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Bevezetés
A harmadik Birodalomról, Hitler náci Németországáról a II. világháború vége óta eltelt 
évtizedekben számtalan kötet és tanulmány látott napvilágot. Ezeknek a túlnyomó 
többsége azonban Hitler uralmának történelmi és politikai viszonyaival, illetve a II. 
világháború történetével, eseményeivel foglalkozik

Jóval kisebb azoknak az írásoknak a száma, amelyek a Harmadik Birodalom nyelvét 
mutatják be, s közöttük is csak elvétve találunk olyan műveket, amelyek nyelvpoliti
kával foglalkoznak. Ezt látva jogosan vetődhet fel bennünk a kérdés, hogy vajon volt-e 
a Harmadik Birodalomnak egyáltalán nyelvpolitikája (mivel azt nem feltételezhetjük, 
hogy pusztán a tudomány és a kutatók érdektelensége miatt nem született több ilyen 
témájú írás).

Erre a kérdésre csak igennel válaszolhatunk, hiszen minden állam folytat nyelvpo
litikát, ha másként nem is, akkor azáltal, hogy meghatározza (vagy nem határozza meg) 
az ország hivatalos nyelvét, vagy hogy milyen jogosítványokkal ruházza fel a kisebb
ségeket a nyelvhasználat terén. A Harmadik Birodalom esetében is ilyen implicit 
nyelvpolitikával találkozunk. A nyelvhasználatra vonatkozóan nem volt általános ér
vényű szabályozás, ez elsősorban a propaganda által folyt, de sok esetben csatlakozott 
hozzá a (náci befolyás alatt álló) nyelvtudomány, valamint különböző anyanyelvápoló 
szervezetek is.

Jelen dolgozatomban elsőként a náci propagandáról és sikerének okairól ejtek szót. 
Ezt követi egy, magáról a nyelvhasználatról, illetve a Harmadik Birodalom nyelvéről 
szóló rész. A következő fejezetben a nemzetiszocialista befolyás alatt álló nyelvtudo
mányról lesz szó, ahol bemutatok egy ilyen szellemben íródott nyelvészeti munkát is. 
Végül kitérek az anyanyelvápoló szervezetek és az általuk alapított „Sprachamt” 
tevékenységére is.

A nyelvpolitika

Propaganda
A Harmadik Birodalom politikájának, így nyelvpolitikájának is legfontosabb eszköze 
a propaganda volt. Hitler ugyanis az NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Ar
beiterpartei - Nemzetiszocialista Német Munkáspárt) 1925-ös újjáalapításától kezdve 
a propaganda eszközeivel tett szert egyre nagyobb befolyásra, és így sikerült elérnie a
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párt hatalomra jutását, valamint saját maga kancellárrá történő kinevezését 1933. január 
30-án.1 Ez a propaganda természetesen politikai természetű volt, nyelvpolitikai célokat 
csak implicit módon tartalmazott. A propagandának ugyanis a nyelvhasználata volt az, 
ami a nyelvpolitika eszközévé (is) tette. Hitler véleménye szerint a propaganda nem az 
értelmiség, hanem a tömegek számára készül. A tömegek viszont lassúak és lusták, 
rossz az emlékezetük, és csak a legegyszerűbb eszmék sokszoros ismétlésére reagál
nak.2 Ezen kívül a propagandának hangosnak és szélsőséges tartalmúnak kell lennie. A 
„propagandagépezet” akkor indult be igazán, amikor röviddel Hitler hatalomra jutása 
után, 1933 márciusában létrehozták a „Népfelvilágosító és Propaganda Minisztériu
mot” [Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda], amelynek vezetőjévé Joseph 
Goebbelst nevezték ki. A sikeres propaganda megvalósításához a hagyományos mód
szerek (gyűlések, falragaszok, sajtó) mellett a modern technika vívmányait is igénybe 
vették: a rádió és a film eszközét is felhasználták céljaik eléréséhez. A következőkben 
ennek a sikeres propagandának a nyelvi eszközeit mint az implicit nyelvpolitika 
megnyilvánulásait mutatom be.

A Harmadik Birodalomban az uralkodó párt és a tömegek kommunikációját a párt 
eszméinek terjesztése jellemzi. Ez természetesen más államokban is megfigyelhető, de 
itt a többitől eltérő módon történik. Mint korábban már említettük, itt a tömegekhez, 
az „egyszerű néphez” szóltak, a képzetlenebb rétegeket vették célba. A hallgatóság 
számára egy egyszerű világot teremtettek meg. A beszédeket úgy alkották meg, hogy 
azokat mindenki magáénak érezhette. A hallgatóság úgy érezhette, hogy ő is részese a 
kommunikációnak, holott valójában kirekesztették belőle, szerepe csak a felkiáltásokra 
(mint például Heil!) korlátozódott. Fontos volt az is, hogy minden - akár írott, akár 
szóbeli formájú - szöveg átlátható legyen, illetve hogy a hallgató/olvasó úgy érezze, a 
szöveg neki is szól, ő is érintett. Minden nyomtatásban megjelent kiadvány szintén a 
náci ideológiát és annak kommunikációs stílusát tükrözte. Ezt igazolja Willi Minnerup 
vizsgálata is, amelyben a berlini Germania című újság nyelvezetét vette górcső alá. Ez 
az újság nem volt a náci párt lapja, a katolikus-polgári irányzatot képviselte. Minnerup 
megállapítja, hogy „a Germania nyelvezete és különösen a stíluseszközök használata 
teljesen a nemzetiszocialisták által meghatározott vonalat követi.”3 Ugyanezt igazolják 
a Victor Klemperer könyvében leírtak: „mindazt, amit Németországban kinyomtattak 
és elmondtak, teljes egészében pártpolitikailag szabályozták. Ami ettől a jóváhagyott 
formulától bármiképpen is eltért, nem kerülhetett nyilvánosságra; könyv és újság és 
hivatalos levél és hatósági űrlap - valamennyi ugyanabban a barna szószban úszott, és 
az írott nyelvnek ebből az abszolút egyformaságából következett ezután a beszédforma 
hasonlósága is” (Klemperer 16).

Minden olyan könyv címlapján, amely valamilyen módon érintette az NSDAP-t, a 
következő felirat volt olvasható: „Ennek az írásnak a kiadása ellen az NSDAP-nak 
semmiféle kifogása nincs. A nemzetiszocializmus védelmét szolgáló párthivatali vizs
gálóbizottság elnöke”4

Igen sok - propagandisztikus célú - szövegre jellemző az is, hogy nem fedezhető 
fel stilisztikai különbség a szóbeli és az írásbeli szövegek között. Különösen igaz ez 
Goebbels szövegeire. Ily módon az írott szövegek változtatás nélkül voltak alkalmasak 
a szónoklásra, amely szintén a náci propaganda terjesztésének egyik fontos eszköze 
volt. Ezt a fajta szónoklást a náci ideológiához híven nem logikus érvekkel alátámasztott 
gondolatok közlése jellemezte, hanem a propagandisztikus céllal állandóan ismételt
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eszmék lehetőleg minél emeltebb hangon történő említése, felsorolása. A lényeg nem 
a mondanivaló, hanem a szónok személye által keltett hatás volt. A szónoklás annál is 
inkább fontos volt a náci eszmék terjesztése szempontjából, mivel „a kimondott szó él, 
míg az írott halott”.5

A Harmadik Birodalom nyelve
A Harmadik Birodalomról elmondhatjuk, hogy saját nyelve volt, még akkor is, ha ennek 
a nyelvnek a szavaiból igen keveset alkotott saját maga. Mind a korábbi német nyelvből, 
mind pedig más („idegen”) nyelvekből vesz át szavakat (még akkor is, ha, mint látni 
fogjuk, a nyelvi purizmust hirdeti). Sok szónak azonban megváltoztatja az értékét, a 
gyakoriságát; különböző csoport- vagy rétegnyelvi kifejezéseket visz át a köznyelvbe, 
illetve köznyelvi szavak használatának lehetőségeit csökkenti azáltal, hogy kisajátítja 
azokat a náci ideológia számára. Eközben - Victor Klemperer szavaival élve - „átitatja 
a szavakat, a szócsoportokat és a mondatformákat saját mérgével, félelmetes rendszere 
szolgálatába állítja a nyelvet, és a legerősebb, legnyilvánvalóbb és legtitkosabb propa
gandaeszközét teremti meg benne” (Klemperer 19).

A nemzetiszocializmus nyelvének elemeit elsőként Hitler írása, a Mein Kampf 
tartalmazta, amely 1925-ben jelent meg először. A párt hatalomátvételekor azonban ez 
a csoportnyelv köznyelvvé vált. Ez a „népnyelvvé válás” természetesen nem egyik 
napról a másikra következett be, és a tömegek részétől nem is tudatosan, hanem az 
egyes szavakat, beszédfordulatokat, mondatformákat a sokszoros ismétlés által mecha
nikusan és öntudatlanul vették át az emberek.

A nemzetiszocializmus nyelvének jellemzőit legegyszerűbben politikai tartalmú 
írásain keresztül figyelhetjük meg. Ilyen a már említett Mein Kampf amely Hitler 
politikai nézeteit tartalmazza, vagy az NSDAP lapja, a Völkischer Beobachter. (Ezek
nek a kiadványoknak a nyelvét mutatja be könyvében Siegfried Bork.) Ugyancsak a 
nemzetiszocializmus nyelvének legjellemzőbb tulajdonságait, tipikus szóhasználatát 
mutatja be naplójában Victor Klemperer.

A nemzetiszocialisták nyelvüket a nép nyelvéhez akarták közelíteni. Ezt a nyelvi 
igénytelenséggel próbálták elérni. Több szót vettek át a sport, főleg az ökölvívás 
nyelvéből a politikai nyelvbe. Az ellenfeleiket ők így nem legyőzik, hanem elintézik 
[erledigen] vagy kikészítik [fertigmachen]. A nemzetiszocialisták a műszaki szaknyelv
ből is kölcsönöznek szavakat: az embereket megszervezik [organisieren], alakítják 
[formen], egységesítik, gleichschaltolják [gleichschalten]. Mivel a nemzetiszocializ
mus maga is egy mozgalom [Bewegung] volt, illetve így nevezte magát, természetes, 
hogy a küzdelem, a harc, a háború szavait is átvette. Azzal, hogy hangsúlyozottan 
harcias jelentésű szavakat használtak, azt akarták elérni, hogy az emberek is hasonló, 
azaz harcias, erőszakos attitűdöt vegyenek fel. A harc [Kampf] és a harcias [kämpfe
risch] szavak a Harmadik Birodalom legkedveltebb szavai közé tartoztak. Harciasak 
természetesen csak a németek lehettek. A haditudósításokban ugyanis csak a német 
repülőgépeket nevezték harci repülőgépnek [Kampfflugzeug], az ellenséges gépek 
bombázó- vagy vadászrepülőgépek voltak [Bomben-, Jagdflugzeug]). A harciasság 
mint a német nép sajátja a mindennapi életben is szerepet kap: a gazdaság meghódítá
sáról [die Eroberung der Wirtschaft] beszélnek. A nemzetiszocialista mozgalom eszméi 
egy új emberképet hoztak létre. Ez az ember fanatikus [fanatisch] volt. Ezt a szót a 
nácik pozitív jelzőként használták: fanatikus eskü, fanatikus fogadalom, fanatikus hit
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(Klemperer 63). A nemzetiszocialisták számára fontos volt a teljesítmény [Leistung], 
amely szóval - mivel a német nyelv szabályai ezt megengedik - több új összetett szót 
alkottak: Leistungswille, Leistungsvölker, Leistungsmensch, Leistungsrasse.

A Harmadik Birodalom nyelvéhez tartozott még az uralkodó párt ellenfeleinek 
rágalmazása. A nácik sohasem titkolták, hogy céljuk a demokrácia szétrombolása. 
Hitler hatalomra jutása után rövid idővel betiltották az NSDAP kivételével az összes 
pártot. Mindezek ellenére a későbbiekben is több megnyilatkozásukban tettek leki
csinylő megjegyzéseket a demokratikus eszmékre és a demokratikus gondolkodású 
személyekre, a parlament (egykori) tagjaira: a demokrácia rothadásának folyamata 
[Verfaulungsprozeß der Demokratie], parlamenti hazudozók [parlamentarische Be
trüger] vagy a - lefordíthatatlan - bürgerliches Wahlstimmvieh. A párt ellenfeleinek 
tekintett, illetve az általa nem kedvelt embereket, csoportokat nyelvi eszközökkel is 
fenyegették, megpróbálták megfélemlíteni őket: az úgynevezett „értelmiség” [die 
sogenannte „Intelligenz”], kártevő [Schädling] és ezekhez hasonló szavakkal illetve 
őket. Nemcsak az országon belüli ellenfeleiket sértegették, hanem a külföldet és 
külföldi személyiségeket is, tudósításokat jelentetve meg „rémtetteikről”. Nem egész 
népeket, hanem egyes államférfiakat tettek nevetségessé, hogy így hihetőbbek legyenek 
az állítások. Más negatív állítások is megjelentek a külföldről: a nyugati pénzeszsákok 
[die Geldsäcke im Westen], a zsidó diktatúra alatt álló USA [USA unter jüdischer 
Diktatur]. A náci eszmerendszer egyik fő alkotórésze, az antiszemitizmus szintén 
megjelenik verbális formában is: zsidó bestiák [jüdische Bestien], ostoba zsidó propa
ganda [dumme jüdische Propaganda].6 A zsidókat gyakran nevezték kommunistának 
is, akik a nácik másik nagy ellenfelei voltak. Az így keletkezett kifejezések különösen 
nagy sértést jelentettek: ez a kommunista zsidókölyök [dieser kommunistische Ju
denbursche]. A zsidóságot - beleértve a Németországban élő zsidókat is - nem 
tekintették a német kultúra hordozóinak. Zsidók nem publikálhattak tudományos 
műveket, így sok nagy tekintélyű tudós sem. Mindezt a következőkkel indokolták: „Ha 
a zsidó németül ír, hazudik; a jövőben kényszeríteni kell, hogy a könyveire, amelyeket 
németül tett közzé, a »Fordítás héberből« megjegyzés kerüljön” (Klemperer 32).

A nemzetiszocializmus nyelvének sajátsága volt továbbá, hogy megpróbálta lehe
tőleg minél fellengzősebben kifejezni magát. Nem a szavak értelme, hanem a hangzása, 
nem a szavak minősége, hanem a mennyisége volt a nemzetiszocialista szövegalkotás 
meghatározó jellemvonása. Erősen vonzódtak a szuperlatívuszokhoz, mind a nyelvta
nihoz: Németországnak vannak a legjobb katonái [Deutschland hat die besten Sol
daten], a német légierő legfényesebb győzelme [der stolzeste Sieg der deutschen 
Luftwaffe], mind pedig a lexikálishoz. Ez utóbbi kifejezéséhez a leggyakrabban hasz
nált jelzők az óriási [riesig], kolosszális [kolossal], gigantikus [gigantisch] voltak. A 
szuperlatívuszokat számokkal is kifejezték: az ellenség veszteségeiről szólva az elkép
zelhetetlenül sok, a számtalan és más hasonló jelzőket használtak. A szuperlatívuszok- 
kal a mozgalom nagyságát és erejét szándékoztak megmutatni. Kedvelték a nominális 
stílust is, amely segítségével a szövegek látszólag tudományossá váltak: gyűlések 
megtartásának lehetővé tétele [Ermöglichung der Abhaltung von Versammlungen]. 
Igen kedveltek voltak a rövidítések, betűszavak is: SA [Sturmabteilung = rohamosztag], 
HJ [Hitlerjugend = Hitler-ifjak], DAF [Deutscher Arbeitsfront = Német Munkafront], 
annak ellenére, hogy a nyelvápolók felemelték szavukat ezek túlzott használata ellen. 
(Erről a későbbiekben még lesz szó.)
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Jellemző volt a Harmadik Birodalom nyelvére a redundancia is. Ezzel az eszközzel 
főként akkor éltek, amikor - például különböző felvonulásokról szóló tudósításokban 
- nem volt miről szólniuk: „A zászlót magasra tartva, zárt alakzatban, hűségesen és 
keményen, kérlelhetetlenül masíroznak.” [Die Fahne hoch, geschlossen, treu und hart, 
unerbittlich marschieren sie.] Ugyancsak redundánsnak tekinthető a lét és harc [Dasein 
und Kampf] kifejezés is, hiszen az igazi nemzetiszocialisták számára ez a két szó 
ugyanazt jelenti.

Kedvelték a túlzásokat is. így lett minden esemény világtörténelmi jelentőségű 
[welthistorisch], esetleg egyedülálló [einmalig]. A nemzeti szocialisták mind írott, mind 
szóbeli szövegeikben - amelyek, mint már említettük, stílusukban nem különböztek 
egymástól - kihasználták az emberek befolyásolhatóságát, megpróbáltak minél pateti- 
kusabban, minél emelkedettebben fogalmazni, vagy legalábbis ilyen hatást elérni, 
mivel nézetük szerint ez felelt meg legjobban az „új világnézetnek”.

Mint korábban már említettük, a nemzetiszocializmus szókincsének jelentős részét 
különböző csoportnyelvekből, illetve régies kifejezések közül veszi át. Ideológiáját 
ezekkel a szavakkal próbálja legitimálni. A szavak jelentését gyakran meg változtatják, 
nemzeti szocialista színezetet adva így nekik. Vesznek át szavakat, kifejezéseket az 
archaizáló, németeskedő szókincsből is, így lesz a jogász-bó\ [Jurist] jogvédő [Rechts
wahrer], a közigazgatási egységeket szintén régies szóval Gau-nak [tartomány] neve
zik. A régi, germán eredetű keresztnevek használatát propagálják az elterjedt keresztény 
stb. nevek helyett. (A későbbiekben erről is lesz még szó.) A születési értesítésekben a 
germán életrúnákat használják a csillag helyett (külön jeleket a fiú és a lány jelölésére). 
A biológiai-orvosi terminológia kifejezései közül is vesznek át szavakat: néptest 
[Volkskörper], faj [Rasse] és az összetételei (közülük sok a nemzetiszocializmus 
szóalkotása): fajidegen [rasseíremd], fajtárs [Rassegenosse]. A vallási szféra szavai 
közül használják például a misszió [Mission], az örök [ewig] és a szent [heilig] szavakat, 
utóbbi kettőt azonban eredeti fennkölt tartalmától megfosztva, egyszerű jelzőként, 
epitheton omansként használják. A vallással kapcsolatos szavak közül többet használ
nak Hitlerre vonatkoztatva, akiről többször úgy szólnak, mint egy messiásról. Ezzel 
kapcsolatban Klemperer idéz egy rádióbemondást: „A tizenharmadik órában Adolf 
Hitler jön el a munkásokhoz” (Klemperer 42). Itt a kiemelt rész stílusa az evangéliumra 
utal. (A tizenharmadik óra viszont úgy hangzik, mintha már szinte túl késő volna.)

A Harmadik Birodalom nyelvére jellemző a szépítgetés, egyes negatív jelentésű 
kifejezések semleges, sőt olykor pozitív értelmű kifejezésekbe burkolása. Ennek talán 
legismertebb, de mindenképp legszörnyőbb példája a zsidók különleges kezelése [Son- 
derbehandlung der Juden], amelyet több esetben igen cinikusan S.Æ.-nek rövidítettek. 
Ugyanez a stílus jellemzi a német hadsereg vereségéről, visszavonulásáról szóló 
haditudósításokat is: sikeres kivonuló hadmozdulatok Észak-Oroszországból [erfolg
reiche Absatzbewegungen aus Nordrußland]. Sok esetben a német hadsereg visszavo
nulása esetén frontvonal-rövidítésről vagy -kiegyenesítésről beszéltek. A haditudósí
tások nyelvezetével kapcsolatban idézi Victor Klemperer a következő történetet: „Egy 
fordulatot azonban jellegzetesen náciként kell elkönyvelnünk. Már a belőle fakadó 
vigasz kedvéért is. 1941 decemberében Paul K. sugárzó arccal jött meg a munkából. 
Útközben a háborús híreket olvasta. »Gyalázatosán állnak Afrikában« - mondta. 
»Tényleg elismerték volna? - kérdeztem - Hiszen mindig csak a győzelmekről adnak 
hírt!« »Azt írják: hősiesen küzdő csapataink. Ez a hősiesen úgy hangzik, mint egy
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nekrológ, nekem elhiheti.« A hősiesen azóta a közleményekben még nagyon-nagyon 
sokszor mint nekrológ hangzott el, és sosem csalódtunk benne” (p. 12).

Említést kell tennünk még a nácizmus nyelvének stíluselemeiről, amelyek külön
böző stílusrétegekből származnak. Több elemet használtak a szleng kifejezései közül. 
Ennek az volt a célja és a feladata, hogy a széles tömegeket a saját köznapi nyelvük 
használata által „fogják meg”. Ezek a szavak hanyagságot és nyelvi igénytelenséget 
tükröztek: (Churchill) legmeredekebb hazugsága [sein tollstes Lügenstück]. A náci 
propaganda kedvelte az idegen szavak használatát, noha a nyelvőrző, nyelvápoló 
mozgalmak, illetve maguk a nyelvészek is tiltakoztak ezek használata ellen. Hitler 
maga is használt idegen szavakat, hogy ezáltal beszédeinek tudományos külsőt kölcsö
nözzön: Garant [kezes; zálog], diffamieren [rágalmaz].

A nemzetiszocializmus nyelvét jól jellemzik Goebbels beszédei is. Goebbels mint 
a propagandaminisztérium vezetője igen sok beszédet tartott, melyekben a Harmadik 
Birodalom nyelvének fent említett jellemzői együttesen fordulnak elő. Itt csak egy 
beszédéről kívánok szólni, amelyet 1933. május 10-én tartott Berlinben a könyvégetés 
alkalmából. Ezt a könyvégetést a szintén náci befolyás alatt álló egyetemi hallgatói 
szövetség, a Deutsche Studentenschaft kezdeményezte a „nem német szellemiség” 
ellen. Csak Berlinben mintegy húsz ezer könyvet égettek el.

Goebbels a beszédében elsősorban a nemzetiszocialista mozgalmat népszerűsíti, 
hiszen ekkor csak röviddel Hitler hatalomátvétele után vagyunk. Összehasonlítja a 
nemzetiszocialista forradalmat az 1918-as forradalommal. Nem hagyja ki a zsidók és 
az értelmiség lekicsinylésére tett megjegyzéseket sem, amelyek szintén a náci mozga
lom fő jelszavai.

A hallgatók harciasságára is utal, megpróbálja harci szellemüket feléleszteni. A 
beszédet Hitler dicsérete zárja. A szöveg nyelvezetének vizsgálatához csak néhány 
mondatot ragadok ki belőle: „Meine Kommilitonen ! Deutsche Männer und Frauen ! Das 
Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende, und der 
Durchbruch der deutschen Revolution hat auch dem deutschen Weg wieder die Gasse 
freigemacht. [...] Diese Revolution kam nicht von oben, sie ist von unten hervor
gebrochen. Sie ist nicht diktiert, sondern das Volk selbst hat sie gewollt. [...] Die 
Bibliotheken füllten sich mit dem Unrat und dem Schmutz dieser jüdischen Asphalt- 
literaten. -[...] Und dazu wollen wir Euch erziehen. Jung schon den Mut haben, dem 
Leben in die erbarmungslosen Augen hineinzuschauen, die Furcht vor dem Tode zu 
verlernen und vor dem Tode wieder Ehrfurcht zu bekommen, - das ist die Aufgabe 
dieses jungen Geschlechts.” (Goebbels. Reden, vol. l,pp. 108-110).7

Mint már említettük, ebben a beszédben, illetve a belőle kiragadott néhány mondat
ban is felismerhetjük a Harmadik Birodalom nyelvének jellegzetességeit. Szerepel 
benne a németség hangsúlyozása (német forradalom), a zsidók és az értelmiség kigú
nyolása (túlhajtott zsidó intellektualizmus, zsidó aszfaltfirkászok), a harcias szellemre 
való nevelés (a halálfélelem elfelejtése). A szöveg igen hangzatos, ugyanakkor sok 
benne a szleng, sőt durva kifejezés (aszfaltfirkász). Ugyancsak a hangzatosságot 
biztosítja a redundáns kifejezések használata (szenny és mocsok; a forradalom nem 
fölülről jött, alulról tört fel).
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A Harmadik Birodalom nyelvpolitikájának explicit elemei
A Harmadik Birodalom nyelvpolitikájának voltak olyan elemei is, amelyek explicit 
módon mutatkoztak meg. Ilyen például a nyelvtudomány szerepe. Az „indogermán” 
nyelvtudomány ugyanis könnyen kapcsolatba hozható a biológiai megalapozású fajel
mélettel. A nyelvtudomány és alkalmazásai „korlátozott, de aligha jelentéktelen szere
pet játszottak a nemzetiszocialista ideológia és politikai gyakorlata elterjesztésében” 
(Ehlich 29). Több olyan nyelvészeti tárgyú mű jelent meg, amely nemzetiszocialista 
megalapozottságú volt. Már korábban kiadott műveket sok esetben átdolgoztak. A 
nemzetiszocializmus ideológiájának köntösébe bújtatták például Gustav Wustmann 
Sprachdummheiten [Nyelvi ostobaságok] című könyvét, amelyet 1935-ben teljesen 
átdolgozott kiadásban jelentettek meg. Ez azonban leginkább csak az előszavában 
kötődik a náci ideológiához. A kötet belsejében néhányszor történik ugyan utalás az 
uralkodó ideológiára, de egészében mégis elmondható, hogy a könyv, a szerző eredeti 
céljának megfelelően, segít eligazodni a nyelvhasználat kétes eseteiben.

A Duden, a legismertebb német értelmező szótár is jelentős változásokon ment 
keresztül a Harmadik Birodalom fennállása alatt.8 Ez idő alatt két ízben adták ki a 
szótárat: 1934-ben jelent meg a tizenegyedik, 1942-ben a tizenkettedik kiadása. A szótár 
címszóállománya és a szócikkek tartalma is megváltozott. A szótárba felvették azokat 
a szavakat, amelyek a nemzetiszocialista szervezeteket és intézményeket jelölték. 
Bekerültek a szótárba olyan új szavak is, amelyek a politikai-közigazgatási területre 
vonatkoztak: Arbeitsdienst [munkaszolgálat], Winterhilfswerk [önkéntes téli segély, 
amely egy - egyáltalán nem önkéntes - adófajta volt]. A fajelmélet szakszókincse is 
helyet kapott a szótárban: aufnorden [felészakiasítani]. A Duden kevés propaganda-jel
szót tartalmazott, amely arra utal, hogy a készítők csak az írott nyelvvel foglalkoztak, 
a beszélt nyelvet nem vették figyelembe. Helyet kaptak a szótárban olyan szavak is, 
mint a Reichsnährstand [birodalmi élelmező osztály, vagyis a parasztok], Reichs
deutsch [birodalmi német], Volksdeutsch [népi német - aki a birodalom határán kívül 
él]. Több szó esetében a korábbi kiadásokhoz képest részben vagy teljesen megváltoz- 
tatták a jelentésmagyarázatot. Erre itt két példát idézek az 1929-es, az 1934-es és az 
1941-es kiadásokat véve alapul:

Faschismus [fasizmus]: 1929 szélsőséges nacionalizmus Olaszországban
1934 erőteljes nacionalista megújulási mozgalom 

Olaszországban
1941 a Mussolini által alapított olasz nemzeti mozgalom

Arier [árja]: 1929 keleti indogermán nép
1934 nyelvileg: egy indogermán nyelvű nép tagja; fajpolitikailag a 

szemita (zsidó) fajjal ellentétes; nordikus ember
1941 szanszkrit: nemes, úr; nyelvileg: egy indogermán nyelvű nép 

tagja; fajpolitikailag főként a zsidó néppel ellentétesen haszná
latos: németvérű, egy európai főrassz tagja9

A következő, már a háború után, 1947-ben megjelent kiadásból ezeket a szavakat, 
illetve a megváltoztatott jelentéseket törölték.

Mint már említettük, a Harmadik Birodalomban több nemzeti szocialista megalapo
zottságú nyelvészeti mű is napvilágot látott. Most ezek közül mutatunk be egyet, Alfred 
Vfeb'mgtr Artbewußtes Sprachdenken [kb. Faji tudatú nyelvi gondolkodás] című művét, 
amely 1943-ban, jelent meg Stájerországban, egy nemzetiszocialista kiadó gondozásé-
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ban. A bevezetőből megtudjuk, hogy ez a könyv elsősorban az iskolai faji alapú 
anyanyelvi oktatás számára kínál anyagokat, de hasznos lehet mindenki számára. A 
kötet első részében a „német nyelv fajra jellemző alapjairól” esik szó. Itt a szerző 
elsőként a német nyelv kialakulását mutatja be, a germán nyelveknek az indogermántól 
való leválásától kezdődően. Végigköveti a német nyelv leválását a germán nyelvekről, 
leírja az alnémet és a felnémet nyelvjárások kialakulását. Nézete szerint a német nyelv 
fejlődése során a „lényegfelismerés és a valóságérzék volt meghatározó” (p. 8). A 
következőkben a német nyelv szókincséről esik szó. Itt külön mutatja be az élet egyes 
területeire vonatkozó szavakat. A harcra vonatkozó szavakkal kezdi, mivel a „germánok 
számára az élet harc volt” (p. 13). Itt több oldalt szán a germánok harcos életét tükröző 
személynevek bemutatására. Végül leszögezi, hogy a „régi erőteljes német nevek 
felsorolása által felelősséget lehet ébreszteni (az emberekben) a névadás terén és ezáltal 
természetes alapot lehet nyújtani arra, hogy a jövőben a német gyermekeknek ne kelljen 
idegen keresztneveket viselniük” (p. 18). Ezt követik a mindennapi életre, a törzsre, a 
hazára, a hitre stb. vonatkozó szavak. A könyv jellegzetessége, hogy mind a nyelvtör
téneti, mind az etimológiai adatok helytállóak benne (ez utóbbiakat szúrópróbaszerűen 
magam is ellenőriztem), az összes magyarázat viszont fajelméleti alapokon áll, ami 
teljesen megfelel a náci ideológiának. A magyarázatokban ugyanis a nyelv változását, 
fejlődését a „germán nép” faji jellemzőivel indokolja, ami nyelvészeti szempontból 
természetesen nem állja meg a helyét. A következő fejezet a kölcsönszavakkal és a 
népetimológiával foglalkozik, ezeket is nemzeti szocialista köntösbe bújtatva. Az első 
rész negyedik fejezete az új szavak alkotásáról szól. Ugyancsak itt esik szó a nyelvjá
rásokról is. A nyelvjárások helyzete a nemzetiszocialista nyelvpolitika számára külö
nösen fontos volt.10 A cél ugyanis egy minden tekintetben, így nyelvileg is egységes 
állam létrehozása volt. Különösen az irodalmi német nyelvtől (melynek alapját a 
felnémet dialektusok képezik) erősen eltérő alnémet nyelvjárásokat vették célba, mivel 
- véleményük szerint - az alnémet dialektusok ápolása, támogatása nyelvi szeparatiz
must jelentett volna. Ennek ismeretében már nem lepődhetünk meg Webinger azon 
megállapításán, hogy csak az egységes nyelv által alakulhat ki a valódi vérségi és nyelvi 
közösség. Ha a dialektusok uralkodnának az egységes nyelv felett, az Németország 
széteséséhez vezetne. „Hogy milyen veszélyek fenyegetnék politikai értelemben pél
dául a német népet, abból látható, hogy a holland nyelvben [...] nem ment végbe a 
második hangeltolódás, és ez nemcsak egy saját írott nyelv, hanem egy önálló állam 
kialakulásához is vezetett” (p. 68). Mindazonáltal a nyelvjárások pozitív tulajdonságai 
közé sorolta Webinger, hogy igen nagy nyelvi leleményesség jellemző rájuk, így 
alkalmassá válhatnak idegen szavak (amelyek használata ellen szintén küzdöttek) 
helyettesítésére. Az első rész utolsó fejezetében igen röviden szó esik a deutsch [német] 
szó kialakulásáról, eredetéről, valamint a más nyelvekbe átvett német szavakról.

A kötet második része „Az egyenes vonalú fejlődés zavarai” címet viseli. Itt a német 
népet és nyelvet ért külső hatásokról van szó, amelyek a szerző szerint ártottak a német 
nyelv faji sajátosságainak. Elsőként az egyház hatásáról esik szó, amely Webinger 
szerint megpróbálta visszaszorítani a német nyelvet. Ez vonatkozott mind a hónapok, 
mind a napok neveire, de még a személynevekre is. Az egyház hatásából eredően sok 
bibliai kifejezés is bekerült a nyelvbe, például hitetlen tamás [ungläubiger Thomas], 
bűnbak [Sündenbock], tiltott gyümölcs [verbotene Frucht] (p. 86). Ezekkel a kifejezé
sekkel kapcsolatban ezt olvashatjuk: „Efféle kifejezéseket a faji tudatossággal rendel-
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kező német legfeljebb akkor használ, ha zsidó lényeket akar megjelölni vagy bizonyos 
utalásokat akar tenni, egyébként kerüli őket” (p. 86). A következő fejezetben a német 
nyelvre gyakorolt egyéb hatásokról van szó. Itt külön tárgyalja a szerző a középkortól 
a reformációig, valamint a harmincéves háborútól a XX. századig tartó korszakot. Ezt 
az idegen szavak használatáról szóló alfejezet követi. Külön alfejezet szól a zsidó 
hatásokról is, amelyekről - az uralkodó ideológiához híven - Webinger az eddigieknél 
is lekicsinylőbben nyilatkozik: „Nem »véletlen«, hogy némely zsidó eredetű szó a 
tolvajnyelven keresztül került a nyelvünkbe” (p. 103). - „Mivel az utóbbi évszázadok
ban Németországban a zsidóságot rendkívüli módon támogatták, sőt kényeztették, az 
írott nyelvben gyorsan elterjedhetett a zsidó jelleg, így a zsidó kifejezési mód minden
hol felbukkant és végül károsan befolyásolta a mi faji sajátságunkkal bíró kifejezési 
módunkat. A beszédstílus is fajilag meghatározott, mivel nem mást mutat be, mint a 
kifejezés természet által adott faji sajátosságát” (p. 104). - A következőkét alfejezetben 
a rövidítésekről, betűszavakról, illetve a túlzottan terjengős kifejezésekről esik szó.

A kötetet egy összefoglaló fejezet zárja. Ebből csak néhány mondatot emelnék ki: 
„A nyelv és a nép elválaszthatatlanok, életre-halálra össze vannak kapcsolva. Mivel azt 
a módot, ahogyan az ember a világot szemléli, a vére, a faja határozza meg” (p. 113). 
„Minden népnek olyan a nyelve, amilyet a faji feltételek, a történelmi fejlődés és az 
idegen erőkkel való szembenállása alapján megérdemel” (pp. 114-115).

A könyv segítségével megismerkedhettünk nemcsak a náci nyelvpolitikával, de 
magával az ideológiával is, amelyben ez a nyelvpolitika gyökerezik. Legborzasztóbb 
vonása véleményem szerint a kötetnek az, hogy valódi nyelvtörténeti folyamatokat 
hamis, pusztán ideológiailag megalapozott köntösben tálal. Ily módon tudományos 
írásnak tűnve erősen volt képes hatni az olvasóra (valószínűleg még a nyelvileg 
valamennyire képzettre is).

A Harmadik Birodalom explicit nyelvpolitikájának volt egy másik olyan hordozója 
is, amely bizonyos mértékig szintén kapcsolódott a nyelvészethez. Ezt a különböző 
nyelvápoló szövetségek, egyesületek testesítették meg.11 Egyikük, a „Sprachverein” 
[nyelvi egyesület], anyanyelv-ápolók egyesülete volt, amely állami támogatással mű
ködött. Létezett egy nem állami intézmény is, az 1925-ben alapított Német Akadémia 
[Deutsche Akademie zur wissenschaftlichen Erforschung und Pflege des Deutschtums 
= Német Akadémia a németség tudományos vizsgálatára és ápolására]. A két szervezet 
között erős rivalizálás folyt, míg 1933-ban nem szerveztek egy találkozót, amelyen 
képviselőik hozzájárultak egy „Német nyelvi hivatal” [Deutches Sprachamt] létreho
zásához. Meghatározták a Sprachamt feladatait is, amelyek többek között a következők 
voltak: nyelvápolás, tanácsadás nyelvi kérdésekben, a német nyelv oktatásának elter
jesztése, valamint „a nyelv felügyelete, kiállás minden egészséges, a nyelv szellemének 
megfelelő dolog mellett, harc a [...] szükségtelen idegen szavak ellen” (Simon 61). Az 
idegen szavak elleni harcban odáig mentek, hogy 1934-ben a Birodalmi Zenei Kamara 
megtiltotta az együtteseknek, hogy idegen neveken lépjenek fel.

1935-ben a „Sprachamt”-ot „Sprachpflegeamt”-tá [Nyelvápoló hivatal] alakították. 
Feladatai közé tartozott a fentebb felsoroltakon kívül „a nyelv ellenőrzése az írásbeli 
és a szóbeli közlésekben, a magán- és a közéletben, különösen a rádióban és a sajtóban” 
(Simon 68).

A Sprachamt, majd a Sprachpflegeamt közleményei a Muttersprache [Anyanyelv] 
című folyóiratban jelentek meg. Ez a folyóirat teret adott egyéb - lehetőleg a náci
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ideológiához illeszthető - tanulmányok számára is. Mivel azonban idővel a folyóiratban 
egyre több olyan írás jelent meg, amely vezető pártfunkcionáriusok beszédét, nyelv
használatát kritizálta, a folyóirat egyre népszerűtlenebb lett (a párt szimpatizánsainak 
köreiben). Magának a Sprachvereinnek a hatalma és befolyása is egyre csökkent, 
később már csak a „mozgalom” árnyékában működött. Időközben -1941 -ben - a rivális 
Német Akadémia is létrehozott egy Sprachamtot, amely azonban mindvégig csak terv 
maradt, sohasem működött. Pozitívumként könyvelhetjük el viszont, hogy a Német 
Akadémia 1932-ben megalapította a német nyelv széleskörű elterjesztésére az azóta is 
fennálló Goethe Intézetet.

Konklúzió
Dolgozatomban megpróbáltam képet adni a Harmadik Birodalom nyelvpolitikájáról. 
Ez a nyelvpolitika nem explicit, nem törvényekkel meghatározott volt. Legfőbb köz
vetítője a náci ideológiát terjesztő propaganda volt, amelynek nyelvhasználata hatott 
az emberek nyelvhasználatára, még azokéra is, akik politikailag közömbösek voltak, 
hiszen a különböző szónoklatok, valamint az összes médium ezt a nyelvhasználatot 
közvetítette. A nyelvpolitika közvetlen megnyilvánulásaihoz tartozott a nemzetiszoci
alista alapokon álló nyelvtudományi művek megjelentetése, valamint az anyanyelvápo
ló szervezetek tevékenységének egyes elemei, például a fellépés minden idegen eredetű 
szó ellen, vagy az ősi germán keresztnevek propagálása.

Megállapítható, hogy ez az indirekt nyelvpolitika is erősen képes hatni az egyének 
nyelvhasználatára, valamint befolyásolni tudja a nyelvről való gondolkodást is.

JEGYZETEK
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