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Tompa Anna – Sinai Tompa Enikő 
 

A magyar anyanyelv ápolása és kultúránk 
megtartása Svédországban 

 
A Svédországban élő magyarság különböző időrendi sorrendben érkezett 

az országba. Köztudott, hogy az 1956-os forradalom idején Nyugat-Európába, 
így Svédországba is, nagy számban érkeztek magyar menekültek az anyaország-
ból. A hetvenes években Délvidékről jöttek a munkát vállalók, majd a nyolcva-
nas évek menekülthullámával Erdélyből telepedtek át ide a magyarok. 

Az úgynevezett ötvenhatos magyarok az egyes városokban egyesületeket 
alapítottak, s ezeknek száma később, a magyarság sokasodásával, 32 egyesületre 
bővült, amelyeket a Svédországi Magyarok Országos Szövetsége (SMOSZ) fog 
ma össze egyetlen ernyőszervezetbe. 

Egyesületeink alapszabálya fontos pontjainak egyike kultúránk, nyelvünk 
ápolása és megtartása, valamint az ehhez való segítségnyújtás minden olyan 
indítványozásnak, amely e célt szolgálja. Ezzel a céllal alakult meg annak idején 
a Svédországi Cserkészek Szövetsége, majd az Önképzőköri Tábor, később 
pedig a Svédországi Magyar Ifjak Társasága (SOMIT), amelyből a kis SOMIT-
kamasztábor ágazott le. Ezek a táborok – az igen jól működő cserkésztáborok 
kivételével – jórészt felnőttek, illetve ifjak számára szerveződtek. 

Miután azonban átszervezték a svéd iskolarendszer tanterve keretén belül 
működő rendszeres magyaroktatást, ez már nem bizonyult elégségesnek a 
magyar nyelv, irodalom, történelem elsajátítására. Az új szabályozás szerint 
ugyanis csak olyan városban működik heti egy tanórával, azaz 45 percben anya-
nyelvi oktatás, ahol minimum öt gyermek igényli ezt, s ezek a gyermekek 
különböző korúak vagy tudásúak is lehetnek. Felismerve ezt a gondot, a 
SMOSZ hétvégi gyermekfoglalkozásokra biztatja az egyesületeket, és anyagilag 
is segítséget nyújt a hétvégi iskolák, gyermekfoglalkozások megszervezéséhez. 

A könnyebb és hatékonyabb szervezés létrehozása érdekében 1998 őszén 
anyanyelvi konferenciát tartottunk, megalapítva az Őrszavak – Custos Anya-
nyelvápolók Egyesületét. Ezen a tanácskozáson alapszabályt, illetve munka-
programot fektettünk le, és öt munkacsoportot alakítottunk a következő fela-
datokkal: 

 

1. Anyanyelvi táborok megszervezése a korábbi kamasztáborok 
strukturális átalakításával. 

2. Az anyanyelvoktató tanárok továbbképzése. 
3. Távoktatás, szülők iskolájának megszervezése. 
4. Szavaló- és igeolvasó verseny szervezése. 
5. Hétvégi iskolák, játszóházak beindítása. 
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A felsorolt munkafeladatokat fontosnak tartva, több egyesület működtet 
hétvégi gyermekfoglalkozásokat, illetve hétvégi iskolát. 

 
Anyanyelvi táborok 

 
Az Őrszavak – Custos Anyanyelvápolók Egyesületének fő szempontjait – 

mint kultúránk őrzése, nyelvünk gyakorlása – szem előtt tartva, évente 50–60 
gyermek számára nyitjuk meg a Tångagärde-i Anyanyelvi Tábor kapuit, 20–25, 
a táborban résztvevő felnőtt munkatárs segítségével. 

Tíznapos táborainkban három fő korosztályba csoportosulnak a 
magyarul beszélő résztvevők: óvodások, iskolások és ifjak, 4-től 20 éves korig. 

Táborunk célja anyanyelvünk (mint érzelmi nyelv) gyakorlása, kultúránk 
megőrzése, a nemzeti öntudat erősítése, személyiség- és kreativitásfejlesztés, 
kapcsolatrendszer kiépítése. Szeretnénk gyermekeink, ifjaink azonosságtudatát 
erősíteni, tudásukat gazdagítani, hogy emberi mivoltukban és kétnyelvű életükben 
megerősödjenek, s ezáltal kiegyensúlyozott, egészséges felnőttekké válhassanak. E 
célok elérése érdekében olyan széles látókörű, sokoldalú, felkészült pedagógu-
sokat, oktatókat hívunk meg, akik sajátos körülményeink között is ered-
ményesen tudnak dolgozni gyermekeinkkel, ifjainkkal.  

A táborszervezés lebonyolítása során elsődleges szempontunk a családias 
légkör megteremtése. A gyermekek speciális igényeit, korát, érettségi szintjét s 
anyanyelvismeretét figyelembe véve dolgozunk. Minden tábor tematikus, 
általában történelmünk egy-egy ciklusához kötődik, és e téma feldolgozásakor 
irodalmunk, népi kultúránk – ének, tánc, kézművesség – megismertetésére és 
oktatására kerül sor. 

Fontos szerepet játszik munkánkban kereszténységünk gyakorlása is, 
ezért sorainkba legalább egy lelkészt is meghívunk, aki természetesen aktívan 
részt vesz a tábori munkában és életben. 

A táborok témája évenként változik, történelmünk s irodalmunk 
különböző szakaszaira felosztva a honalapítástól napjainkig. 

Idén, 2009 augusztusában 13. alkalommal rendeztük meg anyanyelvi 
táborunkat, a „Magyar vagyok, s e kincset őriznem kell” mottóval. Idei témánk a 
magyar hagyományok, ünnepek voltak, és e téma keretén belül kézművességre, 
szokásaink tanulmányozására került sor. 

 
Korábbi táboraink témái 
 

1. Magyarságtudat és hazaszeretet 
2. István király és a honalapítás 
3. Könyves Kálmán – Nagy Lajos király 
4. Törökvilág Magyarországon 



 3

5. Szabadságharc Magyarországon 1703–1711 
6. Erdély 
7. Magyar monda- és mesevilág 
8. József Attila és kora 
9. Felvidéki barangolás 
10. Délvidék és Burgenland 
11. Nemzet és személyi azonosságtudat 
12. Monda és hitvilág István király előtt 

 
A tábor munkatársai helyi, illetve külföldről – Magyarország, Erdély Fel-

vidék, Norvégia – meghívott pedagógusok. A résztvevő gyermekekkel, ifjakkal 
kor szerinti csoportokban foglalkozunk: 

– picik, illetve óvodások (4–6, ill. 6–7 évesek); 
– kiscsoport (7–9 évesek); 
– középcsoport (10–12 évesek); 
– kiskamaszok (12–13 évesek); 
– kamaszok (14–16 évesek); 
– ifjak (17 évtől). 
 
A táborok tartalmi felépítése 
 

A tábor napi programja két fő részre oszlik: 
 

1. Elméleti oktatás: A tábor aktuális témájából kiindulva magyar történel-
münk, hagyományaink, irodalmunk különböző módon való feldolgozásával 
megismertetjük gyermekeinkkel nemzetünk nagyjait, múltját és nagyságát. 

2. Szabadidős foglalkozás: Kézművesség, ének, zene, népi táncaink, népi 
játékaink, népviselet megismertetése. Foglalkozásaink alapja a sport és a külön-
böző csapatjátékok, amelyeknek célja a csapatépítés, az összetartozás megerősí-
tése. Ezen foglalkozások időjárástól függőek, például: íjászat, fáramászás kötél-
lel, falmászás, kenuzás, úszás, számháború, hétpróba. 

 
Módszereink 
 Nyelvismeret: 
– szóhasználati gyakorlatok: mondókák, rigmusok; 
– játékos szókeresés: verseny, kirakós betűkövek; 
– meséből való szókeresés, annak értelmezése, beszédkészség fejleszté-

se;  
– titkos levelezés: írás-olvasás gyakorlása;  
– meseolvasás, mesemondás; 
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– ‘Ki mit tud’-verseny, versmondás: koncentráció, önértékelés, siker-
élmény; 

– színjátszás: írás-olvasás, beszédkészség, koncentráció, önbizalom, 
csoportépítő;  

– hovatartozást erősítő. 
 
Hagyományaink, kultúránk:   
– zene, tánc, táncház, közös éneklés; 
– kézművesség gyakorlása-elsajátítása;  
– természetismeret, gyógynövények; 
– gyöngyfűzés, nemezelés, formázás, festés stb. 

 
Kereszténység-ismeret:  
– reggeli és esti áhítat, bibliamagyarázat, asztali áldás, záró istentisztelet.  
 
Önismeret, egyéniségfejlesztő foglalkozások: 
– egymásra figyelés, a nagyoknak a kicsikkel való foglalkozása, segítése;  
– csapatjátékok (számháború, hétpróba); 
– sport (íjászat, falmászás, fáramászás, labdajátékok, kenu, úszás); 
– fotózás, filmezés (kreativitás, technikai ismeretszerzés). 
 
Céljaink  
A több országból érkezett gyermekek (Norvégia, Németország, Erdély, 

Felvidék, Kanada, Dél-Amerika), valamint a táborban résztvevő tanárok, okta-
tók egyetlen közös nyelve a magyar, ezáltal barátságok szövődnek, élmények 
halmozódnak, amelyek a gyermekek felnőttkori életének alapkövévé válnak. 

Merjen, szeressen a gyermek, az ifjú anyanyelvén beszélni; érezze, hogy 
„jó magyarul tudni”. A nyelv hálót teremt olyan gyermekek/ifjak és felnőttek 
között, akik szétszóródva élnek a Kárpát-medencében s a világ többi részében, 
valamint hídként szolgálhat Svédország és az anyaország között. 

Az anyanyelvi tábor legfontosabb hozama a megmaradás, kultúránk 
elsajátítása, megőrzése által, de fontos a pozitív versenyszellem, a testedzés, a 
humor, az „ép testben ép lélek” gyakorlása is. A közös nyelv használata össze-
tartozás, sikerélmény, amely ugyancsak pozitív hatás a gyermek fejlődésében, 
jövőjében.  

 
Folytonosság  
Igen fontosnak találjuk a folytonosságot, az anyanyelvi tábor jövőjének 

biztosítását, hogy a stafétabot átadásával ifjaink további táborokat szervezzenek 
nyelvünk és kultúránk megőrzéséért.  
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A táborból „kinőtt” ifjak táborvezetői kisegítőkként vesznek részt tábo-
rainkban, hogy gyakorlatra és tapasztalatra tegyenek szert. A tábor munkájában 
részt vállalva fejlődik felelősségtudatuk úgy a magyar kultúra iránt, mint a 
mindennapi élet megoldandó feladatai iránt is. Részt vesznek a felnőttek 
munkájában, valamint olyan vezetéstechnikai, szervezési, személyiségfejlesztő 
gyakorlatokat, előadásokat biztosítunk számukra, mint például: 

– közös beszélgetések, önismereti gyakorlatok; 
– táncház, tábortűz;  
– csapatépítő játékok megszervezése és levezetése (hétpróba, 

számháború); 
– tábori kiértékelő, kérdőíves felmérés; 
– tábori élet bemutatása – filmezés. 
 
Egyéb tevékenységeink 
 

 Az anyanyelvi oktatók továbbképzésének fontos részeként az Őrszavak, 
Custos Anyanyelvápolók Egyesülete évente küld anyanyelvoktató 
tanárokat a győri Tanárképző Főiskola által megrendezett továbbkép-
zőre, ahol nem csak a pedagógiai ismeretek fejlesztésére adódik lehe-
tőség, de alkalom nyílik találkozni a különböző országokban élő 
magyar oktatókkal, tapasztalataik átadására, ötleteik cserélésére, amely 
igen hasznos tudásuk, módszereik gazdagításában. 

 
 A szülők iskoláját harmadik éve szervezzük meg, amelyre neves 

szakembereket, pedagógusokat, oktatókat, pszichopedagógusokat 
hívunk meg, akik a gyermeknevelés és a kétnyelvű közeg sajátos 
problematikájával szembesülő gyermeknevelés területein való nagy 
tudásukat, ismereteiket és tapasztalataikat osztják meg a 
résztvevőkkel. 

 
 Eddigi konferenciáink meghívottai: dr. Sterl Terézia, a Komáromi 

Selye János Főiskola professzora; dr. Gyetvai Angela, a Győri Taní-
tástudományi Főiskola előadótanára és Nanszákné dr. Cserfalvi Ilona, 
a Debreceni Pedagógiai Főiskola igazgatója. 

 
 Szavaló- és igeolvasó versenyre minden évben sor kerül, a Protestáns 

Egyházzal közös szervezésben. 
 


