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(BalA haza aZ otthonosságé rzé s egyjk megjelení t je, ahol az ember iól é rzi magát, é s mikor hazafe]é átlé pi a határt, azt mondjal mindenütt jó, de legjobb
otthon,

ságot hordozó nemzettel é s 1848/49 nemzeti mozgal-

,.A haza mindig az idegen(sé g) el]enté tfoga]ma"

máVal,

sinOer),

Mive] a svábok nem alkottak homogé n nyelvi-kulturális egysé get, etnikailag meghatározható öSszetartozástudatuk a falujuk határában a legtöbb esetben Vé get iS
é rt. A szül falun ,,tú lmutató köt dé sek é s kapcsolatok
magyarok" Voltak (Seewann). A svábok a katolikus val,
lásgyakorlás é s a közös törté ne]mi sors vállalásának bázisán - a XIX, században mé ly gyökereket eresztettek a
Duna-medencé ben, Szé les együtté lé sikonszenzust a]akí tottak ki a többsé ggel aZ é letvezeté S, a politikai hovatartozás é s a kö]csönös elismeré s területé n,
A xlx, században a svábok számára a kett s identitás konstrukciója nem vo]t egyé rtelm ké plet, de - a
köZöSen megé lt é S egyöntet en megí té lt törté nelmi
sorsfordulókka] együtt - el ké szí tette a talait a nemzeti azonosulás számára, Az állampo]gári státus a po]gárosodni kí vánók számára nem asszimilációs ké ny,
szerké nt, hanem asszimilálódási lehet sé gké nt jelent
meg, s í gy loialitási konfliktusok is ritkábban teí helté k
meg többsé g é s kisebbsé g kapcsolatát,
A nemzette] va]ó önké ntes azonosulás kiteliesedé Sé t
azonban nagymé rté kben hátráitatta az er szakos elmagyarosí tási gyakor]at é s az asszimi]ációs nyomás. Ezek
é ppen azt a kisebbsé get sú itották a iegé zé kenyebben,
amely a magyar államiság mellé állt (Bellé r; Weinhold).
A kiegyezé s után a magyar állam ku]turális imperializmusa é s politikai fennhatósága figyelmen kí vül hagyVa a nemzeti identitás csí rájának szerves megjelené Sé t
-, a nemzeti identitás tudáské szleté nek elsajátí tását
er szakos elmagyarosí tással akarta siettetni, A század
utolsó harmadában hozott nemzetisé gi törvé nyekkel, az
er szakos magyarosí tással kí vánták a politikai nemzet
testé be emelni, s egyú ttal az etnikaj lé t feladására
ké nyszerí tenjaz etnikai csoportokat, Bár ké tsé gtelen,
hogy ezek az er szakos asszimilálási törekvé sek inkább
a politika, mint a té nyleges gyakorlat terepé n - negatí V
gesztussá redukálódva - jelentek meg,
A magyar állampolgárság a svábok számára nem jelenti a származási é s/vagy kulturáJis különbsé gek elt né sé t,ugyanakkor nem Ielenti állampolgárság é s

nemzetisé g konfliktusát sem, A nemzettagság legitimálását az id sebb korosztályok szármára nem a származás vagy homogé nnek mondott magyar nemzeti
kultú rában való osztozás, hanem az áliampolgárság
biztosí tja, Az áJlampolgárság, a hazakeret hiányt póto], é s lehet sé get telemt Számukra egy más kulturális közegbe való beilleszkedé sre, é rzelmi azonosulásra
(é S tegyük hoZZá: asszimilációra), Dunabogdányban
magyarnak lenni az állampolgárság, a hazaszeretet
krité riumai mellett azt ielenti, hogy ,,szorqalmas állam,

polqárai a hazának", ,,mindig ezé rt az országé rt dolgoztak", é s
,,soha sem tettek ellenárs", S a kitelepí té skor nem akarták a

hazájuknak Választott é S Vallott Magyarországot elhagyni. Saiát pozití v etnikai sztereotí piáikat vetí tik rá
nemzettagságukra is, A svábok dönt en állampolgári
csoporttagsága é s nemzethez köt dé se a kutatás idejé n tapaSztaltak alapján pontosan ezt támasztja alá, A
fiatalabb generációk eseté ben az állampolgárság mellett a kulturális legitimáció is megjelenik,
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HoI a haza?
A svábok kibocsátó anyanemzete a né met, de ez az
anya az é vszázadok folytán idegenné vá]t, Amikor a
svábok elhagyták hazálukat, mé g nem volt né met
nemzet, a betelepedé s után pedig megszakadtak kapcso]ataik. A svábok hazaké pé tillet en egyé rtelm sí thet , hogy hazáiuknak az ismer ssé g é s az otthonos-

ság

a kitelepí té sek ideié n iS bizonyí tott alternativátlanság okán - Magyarországot tartiák, de a haza té rbeli kiterjedé se az ország határán belül els sorban a
sz kebb faIu-környezetet is jelenti. Az otthon iránti
é rzé seket,termé szetes kötelé keket az ember,,nem választIa, azok termé szetes adottságok". A hazáé rt való
é let felá]dozása ,,morális nagyság" (Anderson), A sváboknak a haza a mai napig választott é s Vá]asztható
kategória, de a Választott hazáé rt Való önfelá]dozás
tel jesen termé szetes számukra,
A sváboknak egy hazáiuk van, s ez egyé rtelm en
Magyarország, Elfogadását hazának é s a magyar hazaké p kialakulását az a té ny is befolyásolta, hogy a bevándorolt svábok eredeti származási helye a feledé s
homályába merült, Né metországról - mint shazáról
vagy mint anyaoí szágról - nincsenek átörökí tett emlé keik, A származási hely ké pé taz egymást köVet nemzedé kek nem rizté k meg, Az shaza ké pe valószí n -

sí thet en azé í tmosódott el a századok folyamán,
mert nem volt relevanciája (ielent sé ge - a szerk,) az
utódgeneí ációk é leté ben,Müller-GUttenbrunn szerint

a Né metországot elhagyók nem rendelkeztek semmifé le nemZeti büszkesé ggel é S összetartozástudatta ], A
kibocsátó kisebb-nagyobb né met államok nem jelentettek közöS anyaországot, A Né met Birodalom ké pe
pedig tú lságosan tág é s az em]é kezetben meg nem
rzött keret az shaza területé nek kiielölé sé hez, Sorsukat az ú j egzisztencia, az ú j otthon é s az otthonosságé rzé s megteremté Se határozta meg, .,Dunai sVábokká", ,,magyarországi né metekké " ú gy, ahogy ell t-

tünk állnak, az ú i falu, az ú j vidé k, az ú i haza alakí totta
ket- A svábok számára a törté nelem a beteiepedé Ssel kezd dik, é s a nemzetté vá]ás id szakában már
Magyarországon é ltek, Í gy sem a né met kultú ra, sem a
né met anyanyelv nem Válthatott ,,nemzeti" identjtásuk elemé vé .AZ anyanemzet ké pzete elváJt a né met
anyanyelv é s a né met nemzeti kultú ra tartalmaitól, é s

a haza helyé nek ideológiai kitelölé sé t lA hazáva] összeköthet ideológiák é s metaforák
(hazaszeretet, hazáé rt való önfeláldozás, a haza mindenekfe]ett -, a haza mint é letté ré s tapaSztajati keret,
a megé lhet , belakott é s elsajátí tott té r, a helyhez vaa megé lt id , az
1ó ragaszkodás é s földhöZkötöttsé g,
em]é kezetben meg rzött törté nelem, a kollektí v cselekvé s mind Magyarországra vonatkoznak,
A haza az é ]ettörté net ré sze, s az é lettörté netek ke-

]ölhet , mert az sök szül fóldje
(mind az itt maradóknak, mind a
kitelepí tetteknek) Magyarországon
van, Az shaza elnevezé s a kibocsátó országgal rokoné rtelm fogalom, é s nem f z dnek hozzá é rzeimek,

A svábok nem kevé sbé hazafiak,
mint a magyarok. Nem ismerik a
nemzetek kialakulásáról szóló elmé leteket, nem tudják, hogy a
nemZet konstruá]t Valóság (Smith),

s arról sincs fogalmuk, hogy a
nemzet elké pzelt közössé g
{Anderson ), Egyet tudnak, Magyar-

országon qZü|etlek,

A konferencia közönsé ge

reté t é s helyszí né ttöbb nemzedé kre visszamen en
egyé rtelm en Magyarország ielenti, Miné l szotosabban köt dik az egyé n é Iete a hazához, annál er sebb
kapcsolat alakulhat ki az ott é l többsé ggel, a többsé gi kuhú rával é s identitással. ,,Mi a szüreti báIra magqar
ruhába mentünk táncolni! É sé n sokkal szebbnek találtam,
mint a sváb nópviseletet" - hallottam több települé sen,
Úgy é rzik, ugyanolyan joguk van Magyarországot hazájuknak neveznj, mint a többsé gi magyar etnikumnak, Itt születtek é s itt n ttek fel, itt iártak isko]ába, s
ami nagyon fontos, szüleik, nagyszüleik sí rja a falu temet jé ben domborul,
Anderson szerint a haza iránti szeretetb l fejl dik ki
a nemzeti é rzé s,a nemzeti összetartozáS gondolata,
Mit jelent eZ a nemzeti é rzé s?Lola]jtást, felté tlen önfelá]dozást a hazáé rt, patí iotizmust, a saját ország, saiát állam mások el helyezé sé t(Löfgren), A hazához
f z d pozití v é rzelmi viszony tehát az identitáské pz dé s fontos eleme. A hazafelfogások Csepeli által kidolgozott osztályozása szerint a svábokat,,kollektjvista-racionális hazafelfogás" jellemzi, amit a szül falu,
mint sz kebb pátria eseté ben, er s é rzelmi szálak
sz nek át, A svábok hazaszeretete els dlegesen é rzelemre é s az é leté rtelemre, s a cselekvé si cé lokra orientált viszony, A haza megválasztáSát a bete]epedé s
idejé n a cé lszer sé gé s az é sszer sé g elve vezé relte, A
né metek a jobb megé lheté sremé nyé benönké nt telepedtek be. Választott hazájukban Szerzett Vagyonuk,
biztonság- é s elé gedettsé gé rzetüknöVelte loialitásukat Magyarország iránt, A svábok mindig tudatában
voitak é s vannak ma is, hogy magyaroké nál feilettebb
munkakultú rájukka], mez gazdasági technikáikka]
hozzá|árultak Magyarország jólé té hezé s gazdagodásához, Lampland szerint nincs haza föld né ]kül é s
nincs nemzeti szellem vagyon né lkú l,A sváb parasztokra ugyanú gy igaz, mint a magyarokra, hogy ,,a va,
gyon növeli a patriotizmus é rzé sé t,A föld ií ánti loialitás egyben a nemzet iránti köt dé St iS ie]enti" (l994),
Ennek jele az is, hogy nincs sajátos etnikai-hazaké pük, amely az sük szü] földje fogalmával lenne kiie-

ill

elnek

éS

nem akarnak innen elmenni. származásukat tekintve svábok, vállal,
ják aZ etnikai csoporttagságot, de
egyú ttal magyar állampoigárké nt a
magyar nemzettel azonosulnak, Haza, nemzet, állampolgárság alkotják nemzetkoncepcióiuk pillé reit, amelyet els sorban a születé si hely é s az é letvitel szí nteí e
határoz meg, Né metül az jskolában tanultak, ugyanú gy, mint bármilyen más magyar, é s magyarul jobban
ki tudják magukat feiezni, mint né metül, ország, s haza egy, é s határai egybeesnek a magyar államé val,
Törté ne]mük, mú ltiuk ebben a keretben iátszódott le,
|elenüknek, mindennapi é letüknek ez a szí ntere, é s jöv lüket is ebben a keretben ké pzelik el,
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