
Magyarul a hatvankettedik szélességi foktól 

északra is! 

Jyväskylä Közép-Finnország leghíresebb egyetemi városa, mely Helsinkitől 270 km-re található. 

Éppen a sok egyetemista miatt kapta meg a város a becenevét, ráadásul a leghíresebb finn eposz, a 

Kalevala szerzőjétől, Elias Lönnrottól: Finnország Athénja. A 135.000 fős város azonban nemcsak 

egyetemeiről híres, hanem Alvar Aalto, az egyik legjelentősebb finn építész jellegzetes épületeiről 

is. Számomra azonban a város legfőbb vonzerejét az jelenti, hogy a hatvankettedik szélességi körtől 

északra is hallhatok magyar szót, és ott is van magyar oktatás!  

Debrecen testvérvárosában Raimi Johannával, az itt élő magyar gyerekek tanárnőjével készíthettem 

interjút. Johanna 2002 óta él Jyväskyläben, ahol német – orosz tanári szakot, majd hungarológus 

képzést is elvégzett. 2011-től az egyetemen külföldieket oktat magyarra, és 2013 ősze óta tanítja a 

magyar gyerekeket. Hatalmas előrelépés és a magyarság egy északi bástyája, hogy most már 

hivatalosan is van Jyväskyläben magyar oktatás a gyerekek számára is, ráadásul nem is egy, hanem 

rögtön két csoportban! 

A „kicsik”, vagyis az előkészítőstől harmadik osztályos korú gyerekek, pénteken járnak magyar 

órára. Ők jól értenek és jól is beszélnek magyarul. Idén az ünnepekkel foglalkoztak, illetve kortárs 

magyar írók és költők műveivel, mesefeldolgozásokkal. Karácsonyra például saját mesét írtak! A 

történetükben keveredtek a magyar – finn hagyományok, és a karácsonyi ünnepségen az általuk 

barkácsolt figurákkal jelenítették meg a mesét – nagy sikerrel, természetesen. 

 

A nagyok, vagyis a negyedikesektől a hatodikos korosztályú gyerekek, hétfőn járnak magyar órára. 

Köztük nem mindenki beszél jól magyarul, és az értéssel is több probléma van, ezért ott ezt 

gyakorolják és fejlesztik leginkább. Amióta van könyvük, azóta abból dolgoznak, de előtte Johanna 

maga állította össze a tananyagot, ahogy azt a legtöbb magyar tanár teszi Finnországban. A nagyok 



csoportja is szerepelt a Finn – Magyar Társaság karácsonyi ünnepségén: szintén általuk írt mesével, 

amit ráadásul meg is tanultak és el is játszottak! A történetírás és egyes kortárs magyar szerzők 

műveinek megismerése mellett ők is foglalkoztak az ünnepekkel, köszönési formákkal, jelenleg 

pedig a lovagkorral, Mátyás királlyal és – mint a képen is látható – a címertannal és azon belül is, a 

magyar címerrel. 

 

Interjúm végén megkérdeztem Johannát, hogy miért tanít magyart, mit szeret benne a legjobban. A 

válasza nagyon tetszett, hiszen én is hasonló okok miatt lettem tanár, mint ő. Johanna azt válaszolta, 

hogy azért lett Finnországban magyar tanár, mert ezzel a saját és a gyerekek identitását is erősíti, 

valamint a szülőknek is segítség, mert így jobban tudják tartani egymással is a kapcsolatot, és a 

gyerekeiknek is lesz egy magyar közössége. Ezen kívül a magyar oktatás segít leküzdeni a 

honvágyat, és megerősít abban, hogy miért is jó magyarnak lenni. „Nagyon szerencsésnek tartom 

magam, hogy csak ezzel foglalkozhatok.” – mondja Johanna. „A gyerekekkel kapcsolatban annyi 

kedves történetem van, ami mind erőt ad és lelkesedést, szeretetet, hogy értük megéri ezt csinálni.”  

Kántor Julianna 

 


