
Lajtaváryné Benedek Zsuzsanna 

Nyelvtanítás a szórványban, 
a távoli Argentínában

„Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul  
beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye,  

melyhez nincs fogható”...
Kosztolányi Dezső.

18 000  km-re  Magyarországtól,  egy  déli  féltekén  fekvő  országban  a 
harmad- és negyedgenerációs gyermekek még beszélnek magyarul. Igaz, hogy 
hibásan, a spanyol nyelv behatásával, de beszélnek magyarul. Mikor is jöttek ide 
magyarok utoljára? Három hullámban érkeztek:  az I.  világháború után,  a II. 
világháború  után,  és  kisebb  számban  az  '56-os  forradalom  után.  De  a 
legnagyobb számban a II. világháború után. Hány éve már? Több mint 60! És a 
nyelv nem halt ki, nem olvadtunk be, mert a magyar öntudat erős, a magyar 
hovatartozás érzése mély! Sokan önzetlenül, rengeteget tettek azért, hogy ez a 
drága örökség – ami a magyar érzés – és a magyar nyelv ne haljon ki, hanem 
tovább égjen, örökre! 

Örökre? Ez nehéz feladat. 

Melyek a legnagyobb nehézségeink?

• Nagyon  messze  vagyunk az  óhazától! Nem tudunk  évente  oda-
utazni.  Sőt  kevesen vannak,  akik  egyáltalán  utaztak  is  valaha.  Sokan 
nem is ismerik Magyarországot. Ez nagy gond, hiszen nincs kapcsola-
tunk az élő nyelvvel, nincs rendszeres élményváltás, ami könnyítené a 
nyelv használatát, sőt felébresztené a kedvet arra, hogy jobban beszél-
jünk  azért,  hogy  jobban tudjunk kommunikálni  ottani  rokonainkkal, 
barátainkkal.  A  rendszeres  kapcsolat  az  anyanyelvi  hazával  kulcs-
fontosságú a nyelv megőrzésének érdekében.

• Sok a vegyes házasság, lassan beolvadunk. Ez egy természetes folya-
mat. A gyermekek már egyre inkább spanyolul beszélnek otthon. Már 
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csak a hétvégi foglalkozások alatt beszélnek magyarul, ott is nagyon kell 
erőltetni.

• A magyar nyelv ismeretének a szintje nagyon lecsökkent. A ma-
gyarországi könyvek nem felelnek meg. Túl nehéz a szókincse, a nyel-
vezete. Amelyiknek a szintje jó lenne, az meg túl gyerekes. Eltolódás 
van a tankönyvek használatában,  mert  nem tudnak eléggé magyarul. 
Tehát muszáj, hogy a saját anyagunkat elkészítsük a gyermekek szintjei-
nek megfelelően, és összehasonlítva az ő anyanyelvük grammatikájával, 
tehát a mi esetünkben a spanyollal. Fontos, hogy a gyermek lássa, mi 
működik  másképp,  hol  kell  vigyázni,  miben  más  a  magyar  mint  a 
spanyol  nyelv.  Amikor  azt  megérti,  akkor  hirtelen elkezd  szövegeket 
alkotni, elkezdi a mondatszerkezetet rendesen használni. 

• Időhiány. Rohanunk. Mindenki dolgozik, nincs idő semmire. A hétvégi 
iskolában kapnak leckét, olvasni valót, de a nyelvvel otthon is foglal-
kozni kell. Viszont senkinek sincs ideje, se mama, se papa nem ül le 
magyart tanulni. Nagyon nehéz rávenni a szülőket arra, hogy tegyenek 
ezért  is  valamit.  A  nyelvtanulás  olyan  mint  egy  ház  építése,  napról 
napra, téglát a téglára kell tenni, és minden téglára szükség van! A min-
dennapi tégla kell! Különben nincs magyar beszéd!

• Hangszalag, videó, de egyszerűbb szinten. Magyarországon remek 
videók vannak, ám egy itteni gyermek nem érti meg. És ha nem érti, 
nem élvezi, akkor nem nézi meg. Igen jó lenne ha készülnének egysze-
rűbb szövegű énekek  (rock,  meg olyasmik,  amelyeket  a  mai  fiatalok 
hallgatnak!),  rövid érdekes mesék.  Akár olvasmányok is,  serdülőknek 
való, érdekes, izgalmas, de egyszerűbb szinteken. Lehetnek különböző 
szintek, mint ahogyan az angol nyelvben is léteznek.

• Tanári  továbbképzés: akik  tanítunk,  azért  tesszük,  mert  szeretjük 
anyanyelvünket,  mert  magyaroknak  érezzük  magunkat,  mert  nem 
akarunk  beolvadni,  és  tíz  körömmel  harcolunk  a  beolvadás  ellen. 
Viszont nem mindenki pedagógus, sőt sokan már nem is beszélik jól a 
magyar nyelvet, nem tudják a nyelvtant, a helyesírás sem tökéletes már. 
Továbbképzéseken résztvenni nagy segítség lenne, de újra felmerül a 
távolság és a költség problémája. 
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Mi jelent nagy segítséget?

 Az, hogy a világ így kinyílt, hogy az új technológia által olyan 
közel kerülünk egymáshoz és hogy tudunk egymásról, az egy 
óriási  nagy  szó,  ami  lelkesít,  táplálja  az  öntudatot  és  a 
megmaradás  vágyát!  Tudni,  hogy  más  is  harcol,  más  is 
küszködik,  úgy  mint  mi,  megosztani  a  gondokat,  a 
tapasztalatokat, az mind erőt ad arra, hogy folytassuk mun-
kánkat.

*
• A Balassi Bálint Intézet lehetősége a fiatalok számára igen vonzó tény, 

amit nem akarnak elmulasztani, amire vágynak, és ami miatt úgy érzik 
érdemes a magyar iskolába járni és megtanulni mindent. Kimondottan 
fontos szerepe van!!

• A Magyar Kormány anyagi támogatása szintén hihetetlen fontosságú, 
főleg nekünk itt, olyan mesze az anyaországtól. Ha nem lenne anyagi 
támogatás,  a gyermekek nem tudnának utazni,  és a magyarság egész 
biztosan hamar elveszne.

• A  magyar  tankönyvek,  meséskönyvek,  CD-k,  filmek,  amelyeket 
adományként kapunk, szintén nagyon fontosak, színesítik és vonzóbbá 
teszik az órákat.

• Minden  egyes  lehetőség,  hogy  valaki  oda  utazhasson,  hogy 
kapcsolatban  legyen  Magyarországgal,  akár  diák,  akár  tanár,  mindig 
fellendülést,  nagyobb  lángot  jelent,  ami  a  magyarság  tüzét  táplálja, 
növeli!

*
Tisztában  vagyunk  azzal,  hogy  a  magyar  nyelvet  meg  kell  őrizzük, 

bárhogyan is. Tisztában vagyunk azzal, hogy azt a rendkívül értékes örökséget 
amit nagyszüleink ránk hagytak, most nekünk kell őrizni, a mi feladatunk és 
felelősségünk, hogy ne vesszen el. Ezt tesszük, annak dacára, hogy néha nehéz, 
akkor is, ha az ár ellen úszunk, ezt tesszük azért, mert büszkék vagyunk arra, 
hogy magyarok vagyunk!
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„A tanítás nem egy vödör feltöltése, hanem a tűz 
meggyújtása” 

Hasznos tanácsok

• Tanítsunk szeretettel!

• Készüljünk  az  órára  felelősséggel. Keressünk  kiegészítő 

anyagot a ZIK-könyvtárába. Ne féljünk tanácsot kérni, ötletet 

kérni mástól, ha bajban vagyunk.

• Az óra legyen változatos: kisebbeknél rajzolás, mondás, vágás, 

ragasztás,  mondjuk  az  új  szókincset  állva,  ülve,  guggolva,  a 

táblánál stb. 

• Mindig menjen diák a táblához, és mindig írjon valamelyik diák 

a táblára.

• Ha egy szó nem jut  eszükbe,  a tanár  írja  le  a  kezdőbetűt a 

táblára,  és  jelölje  meg,  hány  betűből  áll  a  szó,  próbáljanak 

rájönni. Azok a szavak, amelyekre egyedül jönnek rá, mindig 

jobban megmaradnak, mint ha megmondjuk nekik.

• Legyen minden órán valami meglepetés, valamilyen tárgy, zene 

vagy egy új könyv, amiben képeket nézünk... 

• Minden órát  zárjunk le egy rövid összefoglalással:  mi volt  a 

mai  óra  lényege?  Akár  két  szó,  akár  egy  fogalom...  a  diák 

legyen tisztában azzal, hogy mi volt a mai óra célja!!!

• A kisebbeknél nagyon fontos a hangrögzítés! A gyermekeket 

motiválja,  ha  mikrofonba  beszélnek,  hallják  saját  hangjukat. 

Emlékezzünk  vissza,  a  kis  Walowits  hogy  élvezte  hallani 
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hangját a mikrofonban a ZIK-évzárón!!! Használjuk ezt ki! Ez 

arra ösztönzi a diákokat,  hogy magyarul  beszéljenek, otthon 

büszkén  bemutatják  a  felvételt  a  szüleiknek.  Ezt  minden 

korosztály oktatásánál ki lehet használni!

• Fektessünk hangsúlyt a  füzetre! Kell, hogy írjanak a füzetbe, 

kell, hogy minden tárgynak legyen egy saját füzete. Serkentsük 

a diákot, hogy szép legyen a füzete, tegyünk matricát, kapjon 

díjat  a  legszebb  füzet!  Csak  úgy  tanulnak  meg  írni,  ha 

másolnak,  és  ha  tollbamondást  íratunk  velük!  Minden  órán 

legyen kötelező írni valamennyit. És ha szép füzetük van, azt 

öröm  kinyitni,  azt  öröm  mutatni,  az  kinccsé  válik.  Ha 

rendetlen, csak a sarokban porosodik... 

• Feltétlenül adjunk  házi feladatot.  Ha más nem, lemásolni 3 

mondatot  vagy  bármit,  de  el  érni,  hogy  hétköznap  is 

foglalkozzanak a magyar nyelvvel. Keveset is, heti 15 percet, 

de mindenképpen foglalkozzanak! Dicsérjük meg azt, aki ezt 

megteszi!

• A szülőkkel vegye fel minden tanár a kapcsolatot. Ha egy diák 

hiányzik, nem írja le a házi feladatot, vegyük a fáradságot, és 

beszéljünk a szülőkkel! Ne húzzuk az időt, rögtön beszéljünk! 

Csak akkor érünk el eredményt, ha a szülőkkel együtt, közösen 

dolgozunk!
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