franciaországban beszélt, néha provanszálnak is nevezett okcitán 

nyelvjárásának tartotta,4 a tudományos közvélemény tulajdonképpen 

csak a korábbi álláspontját módosító Wilhelm Meyer-Lübke 1925-ben 

megjelent tanulmányának hatására ismerte el önálló nyelvként.5 A ka-

talán nyelv strukturális rendszerének részletes bemutatása nélkül6 itt és 

most csak annyit emelünk ki, hogy az okcitánhoz ‒ és a franciához ‒ fű-

ződő szorosabb kapcsolatát látszanak igazolni a szókincs olyan elemei, 

amelyekben a katalán a spanyoltól és a portugáltól eltérő lexikai egysége-

ket használ; például kt. ok. fr. oncle, sp. tío, pt. tio ’nagybácsi’, kt. ok. poma, 

fr. pomme, sp. manzana, pt. maçã ’alma’, kt. cama, ok. camba, fr. jambe, 

sp. pierna, pt. perna ’lábszár’, kt. bullir, ok. bolir, fr. bouillir, sp. hervir, pt. 

ferver ’forrni’, kt. menjar, ok. manjar, fr. manger, sp. pt. comer ’enni’, kt. ok. 

arribar, fr. arriver, sp. llegar, pt. chegar ’megérkezni’, kt. ok. trobar, fr. 

trouver, sp. pt. encontrar ’megtalálni’, kt. ok. formatge, fr. fromage, sp. queso, 

pt. queijo ’sajt’. Ugyanakkor az ibériai újlatin nyelvekkel való kapcsolatát 

jelzik az alábbi szavak, melyek esetében a katalán a spanyol és portugál, 

nem pedig az okcitán és francia mintát követi: sp. pt. kt. apagar, ok. atudar, 

fr. éteindre ’eloltani’, sp. kt. callar, pt. calar, fr. taire ’elhallgatni’, sp. pt. kt. 

despertar, fr. éveiller ’felkelteni’, sp. pt. kt. matar, ok. tuar, fr. tuer ’meg-

ölni’.7 Éppen ez a kettősség volt az, ami a 20. század első felében meg-

lehetősen komoly, némiképp politikai színezetű tudományos vitát váltott 

ki a katalán úgynevezett galloromán, illetve iberoromán jellege mellett 

érvelő kutatók között.8 A nyelvészek ma egyetértenek abban, hogy a ka-

talán legközelebbi nyelvrokona az okcitán, és amint az alábbiakban látni 

fogjuk, ez a szoros kapcsolat nemcsak nyelvi jegyeik közötti hasonlósá-

gokon, hanem történeti és kulturális tényezőkön is alapul. 

Mint arra fentebb utaltunk, a katalán nyelv bölcsőjének a Pireneu-

sok vidéke tekinthető, amely a 8. században az Ibériai-félszigetet csak-

4 Lásd: Eva Seifert, Das Katalanische in den Werken von Friedrich Diez = Homenatge 
a A. Rubió i Lluch, I, Estudis Universitaris Catalans 21. (1936), 193‒199. És Wilhelm 
Meyer-Lübke, Grammaire des langues romanes, I, Welter, Paris, 1890, 14. 

5 Wilhelm Meyer-Lübke, Das Katalanische. Seine Stellung zum Spanischen und Proven-
za lischen, sprachwissenschaftlich und historisch dargestellt, Carl Winter’s Universitäts buch-
handlung, Heidelberg, 1925.

6 A katalán nyelvi rendszerét részletesen leírja Kiss Sándor szócikke a következő enciklo pé-
dikus kötetben: A világ nyelvei, szerk. Fodor István, Akadémiai, Budapest, 1999, 680‒684.

7 Germà Colón, El lèxic català dins la Romània, Universitat de València, València, 1993, 22–23. 
8 A tudományos vitákról részletesen olvashatunk magyarul a következő tanulmányban: 

Berta Tibor, A katalán az iberoromán nyelvek között = A magyar–katalán kapcsolatok ezer 
éve, szerk. Anderle Ádám, Hispánia, Szeged, 2001, 87‒95.
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9 Anderle Ádám, Spanyolország története, Pannonica, Budapest, 1999, 41‒42.
10 Antoni Ferrando Francés – Miquel Nicolás Amorós, Història de la llengua catalana, 

UOC/Pòrtic, Barcelona, 2005, 64.
11 Manuel Sanchis Guarner, La llengua dels valencians, Tres i Quatre, València, 1992, 137.
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szigete jelentette, ahol nem volt érvényben a nyelvhasználatot érintő kor-

látozás.22 A 18. század végére a katalán nyelv presztízse oly mértékben 

visszaesett, hogy Antonio de Capmany katalán származású spanyol 

fi lozófus, történész és politikus a spanyolt tartotta „a [spanyol] nemzet 

általános nyelvének”, míg a katalánról 1791-ben azt írta, hogy noha 

korábban „nemzeti nyelv és nem helyi tájnyelv volt”, most már „elavult, 

provinciális, az írásbeliség számára halott nyelv”.23 Ráadásul a művelt 

irodalmi és hivatalos írásbeliség kohéziós és centralizáló hatásának hiá-

nya miatt növekedtek az egyes földrajzi nyelvváltozatok közötti eltéré-

sek, ami hozzájárult az egyes régiók saját identitásának erősödéséhez is. 

Ekkoriban a nyelv iránt érdeklődő szerzők gyakran egy-egy helyi nyelv-

változat sajátosságait és szépségét taglalják.24 A fentebb ismertetett 18. 

századi intézkedéseket gyakran szokták az örökösödési háború során 

a Habsburgokat támogató katalánok nemzeti érzésének letörését célzó 

elnyomó nyelvpolitikai törekvésekként értelmezni,25 de ezek a nyilván-

valóan az állam központosítását és egységesítését szolgálni hivatott ren-

delkezések tágabb kontextusba helyezve nem tekinthetők egyértelműen 

és kizárólagosan a katalán nemzeti önazonosság megszüntetésére irá-

nyuló intézkedéseknek. Bizonyos vélemények szerint például az említett 

1799-ben kihirdetett királyi rendelet nem a kisebbségi nyelvhasználat, 

hanem az akkoriban nagyon gyakran játszott olasz nyelvű darabok ellen 

irányult, és a színháztulajdonosok tiltakozásának hatására két év múlva 

vissza is vonták.26 Ráadásul ‒ ahogy arra Anderle Ádám felhívja a fi gyel-

met ‒ olyan egységesítő intézkedések, mint a vámhatárok felszámolása, 

kifejezetten kedveztek az aragóniai, valenciai és katalán kereskedőknek, 

akik ekkortól fértek hozzá a korábban számukra tiltott gyarmati keres-

kedelemhez.27 Emellett a kormányzás hatékonyságát és a közigazgatás 

működését elősegítő egységes nyelvhasználatra való törekvés egyáltalán 

nem egyedi eset; más államokhoz hasonlóan nagyjából ugyanebben az 

22 Uo.
23 Antonio de Capmany, Libro del consulado de mar, Cámara Ofi cial de Comercio y 

Navegación, Barcelona, 1965 (1791), 38. 
24 Lásd például Carles Ros Epítome del origen y grandezas del idioma valenciano (Valencia, 

1734) és Antoni Febrer i Cardona Principis generals de la llengua menorquina (Maó, 1804) 
című műveit. Előbbi a valenciai, utóbbi a menorcai „nyelvnek” szentelt korabeli munka. 

25 Wolfgang Pöckl ‒ Franz Rainer ‒ Bernhard Pöll, Introducción a la lingüística 
románica, Gredos, Madrid, 211‒212.

26 M. Teresa Julio, Rojas Zorrilla en Barcelona. Aproximación histórica a la cartelera teatral 
(1718–1900), = Actas de las XXX Jornadas de Teatro Clásico de Almagro, coord. Felipe B. 
Pedraza Jiménez ‒ Rafael González Cañal ‒ Almudena García González, Edi-
ciones de la Universidad de Castilla ‒ La Mancha, Almagro, 2008, 45. 

27 Anderle Ádám, I. m., 94‒95.

ban csökkent a társadalmi és politikai élet vezető rétegét képező nemes-

ség katalán jellege,12 és a spanyol vált a királyi kancellária nyelvévé.13 

A jelentősebb katalán költők közül például Joan Boscà spanyol névvel, 

Juan Boscánként „az V. Károly birodalma által kínált univerzalitás és 

talán a spanyol egységesülési tendencia és nyelvi kultusz hatására”14 

spanyolul írta legjelentősebb műveit. Hozzá kell tenni azonban, hogy 

a 18. század elejéig tartó időszakban konkrét rendelkezések nem tiltot-

ták a katalán és a többi kisebbségi nyelv használatát a spanyol korona 

felségterületén.15 A Habsburg-korszak vége felé, 1659-ben azonban 

Észak-Katalónia az úgynevezett pireneusi béke értelmében Franciaor-

szághoz került16 ‒ ez a mai Pyrénées-Orientales ‒, és itt a katalán nyelv 

helyzete rövidesen romlani kezdett, mivel XIV. Lajos egy 1700-ban 

kiadott ediktumában megtiltotta a katalán nyelv használatát, mondván, 

az „ellentétes a francia nemzet méltóságával”.17 Hamarosan a Spanyol-

országban maradt katalán nyelvterületen is megjelentek a nyelvhaszná-

latot korlátozó intézkedések, melyek összhangban voltak a Habsburg‒

Bourbon örökösödési háború (1701‒1714) eredményeként trónra kerülő 

Bourbon-dinasztia központosító törekvéseivel, melyeknek célja Anderle 

Ádám megfogalmazása szerint „korszerű »össz-spanyol« abszolutista 

intézményrendszer” kiépítése volt.18 Valencia, Aragónia, majd Katalónia 

is elveszítette a kereskedelem és a jog terén korábban tiszteletben tartott 

kiváltságait,19 de az egységességre való törekvések kiterjedtek a nyelv-

használatra is: a kasztíliai spanyol vált a közigazgatás általános nyelvé-

vé,20 majd királyi rendeletek sora intézkedett a spanyolnak az alap- és 

középfokú oktatásba és a törvénykezésbe való bevezetéséről (1768), a spa-

nyol nyelvű könyvelés kizárólagosságáról (1772) és a nem spanyol nyelvű 

színdarabok bemutatásának megtiltásáról (1799).21 Ebben az időszakban 

az egyedüli kivételt az örökösödési háború következtében átmenetileg 

(1708‒1802) a liberális felfogású brit fennhatóság alá került Menorca 

12 Josep M. Nadal ‒ Modest Prats, Història de la llengua catalana. Dels origens al segle 
XV, Edicions 62, Barcelona, 432.

13 Uo., 441‒444.
14 Bán Mónika, Juan Boscán poétikája = A magyar–katalán kapcsolatok ezer éve, szerk. 

Anderle Ádám, Hispánia, Szeged, 2001, 73.
15 Francesc Ferrer i Gironès, La repressió de la llengua catalana, Serra d’Or 2002, 18‒21.
16 Fernando García de Cortázar ‒ José Manuel González Vesga, Spanyolország 

története, Osiris, Budapest, 2001, 219.
17 Ferrando Francés – Nicolás Amorós, I. m., 243.
18 Anderle, I. m., 97.
19 García de Cortázar ‒ González Vesga, I. m., 244.
20 Uo., 264.
21 Ferrando Francés – Nicolás Amorós, I. m., 282.
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szigete jelentette, ahol nem volt érvényben a nyelvhasználatot érintő kor-
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Ekkoriban a nyelv iránt érdeklődő szerzők gyakran egy-egy helyi nyelv-

változat sajátosságait és szépségét taglalják.24 A fentebb ismertetett 18. 

századi intézkedéseket gyakran szokták az örökösödési háború során 

a Habsburgokat támogató katalánok nemzeti érzésének letörését célzó 

elnyomó nyelvpolitikai törekvésekként értelmezni,25 de ezek a nyilván-

valóan az állam központosítását és egységesítését szolgálni hivatott ren-

delkezések tágabb kontextusba helyezve nem tekinthetők egyértelműen 

és kizárólagosan a katalán nemzeti önazonosság megszüntetésére irá-

nyuló intézkedéseknek. Bizonyos vélemények szerint például az említett 

1799-ben kihirdetett királyi rendelet nem a kisebbségi nyelvhasználat, 

hanem az akkoriban nagyon gyakran játszott olasz nyelvű darabok ellen 

irányult, és a színháztulajdonosok tiltakozásának hatására két év múlva 

vissza is vonták.26 Ráadásul ‒ ahogy arra Anderle Ádám felhívja a fi gyel-

met ‒ olyan egységesítő intézkedések, mint a vámhatárok felszámolása, 

kifejezetten kedveztek az aragóniai, valenciai és katalán kereskedőknek, 

akik ekkortól fértek hozzá a korábban számukra tiltott gyarmati keres-

kedelemhez.27 Emellett a kormányzás hatékonyságát és a közigazgatás 

működését elősegítő egységes nyelvhasználatra való törekvés egyáltalán 

nem egyedi eset; más államokhoz hasonlóan nagyjából ugyanebben az 

22 Uo.
23 Antonio de Capmany, Libro del consulado de mar, Cámara Ofi cial de Comercio y 

Navegación, Barcelona, 1965 (1791), 38. 
24 Lásd például Carles Ros Epítome del origen y grandezas del idioma valenciano (Valencia, 

1734) és Antoni Febrer i Cardona Principis generals de la llengua menorquina (Maó, 1804) 
című műveit. Előbbi a valenciai, utóbbi a menorcai „nyelvnek” szentelt korabeli munka. 

25 Wolfgang Pöckl ‒ Franz Rainer ‒ Bernhard Pöll, Introducción a la lingüística 
románica, Gredos, Madrid, 211‒212.

26 M. Teresa Julio, Rojas Zorrilla en Barcelona. Aproximación histórica a la cartelera teatral 
(1718–1900), = Actas de las XXX Jornadas de Teatro Clásico de Almagro, coord. Felipe B. 
Pedraza Jiménez ‒ Rafael González Cañal ‒ Almudena García González, Edi-
ciones de la Universidad de Castilla ‒ La Mancha, Almagro, 2008, 45. 

27 Anderle Ádám, I. m., 94‒95.

ban csökkent a társadalmi és politikai élet vezető rétegét képező nemes-

ség katalán jellege,12 és a spanyol vált a királyi kancellária nyelvévé.13 

A jelentősebb katalán költők közül például Joan Boscà spanyol névvel, 
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talán a spanyol egységesülési tendencia és nyelvi kultusz hatására”14 

spanyolul írta legjelentősebb műveit. Hozzá kell tenni azonban, hogy 

a 18. század elejéig tartó időszakban konkrét rendelkezések nem tiltot-

ták a katalán és a többi kisebbségi nyelv használatát a spanyol korona 

felségterületén.15 A Habsburg-korszak vége felé, 1659-ben azonban 

Észak-Katalónia az úgynevezett pireneusi béke értelmében Franciaor-

szághoz került16 ‒ ez a mai Pyrénées-Orientales ‒, és itt a katalán nyelv 

helyzete rövidesen romlani kezdett, mivel XIV. Lajos egy 1700-ban 

kiadott ediktumában megtiltotta a katalán nyelv használatát, mondván, 
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intézményrendszer” kiépítése volt.18 Valencia, Aragónia, majd Katalónia 

is elveszítette a kereskedelem és a jog terén korábban tiszteletben tartott 

kiváltságait,19 de az egységességre való törekvések kiterjedtek a nyelv-

használatra is: a kasztíliai spanyol vált a közigazgatás általános nyelvé-

vé,20 majd királyi rendeletek sora intézkedett a spanyolnak az alap- és 

középfokú oktatásba és a törvénykezésbe való bevezetéséről (1768), a spa-

nyol nyelvű könyvelés kizárólagosságáról (1772) és a nem spanyol nyelvű 

színdarabok bemutatásának megtiltásáról (1799).21 Ebben az időszakban 

az egyedüli kivételt az örökösödési háború következtében átmenetileg 

(1708‒1802) a liberális felfogású brit fennhatóság alá került Menorca 

12 Josep M. Nadal ‒ Modest Prats, Història de la llengua catalana. Dels origens al segle 
XV, Edicions 62, Barcelona, 432.

13 Uo., 441‒444.
14 Bán Mónika, Juan Boscán poétikája = A magyar–katalán kapcsolatok ezer éve, szerk. 

Anderle Ádám, Hispánia, Szeged, 2001, 73.
15 Francesc Ferrer i Gironès, La repressió de la llengua catalana, Serra d’Or 2002, 18‒21.
16 Fernando García de Cortázar ‒ José Manuel González Vesga, Spanyolország 

története, Osiris, Budapest, 2001, 219.
17 Ferrando Francés – Nicolás Amorós, I. m., 243.
18 Anderle, I. m., 97.
19 García de Cortázar ‒ González Vesga, I. m., 244.
20 Uo., 264.
21 Ferrando Francés – Nicolás Amorós, I. m., 282.
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időszakban ‒ 1784-ben ‒ lépett életbe Magyarországon II. Józsefnek 

a német nyelvet hivatalossá tevő nyelvrendelete, hogy „nagy hasznára 

szolgáljon az a közjónak, ha az egész monarchiában csak egy nyelv ural-

kodjék”.28 Ugyanakkor ‒ ahogy Szajbély Katalin fogalmaz ‒ „az egysé-

gesítő, centralisztikus törekvések egyik legkézenfekvőbb eszköze volt 

a kisebbségi nyelv használatának tiltása, a legszűkebb magánszférára 

való visszaszorítása”,29 ezért az eredeti szándék szerint talán észszerű 

rendelkezéseket Magyarországhoz hasonlóan Katalóniában is a nemzeti 

önérzetet sértő elnyomó intézkedésekként értelmezték, és így élnek a ka-

talán köztudatban. Éppen ezért, amikor a 19. század első évtizedeiben 

a romantika kulturális áramlataival Európa-szerte szárnyra kapó nem-

zeti érzés Katalóniában is éreztette hatását, és ennek nyomán kibonta-

kozott a katalán nemzeti újjászületést szorgalmazó, Renaixença ‒ azaz 

’újjászületés’‒ néven ismert mozgalom, az a katalán identitás elsődleges 

jelképének tekintette a katalán nyelvet.30 A század végén megerősödő, 

valamiféle önállóságot követelő, ideológiai szempontból meglehetősen 

heterogén politikai erőket összekötő kapocs éppen az a meggyőződés 

volt, amely szerint „a nyelv kétségkívül a Katalóniát jellemző közös iden-

titás jele”.31 Erőfeszítéseket tettek az önkormányzat visszaszerzésére és 

a katalán nyelv használatának normalizálására, és bár ezt a folyamatot 

Primo de Rivera diktatúrája (1923‒1930) megakasztotta, az 1931-ben 

létrejött ‒ rövid életű ‒ második spanyol köztársaság megadta az auto-

nómiát Katalóniának, és hivatalos státuszt biztosított a katalán mellett 

a baszk és a galíciai nyelvnek is. Az ezt követő, 1936 és 1939 között dúló 

polgárháborúból győztesen kikerülő Francisco Franco „centralizált, hi-

vatalosan egynyelvű állama” az egységes spanyol nemzet ideáljának alap-

jára helyezkedett, és legnyilvánvalóbban éppen nyelvpolitikájában töre-

kedett a homogenizálásra,32 betiltva a katalán és a többi regionális nyelv 

hivatalos használatát. Az 1978-ban elfogadott, ma is érvényes spanyol 

alkotmány helyreállította a kisebbségi nyelvek hivatalos státuszát, de 

a gazdasági potenciáljának és idegenforgalmi vonzerejének köszön-

hetően a belső migráció egyik célpontjává vált Katalóniában a katalán 

anyanyelvűek aránya jelentősen csökkent. 

28 II. József nyelvrendeletének ismertetése Barczafalvi Szabó Dávid kommentárjával = Ma-
gyar Hírmondó. Az első magyar nyelvű újság, szerk. Kókay György, Gondolat, Buda pest, 
1981, 165.

29 Szajbély Katalin, Kisebbségi kérdés Spanyolországban, Kisebbségkutatás 2003/4., 700.
30 Ferrando Francés – Nicolás Amorós, I. m., 319.
31 Uo., 313.
32 Puskás Tünde, I. m.

Az ismertetett történeti fejlődés eredményeként ma a katalán nyelv 

helyzete földrajzi, jogi és társadalmi szempontból is rendkívül össze-

tett. Nyelvterülete négy államra terjed ki, és teljes lakossága megha-

ladja a tizennégymilliót; ebből a hivatalos felmérések alapján nagyjából 

tízmillió használja a katalánt, akiknek körülbelül a fele tartja azt anya-

nyelvének.33 Fontos azonban kiemelni, hogy a nyelvi kompetencia meg-

ítélése összetett kérdés, mert a nyelvi készségeket – azaz a beszédkész-

séget, az íráskészséget, a hallott, illetve olvasott szöveg értését – illetően 

az egyes nyelvhasználók eltérő adatokat szolgáltathatnak. Egy 2013 

és 2015 között készült szociolingvisztikai felmérés adatai szerint Kata-

lóniában a lakosság 94,3 százaléka ért és 80,4 százaléka beszél is kata-

lánul, s míg 82,4 százalék képes olvasni, 60,4 százalék pedig írni is tud 

ezen a nyelven.34 Maga a nyelv az említett területeken eltérő súllyal és 

jogi státusszal rendelkezik. A Pireneusokban elhelyezkedő Andorrai 

Hercegségnek a katalán az egyedüli hivatalos nyelve, azonban az azt 

használó mintegy 67 000 fő elenyésző arányt jelent a katalánul beszélő 

össznépességhez képest. Mintegy 47 000 fő beszéli valamilyen jogi stá-

tusz nélküli változatát Spanyolország Aragónia nevű tartományának 

keleti sávjában, 150 000 a délkelet-franciaországi Pyrénées-Orientales 

megyében és nagyjából 27 000 az olaszországi Szardínián elhelyezkedő 

Alghero ‒ katalánul l ’Alguer ‒ városában. A katalánul beszélő népes-

ség túlnyomó többsége azonban ‒ összesen mintegy kilencmillió fő ‒ 

Spa nyolország három keleti autonóm tartományában ‒ Katalóniában, 

Va len ciában és a Baleár-szigeteken ‒ él, ahol nyelvük úgynevezett társ hi-

vatalos státusszal rendelkezik;35 ezen belül a katalánul beszélők csak-

nem kétharmada éppen Katalóniára jut, ami érthetővé teszi, hogy itt 

a nyelv a régió önazonosságában jelentős szereplővé válhatott. A társ-

hivatalos státusz az egész spanyol állam területén hivatalos kasztíliai 

spanyoléval azonos nyelvi jogokat biztosít a katalán ajkúak számára, 

ugyanakkor érvényessége az említett tartományokra korlátozódik. 

Ez a szabályozás nagy előrelépés a korábbi történeti korszakokhoz és 

a nyelvterület egyéb részeihez képest, ugyanakkor némiképp aszim-

metrikus helyzetet hozott létre. Az államnyelvként elismert spanyollal 

33 Coneixements, usos i representacions del català al conjunt del domini lingüístic, Generalitat de 
Catalunya, Barcelona, 2013–2015. http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/
dadesestudis/altres/arxius/Coneixements_usos_representacions_catala_conjunt_domini_
linguistic.pdf

34 Uo. 
35 Plataforma per la llengua, INFORMECAT 2016. 50 dades sobre la llengua catalana, 

Barcelona, 2016.



50    Berta Tibor K ATA L Ó N I A |  Sz iF 2018/1 K ATA L Ó N I A  |  Sz iF 2018/1 Nyelv és identitás: a katalán esete    51 

időszakban ‒ 1784-ben ‒ lépett életbe Magyarországon II. Józsefnek 

a német nyelvet hivatalossá tevő nyelvrendelete, hogy „nagy hasznára 

szolgáljon az a közjónak, ha az egész monarchiában csak egy nyelv ural-

kodjék”.28 Ugyanakkor ‒ ahogy Szajbély Katalin fogalmaz ‒ „az egysé-

gesítő, centralisztikus törekvések egyik legkézenfekvőbb eszköze volt 

a kisebbségi nyelv használatának tiltása, a legszűkebb magánszférára 

való visszaszorítása”,29 ezért az eredeti szándék szerint talán észszerű 

rendelkezéseket Magyarországhoz hasonlóan Katalóniában is a nemzeti 

önérzetet sértő elnyomó intézkedésekként értelmezték, és így élnek a ka-

talán köztudatban. Éppen ezért, amikor a 19. század első évtizedeiben 

a romantika kulturális áramlataival Európa-szerte szárnyra kapó nem-

zeti érzés Katalóniában is éreztette hatását, és ennek nyomán kibonta-

kozott a katalán nemzeti újjászületést szorgalmazó, Renaixença ‒ azaz 

’újjászületés’‒ néven ismert mozgalom, az a katalán identitás elsődleges 

jelképének tekintette a katalán nyelvet.30 A század végén megerősödő, 

valamiféle önállóságot követelő, ideológiai szempontból meglehetősen 

heterogén politikai erőket összekötő kapocs éppen az a meggyőződés 

volt, amely szerint „a nyelv kétségkívül a Katalóniát jellemző közös iden-

titás jele”.31 Erőfeszítéseket tettek az önkormányzat visszaszerzésére és 

a katalán nyelv használatának normalizálására, és bár ezt a folyamatot 

Primo de Rivera diktatúrája (1923‒1930) megakasztotta, az 1931-ben 

létrejött ‒ rövid életű ‒ második spanyol köztársaság megadta az auto-

nómiát Katalóniának, és hivatalos státuszt biztosított a katalán mellett 

a baszk és a galíciai nyelvnek is. Az ezt követő, 1936 és 1939 között dúló 

polgárháborúból győztesen kikerülő Francisco Franco „centralizált, hi-

vatalosan egynyelvű állama” az egységes spanyol nemzet ideáljának alap-

jára helyezkedett, és legnyilvánvalóbban éppen nyelvpolitikájában töre-

kedett a homogenizálásra,32 betiltva a katalán és a többi regionális nyelv 

hivatalos használatát. Az 1978-ban elfogadott, ma is érvényes spanyol 

alkotmány helyreállította a kisebbségi nyelvek hivatalos státuszát, de 

a gazdasági potenciáljának és idegenforgalmi vonzerejének köszön-

hetően a belső migráció egyik célpontjává vált Katalóniában a katalán 

anyanyelvűek aránya jelentősen csökkent. 

28 II. József nyelvrendeletének ismertetése Barczafalvi Szabó Dávid kommentárjával = Ma-
gyar Hírmondó. Az első magyar nyelvű újság, szerk. Kókay György, Gondolat, Buda pest, 
1981, 165.

29 Szajbély Katalin, Kisebbségi kérdés Spanyolországban, Kisebbségkutatás 2003/4., 700.
30 Ferrando Francés – Nicolás Amorós, I. m., 319.
31 Uo., 313.
32 Puskás Tünde, I. m.

Az ismertetett történeti fejlődés eredményeként ma a katalán nyelv 

helyzete földrajzi, jogi és társadalmi szempontból is rendkívül össze-

tett. Nyelvterülete négy államra terjed ki, és teljes lakossága megha-

ladja a tizennégymilliót; ebből a hivatalos felmérések alapján nagyjából 

tízmillió használja a katalánt, akiknek körülbelül a fele tartja azt anya-

nyelvének.33 Fontos azonban kiemelni, hogy a nyelvi kompetencia meg-

ítélése összetett kérdés, mert a nyelvi készségeket – azaz a beszédkész-

séget, az íráskészséget, a hallott, illetve olvasott szöveg értését – illetően 

az egyes nyelvhasználók eltérő adatokat szolgáltathatnak. Egy 2013 

és 2015 között készült szociolingvisztikai felmérés adatai szerint Kata-

lóniában a lakosság 94,3 százaléka ért és 80,4 százaléka beszél is kata-

lánul, s míg 82,4 százalék képes olvasni, 60,4 százalék pedig írni is tud 

ezen a nyelven.34 Maga a nyelv az említett területeken eltérő súllyal és 

jogi státusszal rendelkezik. A Pireneusokban elhelyezkedő Andorrai 

Hercegségnek a katalán az egyedüli hivatalos nyelve, azonban az azt 

használó mintegy 67 000 fő elenyésző arányt jelent a katalánul beszélő 

össznépességhez képest. Mintegy 47 000 fő beszéli valamilyen jogi stá-

tusz nélküli változatát Spanyolország Aragónia nevű tartományának 

keleti sávjában, 150 000 a délkelet-franciaországi Pyrénées-Orientales 

megyében és nagyjából 27 000 az olaszországi Szardínián elhelyezkedő 

Alghero ‒ katalánul l ’Alguer ‒ városában. A katalánul beszélő népes-

ség túlnyomó többsége azonban ‒ összesen mintegy kilencmillió fő ‒ 

Spa nyolország három keleti autonóm tartományában ‒ Katalóniában, 

Va len ciában és a Baleár-szigeteken ‒ él, ahol nyelvük úgynevezett társ hi-

vatalos státusszal rendelkezik;35 ezen belül a katalánul beszélők csak-

nem kétharmada éppen Katalóniára jut, ami érthetővé teszi, hogy itt 

a nyelv a régió önazonosságában jelentős szereplővé válhatott. A társ-

hivatalos státusz az egész spanyol állam területén hivatalos kasztíliai 

spanyoléval azonos nyelvi jogokat biztosít a katalán ajkúak számára, 

ugyanakkor érvényessége az említett tartományokra korlátozódik. 

Ez a szabályozás nagy előrelépés a korábbi történeti korszakokhoz és 

a nyelvterület egyéb részeihez képest, ugyanakkor némiképp aszim-

metrikus helyzetet hozott létre. Az államnyelvként elismert spanyollal 

33 Coneixements, usos i representacions del català al conjunt del domini lingüístic, Generalitat de 
Catalunya, Barcelona, 2013–2015. http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/
dadesestudis/altres/arxius/Coneixements_usos_representacions_catala_conjunt_domini_
linguistic.pdf

34 Uo. 
35 Plataforma per la llengua, INFORMECAT 2016. 50 dades sobre la llengua catalana, 

Barcelona, 2016.
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szemben ‒ melynek ismeretét az alkotmány minden állampolgártól 

elvárja ‒ a csupán regionálisan használható katalán a gyakorlatban akkor 

is hátrányban van, ha jogi értelemben elméletileg nem ez a helyzet. Ez 

különösen fontos szempont Katalóniában, ahol a lakosság több mint 

fele ma a spanyolt tartja az identitását jelképező nyelvnek.36 Éppen ezért 

a katalánok számára, akik Major László szerint „önmagukat nem nem-

zeti kisebbségként, hanem kisebbségi nemzetként határozzák meg”, 

a „nemzeti megmaradás egyik legfontosabb eszköze a nyelvpolitika”,37 

melyet a spanyol alkotmány értelmében elsősorban az egyes régiók saját 

önkormányzati törvénye határoz meg.38 Ahogy arra Nemes Krisztina 

utal, a katalán önkormányzati törvény nem csak azt rögzíti, hogy a kata-

lán Katalónia saját nyelve, de ezt teszi meg a tartományban a közoktatás 

nyelvének is, és azt is kimondja, hogy mindkét hivatalos nyelv isme-

rete kötelező minden katalán ‒ azaz katalóniai lakcímmel rendelkező 

spanyol állampolgár ‒ számára.39 A saját nyelvre való utalás nemcsak 

a spanyollal szembeni történeti elsőbbség és preferencia kinyilvánítása, 

hanem a katalán önkormányzatiság sajátos mivoltának megfogalma-

zása is; a spanyol közigazgatást alkotó autonóm közösségek többsége 

ugyanis ‒ Katalóniától eltérően ‒ nem rendelkezik saját nyelvvel; a „más 

nyelven beszél” fogalmára pedig könnyen alapozható a „másik nemze-

tet alkot” következtetés. Ezzel összefüggésben a csak katalán nyelvű 

közoktatásra törekvő nyelvpolitika legfőbb célkitűzése a fentebb leírt 

történelmi okokra visszavezethető spanyol hatásnak kitett Katalónia 

újrakatalanizálása, ami nem csupán a nyelvismeret bővítését és mélyíté-

sét, hanem azon keresztül a kulturális és társadalmi identitás erősítését 

is jelentheti. Persze ez a katalán nyelv és identitás fenntartását szolgáló 

nyelvpolitika a nem katalán anyanyelvű lakosságra nézve hátrányokkal 

jár, ezért érthető módon Katalónia határain túlmutató társadalmi és 

politikai feszültséget kelt Spanyolországban. Ennek kapcsán érdemes 

megemlíteni, hogy a nyelv és az identitás ilyen mértékű összefonódása 

másutt egyenesen a katalán nyelvterület tudományosan elfogadott egy-

ségének megkérdőjelezését eredményezte. A Katalóniával délen szom szé-

dos Valencia autonóm közösségben a helyi sajátosságokkal rendelkező 

nyelvváltozatot a saját öntudattal rendelkező helyi lakosság nagy része 

36 Nemes Krisztina, I. m., 122–123.
37 Major László, A mai Katalónia = A magyar–katalán kapcsolatok ezer éve, szerk. Anderle 

Ádám, Hispánia, Szeged, 2001, 23.
38 Spanyolország alkotmánya, 3. cikkely, 2. bekezdés, Magyar Kisebbség 11. (1998/1.), 

http://epa.oszk.hu/02100/02169/00008/m980119.htm
39 Nemes Krisztina, I. m., 119‒121.

előszeretettel nem katalánnak, hanem valenciainak nevezi, és felmérések 

szerint a katalántól eltérő nyelvnek tartja.40 A valenciai önkormányzati 

törvény diplomatikusan a valenciai nyelv – azaz llengua valenciana – el-

nevezéssel utal a közösség saját nyelvére, amely értelmezhető ‘valenciai 

katalán nyelv’ és ‘valenciai, azaz nem katalán nyelv’ jelentéstartalommal 

is. Érdekesség, hogy egy valenciai kulturális intézet olyan alternatív 

helyesírást közölt, használ és propagál, amely sok tekintetben eltér az 

említett törvény által a valenciai nyelvi norma ügyében hivatalos intéz-

ményként megjelölt Academia Valenciana de la Llengua által kidolgo-

zott, általánosan elfogadott, a katalán nyelvi egységgel összhangban lévő 

helyesírási szabályzattól, és ezzel Valencia nyelvi és kulturális különállá-

sát sugallja. Visszatérve a katalóniai helyzethez, azt is érdemes megem-

líteni, hogy az ottani önkormányzati törvény törekszik a katalán nyelv 

használatának a nemzetközi színtéren való normalizálására is, és meg-

fogalmazza azt a célkitűzést, hogy a katalán az Európai Unió hivatalos 

nyelvévé váljék.41 A jelenlegi uniós szabályok értelmében ugyanis ‒ szá-

mos sokkal kevesebb beszélővel rendelkező nyelvvel ellentétben ‒ a kata-

lán nem kaphatja meg ezt a jogállást. Ugyanakkor a katalán nyelv iránti 

nemzetközi érdeklődés jelentőségét jelzi, hogy a katalán kultúra terjesz-

téséért felelős barcelonai Ramon Llull Intézet adatai szerint a világ több 

mint százötven egyetemén lehet katalánul tanulni;42 Magyarországon 

az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1971, a Szegedi Tudomány-

egyetemen 1996 óta van erre lehetőség, de a hazai katalanisztika gyöke-

rei a 20. század elejéig visszanyúlnak.43  

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a katalán identitás kialaku-

lásában a nyelv jelentős szerepet játszott, és története szorosan össze-

fonódott a politikatörténettel. Nem csupán arról van szó, hogy a katalán 

nyelvű irodalom virágkora egybeesik a katalán nyelvű területek politikai 

értelemben vett fénykorával, míg a nyelvhasználat kezdetben spontán 

hanyatlása, majd intézményes korlátozása egyúttal a jogi, közigazgatási 

és politikai önállóság megszűnésének korszakát jelenti a katalánok szá-

40 Víctor Agulló Calatayud, Análisis de la realidad sociolingüística del valenciano, Papers 
96/2 (2011), 511.

41 Estatut d ’autonomia de Catalunya, Parlament de Catalunya, Barcelona, 2016, 6. cik-
kely, 3. bekezdés.

42 El català a les universitats del món: 30 anys formant professorat i creant xarxa, Institut 
Ramon Llull, Barcelona, 2016.

43 Erről részletesebben lásd: Faluba Kálmán, A magyar katalanisztika múltja és jelene = 
A magyar‒katalán kapcsolatok ezer éve, szerk. Anderle Ádám, Hispánia, Szeged, 2001, 
27‒29.
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szemben ‒ melynek ismeretét az alkotmány minden állampolgártól 

elvárja ‒ a csupán regionálisan használható katalán a gyakorlatban akkor 

is hátrányban van, ha jogi értelemben elméletileg nem ez a helyzet. Ez 

különösen fontos szempont Katalóniában, ahol a lakosság több mint 

fele ma a spanyolt tartja az identitását jelképező nyelvnek.36 Éppen ezért 

a katalánok számára, akik Major László szerint „önmagukat nem nem-

zeti kisebbségként, hanem kisebbségi nemzetként határozzák meg”, 

a „nemzeti megmaradás egyik legfontosabb eszköze a nyelvpolitika”,37 

melyet a spanyol alkotmány értelmében elsősorban az egyes régiók saját 

önkormányzati törvénye határoz meg.38 Ahogy arra Nemes Krisztina 

utal, a katalán önkormányzati törvény nem csak azt rögzíti, hogy a kata-

lán Katalónia saját nyelve, de ezt teszi meg a tartományban a közoktatás 

nyelvének is, és azt is kimondja, hogy mindkét hivatalos nyelv isme-

rete kötelező minden katalán ‒ azaz katalóniai lakcímmel rendelkező 

spanyol állampolgár ‒ számára.39 A saját nyelvre való utalás nemcsak 

a spanyollal szembeni történeti elsőbbség és preferencia kinyilvánítása, 

hanem a katalán önkormányzatiság sajátos mivoltának megfogalma-

zása is; a spanyol közigazgatást alkotó autonóm közösségek többsége 

ugyanis ‒ Katalóniától eltérően ‒ nem rendelkezik saját nyelvvel; a „más 

nyelven beszél” fogalmára pedig könnyen alapozható a „másik nemze-

tet alkot” következtetés. Ezzel összefüggésben a csak katalán nyelvű 

közoktatásra törekvő nyelvpolitika legfőbb célkitűzése a fentebb leírt 

történelmi okokra visszavezethető spanyol hatásnak kitett Katalónia 

újrakatalanizálása, ami nem csupán a nyelvismeret bővítését és mélyíté-

sét, hanem azon keresztül a kulturális és társadalmi identitás erősítését 

is jelentheti. Persze ez a katalán nyelv és identitás fenntartását szolgáló 

nyelvpolitika a nem katalán anyanyelvű lakosságra nézve hátrányokkal 

jár, ezért érthető módon Katalónia határain túlmutató társadalmi és 

politikai feszültséget kelt Spanyolországban. Ennek kapcsán érdemes 

megemlíteni, hogy a nyelv és az identitás ilyen mértékű összefonódása 

másutt egyenesen a katalán nyelvterület tudományosan elfogadott egy-

ségének megkérdőjelezését eredményezte. A Katalóniával délen szom szé-

dos Valencia autonóm közösségben a helyi sajátosságokkal rendelkező 

nyelvváltozatot a saját öntudattal rendelkező helyi lakosság nagy része 

36 Nemes Krisztina, I. m., 122–123.
37 Major László, A mai Katalónia = A magyar–katalán kapcsolatok ezer éve, szerk. Anderle 

Ádám, Hispánia, Szeged, 2001, 23.
38 Spanyolország alkotmánya, 3. cikkely, 2. bekezdés, Magyar Kisebbség 11. (1998/1.), 

http://epa.oszk.hu/02100/02169/00008/m980119.htm
39 Nemes Krisztina, I. m., 119‒121.

előszeretettel nem katalánnak, hanem valenciainak nevezi, és felmérések 

szerint a katalántól eltérő nyelvnek tartja.40 A valenciai önkormányzati 

törvény diplomatikusan a valenciai nyelv – azaz llengua valenciana – el-

nevezéssel utal a közösség saját nyelvére, amely értelmezhető ‘valenciai 

katalán nyelv’ és ‘valenciai, azaz nem katalán nyelv’ jelentéstartalommal 

is. Érdekesség, hogy egy valenciai kulturális intézet olyan alternatív 

helyesírást közölt, használ és propagál, amely sok tekintetben eltér az 

említett törvény által a valenciai nyelvi norma ügyében hivatalos intéz-

ményként megjelölt Academia Valenciana de la Llengua által kidolgo-

zott, általánosan elfogadott, a katalán nyelvi egységgel összhangban lévő 

helyesírási szabályzattól, és ezzel Valencia nyelvi és kulturális különállá-

sát sugallja. Visszatérve a katalóniai helyzethez, azt is érdemes megem-

líteni, hogy az ottani önkormányzati törvény törekszik a katalán nyelv 

használatának a nemzetközi színtéren való normalizálására is, és meg-

fogalmazza azt a célkitűzést, hogy a katalán az Európai Unió hivatalos 

nyelvévé váljék.41 A jelenlegi uniós szabályok értelmében ugyanis ‒ szá-

mos sokkal kevesebb beszélővel rendelkező nyelvvel ellentétben ‒ a kata-

lán nem kaphatja meg ezt a jogállást. Ugyanakkor a katalán nyelv iránti 

nemzetközi érdeklődés jelentőségét jelzi, hogy a katalán kultúra terjesz-

téséért felelős barcelonai Ramon Llull Intézet adatai szerint a világ több 

mint százötven egyetemén lehet katalánul tanulni;42 Magyarországon 

az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1971, a Szegedi Tudomány-

egyetemen 1996 óta van erre lehetőség, de a hazai katalanisztika gyöke-

rei a 20. század elejéig visszanyúlnak.43  

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a katalán identitás kialaku-

lásában a nyelv jelentős szerepet játszott, és története szorosan össze-

fonódott a politikatörténettel. Nem csupán arról van szó, hogy a katalán 

nyelvű irodalom virágkora egybeesik a katalán nyelvű területek politikai 

értelemben vett fénykorával, míg a nyelvhasználat kezdetben spontán 

hanyatlása, majd intézményes korlátozása egyúttal a jogi, közigazgatási 

és politikai önállóság megszűnésének korszakát jelenti a katalánok szá-

40 Víctor Agulló Calatayud, Análisis de la realidad sociolingüística del valenciano, Papers 
96/2 (2011), 511.

41 Estatut d ’autonomia de Catalunya, Parlament de Catalunya, Barcelona, 2016, 6. cik-
kely, 3. bekezdés.

42 El català a les universitats del món: 30 anys formant professorat i creant xarxa, Institut 
Ramon Llull, Barcelona, 2016.

43 Erről részletesebben lásd: Faluba Kálmán, A magyar katalanisztika múltja és jelene = 
A magyar‒katalán kapcsolatok ezer éve, szerk. Anderle Ádám, Hispánia, Szeged, 2001, 
27‒29.
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Klempáné dr. Faix Dóra

BARCELONA, A CSODÁK VÁROSA 
 AZ IRODALOMBAN

1. Don Quijote látogatása Barcelonában

Barcelona az évszázadok során sok írót és költőt ihletett meg, és szá-

mos irodalmi műben nem csupán megjelenik, hanem központi helyet 

foglal el. Olyan világhírű írók szövegei idézik fel a katalán várost, 

mint Voltaire, Stendhal, Victor Hugo, Gustave Flaubert, Émile Zola, 

Virginia Woolf, Albert Camus és Umberto Eco, hogy csak néhány 

nevet említsek, de jelen tanulmányban a spanyol irodalom területére 

fogok koncentrálni, s azon belül elsősorban olyan kiemelkedő művek-

re, melyek magyarul is megjelentek. 

Köztudott, hogy az elmés nemes Don Quijote de la Mancha Bar-

celonában is megfordult utazása során, sőt, ez az egyetlen város, amely 

szerepel a regényben.1 Egészen pontosan a könyv második kötetében, 

attól a pillanattól kezdve, amikor lovagunk – az ötvenkilencedik feje-

zetben – elhatározza, hogy hősiességét a barcelonai tornajátékokon 

bizonyítja. A hatvanegyedik fejezetben vonul be a városba, majd ott is 

marad, egészen a hatvanötödik fejezet végéig. A titokzatos narrátor, 

aki néha egyes szám első személyben beszél, de egyik szereplővel sem 

azonosítható, már csak azért sem, mert máskor (és leggyakrabban) in-

kább harmadik személyben szól, és úgy tűnik, mindentudó, a követ-

kezőképpen idézi fel Don Quijote és Sancho Panza kalandjait Barcelo-

nában. Hőseink először a tengerpartra érkeztek,

[…] minden irányban körülhordozták tekintetüket; megpillan-

tották a tengert; még sohasem láttak tengert; rendkívül nagynak, 

végtelennek tűnt szemükben, sokkal nagyobbnak, mint a Ruidera 

tavai, La Manchában. Látták az öbölben a gályákat, amint félre-

vont napellenzőkkel pihentek, és hol magasba lendültek, hol meg 

a vizet súrolták, simogatták lengő, libbenő lobogóik.2

1 A Don Quijote különböző magyar nyelvű fordításai külön értekezés témáját képezhetnék. 
Jelen tanulmány a legutóbb megjelent fordítást veszi alapul: Miguel de Cervantes 
Saavedra, Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha, ford. Benyhe János, Európa, Buda-
pest, 2005.

2 Uo., hatvanegyedik fejezet, 629.

mára. Ezen túlmenően megállapítható, hogy a homogenizálásra törekvő 

és az azzal szembenálló politikai és társadalmi erők egyaránt a nyelvet 

tekintették és tekintik ma is az identitás legfontosabb jelképének, ezért 

az a 19. században feléledő katalán nacionalizmus legfőbb szimbólu-

mává és a mai függetlenségi törekvések eszközévé vált. A katalán nyelv 

azonban az aktuálpolitikai vonatkozásoktól függetlenül is fi gyelmet 

érdemel, hiszen irodalmi hagyományát és jelenlegi beszélőinek számát 

tekintve is egyike az Európai Unióban hivatalos státusszal nem rendel-

kező legjelentősebb nyelveknek.  


