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„I bin a Ungarin" 
mondta a 86 éves sváb asszony

Bevezetés
A kisebbséghez tartozó személyek már gyermekkorukban kapcsolatba kerülnek a hi
vatalos nyelvvel, általában tanulják azt az iskolában, olvassák a feliratokon, az árucik
kek ismertetőin, ezen a nyelven (is) hat rájuk a sajtó, az irodalom, s persze a rádió és a 
televízió. Ennek eredményeként a kisebbséghez tartozó személyek rendszerint már gyer
mekkorban elsajátítják az ország hivatalos nyelvét, a többségi etnikum nyelvét, s hasz
nálják ezt a nyelvet, amikor a helyzet úgy kívánja. Ezzel azonban gyakran együtt jár, 
hogy életük egyes szféráiból kiszorul, úgyszólván kikopik az anyanyelvük, sőt bizo
nyos körben, főként szakmai területeken esetleg már el sem sajátítják ezt a nyelvet. Ha 
ez a folyamat elér egy kritikus pontot, bekövetkezhet előbb a „felcserélő kétnyelvű
ség”, majd a nyelvcsere, a nyelvi identitás megváltozása is. Ez a nyelvi asszimiláció 
nem szükségszerű ugyan, de igen jellemző.

Szülőfalum, Nagynyárád beilleszkedik a „nemzetiségi jellegű községek” sorába 
(Kiss 1955: 192), de a köztudatban úgy él, hogy „svábok lakják”. írásomban abban az 
értelemben fogom használni a „sváb” szót, ahogyan azt Hutterer Miklós (1986:318) 
meghatározta: „A török hódoltság utáni német telepesek »sváb« elnevezése csupán ál
talánosítás, amely etnikailag elsősorban frank és bajor csoportokat takar, annak elle
nére, hogy a telepesek maguk is többnyire átvették ezt a megjelölést. (...) A magyaror
szági németségnek csak elenyésző töredéke sváb: néhány falu, Szatmár, illetve Pécs 
térségében és Hajós a Duna mellett. (...) A mai Magyarország területén beszélt német 
nyelvjárások nagyobb része a bajor-osztrák csoporthoz tartozik (Nyugat-Magyarország, 
Dunántúli-középhegység, ideértve Budapestet és környékét is).”

A Baranya megye déli részén, Pécstől mintegy 30 km-re fekvő Nagynyárád nyelvjá
rása voltaképpen az úgynevezett „fuldai nyelvjárás”, mellyel már számos tanulmány 
foglalkozott (Katharina Wild 1982; Ida Hambuch 1981). A továbbiakban azonban - 
alkalmazkodva a bevett elnevezéshez - svábnak fogom nevezni a községben használatos 
nyelvjárást, megkülönböztetve ezzel az irodalmi némettől, amelyet az iskolában taníta
nak, amelynek írásbeli formája van, és amely a tömegkommunikációban is használatos.

Az említett megállapítás, hogy a községet „svábok lakják”, statikus értelemben már 
nem felel meg teljesen a valóságnak - pontosabb Kiss Jenő (1995) meghatározása, 
miszerint a község „nemzetiségi jellegű”. A község lakosságának száma 1980-tól fo
kozatos csökkenő tendenciát mutat. (Evente átlagosan 10 lakóval kevesebb él a falu
ban.) Ez Nagynyárád esetében nem annyira a faluból való kivándorlás vagy az urbani
záció (a közeli Mohácsra való költözés), mint inkább a halálozás következménye. A 
községben 1989 és 1998 között 226 bejelentkezés és 237 kijelentkezés történt, mely-
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nek különbsége 11 fő. Ez a csökkenés messze alulmarad a halálozás és születés közti 
számból keletkező lakosságcsökkenésnek, mely 90 főt jelent a megjelölt tíz év során.

A nemzetiségi lakosság számának megállapítása eddig többnyire becslés alapján 
történt, mivel a nemzetiségi hovatartozás nem olyan objektív kategória, amelybe az 
egyént néhány kritérium alapján egyértelműen be lehet sorolni. A nemzetiségi hova
tartozás kritériumai közül mindazonáltal a legfontosabb és legszembetűnőbb a nyelv
használat, de nem elhanyagolható tényezője az egyén kulturális igénye és gyakorlata, 
a származás, valamint az a jog, hogy valaki egy bizonyos nemzetiséghez tartozónak 
érezze és vallja magát.

A Magyar Köztársaság kisebbségi nyelvekkel kapcsolatos politikájának meghatá
rozó eleme - az alkotmány mellett - a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló, 
módosított 1993. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: kisebbségi törvény), amely - 
egyéb jogaik mellett - meghatározza a kisebbségi közösségek nyelvi jogait. A kisebb
ségi törvény bevezetőjében a következő megfogalmazás szerepel: „A Magyar Köztár
saság területén élő, magyar állampolgárságú nemzeti és etnikai kisebbségek nyelve, 
tárgyi és szellemi kultúrája, történelmi hagyományai, valamint kisebbségi létükkel 
összefüggő más sajátosságaik egyéni és közösségi önazonosságuk része. Mindezek 
különleges értékek: megőrzésük, ápolásuk és gyarapításuk nem csak a nemzeti és et
nikai kisebbségek alapvető joga, de a magyar nemzet, végső soron pedig az államok 
és nemzetek közösségének érdeke is.”

A magyarországi szabályozásban a „Regionális vagy kisebbségi nyelvek európai 
Chartájáéban (az Európa Tanács 1992-ben elfogadott alapdokumentumában) használt 
„regionális vagy kisebbségi nyelvet beszélő személy” definíciójától eltérően a „nem
zeti és etnikai kisebbséghez” tartozás alapján definiálják a nyelvi jogok alanyát. A ki
sebbségi törvény 42. §-a értelmében 13 olyan nyelv van, amely a Magyarországon élő 
kisebbségek által használt nyelvnek számít, közülük az egyik a német.

Szerettem volna viszonylag objektív módon megtudni, hogy valójában mennyi a 
község nemzetiségi lakosságnak száma. A kérdőíves vizsgálat első felében, melyet 2000 
őszén és telén végeztem egy családszociológiai kutatómunka után, azt próbáltam ki
deríteni, hogy hány ember és milyen mértékben képes használni a mindennapos kom
munikációban a sváb nyelvet. Azonban 2001 telén további vizsgálatokat kellett elvé
gezni ahhoz, hogy az is kiderüljön, hogy ezt a potenciált az emberek mennyire hasz
nálják ki, milyen mértékben élnek a lehetőséggel, hogy közlési igényeiket több nyelven 
is ki tudják elégíteni. Itt lehetőségem nyílt annak kiderítésére is, hogy mely tényezők 
befolyásolják az egyik, illetve a másik nyelvi kód választását a nyelvhasználat során.

Azt a csoportot választottam ki a községben, amelynek kommunikációs eszközként 
a német nyelvjárás is rendelkezésre áll. Olyan kérdőívet készítettem, melynek segítségé
vel megpróbáltam feltérképezni az érintett emberek családi és nyilvános nyelvhaszná
latát is, a kiválasztott többgenerációs 10 sváb család tagjaival készített interjúk pedig 
lehetőséget adtak a rendelkezésre álló nyelvi kóddokkal szemben tanúsított érzelmi 
beállítottságok kiszűrésére és ezáltal a nyelvhasználatot befolyásoló tényezők feltér
képezésére.

A kapott eredményeken keresztül tetten érhető a családon belül az asszimiláció 
folyamata és jelenlegi mértéke. A magyarországi németek asszimilációja ugyanis nagy 
léptekkel halad előre (Bradean-Ebinger 1999).

A Magyarországon élő német nemzetiségű lakosság számának megállapításához
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nem elegendő csak a népszámlálási számadatok figyelembevétele, szükséges hozzá a 
történelmi háttér ismerete is. Ez utóbbi alapján fedezhető fel a számok mögött meghú
zódó valóság: a német nemzetiségű egyén félelme az államhatalomtól. A II. világhá
ború utáni kitelepítések arra késztették a németeket, hogy megtagadják nemzetiségi 
hovatartozásukat. Ma már legfeljebb az idősebb korosztály körében figyelhető meg ez 
a tendencia; a fiatalok bátran merik vállalni nemzetiségi azonosságukat.

Ez számokban a következőképpen írható le. 1941-ben Magyarországon 477 057 
ember vallotta német anyanyelvűnek magát, mely adatot alapul véve 1941 és 1949 kö
zött 177-230 ezer embert telepítettek ki Németországba. A visszavándorlást és a ma
gyarországi német nemzetiségi, II. világháborús emberveszteséget figyelembe véve kb. 
157-230 ezer német nemzetiségű magyar állampolgár maradt az országban. A KSH 
1955-ben elvégezte a német anyanyelvűek fel térképezését az országban, és az 1930- 
as és 1941-es adatokat alapján, figyelembe véve a kitelepítéseket, a háborús vesztesé
geket, az asszimilációt és a német nemzetiségre jellemző népességi folyamatokat is, 
220 ezer német anyanyelvű személyt állapított meg az adott évre Magyarországon 
(Kiinger 1993: 75).

Az utolsó magyar népszámlálás csaknem háromszor annyi német nemzetiségű sze
mélyt mutat ki, mint tíz évvel korábban, és növekedésük anyanyelv szerint is elég fi
gyelemre méltó. Míg a hazai nemzetiségi szervezetek becslései szerint Magyarorszá
gon 200-250 ezer német él, néhány olyan empirikus vizsgálat alapján, amelyeket el
sősorban azokon a településeken végeztek el, ahol jelentősebb a német ajkúak száma, 
illetve aránya, számuk 95 000 fő (Bradean-Ebinger 1990).

Ez a tény is jól bizonyítja, hogy a népszámlálási adatok semmiképpen nem megbíz
hatóak - főként nem az asszimiláció szempontjából. Bár a 2001. évi népszámlálás kér
dései már közeledtek kissé a „Regionális vagy kisebbségi nyelvek európai Chartájáéban 
megfogalmazott „regionális vagy kisebbségi nyelvet beszélő személy” meghatározás
hoz. Ugyanis a - lényegében a kisebbségi törvényben megfogalmazott - kisebbséghez 
való tartozás szabad és önkéntes megvallása alapján született addigi adatokhoz képest 
a nyelvhez és a kultúrához már nem kizárólagosan kötődők megjelenésével lényegesen 
pontosabb képet kaphatunk arról, hol és hányán kötődnek egy-egy kisebbség nyelvé
hez és kultúrájához. A köztudatban azonban mind a mai napig Magyarországon és 
külföldön is a 250 ezres becsült adat él. A jövőben az ilyen számok a területi bontás 
alapján tovább pontosíthatók annak érdekében, hogy megállapítsák: a kormánynak mely 
régiókra kell koncentrálnia kisebbségpolitikájának alakítása, fejlesztése során.

Miért állítom mégis azt, hogy a magyarországi németség nagy mértékben asszimi
lálódik és halad a többségbe való beolvadás felé?

Teszem ezt egyrészt azért, mert a magyarországi németek körében végzett több 
nyelvhasználati és identitási kutatás is beszámol erről a tényről. Például egy 1983/84- 
ben és 1993/94-ben ugyanazokon a településeken lefolytatott, kiterjedt szociolingvisz- 
tikai vizsgálat (Bradean-Ebinger 1984-1994) alapján a következő fejlődési tendenciát 
lehet megállapítani: a családban a német használata 35 százalékról 15 százalékra csök
kent, míg a magyar használata 22 százalékról 67 százalékra nőtt. Mindkét vizsgálat 
(nyelvhasználati és identitási) azt mutatja, hogy a magyarországi németek többsége 
részben az előrehaladott asszimiláció következtében, részben az utóbbi évek politikai 
fejleményei folytán kettős identitásúnak vallja magát - mind nyelvi, mind szellemi 
értelemben.
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Az asszimiláció azonban nemcsak a nyelvhasználati változásokkal magyarázható, 
hanem általában véve azoknak a szemmel látható jellegzetességeknek az eltűnésével 
is, amelyek a svábokat megkülönböztetik a magyar többségi nemzettől.

A község jelenlegi jellemzői
A község lakosságának túlnyomó többsége mezőgazdasági termeléssel és állattenyész
téssel foglalkozik főként otthoni gazdaságokban.

A kérdőíves vizsgálat alapján 117 fő ingázik naponta (az iskolásokat is beleértve) 
munkahelye és lakóhelye között, 18 személy pedig hetente. Az az egyén, aki napjai
nak nagy részét más nyelvi környezetben tölti el és alkalmazkodik az ottani többségi 
nyelvhasználathoz, természetes, hogy elhagyja azt a nyelvet, amelyiken kevésbé tud 
kommunikálni.

A községtől 15 km-re fekvő Mohács a VOLÁN buszjárataival (munkanapokon 7 
járat) 20 perc alatt megközelíthető, ami az ingázásnak rendkívül kedvez. Pécsre mind
össze két közvetlen buszjárattal rendelkezik a község, azonban a hét percre fekvő szintén 
svábok által lakott Bolyról félóránként indul buszjárat a megyeszékhelyre. A falunak 
vasúti megállóhelye is van, amely mindkét várossal összeköti a községet.

Magyarországon a jogi rendszer sokkal több lehetőséget biztosít a kisebbségek 
nyelvének használatára, mint ami gyakorlatilag megvalósul. A községben azonban az 
1990. évi önkormányzati választások idején a lakosság háromtagú kisebbségi önkor
mányzatot választott, mely azóta is létezik a faluban. A nemzetiségi lét és identitás 
megőrzésének szándékára utal az a tény, hogy nemzetiségi óvoda (Szieber 1995:128- 
31 ) és kéttannyelvű általános iskola működik a településen. A német és a magyar ezen
kívül külön tantárgy is. A tanulók a heti órakeret 50 százalékában tanulnak németet s 
németül. A nyelvórák mellett a népismeret, környezetismeret és a készség-tantárgyak 
oktatása folyik német nyelven. A község továbbá több német és osztrák partnerkap
csolattal rendelkezik, ami pozitív irányban befolyásolja a német nyelvhasználatot, is
kolai cserék révén pedig motiválják a gyerekek (irodalmi) német nyelvtanulását.

Az anyanyelv használatának és az identitásnak egyik legfontosabb intézménye az 
egyház volt. À község lakossága a betelepítés óta szinte kizárólag római katolikus val- 
lású. Az egyházközségben 882 a katolikus vallású és mindössze 30 fő református, akik 
Mohácson gyakorolják vallásukat. A Római Katolikus Plébániahivatal adatai szerint 
minden német családból származó egyén katolikus a faluban.

A község története
A falu története folyamán többször elnéptelenedett - a tatárjárás ideje, török uralom -, 
majd a háborús pusztítások után újra benépesült. Jelenlegi „kétnemzetű” arculatát az 
1720-as években nyerte el, amikor az első kizárólag katolikus német családok települ
tek be a faluba a németországi Fulda környékéről.

A német telepesek érkezése előtt a falut 1554-től kezdve néhány magyar család (27) 
lakta, majd a török időkben szerbeket (rácokat) telepítettek a magyarok üresen hagyott 
házaiban, akik lassan kihaltak vagy elhagyták a falut.

A magyarokat a II. világháború után, 1947-ben telepítették az 1946-os és 1947-es 
német kitelepítés áldozatává vált német családok üres házaiba. A magyarok a Felvi-
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dékről érkeztek; katolikusok éppúgy voltak köztük, mint reformátusok. így kezdetben 
a nemzetiségi ellentét mellett a vallási elkülönülés is jellemezte a falu lakosságát.

A település nemzetiségi tagolódása nem jelentett földrajzi elkülönülést, hiszen egy
részt a később betelepített magyar családok nem építettek új házakat a fenti okok mi
att, másrészt pedig nem minden német családnak kellett elhagynia otthonát. A magyarok 
és németek házai így egymás mellé estek. A ki- és betelepítési folyamat végeredmé
nyeképpen gyengült a német kisebbség identitása, kulturális kötődése; az asszimiláció 
felgyorsult.

A vizsgálati módszer
A következő kérdésekre kerestem a választ: 1) Szám szerint hányán vannak a község
ben, akik még tudnak svábul? 2) Milyen összetételű a svábul tudó és az azt használó 
réteg?

A kérdések megválaszolásához eszközként a kérdőívet használtam, ugyanis nagy 
mennyiségű adat felvétele volt a cél. Technikai okokból (1 fő időközben meghalt, 1 fő 
súlyos betegsége; 4 fő nem tartózkodott otthon) a százszázalékos adatfelvétel nem volt 
megvalósítható. A kérdőívet a 0-3 éves gyermekeken kívül mindenkihez eljuttattam, 
akinek legalább az egyik nagyszülője német származású. A lakosság 581 sváb szár
mazású lakójából (az összlakosság 63 %-a) 562 fő 3 éven felüli, akik közül az említett 
okokból 556 főt tudtam „kikérdezni”. Tehát a sváb lakosság 95 %-ára vonatkozóan 
rendelkezem pontos adatokkal. A 2 % cigány és az összlakosság 35 %-át kitevő felvi
déki származású lakosság sváb nyelvhasználatát a vizsgálatnál figyelmen kívül hagy
tam, ugyanis a községet igen jól ismerve nem tudok példát arra, hogy valaki bármi
lyen okból (üzleti, társadalmi, politikai stb.) néhány szó vagy kifejezés kivételével rend
szeresen használná a helyes német tájnyelvet.

Eredmények
1. Nyelvtudás
A nyelvtudás a vizsgálat egyik kulcskérdése, amely a kérdőíven konkrét kérdés for
májában szerepel.

1. Táblázat „Melyik nyelvet milyen fokon érti és beszéli?"

Nagyon jól Jól Rosszul Egyáltalán 
nem

Érti 103 (18,5%) 352 (63,3%) 97 (17,4%) 4 (0,7%)

Beszéli 98(17,6%) 111 (19,9%) 137 (24,6%) 210(37,7%)

Tehát Nagynyárád német nemzetiségű lakosságának (az összlakossága 63%-a), pon
tosabban a megkérdezettek (556 fő) 38 %-a állította magáról, hogy egyáltalán nem tud 
semmit svábul. Ebből azonban csak 0,7 % nem érti a nyárádi tájnyelvet. A német nem
zetiségű közösségnek majdnem fele, 47 %-a állította, hogy ha rosszul is, de valamennyit
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ért és tud svábul. A „nagyon jól értők és beszélők” a nyelvközösség 36%-át alkotják 
Nagynyárádon.

A kérdést és a választ tudatosan leegyszerűsítettem, mert a probléma részletes elem
zése meghaladná a beszámoló kereteit. Problémát jelent egyrészt, hogy ki milyennek 
ítéli a saját nyelvtudását. A nyelvtudás objektív mérését nem lehet ilyen vizsgálatban 
megoldani, ezért a megkérdezettek szubjektív ítéletére kell hagyatkozni. Továbbá nem 
léteznek olyan kritériumok sem, amelyek alapján egy-egy személyt egy bizonyos nem
zetiséghez tartozónak lehetne nyilvánítani.

Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a nemzetiségi nyelv tudása a nemzetiségi 
tudatnak egyik legfontosabb összetevője, ugyanakkor nem kizárólagos feltétele - fő
ként napjaink erőteljesen mutatkozó nyelvi asszimilációs folyamatait ismerve nem az.

2. Nyelvhasználat

2. Táblázat. „Melyik nyelvet használja a leggyakrabban?" 
magyar - sváb - irodalmi német

magyar sváb magyar és sváb

443 (79,6%) 51 (9,1%) 62 (11,1%)

Ezzel tulajdonképpen választ is kaptunk arra a kérdésre, hogy milyen nyelven beszél
nek napjainkban az emberek Nagynyárádon: 88 % beszél magyarul (az összlakossá
got véve figyelembe), 12 % pedig svábul, ebből 13,6 % használja gyakrabban a svá
bot, mint a magyart. Ebből a megállapításból figyelemre méltó következtetést csak akkor 
tudunk levonni, ha összevetjük a nyelvtudással. 209 fő mondta magáról, hogy nagyon 
jól, illetve jól beszél svábul és 455 ember pedig azt állította, hogy nagyon jól, illetve 
jól érti a helyi tájnyelvet - tehát képes lenne mindennapi kommunikációja során túl
nyomórészt ezt a nyelvet használni. Közülük 443 (79,6 %) mégis a magyar nyelvet 
használja leggyakrabban. Ennek okait a későbbiekben részletesen kifejtem.

3. Anyanyelv
3. Táblázat. „Melyik nyelvet tanulta elsőként az édesanyjától?" 

magyar - sváb

magyar sváb magyar és sváb

423 (76%) 76 (13,6%) 57 (10,2%)

Tehát 133 fő (23,9 %) vallotta magáról, hogy sváb anyanyelvű, mégis ennek a közös
ségnek csak a fele (12 %) beszéli a svábot gyakrabban a magyarnál.

Itt konkrétan a számok tükrében is tetten érhető a nyelvváltás. A nyelvhasználat
nak a magyar irányába történő eltolódását mutatja az a számadat is, mely szerint a 209 
svábul nagyon jól, illetve jól tudó ember közül csak 61 fő (9,1 %) használja leggyak
rabban a svábot, 62 ember (11,1 %) pedig mennyiségileg körülbelül egyforma gyako
risággal használja a tájnyelvet és a magyart. A svábul tudók (nagyon jól és jól beszé
lők és értők (83 százaléka a magyart használja leggyakrabban. Mivel ez nem magya
rázható a nyelvtudás hiányával, okait máshol, külső körülményekben kell keresni 
Nagynyárádon.
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A nyelvhasználatot befolyásoló, 
az egyéntől független körülmények
1. Történelmi események. A II. világháborúért Magyarországon a német nemzetiséget 
is felelősnek kiáltották ki, kitelepítéssel és elnyomással akarták kollektiven megbün
tetni a svábokat. A kitelepítés és betelepítés borzalmait a nagynyárádiak is átélték. 82 
sváb családot (330 személyt) telepítettek ki, akik helyére 83 felvidéki magyar család 
(kb.330-340 személy) került a faluba 1947 szeptembere és 1948 októbere között. Az 
1947. szeptember 5-én kezdődő második kitelepítési hullámban elhurcolt német nem
zetiségűek közül a legtöbben (185 fő) egy év múlva visszaszöktek a községbe. Ők 
ugyanis a kitelepítés után Németország keleti részére kerültek. Származásuk és anya
nyelvűk bevallásához azt követően félelem tapadt. A kitelepítés, deportálás rémképe 
mindenkire jellemző, politikai hovatartozástól függetlenül. A kollektív büntetés sztá
lini gyakorlatának emléke mindmáig él a nagynyárádi svábokban. A meghurcoltatás 
sokkhatása hozzátartozik a sváb származású, főként idősebb népréteg neurózisához, 
amely átélte az eseményeket.

Az a tény, hogy az 1990. évi népszámlálás alkalmával ötven fővel kevesebben val
lották sváb (német) anyanyelvűnek magukat, mint ebben a kérdőíves vizsgálatban, 
egyrészt a személyemnek szóló bizalomnak tudható be, másrészt viszont azzal is ma
gyarázható, hogy a népszámlálás a németet adta meg választási lehetőségként. Sok 
ember ekkor az irodalmi németre gondolt, mert a svábok köztudatában az él, hogy az 
otthoni nyelvjárás és az irodalmi nyelv nagyon messze van egymástól. így sokan in
kább a magyart adták meg anyanyelvként.

Az álmok sokszor árulkodnak az identitásról, anyanyelvről. Az egyik interjúalanyom, 
egy 57 éves férfi elmondta, hogy álmaiban többször megjelenik az a motívum, amikor 
nagyapja svábul szólítja fát vágni, nagyanyja svábul babusgatja vagy szülei svábul 
szidják. A férfi ma már gyakrabban használja a magyart, magyar nőt vett feleségül, 
viszont 1946-ban még nem tudott magyarul. 88 éves édesanyja elmondta, hogy a ka
tonák elől mindig elzárták a gyereket, nehogy megszólaljon és kiderüljön, hogy sváb. 
Az 57 éves férfi számára németsége félelemmel, ugyanakkor büszkeséggel teli érzés 
is, mindehhez pedig némi szégyen is hozzájárul nevének magyarosítása miatt. Sváb 
identitásának letéteményesei gyermekei, lánya, fia és unokái, akik mind jól beszélnek 
németül - azaz jól beszélik a német irodalmi nyelvet.

2. Ezzel eljutottunk a nagynyárádi sváb nyelvhasználatot befolyásoló második té
nyezőhöz: értékítélet, presztízs, attitűd. Sokak véleménye szerint - ahogy ez az interjúk
ból is kiderült - a sváb nem elegáns, hanem éppen ellenkezőleg, „parasztos”, nem le
het vele messzire jutni, csak a ház körüli, egyszerű, „falusi” dolgokról lehet ezen a nyel
ven beszélgetni. Presztízse a magyarhoz képest alacsony - volt! -, sok szülő inkább 
magyarul tanította meg gyermekét, hogy társai ki ne nevessék. A magyar nyelv be
folyásának növekedése az országban és a környéken a nagynyárádi sváb kisebbséget 
is arra kényszeríti - még akkor is, ha a mai napig a többséget alkotja a községben -, 
hogy inkább feladja magát, ha nyelvi öntudata konfliktusok forrása lehet.

3. Mobilitás és urbanizáció. Ez a folyamat nemcsak Nagynyárádra, hanem egész 
Európára jellemző. Főleg a helyi termelőszövetkezet zsugorodása és megszűnése nap
jainkban meggyorsítja a mezőgazdasági termelés csökkenését, azonban a kisgazdaságok 
léte a faluban lassítja ezt a folyamatot. A környező falvakban és a városban való napi 
ingázás, a középiskolás ifjak napi távolléte, illetve az a tény, hogy autóval (mellyel né-
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hány család kivételével mindenki rendelkezik a községben) 10-20 perc alatt Mohácson 
vagy a környező falvakban lehetnek a emberek, azt eredményezi, hogy egyre inkább 
kiszakadnak eredeti nyelvi környezetükből. A fiatalok könnyen találnak maguknak 
házaspárt máshol, már nem fektetnek súlyt arra, hogy a svábok egymás között háza
sodjanak.

4. Nyelvsziget-helyzet. Ez a tényező sem csak Nagynyárádra és az itt élő svábok 
nyelvhasználatára igaz, hanem általában a magyarországi német nyelvjárásokra. Ezek, 
mivel a nagy német nyelvterületről elszakadt részek, és kapcsolatban állnak az „anya
nyelvterülettel”, tipikus példái a nyelvszigetnek. Magyar nyelvi környezetbe vannak 
beágyazva, és a hivatalos nyelv is a magyar, amely minden tekintetben különbözik 
magától a német nyelvtől, mert nem az indoeurópai, hanem a finnugor nyelvcsaládba 
tartozik.

A nyelvszigetek nyelvi közösségének tagjait általában kétnyelvűség (bilingvizmus), 
jellemzi, ha a személy mindkét nyelvet használja bármely kommunikációs helyzetben. 
Ez a nyelvhasználat lehet funkcionális (diglosszia) is, amikor mindegyik nyelvnek 
megvan a közmegegyezésen alapuló általánosan elfogadott használati területe (Fergusan 
1959:327).

A felmérés eredménye szerint Nagynyárádon is ezt a helyzet alakult ki:

4. Táblázat. „Hol beszél svábul olyan emberekkel, 
akik tudnak svábul?"

Hol? Pontérték
otthon 47
az utcán 38
a boltban 20
a postán 9
az önkormányzatnál 7,5
a templom előtt 36,5
a munkahelyen 14,5

Megjegyzés: A válaszokhoz (N=72) pontérték rendeltem: 
többnyire = 1 pont; néha= 0,5 pont.

5. A táblázatból egyértelműen kiderül, hogy a sváb nyilvános helyekről kiszorulóban 
van. Formális helyzetekben nem használják egyrészt azért, mert a magyar a hivatalos 
nyelv az országban, másrészt pedig azért, mert ez a nyelvi kód nem alkalmas a formá
lis közlési igények kielégítésére, nincs meg hozzá a szókincse. Hiszen a nyelvjárás a 
XVIII. században kiszakadt eredeti német nyelvi környezetéből, Magyarországra ke
rülve pedig a magyar vette át az irodalmi nyelv szerepét. Az anyaországtól való távol
ság pedig azt jelentette, hogy a nyelvjárásnak nem volt mihez igazodnia. Feladata ki
merült a mindennapi élet anyagi természetű dolgainak megnevezésében és leírásában. 
Napjainkra annak vagyunk tanúi, hogy az irodalmi nyelvek, miután a kisebbségi okta
tásban már a nyelvújítások eredményeit tartalmazó irodalmi nyelveket oktatják, foko
zatosan biztosítják a helyi regionális kisebbségi nyelvjárásokat.

2002-ben elfogadták a Magyar Köztársaság kormányának a „Regionális vagy ki
sebbségi nyelvek európai Chartájá”-ban vállalt kötelezettségeinek végrehajtására vo
natkozó második időszaki jelentését. Mindazonáltal a Magyar Köztársaság csak azok-
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nak a kisebbségeknek a nyelvével kapcsolatosan vállalt kötelezettségeket a Charta 
harmadik része vonatkozásában, amelyek bizonyos földrajzi vagy létszámbeli okok
ból kiépített struktúrával rendelkeznek az anyanyelvű oktatás és a kulturális élet terén. 
Ide tartozik a német nyelv is, melynek védelméért a kormány kötelezettséget vállalt.

Az ilyen alacsony presztízsű nyelv félreáll, míg helyét a magasabb presztízsű nyelv 
foglalja el, a nyelvi közösség tagjai nyelvváltáson mennek keresztül, és az alacsonyabb 
presztízsű nyelv idővel kihal. Ez a folyamat persze nem robbanásszerűen megy végbe, 
hanem igen hosszú ideig, több generáción keresztül is tarthat. A folyamat kiindulópontja 
két egymás mellett élő nyelvi közösség teljes, majd fokozatosan gyengülő egynyelvű
sége, amely bilingizmussá alakul, hiszen mögötte az egymással való kommunikálás 
igénye húzódik meg. Az elején még kiegyensúlyozott a kétnyelvűség, később pedig 
külső társadalmi vagy egyéb más hatásra diglossziává fejlődik. Majd később ismét 
fokozatosan a két nyelv keveredése által a két közösség ismét eljut az egynyelvűség
hez, azonban ez már egy közös egynyelvűség. A legvégső pont: a kulturális különbsé
gek elmosódásával a kisebbség akkultúrációja megy végbe (Radó 1989). Ezt a prog
nózist támasztják alá a más magyarországi kisebbségek körében végzett szociológiai 
kutatások is (Radó 1994).

5. Táblázat Kor és nyelvtudás

A svábul tudó réteg szociális összetétele

Korcsoport Egész minta (556) Svábul tudók (209)

83 év fölött
(szül. 1915 előtt) 3 fő (0,53%) 3 fő (100%)

83-74 év
(szül.1915-1924 köz.) 12 fő (2,15%) 12 fő (100%)

73-53 év
(szül.1925-1945 köz.) 109 fő (19,6%) 73 fő (66,97%)

52-38 év
(szül. 1946-1960 köz.) 134 fő (24,1%) 51 fő (38,05%)

37-24 év
(szül.1961-1967 köz) 125 fő (22,48%) 39 fő (31,2%)

23-15 év
(szül. 1975-1983 köz) 107 fő (19,24%) 23 fő (21,49%)

15-3 év
(szül. 1983 után) 66 fő (11,8%) 8 fő (12,12%)

Az eredményekből kitűnik, hogy 1945, a háború befejezése fordulópont a nyelvtudás 
és a kor kapcsolatában. Az 1945 előtt született korosztályok esetében magasabb a svá
bul tudók aránya, mint az utána születetteknél. A másik kulcsfontosságú évszám: 1960. 
Ettől az évtől kezdve nagy csökkenés mutatkozik meg a svábul tudók számában. Az 
arányok átbillenésében politikai és mobilitási, illetve urbanizációs okok játszottak sze
repet Nagynyárádon.
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6.Táblázat. Nem és nyelvtudás

Egész minta (556) Svábul tudók (209)

Férfi 243 (43,7%) 99 (47,36%)

Nő 313 (56,29%) 110(52,63%)

A nem és a nemzetiségi nyelv tudása, illetve megőrzése között nincs ok-okozati kap
csolat az adatok tanúsága szerint. A nők magasabb aránya a svábul tudók között a 
demográfiai kutatások által igazolt, a nem és az életkor között fennálló összefüggés 
eredménye: mivel a nők várható életkora magasabb, nagyobb számban vannak jelen 
az idősebb korosztályokban.

7. Táblázat. A jelenlegi munka jellege és a nyelvtudás

Egész minta (556) Svábul tudók (209)

Szellemi 217 (39,02%) 42 (20,09%)

Fizikai 339 (60,97%) 167 (79,9%)

A jelenleg inkább fizikai jellegű munkát végzők aránya a svábul tudók között több mint 
80 %, míg az egész mintában 60 % körül mozog. Ennek oka abban rejlik, hogy a fizi
kai jellegű munkát végzők kevésbé szakadnak el az eredeti környezetüktől, könnyeb
ben találnak munkát helyben, és közlési igényeiket a sváb is ki tudja elégíteni. Elkép
zelhető azonban egy másik ok is, amely az adatok torzulását jelentené: valószínűleg a 
nyugdíjasok és háztartásbeliek a fizikai, míg a tanulók a szellemi kategóriába kerül
tek. Az értelmiségiek, szellemi munkát végzők - a helyben dolgozó pedagógusok, a 
papot, az orvost, a védőnőt és a hivatalokban dolgozókat leszámítva - környező falvak 
hivatalaiban, vagy a közeli Mohácson végeznek szellemi tevékenységet, és munkahe
lyük kizárólagos nyelve a magyar.

Összegzés
A kérdőív segítségével összegyűjtött számadatokat és szociológiai jellemzőket egybe
vetve megállapítható, hogy az életkor játssza a legfontosabb szerepet a nagynyárádi 
német nemzetiségi lakosság asszimilációjában.

A II. világháború után született generációk nyelvileg magas asszimilációt mutat
nak. A 2000 őszén a községben végzett szociológiai vizsgálataim, a kiválasztott min
tával készített interjúk, valamint - helybeli lévén - személyes tapasztalataim alapján 
elmondhatom, hogy az utóbbi időben bizonyos identitáserősödés figyelhető meg a fi
atalabb generációnál. Országos szinten is igazolták a 2001. évi népszámlálási ada
tok, hogy a német kisebbségi kulturális értékekhez és hagyományokhoz való kötődés 
magasabb (88 ezer) a nemzetiségi bevallásnál (62 ezer). Nagy változások történtek 
például az iskolai és óvodai közegben. Ezek persze pozitívan befolyásolják a német 
irodalmi nyelv fejlődését, a tájnyelvnek azonban kevés szerep jut. A legnagyobb vál
tozás azonban a médiában történt, ahol megnőtt a német adók nézettsége, ami azon
ban megint tulajdonképpen független a sváb nyelvhasználattól, és leginkább az iden
titás-megőrzés és -azonosság forrása.
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A nagynyárádi svábok kétnyelvűsége inkább receptívnek (passzívnak) mondható, 
kivált a középső és fiatal generációnál. A nyelvhasználat erős egyoldalú dominanciát 
mutat a magyar nyelv javára. A nyelvjárás teljesen a privát szférába szorult, de az idős 
generáció kihalásával lassanként ebben az állapotban is megszűnik majd.

A jelenlegi helyzet kialakulásában több tényező is közrejátszott Nagynyárád eseté
ben, mint például a nyelv gyenge kapcsolata a német irodalmi nyelvvel, a politikai nyo
más, a megfelelő nemzetiségi oktatás hiánya, a mobilizációs folyamatok. A nagynyárádi 
sváb családból származó fiatalok sváb identitástudatának erősödése, németországi és 
osztrák partnerkapcsolatok kialakítása és ápolása, a régi sváb hagyományok folyama
tos felelevenítése (Márton-napi búcsúfa állítása, lakodalmas játék, sváb népdalok ének
lése és táncok előadása, közös rétessütés), vagy akár a két tannyelvű oktatás és óvodai, 
iskolai nevelés késleltei ugyan a nyárádi német tájnyelv eltűnését, azonban meggyő
ződésem, hogy semmiféle nyelvművelő, illetve nyelvfejlesztő tevékenység nem képes 
tartós eredményt elérni - még akkor sem, ha nyelvészek, nyelvművelők vagy szocio
lógusok tesznek ennél „szakszerűbb” intézkedéseket. A nyelv fejlődése ugyanis a 
társadalom fejlődéséhez kötött, annak az eredménye, és az emberek sorsát tükrözi, így 
érdemlegesen - sajnos - nem befolyásolhatjuk a nyárádi sváb nyelvjárás alakulását sem.

Az ország mai területén megtelepedett kisebbségek integrációja, majd beolvadása 
a többségi nemzetbe az évszázadok során hol gyorsabb és erőszakosabb, hol pedig 
lassúbb és központilag kevésbé erőltetett volt. A II. világháború utáni kényszerű kite
lepülés, illetve önkéntes áttelepülés alapvetően rombolta a kisebbségi közösségeket. 
A folyamat végeredményeképpen gyengült szinte valamennyi hazai kisebbség identi
tása, kulturális kötődése, valamint oktatási bázisa, és felgyorsult az asszimiláció. Bár 
a rendszerváltozás előtti kisebbségpolitika elismert néhány kisebbségi közösséget - ezek 
mindegyike jelenleg a Charta hatálya alá tartozik - és látszólag támogatta a kisebbségi 
kultúrák átörökítését, az oktatási bázis megteremtését, valós intézkedések hiányában 
azonban lényegében folytatódott a kulturális beolvadás, a kisebbségi nyelvek szerepé
nek csökkenése, illetve a kisebbségi identitás felszámolása.

Ennek következménye, hogy mára a Magyar Köztársaság területén élő kisebbsé
gek nagyobb része kettős vagy többes kulturális kötődéssel rendelkezik. A magyar 
nyelvhez és kultúrához való kötődésük csaknem olyan erős (esetenként erősebb), mint 
az eredeti nemzeti kisebbségi nyelvükhöz és kultúrájukhoz való kötődés.
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Függelék
KÉRDŐÍV

A válaszokat kérem, jelölje meg a lapon!

1. Nem:
2. Kor:
3. Foglalkozás:
4. Munkahely:
5. Nagynyárádi születésű - e? Igen Nem
6. A községbe való költözés ideje:
7. Nemzetisége:
8. Melyik nyelvet milyen fokon érti és beszéli?

nagyon jól jól rosszul egyáltalán nem
beszéli érti beszéli érti beszéli érti beszéli érti

Angol
Német irodalmi
Sváb
Orosz
Francia
Egyéb

9. Melyik nyelvet használja leggyakrabban?
MAGYAR - SVÁB - NÉMET (irodalmi)
10. Melyik nyelvet tanulta elsőként az édesanyjától?
MAGYAR-SVÁB
11. Hol beszél svábul olyan emberekkel, akik tudnak svábul?

Hol? Többnyire Néha Soha
otthon
az utcán
a boltban


