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„A baszk nagyon szép nyelv” 
‒ „Euskara oso hizkuntza ederra dun” 

 
Rácz  Péter interjúja Izaskun Perez baszk műfordítóval

 

Kezdjük azzal, amivel jelenleg foglalkozol itt, a fordítóházban.

Egy fiatal, szegedi író, Orcsik Roland Fantomkommandó című regényét kezdtük el fordí-
tani. Úgy kezdődött, hogy egy baszk írót akartam magyarra fordítani, persze segítséggel, 
de arra gondoltam, csinálhatnánk fordítva is: megkértem volt hallgatómat, Mészáros 
Enikőt, hogy segítsen. Szerintem Orcsik Rolandot azért választotta, mert szegedi író, 
kortárs, aktuális, sőt ez a könyve a közeli hetekben fog megjelenni. Előbb spanyolra 
próbáljuk fordítani, mert mindketten jobban dolgozunk a spanyollal, majd baszkra. 
Persze ehhez még meg kell győzni egy baszk kiadót, de remélem, az is menni fog.  
Ez lesz az első baszkra fordított mű, eltekintve attól, amit tavaly csináltunk a fordítóházi 
szemináriumon. De akkor egy egész csoport dolgozott egy kis részleten, most meg ketten 
dolgozunk egy könyvön. 

 
Legutóbb két dolgot csináltál a fordítóházban: egyrészt egy magyar-baszk szótárt, másrészt 
pedig egy tanulmányt fordítottál a Pikler-módszerről. 

Igen, a szótárt éppen most fejeztem be, most néztem át az utolsó levonatot, mindjárt 
megjelenik Budapesten. Ezenkívül egy Pikler Emmi pedagógiai felfogásáról szóló tanul-
mányt fordítottam. Pikler Emmi gyerekorvos volt (1902‒1984), ma már a lánya vezeti a 
budai székhelyű Pikler Intézetet, ahol a módszere szerinti gyerekneveléssel foglalkoznak, 
0 és 3 év között. Ennek lényege, hogy a kisgyerek szabadon mozoghat, saját ritmusa 
szerint fejlődhet, semmilyen mozgásformát  nem írnak elő neki. Bebizonyosodott, hogy 
mindez kedvezően hat a személyiség fejlődésére. Az intézetben a gondozónők elsajátítják 
ezt a filozófiát, miközben a kisgyerekekkel foglalkoznak. Ugyanis a Pikler Intézetben 
óvodaszerűen ott vannak a gyerekek, mellettük pedagógusok, gyerekorvosok, pszicholó-
gusok, akik a tapasztalataikról cikkeket írnak, vagy előadásokat tartanak konferenciákon 
a gondozónők vagy intézeti igazgatók számára. Elmondják, hogyan működik a Pikler 
Intézet, és meghonosítható-e ez a nézetrendszer más országokban. Figyelembe véve a 
különböző országok kultúráját, az anya és a gyerek közötti hagyományos viszonyt, ahogy 
például a gyerekekhez beszélünk. Változtatás nélkül nem lehet az itteni módszert alkal-
mazni, de a tanítás lényegét érdemes megismerni. Baszkföldön nagyobbak az óvodák, 
sokkal több gyerek van. Mi nehezen tudjuk elképzelni, hogy hagyni kell a gyereket saját 
tempója szerint öltöztetni, miközben a többiek már mást csinálnak. Mi kicsit olyanok 
vagyunk, mint a spanyolok, nálunk mindig zaj van, pörgés, sok a gyerek, sokkal több, 
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mint a Pikler Intézetben. Én ebben az együttműködésben évente egyszer tolmácsként, 
és az ottani Pikler Intézet kérésére rendszeresen szakcikkek fordítójaként veszek részt. 
És ha megkérdezek valakit erről a módszerről Baszkföldön vagy Spanyolországban, aki 
tanult pszichológiát, az ismeri, még ha csak egyetlen cikket olvasott is róla.

 
Fordítóként ismerted meg a módszert, ahogy a kisgyerekekkel bánnak? 

Az ötlet új volt nekem is, hogy hagyod a gyereket a saját tempójában fejlődni, és akkor is 
ugyanoda jut, mintha mondanánk neki, hogy mit kell csinálnia. Az egyik módszerrel kicsit 
stresszeljük a gyereket, a másikkal viszont a saját útját választja. Mindenkinek megvan 
a saját tempója, nemcsak a gyerekeknek, a felnőtteknek is, például a nyelvtanulásban.  
És ezt nagyon sok más élethelyzetre is lehet alkalmazni, nem csak a 3 éves gyerekekre. 
Terveket csinálunk, de aztán az élet úgy hozza, hogy másik utat kell választanunk. Talán 
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ez tudatos is nálam, ahogy például az utóbbi években utaztam. 11 éve nem gondoltam 
például, hogy Magyarországra jövök, de 1 évvel később idejöttem mégis. És ha már itt 
vagyok, megpróbálom a legjobbat kihozni abból, hogy ide kerültem.

 A baszkok miért kaptak rá erre a módszerre?

Azt nem tudom pontosan. Úgy sejtem, hogy a budapesti intézetből ment Franciaországba 
egy gondozónő vagy pedagógus, és ott kezdet dolgozni, majd publikált néhány cikket, 
és ezen keresztül kezdett terjedni Spanyolországban a módszer. Nagyon régóta járnak a 
baszk gondozók és pszichológusok a budapesti kurzusokra. 

 
Mi volt az oka, hogy Magyarországra jöttél?

Sok fordítónak szerelemmel kezdődik a sztorija. Megismertem egy szegedi zenészt és 
szerelmes lettem. Előtte azt sem tudtam, hogy Magyarországon van ilyen város. Amikor 
idejöttem, spanyol tanítással kezdtem, de tanítottam baszkot is, mert még nem tudtam 
annyira magyarul, hogy fordítsak. Ez jó ötlet volt, mert ezekben az években sokan akartak 
spanyolul tanulni. Baszkot az ELTE-n is tanítottam, ahol előzőleg Morvay Károly professzor 
30 évig tanította ezt a nyelvet. Dolgoztam a budapesti Cervantes Intézetben és a szegedi 
egyetemen is, mert mindkét helyen éltünk. Később a Baszk Intézettel megszerveztük, hogy 
Pesten és Szegeden is legyen baszk lektorátus. Előttem egy önkéntes lektor volt, sőt én is 
önkéntesként kezdtem, de aztán két év alatt sikerült összehozni egy megállapodást a szegedi 
és budapesti egyetemek és a Baszk Intézet között, hogy a lektor mindkét városban tanítsa a 
baszk nyelvet. Az utánam következő lektor már otthon képezte magát, és jelenleg mindkét 
egyetemen dolgozik lektorként. Járt itt is a fordítóházban a többnyelvű szemináriumon, 
Oxel Uribe-Etxebarriának hívják. Összesen egyébként hét évig voltam Magyarországon: 
hat évig a Szegedi Egyetemen, három és fél évig az ELTE-n tanítottam, közben három 
éven át a Cervantes Intézetben dolgoztam. Ekkor ismertem meg a Pikler módszert,  egyre 
többet olvastam róla, nekem ugyan nincs gyerekem, de ma már aktívabban figyelem ezt.

 
Térjünk vissza a szótárkészítésre, amelyen már tavaly is dolgoztál, és éppen ma küldted el 
a magyar-baszk szótár utolsó levonatát [A szótár azóta megjelent. R. P.]. 

Morvay Károly professzor kezdeményezte ezt a szótárt, ő a főszerkesztője, a mostani 
szegedi baszk lektor, Oxel Uribe-Etxebarria Lete és én voltunk a munkatársai. Több 
mint tíz ezer szócikk található a 270 oldalon, a L’Harmattan Kiadó adja ki. Én ugyan 
jól beszélem a baszkot, de nem az eredeti anyanyelvem. A szüleim ugyanis spanyol 
nyelvterületről származnak, megtanulták a baszkot és azt tanították az iskolában. 
Otthon spanyolul beszéltünk, de 18 éves koromig baszkul tanultam, majd elvégeztem 
a fordító szakot és a spanyol nyelv szakot. Az új lektor baszk családból származik és 
baszk filológiát tanult.

Egyébként nekem sem volt könnyű munka a szótárszerkesztés, láttam, hogy meny-
nyire nem tudom tökéletesen a nyelvet. Az iskolában a tanítási nyelv ugyan baszk volt, 
de a műfordítás, a szótári munka olyan, hogy még mindig szükségem van egy baszk 
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anyanyelvű kollégára, aki átnézi a munkáimat. Sok mindent nem használok a baszkban, 
például gyereknevelésről sosem beszéltem baszkul, legfeljebb a családban. 

Az első magyar nyelvű baszk nyelvtant Ribary Ferenc nyelvész, történész írta, és 
a jövő héten ünnepeljük meg ennek 150 éves fordulóját egy kollokviummal. Morvay 
Károly professzor fog beszélni Ribary nyelvtanáról és itt mutatjuk be a most elkészült 
magyar-baszk szótárt is. Maga a nyelvtan egyébként a Nyelvészeti Közlemények V. köte-
tében jelent meg másfél évszázada, majd tizenegy évvel később, 1877-ben, J. Vinson 
fordításában franciául is kiadták Párizsban. A baszk nyelvről az első nyelvtan 1729-ből 
való: El imposible vencido, Manuel Larramendi tollából.

 
Mesélnél valamit a baszk nyelvről? Van-e a baszkokban a magyarokhoz hasonlóan az elszi-
getelt kis nyelv miatti szindróma? Okoz-e ez a baszk néplélekben problémát?

Mondhatjuk ezt problémának, de mondhatjuk erőnek is. A baszkoknak nagy erőt ad 
az, hogy van nyelvük, hogy az egyedülálló kincs, és nem szabad kihalnia. Mert nekünk 
is mondták, hogy kihalunk, mégpedig hamarabb, mint a magyar, mert csak 3 millióan 
vagyunk, akik baszkul beszélünk, de sokaknál ez iskolában tanult nyelv, vagy jöttek és 
megtanultak baszkul, mint a szüleim. Nagyon kevert a társadalmunk és mindenki tud 
spanyolul, vagy a francia részen franciául. Vannak baszkok az északi területeken, itt ter-
mészetesebb, hogy baszkul beszélnek a kistelepüléseken, de a déli Baszkföldön inkább 
spanyol nyelvet hallunk az utcán. Szerintem erőt ad az embereknek baszkul beszélni az 
utcán, a barátokkal. A gyerekek közül szinte mindenki beszél baszkul, mert az iskolában 
tanulják. A Franco rezsim után, a ’80-as években nagyon erősen beindult a baszk oktatás. 
Az iskolákban a szülők aszerint választhatnak iskolát, hogy milyen pályát szeretnének 
a gyerekeiknek: akár minden tárgyat tanulhatnak baszkul. Ez a legjobb, különben nem 
fognak baszkul beszélni, olyan nehéz. De emellett nagyon szép is. A baszk nagyon szép 
nyelv! Korábban a baszk szeparatizmust terrorakciókkal is alátámasztották, de 2010 óta 
ez  már nincs. Úgy látszik, hogy a társadalom sokat fejlődik ezen a téren és talán elkez-
dődik a dialógus, ahogy ígérték is. 

 Mit érdemes tudni a magyar és baszk nyelvrokonságról, létezik-e egyáltalán ilyesmi?

Vannak teóriák, amelyek próbálják meghatározni a baszk nyelv eredetét. Van, aki a 
kaukázusi nyelvekkel, más a berberek nyelvével vetette össze, de egyik elképzelés sem 
volt meggyőző. Van, aki szerint a baszk protonyelve, az előzménye sokkal nagyobb terü-
leten volt használatban, körülbelül a mai fél Franciaországon és fél Spanyolországon. 
Elsősorban az ottani helynevek és nevek igazolják ezt.  Mások egyenesen azt képviselik, 
hogy egy fél Európa nagyságú területen beszéltek olyan nyelvet, amely a baszknak is 
őse volt, de a többi kihalt, és a baszk az egyetlen, ami zárványszerűen megmaradt.  
[A toldalékolásban van néha váratlan meglepetés, hasonlóság a magyar nyelvvel – fűzi 
hozzá jelen lévő korábbi tanítványa, Mészáros Enikő –, például: kimegyek az utcáRA, 
baszkul kaléRA, vagy a lokalizáció szintén „n”-re végződik, mint például: SzegedEN 
élek, az baszkul szintén SzegedEN, vagy baszkul azt mondom: „SzegedeRA” utazom. 
A többes szám jele a magyarhoz hasonlóan szintén „k”. Vagy a „kicsi” baszkul txiki 
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(ejtsd: „csiki”), szóval van néhány aranyos forma, de azért nem lehet állítani, hogy 
rokon nyelvűek lennénk.]  

 
Mióta lehet baszk nyelvű irodalomról beszélni?

Az irodalom nagyon régi, de az írásos emlékek csak későbbiek. A baszk irodalom ugyanis 
beszélő irodalom volt sokáig, verseket mondtak és énekeltek, ezt az úgynevezett bertsola-
rik, a dalnokok csinálták. Az első baszk nyelven íródott könyv (Bernat Etxepare: Linguae 
Vasconum Primitiae) 1545-ből való: változatos témájú vallásos, szerelmes versek, amelyek 
gyakran dicsőítik a baszk nyelvet. Ettől kezdve beszélhetünk baszk irodalomról. Korábban 
azt tartották erről a nyelvről, hogy csak a falusiak beszélik, de nem lehet leírni. A baszk 
írásmódot érdekes módon csak az 1960-as években egységesítették. Addig mindenki 
a saját dialektusában írt, és ezek közül a legtávolabbiak egyáltalán nem is értették egy-
mást, annyira különböztek. Eltérő módon fejlődtek az egyes dialektusok, mert minden 
völgyben másképp beszéltek és nem érintkeztek egymással. Nem csoda, hogy ilyen 
körülmények között egyes dialektusok már kihaltak.

Sok évszázadra nyúlik vissza az a versmondó és -éneklő hagyomány, amely a bert-
solarikhoz kapcsolódik. Ezek az énekesek tartották fönn a nyelvet és a társadalmi életet. 
Újabban megint divatba jött, fiatal résztvevőkkel nagy versenyeket rendeznek falun és 
városon egyaránt. Minden hangszeres kíséret nélkül megy, kicsit gondolkodnak, majd 
kivágják a kész dalt. A legutolsó ilyen országos verseny győztesének produkcióján az 
emberek zokogtak, olyan szép volt. Előre nem tudta, miről kell énekelni, ott találta ki, 
például te vagy az anya és óvod a lányodat, hogy ne menjen el, vagy te vagy az amerikai 
elnök, én meg egy szíriai menekült és beszéljünk egymással. Ezt  nem lehet tolmácsolni, 
ez csak ott van, és csak baszkul. Aktuális témákat dolgoznak fel, a politikáról vagy a 
női szerepekről mondják el a véleményüket. A versenyek gyakran vidám alkalmakkor, 
például  baráti vacsorákon vacsorán zajlanak. A profik helyben rögtönöznek, versenyről 
versenyre mennek, míg végül az országos döntőn egy futballstadionra való közönség 
előtt szerepelnek. Zeneileg nem túl igényes a dal, de a szöveg jó, bármi legyen is a témája, 
annyira éles, imádja mindenki. Képzeljünk el 8 versszakot, először az utolsó két versszak 
rímeit írják meg, azt négyszer veszik, és a többi helyre kitalálnak valami szöveget tölte-
léknek, az ének eleje az utolsó pillanatban alakul ki spontánul. Falusi szórakozóhelyeken 
(fiesztákon, fesztiválokon) először gyerekprogramok vannak, aztán jönnek a bertsolarik, 
majd a koncert. Általában sztenderd baszk nyelven zajlik a verseny, de a helyiek kevernek 
bele dialektust is. 

 
A baszk irodalomról mit tudnál még mesélni?

Az egyik legismertebb és legfontosabb író Bernardo Atxaga, magyarul is megjelent 
egy regénye (Gizona bere bakardadean – A magányos ember), azt hiszem, spanyolból 
fordította Pávai Patak Márta. A diktatúra utáni irodalom megújításának egyik kulcsfigu-
rája Ramón Saizarbitoria. Nemcsak a művei miatt ismert Joseba Sarrionaindia, hanem 
mert aktív kapcsolata volt a baszk terrorszervezettel, az ETÁ-val. Megszökött a bör-
tönből, külföldre menekült, ott ír és baszkra fordít mind a mai napig. A baszk színházi 
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mozgalom egyik elindítója Gabriel Aresti, XX. századi író, költő és fordító, sokat tett 
a baszk nyelvű modern kultúráért, cikkeiben nemcsak Franco rezsimjével, de a baszk 
nacionalizmussal is hadakozott.

 Milyen a baszk társadalom, hányan beszélik a nyelvet?

Körülbelül hárommillió baszk van a világon, de nem mindenki Spanyolországban él, 
hanem sokan Franciaországban; és régen sokan kivándoroltak Latin- és Észak-Amerikába, 
Uruguayba, Argentínába, és ott is ápolják a kultúrájukat. Több emigrációs generáció 
után is tanulják a baszk nyelvet. Legelőször a pásztorok vándoroltak ki, mert ott nagy 
földterületeket kaptak, itthon meg az volt a szokás, hogy a hagyományos, kőből épült 
házakat nem lehetett bővíteni, azt a legidősebb gyerek kapta meg, ő folytatta a gazdál-
kodást, a többinek már nem jutott hely, elmentek. Ma egy nagyon modern társadalmat 
kell elképzelni. Három nagyobb városban élnek, de éppúgy izoláltan, elzárt völgyek-
ben is. Vallásilag pedig egész Spanyolország katolikus, hiszen kiirtottak minden mást.  
A földrajzi adottságok miatt minden, így a katolikus egyház is kicsit később érkezett meg 
a baszk vidékre, de akkor annál erősebb volt a hatása. Mindennek ellenére megmaradtak 
a természetvallás nyomai. Például nálunk nem Jézuska hozza az ajándékot, hanem az 
Olentzero nevű ember, aki egy kövér szénégető, a hegyekben lakik,  embernél termete-
sebb, fekete kabát, fehér ing és szíjakkal megkötözött cipő van rajta, hátán pedig puttony 
az ajándékokkal. Elmondja, hogy látta a csillag, Jézus jövetelét, és lejött az emberek közé, 
elmondani a jó hírt.   


