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BÁSTYÁJUK AZ ISKOLA
Nemzetépítés a Baszk Autonóm Közösségben

„Amikor egy közösség elhatározza, hogy megment egy nyelvet, az félig 
már meg is történt… Teljes a siker akkor lesz azonban, ha a döntéshozók az ott 

élõknek nem csupán a gondolatait, de az érzelmeit is képesek megnyerni.”1

Baszkföld (Zazpiakbat) a Viscayai-öböl délkeleti csücskében található, hét tör-
ténelmi megyére és három mai közigazgatási egységre osztható: a Baszk Autonóm
Közösség (Comunidad Autónoma del País Vasco) és Navarra tartomány
(Comunidad foral de Navarra) – a hétbõl négy megye – Spanyolországban fekszik,
a másik három (Euskal Hirigune Elkargoa) a határ túloldalán, Franciaországban. 

A Baszk Autonóm Közösségre ma sokan irigykedve tekintenek: a munkaképes
korú lakosság majdnem fele (48%) legalább egyetemi alapdiplomával rendelke-
zik,2 a huszonöt év alatti munkanélküliek arányszáma háromnegyede az országos
átlagnak. Az elért eredményeket a közgazdászok, a kisebbségi nyelvek használói
és az oktatáspolitikusok is elismeréssel figyelik.

A baszk nyelvet – mely ismereteink szerint egyetlen Európában beszélt nyelv-
vel sincs rokonságban – a Baszk Autonóm Közösség lakóinak huszonöt éve még
kevesebb mint a negyede (22%) beszélte, ma több mint harmada (37,5%).3 Hajdan
a helyi lakosság egynyelvû volt, a baszkot nem anyanyelvûként használó néhány
személy mindennapi élethelyzetekben tõlük tanulta el a beszélt nyelvet – ma min-
den öt év feletti baszkul beszélõ legalább kétnyelvû, és a nem anyanyelvû beszé-
lõk száma a tizenhat és hatvannégy év közötti lakosság körében magasabb, mint
az anyanyelvi használóké. Sokan nem a régi nemzedékek természetességével be-
szélik a nyelvet, de többen írják, olvassák és értik, mint valaha.

A Kasztíliai Izabella és Aragóniai Ferdinánd házasságkötése (1469) után létre-
jött Spanyol Királyság – Portugália kivételével, mely 1128-tól önálló volt – néhány
évtized alatt az egész Ibériai-félszigetre kiterjesztette politikai hatalmát. Bár a
gyarmatokon a kasztíliai (spanyol) kizárólagos használatát csak a 18. század má-
sodik felében (1770) rendelték el, a hispán félszigeten már 1707-tõl ez lett a köz-
igazgatás, 1768-tõl az alapfokú oktatásban és az igazságszolgáltatásban, 1778-tól
az egyházi életben kizárólagosan használt nyelv, a 19. századra már a színházi elõ-
adásokból is számûzték az összes többit.4

Noha a baszkok saját törvényhozásuk, adó- és vámmentességük, valamint köz-
igazgatási rendszerük fenntartásával történelmi elõjogaikat (fueros) a 19. század má-
sodik harmadának végéig (1867) megõrizték, a spanyol államszervezet nyelvi egysé-
gesítõ politikája alól 1821-tõl kezdve nekik sem sikerült kibújniuk: az állami iskolák
egyetlen oktatási nyelve ekkortól a kasztíliai lett, a regionális nyelveket az országban
sehol nem lehetett tanítani.5 A baszk nyelvhasználók száma egyre fogyott és semmi
nem mutatott arra, hogy a folyamatot valaha meg lehet majd állítani. 

A 19. század utolsó negyedében kibontakozó patriotista mozgalom (Euskal
Pizkundea) vezetõi a nemzeti öntudat megerõsítését, a nyelv megõrzésének szük-
ségességét és a nép politikai szerepvállalásának fontosságát hangsúlyozták. Fõleg
a baszk társadalom legszegényebb rétegét igyekeztek megszólítani: a paraszti kör-
nyezetben élõ lakosság számára nyelvtanfolyamokat szerveztek, írni-olvasni taní-80
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tották õket. Programjuk, mivel erõsítette a városlakók és vidékiek közötti szem-
benállást, végsõ soron fokozta a társadalmi szegregációt, és gátolta, hogy a baszk
a helyi társadalom legfontosabb nyelvévé váljon – a nemzetféltést és az anyanyelv
megtartására törekvést azonban Baszkföld-szerte örökül hagyta.6

Az 1920-as években a kisebbségek nyelvhasználati jogai tovább csorbultak
Spanyolországban. Bár a népszokások gyakorlására engedélyezték a baszk nyel-
vet, az iskolában tilos volt használata – rendelet írta elõ, hogy a nem spanyol nyel-
vû tankönyvet „azonnal ki kell tépni a tanulók kezébõl”, azt az oktatót, aki ilyen
könyvbõl tanít, fel kell függeszteni, és fizetését meg kell vonni (1925).7

Az új alkotmány (1931) engedményeket ígért a kisebbségek nyelvhasználati jo-
gait illetõen: kimondta, hogy Baszkföldön a kasztíliai mellett a baszk is hivatalos
nyelvvé válik 1936-tól, a véres polgárháború (1936–1939) azonban csírájában foj-
totta el a baszkok autonómiát követelõ törekvéseit. Franco csapatai már a harcok
alatt felszólították a lakosságot, hogy „mindenkit fel kell jelenteni, aki a kasztília-
itól eltérõ nyelvek és dialektusok tilalmára vonatkozó rendelkezést megszegi”, és
törvényen kívül helyezték a nem spanyol nevek anyakönyvezését, „hiszen Franco
Spanyolországa nem tûrheti el a nyelvi egység elleni támadást”.8 A Franco-rezsim
hatalomra jutása (1939) után az erõszakos központosító politika („egy állam, egy
nemzet, egy nyelv”) hatására a baszk másfél évtizedre újra eltûnt a közéletbõl és
a családi szférába szorult vissza; a bilbaói egyetemet bezárták, még a hajók nem
kasztíliai nyelvû elnevezését is betiltották.9

A baszk nyelv megõrzésére az 1950-es években indított nagyszabású kísérlet
a baloldali nacionalizmus erõsödésének volt köszönhetõ – baszk nyelven be-
szélni önmagában is diktatúraellenes cselekedet lett, és mint ilyen a demokrá-
ciavágy kifejezõje.10 Fiatalok egy csoportja hamar népszerûvé lett titkos társasá-
got alapított (1952)11 – mely a nyelvhasználattal kapcsolatos összes felvetõdõ
problémát a nemzetiségi és kisebbségi kérdés alapvetõ megjelenési formájaként
értékelte és magyarázta: számukra minden sérelem csakis politikai eszközökkel
orvosolható.12 A tanaik iránt érdeklõdõk számára baszk kulturális értékekre 
érzékenyítõ elõadásokat és nyelvtanfolyamot szerveztek. A programjuk iránt
táplált egyre fokozódó társadalmi elkötelezettség mutatói a baszk nyelvû iskolák
(ikastola) létrehozása (1957-tõl),13 a felnõttoktatást segítõ esti tanfolyamok (gau-
eskola) megszervezése (1966-tól), valamint a baszk nyelvû folyóiratok és köny-
vek számának ugrásszerû növekedése volt.

A falusi környezetbõl kilépett és a városokba települt baszk nyelvû iskolák 
a gyerekek számára nem csupán az anyanyelvi képzést tették lehetõvé, de azt is,
hogy a Franco-korszak iskolarendszerének egyes elemeit kihagyhassák. Az iskolák
száma gyorsan nõtt: az 1974/1975-ös iskolaévben harmincháromezer gyermek ta-
nult a száznegyvennégy ikastola egyikében, 1980-ra a tanulók száma hetvenezer-
re nõtt, az iskoláké háromszázra.14

A felnõttoktatásra szervezett tanfolyamok azzal a céllal indultak, hogy a Baszk
Nyelvi Akadémia által kidolgozott, immár egységesített írott nyelvet (euskera
batua) minél szélesebb körben ismertté tegyék – 1975-re a beiratkozott tanulók
száma elérte a húszezret.15 A baszk nyelven kiadott könyvek száma 1960 és 1975
között hatszorosára nõtt, baszk nyelven sugárzó rádióadók kezdtek mûködni, a
köznyelvi beszédformákat elemzõ szociolingvisztikai tanulmányok jelentek meg.16

Az 1970-es évekre – a tömeges bevándorlás következtében – Baszkföldön is
megváltozott a lakosság nemzetiségi összetétele: nõtt a nem baszk lakosok száma.
A diktatúra örökségével való leszámolásképpen Franco halála (1975) után tovább-
ra is sokan íratták gyermekeiket baszk nyelvû iskolákba – immár azonban nem
csupán a helyiek, hanem a bevándorlók is.

Az 1978-as alkotmány – mely kimondta, hogy Spanyolország hivatalos nyelve
a kasztíliai, azt minden állampolgárnak kötelessége ismerni, és jogában áll hasz- világablak
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nálni – tizenhét autonóm közösségre osztotta fel Spanyolországot.17 A Baszk Au-
tonóm Közösségben a régió társhivatalos nyelveként a kasztíliai mellett a baszkot
is elismerte. 

1983 óta törvény írja elõ, hogy a szülõknek jogukban áll gyermekeik számára
megválasztani az oktatás nyelvét,18 hogy alapfokú tanulmányai végéig mindenki
anyanyelvén tanulhasson. A középfokú oktatás végére mind a baszk, mind a spa-
nyol nyelv elsajátítása kötelezõ. 

Az egynyelvû kasztíliai oktatási modell mellett három kétnyelvû programcso-
mag közül lehet választani:19

– az A-modellben a tanítás spanyol nyelven folyik, de a baszk is kötelezõ tan-
tárgy az általános iskolai tanulmányok során heti négy-öt, középiskolában három-
négy órában; 

– a B-modellben a baszk és a spanyol nyelvet is használják az oktatásban, bi-
zonyos tantárgyakat az egyik, másokat a másik nyelven oktatnak – hogy melyiket
inkább, az az intézményektõl függõen változik, az alsó tagozaton általánosságban
kasztíliai nyelven tanítják az írást, az olvasást, a számtant, a többit baszkul;

– a D-modellben az oktatás nyelve a baszk, a spanyol az általános iskolai ta-
nulmányok során heti négy-öt, középiskolában három-négy órában kötelezõ.

Amikor e három különbözõ oktatási forma módszertanát kidolgozták (1979), a
D-modellt csak a baszk nyelvû családok gyermekeinek képzésére szánták, hamar
kiderült azonban, hogy nem csak számukra vonzó.20

Az elmúlt harmincöt évben az A-modell szerint tanuló gyermekek száma
drasztikusan csökkent21 (óvodában 3,3%, általános iskolában 5,5%, középiskolá-
ban 11,3%), a B-modellt választóké nagyjából változatlan maradt (óvodában 20%,
általános iskolában 24,7%, középiskolában 26,6%).22 A D-modell szerint tanulóké
ezzel szemben ötszörösére nõtt: a 2017–2018-as tanévre a Baszk Autonóm Közös-
ségben tanuló gyermekek kétharmada (66%) a D-modell szerint tanul23 (óvodában
76%, általános iskolában 69,2%, középiskolában 61,3%).24 A Baszk Autonóm Kö-
zösségben ma a kötelezõ oktatásban részesülõ gyermekek több mint kilencven
százaléka a tantárgyak legalább felét baszk nyelven tanulja, csupán négy százalé-
kuk tanul mindet spanyolul.25

Az összesített vizsgaeredmények közül a D-modellben tanulóké a legjobb, az
A-modellben tanulóké a legrosszabb. A három csoport spanyol nyelvi eredmé-
nyei között szinte nincs különbség – még a jellemzõen baszkok által lakott terü-
leteken élõ és a D-modellt követõ gyerekek sem maradtak le semmivel spanyol
nyelvi vizsgáikon az A-modellben tanuló és kevert népességû településeken élõ
diákok mögött, az A-modellben tanulók eredményei baszk nyelvbõl viszont igen
gyengék.26

A lakosság (a Baszk Autonóm Közösségben ma élõk 72%-a született itt)27 majd
kétharmada (62%) támogatja a baszk nyelv helyzetének további erõsítését, tizen-
két százalékuk ellenzi. Gyermekeik számára a szülõk negyede választja a B-
modellt, és mindössze 7,5 százalékuk szeretné, hogy gyermekük a baszk nyelvet
ne tanulja az iskolában. Nagy részük (44%) megfelelõnek ítéli a helyi kormányzat
nyelvpolitikai lépéseit, sõt a lakosság 27,3%-a szerint szükséges volna, hogy a kor-
mányzat tovább erõsítse a baszk nyelv helyzetét a közösségben és az iskolában;
tízbõl mindössze egy értékeli úgy, hogy kisebb támogatás is elegendõ lenne.28

A baszk nyelv megfelelõ szintû ismerete a helyi munkaerõpiacon mára fontos,
bizonyos állások megszerzése szempontjából elengedhetetlen lett,29 nem csoda
hát, hogy egyre többen tanulják.

A közösségépítés legfõbb terepe az iskola. A regionális kormány leginkább az
oktatókat becsüli meg: a közalkalmazottá kinevezett tanárok – részidõben vagy tel-
jes állásban – (legfeljebb) három évig baszk nyelvet és kultúrát tanulhatnak taní-
tás helyett (az elmúlt negyven év alatt ötrõl kilencvenöt százalékra nõtt azoknak82

2018/4



az oktatóknak az aránya, akik baszk nyelven is taníthatnak),30 miközben õk és he-
lyettesítõik is teljes fizetést kapnak (Irale-program), de a tanulók teljesítményeit is
minden iskolafokon ösztöndíjakkal jutalmazzák. Az oktatási intézmények egy-
mással is együttmûködnek. Minden iskola – tanulóinak társadalmi helyzetétõl, a
baszk nyelv elsajátításában mesterszintre jutott tanárainak számától, az intézmé-
nyekben a baszk nyelvnek a tanórákon kívüli használatra fordított idõkeretétõl
függõen – egyéni tanítási programot köteles megvalósítani, melyet a helyi oktatá-
si elöljáróság hagy jóvá és ellenõriz (Ulibarri-program). A különbözõ nyelvi hát-
térrel rendelkezõ iskolások között kapcsolati hálóépítést segítõ programcsomagok
mûködnek (Nolega-program) a helyi magánvállalkozások anyagi támogatásával.31

A madridi kormány Baszkföld Spanyolországtól való függetlenedési törekvése-
it mereven elutasítja, a baszk közösség nyelvvédelmi erõfeszítéseit azonban nem
gátolja: aláírta (1992), majd ratifikálta (2001) a Kisebbségi Nyelvek Európai Kartá-
ját, és kezdeményezésére az Európai Unió engedélyezte, hogy baszk nyelven is le-
hessen az uniós intézményekhez fordulni. Nem akadályozza azt sem, hogy az itt
élõk olyan közösséget építsenek, melynek tagjai nemcsak együtt gondolkodnak, de
hasonlóképp is éreznek,32 hiszen mindnyájan ugyanazt a nyelvet tanulják.
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