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Újvári Tünde 
 

Magyart tanítani Svédországban 
 

– Boldog vagyok, ha magyar szót hallok, vagy ha látom, hogy a saját országomról 
van szó a TV-ben, például egy focimeccsről vagy egy utazásról. (…) Örömet jelent 
magyarnak lenni – írja Dávid, egyike annak a 42 diáknak, akiket a dél-svédországi 
Lund városában az önkormányzati anyanyelvi oktatás keretében Rónyai Edit 
magyarra tanít.  

Idegenben élő magyar szülőként szívet melengető olvasni e sorokat, 
hiszen legtöbbünk arra törekszik, hogy sikerüljön gyermekeinkben kisarjasztani 
és ápolni ezt a kötődést a magyar nyelvhez és kultúrához. 

– Egy egészen kicsit az én érdemem is, persze, ha egy tanítványom ilyet ír 
– egyezik bele Rónyai Edit –, de leginkább a családjáé. Hiszen a családon 
múlik, hogy a gyermek mit hoz magával otthonról nyelvtudásban, érdeklődés-
ben. Az én dolgom az, hogy ezt a meglévő tudást és érdeklődést ápoljam, 
neveljem; a gyermeket megtanítsam jól írni-olvasni annak érdekében, hogy 
majd tovább tudja fejleszteni saját magát. Mert bizony, akinek nehezére esik az 
olvasás, annak eszébe sem jut, hogy a magyar internetoldalakon nézzen infor-
máció után, vagy egy magyar regényt vigyen magával este az ágyba. 

Adópénzen tanul magyarul a svédországi diák 

 Svédország –  amely büszke arra, hogy ezzel egyedülálló Európában – 
állami keretből finanszírozza az anyanyelvi oktatást. Ezt a svéd kormány 1968-
ban vezette be, valószínűleg válaszként az 1950–1960-as évek nagy munkaerő-
bevándorlási hullámára, amikor is hozzávetőleg félmillió külföldi telepedett le 
az addig meglehetősen homogén Svédországban. 1976-tól az általános iskola 
keretében tanulhatták a diákok az anyanyelvüket, ám tíz évvel később új szabá-
lyokat szavazott meg a parlament, amelyek – bár továbbra is biztosították az 
anyagiakat – az iskolaidő utánra száműzték az anyanyelvi órákat, s ettől kezdve 
az anyanyelvi oktatásról szóló vita egyre inkább csak a megszorításokról szólt, 
és szól ma is. 

Az 1990–1991-es tanévben az arra jogosult gyermekek 65 százaléka vett 
részt anyanyelvi oktatásban, átlagban heti 1,27 órában. Ez az arány 2000–2001-
ben már csak 52 százalék és 0,57 óra volt. Ez persze azon is múlhatott, hogy 
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1991-ben az addig állami iskola önkormányzati fennhatóság alá került, és az 
önkormányzatok maguk döntik el, hogy mennyi pénzt szánnak anyanyelvi 
oktatásra, és hogy azt milyen formában szervezik meg. Az erre vonatkozó 
törvény csupán azt mondja ki, hogy ha tudnak biztosítani tanárt, és ha legalább 
öt diák igényli, akkor a nem svéd anyanyelvű tanulóknak joguk van anyanyelvi 
oktatásra.  

– Ezért például könnyen előfordulhat, hogy egy magyar csoportban 
összekerül egy olyan diák, aki éppen csak megérti, amit mondok neki, de szólni 
egy szót sem tud, mint egy olyannal, aki néhány évig Magyarországon járt 
iskolába. Ilyen helyzetben bizony nem könnyű dolgozni – mondja Rónyai Edit. 

Míg korábban egy közös önkormányzati „pénzeszsákból” finanszírozták 
az oktatást, ma Lundban az iskolák maguk állják az anyanyelvi órákat. Ez 
nyilván azt is jelenti, hogy az iskoláknak anyagilag nem érdeke a diákok anya-
nyelvi oktatása. 

– A legnagyobb nehézséget azonban talán mégiscsak az jelenti, hogy a 
legtöbb helyen a kisdiáknak el kell mennie egy másik iskolába, sokszor a város 
másik végébe, hogy részt vehessen a magyarórán. És hát melyik az a kisgyerme-
kes szülő, aki gond nélkül el tud jönni a munkából délben 2–3 órakor, hogy ezt 
megtegye? Emiatt valószínűleg sok olyan gyermek kimarad a magyarórákból, 
akinek joga is és kedve is lenne hozzá. 

Szervezés kérdése 

Ám a lundi gyermekeknek szerencséjük van. Edit ugyanis „házhoz jár” 
minden gyermekhez, minden iskolába, 6. osztályos korig. Utána már elég nagyok 
a diákok ahhoz, hogy ne legyen probléma az egyedül történő közlekedés.  

– 24–25 iskolába megyek el egy héten, és olyan is van, hogy naponta 
többször vissza kell mennem ugyanoda. De megéri, mert óriási különbség 
délelőtt 10 órakor dolgozni egy hétéves gyermekkel, mint délután háromkor – 
mondja Edit. 

– Arról nem is beszélve – fűzi hozzá –, hogy mennyire örül az a kisfiú 
vagy kislány, amikor megjövök hozzá, az iskolába, ahelyett hogy neki kellene 
valahova eljönnie délután, a szabadidejében. Az a személyes figyelem, ami 
ezáltal rájuk fordul, már önmagában érték. És ha még ráadásul sikerül egy olyan 
órát tartani, amely érdekes is, hasznos is – tehát az én tanári céljaimnak is 
megfelel, és a diák is élvezi –, az különösen jó. 
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Elkötelezettségének meg is van az eredménye, ugyanis nagyon kevés 
olyan magyar tanuló van Lundban, aki nem él az anyanyelvi oktatás lehetősé-
gével – legalábbis úgy tűnik. Hogy pontosan hányan is lehetnek, azt nem tudni; 
a népességnyilvántartási adatokból csupán az derül ki, hogy valaki milyen 
származású, tehát hogy ő maga, vagy esetleg a szülei, milyen ország állampolgá-
raiként érkeztek Svédországba, de az nem, hogy az illető milyen anyanyelvű. S 
mivel a svédországi magyaroknak jelentős hányada romániai, szlovákiai stb., 
nincsenek adatok arról, hogy mennyi az országban a magyar anyanyelvűek 
száma. 

De hogy a lundi diákok lelkesen és nagy számban járnak magyarórákra, 
kiderülhet abból, ha számukat összehasonlítjuk a szomszédos és szinte három-
szor akkora Malmö város adataival, ahol 50–60 között mozog a magyarul 
tanuló diákok száma. Ha ehhez képest a kicsi Lundban Rónyai Editnek 42 
iskolás és 9 óvodás diákja van, akkor az egy nagyon jó arány. 

Rugalmasnak, alkalmazkodóképesnek kell lenni 

Kétségkívül az Edit érdeme, hogy tanítványai szívesen járnak magyar-
órára. Sokat jelent, persze, hogy a tanárnő maga megy a diákokhoz, s ez nem 
fordítva történik. De az is biztos, hogy a „született pedagógus” kifejezés nem 
véletlenül fogant meg a magyar nyelvben, hiszen a tanár személye nagyon nagy 
mértékben befolyásolja azt, hogy a gyermeknek milyen élményt nyújtanak a 
magyarórák, s ez rányomhatja a bélyegét arra is, hogyan éli meg a saját 
magyarságát. 

– A munkám egyik legfontosabb része azt elérni, ahhoz hozzájárulni, 
hogy a gyermekek pozitívan viszonyuljanak a magyarságukhoz. Ebben benne 
van az is, hogy jókedvűen jönnek az órára, és szívesen töltik el a társaságom-
ban. Ezért jó, hogy egyénileg vagy nagyon kicsi csoportokban dolgozom a 
diákokkal, így alkalmazkodni tudok hozzájuk: az érdeklődésüknek megfelelő 
témákról olvasunk, az óra végén rájuk szabott kis játékokat játszunk, aminek 
nagyon örülnek, s az ő saját iramukban tudunk haladni a tananyaggal. Ez 
utóbbi már önmagában is nagyon jó, hiszen ha a diák érzi a fejlődést, s ezáltal a 
sikert, akkor az motiválja a tanulásban, továbbhaladásban – fejtegeti Edit. 

Történelemmel, földrajzzal, irodalommal színesíti az óráit, mert csak 
magával a nyelvvel dolgozni unalmas lenne, véli Edit. A svéd tanterv előírja, 
hogy anyanyelvből mit kell leadni, a lundi nyelvtanárok pedig lebontották a 
célokat a különböző osztályok szintjére, és kidolgozták a részletes osztályozási 
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követelményeket. Elemiben például elvárják a tanulótól, hogy meg tudja 
fogalmazni a véleményét, és ismerje az alapvető nyelvtani szabályokat; 9. 
osztályban már szerkezetileg is össze kell tudja hasonlítani a svéd és a magyar 
nyelvet. Nem könnyű feladat egy svédországi magyar gyermek számára. 

– Ez egy olyan munka, ahol nagy szükség van a rugalmasságra, alkalmaz-
kodóképességre – szögezi le Edit. – Van egy tantervem, amely optimális 
esetben működik, de ha mégsem, akkor alakítok rajta. Mert legyen bármilyen 
csodálatos is a tanterv, ha én elveszem a gyermek kedvét a magyartanulástól 
azzal, hogy túlságosan kemény vagyok, és túlságosan mereven követem a célo-
kat, akkor az egész hiábavaló volt – mondja. 

Nem csak a tananyaggal, de a pedagógiai eszközökkel is alkalmazkodni 
kell. Nem egyszerű például megtalálni a megfelelő tankönyvet. 

– Még a legügyesebb diákjaimnak is jelentősen kisebb a szókincse annál, 
amit a magyarországi tankönyvek feltételeznek. És az az igazság, hogy ezek a 
tankönyvek a magyarországi diákoknál is nagyobb szókincset feltételeznek, 
mint ami azoknak van... 

Előfordul, hogy Editnek át kell írnia bizonyos szövegeket ahhoz, hogy a 
diákjai megértsék. Hiába csodálatosak például Móra Ferenc novellái, ha annyira 
más világot ír le annyira ismeretlen szavakkal, hogy a gyermek nem érti meg. 
Persze meg lehet magyarázni, de ha már túl sok a magyarázatra szoruló szó, 
elveszíti az érdeklődését a diák. Éppen ezért Edit számára a legnagyobb kihívás 
összeegyeztetni a pedagógiai célkitűzéseket a gyermek tudásszintjével és érdek-
lődésével. Na meg hétköznapi szinten az is, ami nem egy felnőttnek is gyakran 
nehézséget okoz, hogy ne keverjen beszéd közben svéd szavakat a magyar 
mondatokba.  

– Ez egy tudatos és kemény munka, hogy igenis a nehéz szavakat is 
magyarul mondjuk, vegyük a fáradságot! Órán én ezt játékosan úgy oldom meg, 
hogy aki svéd szót mond, az zálogot ad, s csak óra végén válthatja ki... 

Két nyelv, két kultúra, kettős identitás 

Ha a svédországi magyar gyermekek számára a két nyelvet nem is mindig 
könnyű szétválasztani, kettős identitásukkal nem is akarják ezt tenni: harmo-
nikusan egybeolvadnak. Legtöbbjük kimondottan pozitívan, gazdagságként éli 
meg, hogy két kultúrában, két nyelvben érezheti otthon magát. 
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– Az anyanyelvi oktatás legfontosabb célja e kettős identitás kialakítása. A 
nehézség abban rejlik, hogy a svéd közegben is meglegyen az érdeklődésük a 
magyar nyelv és kultúra iránt, és a lehetőségük is részt venni benne. És itt 
múlik ismét minden a családon, mert ehhez nagyon nagy mértékben szükséges 
az, hogy otthon ne csak magyarul beszéljenek, de Magyarországról – vagy 
Erdélyről, Felvidékről, az otthonról – is, és látogassák, ápolják a kapcsolatokat 
az otthoniakkal. 

Edit nemrégiben azt a feladatot adta gimnazistáinak, hogy fogalmazzák 
meg, milyen érzés számukra magyarnak lenni. Haydar Vivianne, akinek 
édesanyja magyar, édesapja iraki, így ír: 

„Ha belegondolok, azért furcsa így, hogy svéd is vagyok, meg magyar és iraki is, vagy 
lehet, hogy egyik sem. (...) Nem is mi döntjük el, hogy hol születünk, hogy kik a szüleink, 
ezt a véletlen hozza, ezért furcsa az, ha valaki nagyon büszke arra, ha például svéd. 
Szerintem az adhat büszkeségre okot, ha jól csinálunk valamit, nem pedig az, hogy mi a 
nemzetiségünk.  

Ha a svédek magyarok ellen játszanak, akkor persze a magyaroknak szurkolok. 
Magyarország mégiscsak speciális nekem, mert ott laknak a nagyszüleim és a rokonaim, és 
sokat is voltam ott. Furcsa lenne, ha nem tudnék velük beszélni. Magyarország nekem a 
nyelvet és a rokonaimat jelenti, de azt nem tudom pontosan, mennyire is tartozom oda. Ha 
Magyarországon vagyok, nem mindig érzem magam otthon, mert nem ott élek, és így például 
sok mindenről nem tudok. De Svédországban sem érzem magam mindig otthon, és a svéd 
ünnepeket nem is ünnepelem meg.  

Akkor ki is vagyok én? Magyar, svéd vagy iraki? Nem tudom. Erre nehéz 
válaszolni, de az biztos, hogy az az érzés, amikor nagy várakozás után végre Magyaror-
szágra érek, az leírhatatlan. Talán akkor vagyok igazán boldog. „ 

– Aki ilyet ír – állapítja meg Rónyai Edit –, annak nagy gazdagság a 
magyarsága. 

 

A képen Rónyai Edit 

svédországi magyartanárnő, 

itt saját gyermekei 

társaságában 

 

 
 

A lundi magyar tanterv megtekinthető a következő honlapon:   
http://www.modersmal.lund.se/sidor/spraksidor/ungerska/Tanterv.htm 


