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Közelebb Ticinóhoz
Kérdések-válaszok-tények-adatok 

Olasz-német kapcsolatok

Hochdeutsch, Schwyzertütsch, regionális olasz, standard olasz, rétoromán, standard 
francia, patois?? Nyelvek sokasága, melyek egy országon belül egymás mellett élnek. 
A négynyelvű Svájcban a lakosság valamivel több, mint 65 százaléka beszél németül, 
18 százalék franciául, kevesebb, mint 10 százalék olaszul, alig 1,1 százalék rétoromá- 
nul, s 6 százalék más nyelveket. A négy fő nyelven belül azonban számos dialektus 
létezik.

Egy nyelv a politikai hovatartozáson túl a kulturális és nyelvi hovatartozását is 
tükrözi. Mit jelent ez a svájci olasz kanton, Ticino számára? Mint ahogy Ottavio Lurati 
(1989) említi, az alig 280 ezer lakos feladata, hogy képviselje Svájcban az olasz 
kultúrát. Ticino 1803-ban szakadt el Lombardiától, s vált autonóm területté. 1882-ben 
pedig a Szent-Gotthárd-alagút megépítésével lehetővé vált Ticino hozzácsatolása a 
német Svájchoz. Ezzel ugyan megindult a belső népmozgás, aminek köszönhetően egy 
többnyelvű, több kultúrájú társadalomról beszélhetünk, ugyanakkor nyilvánvaló, hogy 
Ticino területén az olasz megőrizte az „italianità” atmoszféráját a lakosság 83 száza
léka olasz anyanyelvű, rendelkezik saját olasz rádió- és tévécsatornával, az iskolákban 
olasz nyelven folyik az oktatás, s a divat, a szokások is az olasz mentalitást, gondolko
dást tükrözik. Az emberek szeretnék megőrizni identitásukat, ugyanakkor alkalmaz
kodniuk kell, hiszen mint olasz kisebbség szerves részét alkotják a svájci konföderáci
ónak.

Az olasz nyelv Svájc harmadik nemzeti nyelve. Ám a politikai és gazdasági 
szektorok központjai a német Svájc területén találhatók. így a német domináns szerepet 
játszik az állam irányításában. Másrészt az államon belüli népmozgásnak köszönhetően 
sok német nyelvű polgár telepedett le Ticino területén. így közvetlen kapcsolatba kerül 
a két nyelv. Vajon hogyan hat a német az olaszra? A kérdést nem csupán nyelvi 
szempontból érdekes megvizsgálni, hanem fontos tényezőként kell az identitást, s a 
kétnyelvű (olasz/német) családok helyzetét figyelembe venni.

Nyelvi szempontból a német hatása éppen a már említett tényezőkkel (betelepedés, 
a német Svájc gazdasági és politikai központi szerepet) magyarázható. A németből (s 
franciából) átvett szavak tulajdonképpen a környezet kulturális jellegét tükrözik. Éppen 
ebből adódik a ticiniói olasz mássága az itáliai olasszal szemben. A beépült szavak 
jellegzetességük szerint két csoportra oszthatók. Nézzünk néhány példát.
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Elfogadott germanizmusok
ticinói olasz 
deciso 
lanciarmine 
carta alu 
orientare

olasz standard 
determinato 
mortaio
carta di alluminio 
informare

Még nem elfogadott germanizmusok
ticinói olasz 
quark 
il fleischkäse 
Schlafsack

olasz standard 
tipo di ricotta 
impasto di carne 
sacco a pelo

német 
entschlossen 
Minenwerfer
Alufolie 
orientieren

német
Quark
Fleischkäse
Schlafsack

magyarul 
határozott 
aknavető 
alufólia 
tájékoztat

magyarul 
túró 
felvágottféle 
hálózsák

Identitás: egy 1985-ben javasolt kísérleti program - PNR 21 „Kulturális pluralizmus 
és nemzeti identitás” - keretében különböző aspektusokat vizsgáltak (történelem, 
gazdaság, szociológia, folklór stb.) a ticinói lakosság körében. 17 és 20 év közötti 
fiatalok véleményét dolgozták fel (lásd Ratti, Ceschi, Bianconi 1990). Identitás hallatán 
olyan asszociációk jelentek meg, mint hovatartozás, kulturális különbségek, kapcsolat 
a német Svájccal, Itáliával, más országokkal, Ticino Svájccal való kapcsolata politikai, 
kulturális, gazdasági szempontból. Pozitív és negatív hatások érik az egyént. Szukebb 
környezetben a család, a szokások, tágabb értelemben a munka, a családon kívüli kör 
határozza meg a hatások összességét. Ticino olyan egységet képez, amelyet befolyásol 
egyik oldalról az olasz kultúra és mentalitás, másik oldalról maga Svájc, melynek egyik 
kantonja Ticino.

Maria Chini (1989) egyik tanulmányában foglalkozott a kétnyelvű családok hely
zetével. Felmérést végzett olasz-svájci német nyelvű családok körében. Az 1989-es 
tanulmány tükrözi, milyen nyomással van a német nyelv a vállalatok, a német irányító 
szerepe, a német nyelvet beszélő turisták által. A német nyelvet beszélők legnagyobb 
része a Lago Maggiore környékén él. Orselina területén például 10 lakosból csak négy 
beszél olaszul! A német nyelv hatása azonban azzal a ténnyel is magyarázható, hogy a 
ticinói fiatalok nagy része kénytelen tanulmányait főként a német Svájcban folytatni, 
így a német válik a fő használati nyelvvé. Érdemes azonban megemlíteni, hogy 
1996-ban luganói székhellyel megalakult az USI (L’Università della Svizzera Italiana), 
mely jelenleg építészeti, gazdasági és kommunikációs szakokkal rendelkezik. Úgy 
gondolom, ez egy újabb fontos lépés az „italianità” megőrzésére.

A négy nyelv vitalitása, homogén jellege a különböző nyelvi régiókban szabályo
zott. Az úgynevezett „principio di territorialità-Territorialprinzip” [területi elv] alapján 
célja megvédeni a nyelvi kisebbségeket nyelvi területükön belül. Kérdés azonban: nem 
veszélyezteti-e a szabály a nyelvi szabadságot, identitást, s miképpen kezeli a beván
dorlók helyzetét? (Svájc területén pl. 116 ezer spanyol nyelvű él.)

Az 1997/98-as tanévet Zürichben töltöttem posztgraduális képzés keretében. Tanul
mányaim célja az volt, hogy közeli képet kapjak az olasz és német nyelv szocio- 
lingvisztikai kapcsolatairól Ticino kanton területén. Könyvtári és elméleti kutatás után 
kérdőívet állítottam össze a Ticinóban élő olasz, illetve német anyanyelvű lakosok 
részére (lásd a kérdéseket a mellékletben). Célom az volt, hogy megismerjem vélemé
nyüket a köztük lévő kapcsolatról, az identitás kérdéséről, illetve a két nyelv viszo
nyáról.
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A kérdőívek kitöltéséhez Ascona városát választottam. Az 1990. évi népszámlálás
kor ugyanis a lakosság 28 százaléka jelölte a németet meg fő nyelveként. Azaz a német 
nagyon elterjedt ezen a részen, s így nagy hatással van a Ticinóban beszélt olasz nyelv 
használatára

A jelölteket telefonkönyvből választottam ki tanárom, Stephan Schmid segítségével 
a családnevek alapján (25 olasz, 25 német anyanyelvűt). A kiküldött kérdőívekből 
csupán 10 fő olasz anyanyelvű és 7 fő német anyanyelvű egyén küldött vissza teljes 
értékű válaszokat, így statisztikámat az ő adataikból állítottam össze. A további 7 
beérkezett kérdőív nem használható fel pontatlanságuk és félreérthetőségük miatt, 
illetve 2 fő halálát jelezték a hozzátartozók.

A beérkezett válaszokat a kérdőíven feltüntetett támpontok alapján használtam fel. 
A kérdőív három részre oszlik. Az első személyi adatokra kérdez rá: nem, kor lakhely, 
foglalkozás, családi állapot, anyanyelv. A második rész az idegen nyelvek ismeretére 
vonatkozik, valamint megpróbálja kideríteni, hogyan vélekednek az olasz nyelvet 
beszélők a németet beszélőkről, s fordítva, illetve mi jut eszükbe az identitás, a 
kisebbség kérdéséről. Végül az angol nyelv helyzetét próbálja áttekinteni, illetve 
bepillantást enged, hogyan vélekednek a lakosok a nyelvpolitikáról.

A kérdőív egy kvalitatív kutatás alapja. Kvantitatív módszerrel találkozhatunk 
azonban Sandro Bianconi (1995) tanulmányában, illetve a svájci Statisztikai Hivatal 
által kiadott Die Sprachlandschaft Schweiz című kötetében (1997), mely az 1990. évi 
népszámlálás adataira támaszkodik.

Svájc esetében nem beszélhetünk egymástól elszigetelt nyelvi közösségekről. A 
különböző nyelvet beszélők együtt élnek. A nyelvi különbségek azonban szocio kul
turális különbségeket rejtenek, s a nyelvek egymásra hatása is elkerülhetetlen. Esetünk
ben az olasz földrajzi vonatkozásban (Ticino Svájc olasz nyelvű kantonja), s politikai 
tekintetben (a svájci nép nem homogén) szoros kapcsolatban áll a némettel. Mint ahogy 
Carlo Malaguerra (1998), a szövetségi Statisztikai Hivatal vezetője nyilatkozta: 1850- 
ben jól látható egységet tükröztek a kantonok. Azonban 1990-re már szinte lehetetlen 
megállapítani, hol is húzódnak a kantonok határai a népesség elosztása tekintetében. A 
lakosság száma is háromszorosa a 1850-ben mért adatoknak. Ez a növekedés nem 
homogén módon ment végbe az összes kantonban. Heterogén jelleget tükröz, melyet 
mutat a különböző nyelvet beszélők jelenléte is, mint például a németet beszélők (német 
és/vagy svájci német) letelepedése Ticinóban.

A német nyelv a legelterjedtebb az olasz mellett. Központi szerepe van a kanton 
gazdasági és pénzügyi életében. Az 1990. évi népszámlálás adatai szerint a ticinói 
lakosság 9,8 százaléka (azaz 27 525 fő) jelölte a németet fő nyelveként.

Az említett okokat nézve fontos és érdekes a két nyelv összehasonlítása.
Az olasz anyanyelvű megkérdezettek különböző foglalkozásúak (építőipari dolgo

zó, hivatali alkalmazott, kereskedelmi tanuló, háztartásbeli, titkárnő stb.). Arra, hogy 
milyen idegen nyelvet ismernek, az adott szempontok (jól, közepesen, kevésbé) alapján 
az alábbi válaszok születtek: a megkérdezettek közül egy jól beszéli a német nyelvet, 
három a németen kívül a francia nyelvet is.

Három csak a franciát, míg további három semmilyen nyelvet nem jelölt meg.
Általános ismerettel rendelkezik: két német, egy francia, egy német és francia, egy 

angol, egy francia, német és angol, egy német és angol; három nem jelölt meg egy 
nyelvet sem.
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Kevés nyelvismerettel rendelkezik: három angol, egy spanyol, egy angol és görög, 
egy angol és spanyol. Négyen nem válaszoltak erre a kérdésre.

A hochdeutschot négyen ismerik jól, öten közepesen, egy pedig egyáltalán nem.
A schwyzertütschöt a válaszadók közül hárman jól, hárman kevésbé beszélik. Négy 

egyáltalán nem ismeri.
A nyelvek ismerete elsősorban a munkahelyeken „kötelezően” használt nyelv 

függvénye. Egy 66 éves gépkocsivezető például csak az olaszt használja (idegennyelv
ismerete pedig a svájci német minimális megértéséig terjed), míg az építőiparban 
dolgozó társa a standard olasz nyelv mellett a ticinói olasz dialektust is. A megkérde
zettek nagy százalékának viszont az olaszon kívül más nyelv ismeretére is szüksége 
van. Egy fényképésznő olasz, német, angol, francia nyelvet használ munkakörében. Jól 
beszéli mind a hochdeutschot, mind pedig a svájci németet.

Hogy előnyt jelent-e az, ha valaki németül beszél, szinte egyértelműen igen volt a 
válasz. Egy nemmel válaszolt, egy pedig nem tudta eldönteni.

A német anyanyelvű válaszadók közül egy beszéli jól az olasz nyelvet, kettő az 
angolt, egy az olaszt és angolt. A fennmaradó három egyik nyelvet sem.

A közepes szintű nyelvismeretre vonatkozóan az alábbi válaszokat kaptam: egy 
francia, egy francia és olasz, két francia és angol, három semmilyen.

Kevés ismerettel rendelkezik: két olasz, egy francia és angol, négy semmilyen.
A megkérdezettek régóta élnek Ticinóban (születése óta, 12 éve, 33 éve, 1983- 

83/1988-ma stb.) Éppen ezért furcsa, hogy ilyen kevesen beszélik az olasz nyelvet. 
Vajon miért? Nincsen semmilyen kapcsolatuk az olasz lakosokkal? Nem tanulták a 
nyelvet az iskolában? Nincs szükségük helyi nyelvismeretre? Miért élnek akkor 
Ticinóban? „Sok a napsütés.” „Jó lehetőséget nyújt golfjátékra.” „Szép a táj; szimpa
tikus az olasz emberek stílusa.” Itt van saját háza; gyermekét ticinói iskolába íratta be.

A munkahely tekintetében az olasz anyanyelvűek között csak két embert találtam, 
aki német anyanyelvűvel dolgozik együtt. Közös nyelvük a német. A többi német 
megpróbálja mindkét nyelvet használni.

A kérdőív egyik kérdése arra vonatkozott, milyennek találta az első kapcsolatot az 
olaszokkal/ill. németekkel. Egyik olasz férfi számára nagyon kellemetlen volt, hogy 
nem értve a másikat, nehézségekbe ütközött. Egy másik férfi annak ellenére, hogy olasz 
anyanyelvű, a standard olaszt az iskolában sajátította el, mert a családban otthon svájci 
németet és a dialektust beszélték (édesapja Uri kantonban végezte iskoláit).

A német anyanyelvűek elsőként utazásaik során ismerkedtek meg olaszokkal. 
Egyikőjük pedig építőmunkásként dolgozott olaszokkal, s így rákényszerült a nyelv 
elsajátítására. Sokakat az olasz dallamossága, illetve az emberek temperamentuma 
ragadott meg. Amit legjobban dicsérnek a németek az olaszokban, az a mentalitás, 
spontaneitás, kedvesség, vidámság.

Az olasz nyelvű lakosok nehezen fogadják el, hogy a svájci német előnyben részesül 
a standard némettel szemben. Viszont méltányolják, hogy ha egy német megkérdezi, 
beszélik-e a nyelvet. Az egyik válaszadó technikai nyelvnek nevezi a németet, mivel 
minden fontos szférában használatos.

A többnyelvű Svájcban különböző kultúrák élnek együtt, s a nemzetek próbálják 
megőrizni identitásukat. Regionális, etnikai, városi, vallási identitáson túl beszélhetünk 
nem szerinti, családi, nemesi stb. identitásról (lásd Burke 1990, 63.). Az identitásban 
nyilvánul meg egy nemzet kultúrája, jellegzetessége. Egy nyelvvel kifejezhetjük a
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kollektív identitáshoz való hovatartozásunkat. Esetünkben egy ticinói, azaz a Ticinóban 
élő olasz nyelvet beszélők identitásának problémája merül fel. Földrajzi, demográfiai, 
kulturális szempontból Ticino marginális helyet foglal el. Alkalmazkodik a német Svájc 
sajátosságaihoz, mivel német Svájc területén vannak a nagy ipari, gazdasági és politikai 
központok. A turizmus, a bank, a biztosítás szektoraiban pedig még Ticinón belül is 
kiemelkedő szerepe van a német nyelvnek.

Mi jut eszükbe az olaszoknak az identitás szóról? „Közösségek jellemzői.” „Maga 
a tény, hogy ticinói vagyok.” „Elismerés.” „Származási hely, kultúra, mentalitás.” 
„Minden körülmény között használhatom az anyanyelvet.” „Gyökerek.” „Megtartani 
a saját származást és szokásokat.” Ticino határain belül a németek kisebbséget alkotnak. 
Az identitással olyan szavakat párosítanak, mint „egyenlőség”, „beilleszkedés”, „ön
magunk megőrzése”. Egyikük meséli, hogy ő és családja Asconában sok svájci német
tel, s némettel él együtt. Nekik nincsenek problémáik. Szerinte azonban a beilleszkedés 
legfontosabb feltétele a nyelv megtanulása. A válaszadó jól látja, bár azon szerencsések 
közé tartozik, aki használhatja anyanyelvét, mert zárt közösségben él, s nyugdíjas lévén 
munkahely sem kötelezi az olasz nyelv megtanulására.

Az 1998. május 25. és 31. között Bemben megrendezésre került „Olasz kultúra hete” 
keretében kerekasztal-beszélgetést folytatott Flavio Cotti, a svájci szövetség olasz 
államfője, Lamberto Dinivel, az olasz köztársaság miniszterelnökével, „Olaszország és 
Svájc. Globalizáció és nyelvi regionalizmus” címmel. Flavio Cotti kijelentette, hogy 
az identitás, összehasonlítva az európai szerkezettel, nem a kultúrák különbözőségének, 
különböző történelmi eredmények ellen alakult ki. Az alkotmány formális keretet 
biztosít, keresve a legkisebb mértékű centralizációt a konföderáció felé, s meghagyva 
a decentralizációt, ezzel megtartva az autonómiát. Cotti szerint a nyelvek autonómiája 
nincs veszélyben. Svájc többnyelvű, hátrom európai kultúrához tartozó ország. Egész 
területén védelmet élveznek a különböző nyelvek, magukba foglalva kultúrájukat, 
tradíciójukat is. Az olasz nyelvnek így módjában van fenntartani önállóságát, s erősíteni 
presztízsét.

Ticino esetében az identitás és kisebbség fogalma összefonódik. Volt, aki a „kisebb
ség” szót Ticino kantonnal azonosította. Mások számára annyit jelent, mint „elérhetet
len cél a többséghez való tartozás”, „nyelvi kisebbség”, „identitás megtartásának 
nehézsége”. A kisebbséghez való tartozást mutatja az a tény is, hogy egy olasz ajkúnak 
szükségszerű megtanulni a németet, vagy svájci németet ahhoz, hogy meg tudja magát 
értetni. Ez fordítva nem igaz. Az egyik válaszadó véleménye, hogy a kisebbség nem 
élvezi azokat a jogokat, melyek a többséget megilletik. Egy másik vélemény: a 
kisebbség=rasszizmus, félelem. Egy sportoló tapasztalata, hogy a „mi” egyenlő „mi 
svájci németek” ! Csak aztán tudta elfogadtatni magát, miután már folyékonyan beszélte 
a németet.

A megkérdezett német anyanyelvűek a kisebbség szót hátrányként, extremizmus- 
ként definiálták.

Arra a kérdésre, hogy élt-e át olyan szituációt, melyben érzékelhető volt a hátránya 
annak, hogy egy nyelvi kisebbséghez tartozik, egy német anyanyelvű azt a példát hozta 
fel, hogy szükségeltetett volna az olasz nyelv tudása, mikor hivatali ügyintézés kapcsán 
az általa beadott német nyelvű kérelemre olasz választ kapott (a kantonoknak joguk 
van saját nyelvük használatára hivatali kereteken belül is). Egy másik német válaszadó 
azt az esetet mesélte el, amikor az olasz étteremben a nyelvtudás hiányában leánya
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nyelvtudására hagyatkozva tudott kommunikálni (ő az, aki gyermekét ticinói iskolába 
járatta).

Az olasz nyelvűeknek a felvetett kérdésre adott válaszaik részben arra utalnak, hogy 
a közéletben (turizmus, szolgáltatás, étterem stb.) a német nyelv használata nagyon 
elterjedt. Kellemetlenül érintette például az egyik olasz hölgyet az az eset, amikor olasz 
étteremben németül kérdezték meg tőle, mit szeretne.

Mint ahogy a példákból is látszik, a nyelv a legfontosabb és leghatásosabb eszköz 
kifejezni egy környezethez, egy szocio-kulturális csoporthoz való hovatartozást. A 
Ticinóban élő német ajkúak megpróbálják saját nyelvüket megtartani, de a mindennapi 
életben szembesülnek azzal a ténnyel, hogy az ott élő olasz nép az „italianità” megerő
sítésére és megőrzésére törekszik.

A fenti példákból is érzékelhető, milyen hatással van egyik nyelv a másikra. Ticino, 
Svájc részét képezve, sok helvét kifejezést vett át. Ez nemcsak a német anyanyelvűek 
jelenlétének köszönhető, hanem nemzeti szinten a német Svájccal való együttműködés, 
s a svájci termékek beáramlásának eredménye is.

Kérdésemre, hogy milyen kifejezésekkel találkoznak a hétköznapokban, melyeket 
a másik nyelvből vettek át, a következőket említették: - olaszok: Gipfel, tschau, camion, 
birchermüesli, hotel. - németek: ciao, Grappa, Spaghetti. Egy olasz válaszadó meg
jegyzi, egyre több az angol kifejezés, mely beleolvad az olaszba.

A napilapokat, vagy a televíziót nézve megállapíthatjuk, hogy valóban egyre na
gyobb teret hódít az angol. A fejlődés és a fiatalok szakmai karrierjének érdekében 
szükséges az angol nyelv ismerete. Azonban a többnyelvűség képének megőrzéséhez 
elengedhetetlen a nemzeti nyelvek elsajátítása.

AZ 1998. évi zürichi iskolareform és kezdeményezés, a „Schulprojekt 21” éppen 
Ticinóban talált követőkre. Mint ahogy a Tages-Anzeiger 1998. május 15-i száma 
beszámol róla, Ticinóban bevezetik az angol nyelvet kötelező tantárgyként.

A kérdőíven szerepelt a következő kérdés: „Ön ellene, vagy mellette van az angol 
mint kötelező tantárgy bevezetésének? Miért?” Voltak néhányan, akik nem válaszoltak. 
Egy német válaszadó szerint a német nyelvet kellene kötelező tantárgyként bevezetni. 
Mások szerint viszont azért van szükség az angolra, mert a legelterjedtebb nyelv, a jövő 
nyelve, illetve a világ és Európa politikai, kereskedelmi kapcsolatainak fontos eszköze. 
A korábban említett sportoló úgy vélekedik, hogy elég lenne gimnáziumi szinten 
kötelezővé tenni az angolt (neki ugyanis egyáltalán nem volt szüksége a sportban elért 
sikereihez az angol nyelv ismeretére).

Az angol a számítástechnika nyelve. A médiákban is egyre több angol kifejezéssel 
találkozunk. Mind az olasz, mind a német ipari és gazdasági szaknyelv átvett angol 
kifejezéseket. Ez a folyamat azonban nem a nemzeti nyelvek elnyomására irányul. 
Egyszerűen azt a fejlődést mutatja, mely megnyitja a lehetőségeket az EU-országok 
felé.

A többnyelvűség fenntartása szükséges. A megkérdezettek többsége szerint nagyon 
jól működik együtt a négy nemzeti nyelv. Természetesen elégedetlenek akadnak. Egyik 
ticinói válaszadó a német nyelvet tartja domináns nyelvnek, melynek az olasz aláren
deltje! Ez igaz a Konföderáció szintjén, de Ticinón belül nem érzékelhető. Egy másik 
helyesnek tartja az iskolákban kötelezően bevezetett nemzeti nyelv tanítását, a kölcsö
nös megértés érdekében. Például egy számomra érdekes ticinói vélemény: „A svájci 
németek szorgalmazzák az olasz nyelv elsajátítását, a svájci franciáknak a saját idén-
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titásuk megőrzésének biztosítéka, hogy a svájci németeknek kötelező a francia tanulása. 
Ami a rétorománokat illeti, az a benyomásom, hogy a dolog sokkal nehezebb a nyelv 
területi szűkössége miatt.” Egy német anyanyelvű szerint rosszul működik együtt a 
négy nyelv, de véleményét nem indokolta meg. Egy másik német ajkú a Röstigrabent 
tekinti valós problémának.

Sokan azt várják a politikától, hogy nagyobb hangsúlyt fektessen a kisebbségi 
nyelvekre, s csökkentse a német dialektus szerepét az adminisztráció s közszolgálat 
(főként tv/rádió) terén. A nyelvi közösségek közti megértést, a saját nyelv és kultúra 
fenntartását kívánják. Egy német válaszadó azt szeretné, ha minden svájci lakos 
elsajátítaná mind a négy nemzeti nyelvet. így mindenki írhatna a saját nyelvén. Egy 
ticinói lakos szerint jó úton haladnának, ha néhány német kanton bevezetné kötelezően 
az olasz oktatását az iskolákban. Megjegyzem, hogy a német Svájcban a tanulók 15 
százaléka választja az olaszt harmadik vagy negyedik nyelvként; gimnáziumi szinten 
ez 25 százalék. Látható tehát, hogy a törekvés megvan, hiszen szabadon választható 
tárgyként lehetőség van az olasz nyelv tanulására.

Ápolni a többnyelvűséget annyit jelent, mint megőrizni a nyelvek vitalitását is. Ez 
vajon miképpen valósulhat meg? Erre kerestem a választ a kérdőívben is, s tapasztal
hattam, hogy e kérdésben nincs különbség az olasz és a német ajkúak között. Toleran
ciára, intelligenciára van szükség. Megadni a lehetőséget multikulturális alkalmakra az 
iskolák keretein belül. Biztosítani a diákcseréket, szakmai mozgékonyságot. Kötelező
vé tenni a négy nemzeti nyelv elsajátítását. Mind munka, mind vakáció céljából Svájc 
belseje felé mozdulni. Tanulni. Azaz megtanulni, hogy tiszteljék és fogadják el a nyelvi, 
kulturális, identitásbeli másságot.

Ticino Svájc olasz nyelvű kantonja. A svájci nyelvpolitika biztosítja a nemzeti 
nyelvek autonómiáját. A Szövetségi Alkotmány szabályozza a négy nyelv együttélését. 
Azonban létezik egy úgynevezett Costituzione Cantonale is. Ticino esetében az új 
kantonális alkotmány 1998. január elsején lépett életbe. Ez az 1830. július 4-i alkot
mány teljes revíziója, mely a kantont az olasz nyelv és kultúra köztársaságának ismeri 
el. Konföderációs szinten így biztosított az olasz vitalitása.

Annak ellenére, hogy a németnek nagy jelentősége van, a ticinóiak nagy része nem 
érzi fenyegetve az olasz vitalitását. A német ajkúaknak kicsit jobban kellene alkalmaz
kodni. Néhányan abban látják a fenyegetettséget, hogy az információkat csak németül 
írják le. Egy hölgy így vélekedik: „Ha nem vigyázunk, biztosan fenyegetve érezhetjük 
magunkat!”

Az olasz nyelv megőrzésének jelentős állomása 1996, amikor Lugano és Mendrisio 
székhellyel megalapították a már említett USI-t. Az intézmény Építészeti Akadémiát, 
Gazdaságtudományi és Kommunikációs Kart foglal magába. Hivatalos oktatási nyelv 
az olasz, s nem olasz anyanyelvűek számára nyelvi kurzusokat szerveznek. Egyre több 
svájci német vesz részt a kurzusokon.

A televíziós hálózat (TSI) s az olasz Svájc rádióállomása is fontos eszközök az olasz 
nyelv ápolására.

Mindezen tényezőket összevetve nem tűnik úgy, hogy az olasz nyelv veszélyeztetve 
lenne a német által. A nyelv önmagában is változik. A német hatása elkerülhetetlen, hiszen 
Ticino Svájc része, ahol domináns szerepe van a németnek. De egy nyelv sem statikus 
nyelv, így a változások egyáltalán nem negatív tényezők a nyelv vitalitása szempontjából. 
S egy nyelvi közösséggel való együttélést mindkét félnek meg kell tanulni.
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Felmérésemet az adott lehetőségen belül tettem meg (gondolok itt például arra, hogy 
első alkalmam volt ilyen jellegű feladatra, s korlátozott számban küldhettem ki a 
kérdőíveket). Ezért nem is tekinthető általános statisztikának, hiszen a megkérdezettek 
csak egy igen kis hányadát képezik a Ticinóban élő olasz és német anyanyelvű 
állampolgároknak. Számomra mégis nagyon érdekes a téma, mert betekintést engedett 
egy problémakörbe, ami mindig felszínen van.

Nagy öröm és megtiszteltetés nekem, hogy az általam összeállított kérdőívekre 
válaszokat kaptam. Hálás témának érzem a többnyelvűség kérdését, hiszen emberek 
sorsának, munkájának, életének függvénye, hogy zökkenőmentes életet éljenek egymás 
mellett a nem egy anyanyelvű emberek, közösségek. Bízom benne, hogy lehetőségem 
lesz a jövőben mélyebben foglalkozni ezzel a témával, mert örökös, s mindig újabb 
megoldásra váró kérdéseket vet fel.

Melléklet

A német nyelvet beszélő lakosoknak 
feltett kérdések:

1. Geschlecht
2. Alter
3. Wohnsitz
4. Berufliche Tätigkeit
5. Zivilstand
6. Muttersprache
7. Welche Fremdsprachen kennen Sie? gut:

mittelmässig: 
weniger gut/schlecht:

8. Wie lange leben Sie im Tessin?
9. Aus welchem Grund wohnen Sie da?

10. Beherrschen Sie das Italienische gut/mit- 
telmässig/schlecht?

11. Welche Sprache benutzen Sie am Arbeits
platz?

12. Haben Sie dadurch, dass Sie Deutsch spre
chen, Vorteile am Arbeitsplatz/bei der Ar
beitssuche?

13. Arbeiten Sie mit Italienischsprachigen 
zusammen?

14. Wenn ja, welche Sprache benutzen Sie bei 
der Kommunikation?

15. Verbringen Sie Ihre Freizeit mit Itali
enischsprachigen, wenn ja, in welcher 
Sprache sprechen Sie dann?

16. Welche Wörter fallen Ihnen ein, die im 
Italienischen auf deutsch gebraucht wer
den (wie z. B. il zwieback)?

Az olasz nyelvet beszélő lakosságnak 
feltett kérdések:

1. Sesso
2. Età
3. Domicilio
4. Professione
5. Stato civile
6. Lingua madre
7. Che lingue straniere conosce? bene:

medio:
poco:

8. Parla il tedesco - 1’Hochdeutsch bene/ 
medio/poco?

9. Che lingue usa sul posto di lavoro?
10. Ha un vantaggio dal fatto che parla il 

tedesco?
11. Lavora insieme a tedescofoni?
12. Se sì, che lingua usa per communicare?
13. Secondo Lei quali parole nella lingua 

italiana vengono usate in tedesco? (p. s. il 
landfogt)

14. Ricordandosi del primo incontro con un 
parlante tedesco, potrebbe descrivermi la 
situazione?

15. Quale/i caratteristica/-che apprezza mag
giormente in un parlante tedesco?

16. Cosa collega con la parola „identità ”?
17. Potrebbe descrdivermi una situazione, in 

cui ”?
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17. Wenn Sie sich zurückerinnem, was war 
Ihre erste Begegnung mit den Itali
enischsprachigen? Könnten Sie mir die 
entsprechende Situation beschreiben?

18. Welche Eigenschaften bevorzugen Sie bei 
den Italienischsprachigen?

19. Was verbinden Sie mit dem Wort „Iden
tität”?

20. Könnten Sie eine Situation beschreiben, 
wo es ausschliesslich ein Nachteil war, 
dass Sie eine Deutschsrachige / ein 
Deutschprachiger sind?

21. Was verbinden Sie mit dem Wort „Minder
heit”?

22. Glauben Sie, dass die Italienischsprachi
gen das Deutsche gut beherrschen müss
ten? Warum?

23. Sind Sie dafür, wenn das Englische im 
Unterricht als obligatorisches Fach einge
führt wird?

24. Was meinen Sie: wie funktionieren die vier 
Sprachen nebeneinander in der Schweiz?

25. Welche Entwicklung erwarten Sie im 
Bereich der Sprachpolitik in nächster Zeit?

26. Laut Ihrer Meinung wie kann man die 
Mehrsprachigkeit pflegen, damit die Spra
chen nebeneinander ihre Lebendigkeit be
wahren können?

18. Cosa collega con la parola „minoranza”?
19. Pensa che i parlanti tedeschi - che abitano 

in Ticino - debbano imparare bene 
l’italiano? Perché?

20. Lei è proprio o contro che l’inglese venga 
introdotto nelle scuole come una materia 
obbligatoria? Perché?

21. Secondo Lei come funzionano le quattro 
lingue l’una accanto all’altra nella Sviz- 
zerea?

22. Che sviluppo si aspetta nel campo della 
politica linguistica nel futuro?

23. Secondo Lei come si può curare il pluril
inguismo per poter conservare la vitalità 
delle lingue?

24. Pensa che in Ticino il tedesco venga usato 
poco/spesso/troppo? In che situazioni?

25. Secondo Lei il fatto sopracitato minaccia 
la vitalità dell’italiano?
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