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Réz Anna (Brazília) 
 

MAGYARUL BESZÉLNI NEM KÁROS,  
A GYERMEKÜNK JAVÁRA VÁLIK 

 
Ezt a kis párbeszédet az évek folyamán többször is átéltem, kisebb-

nagyobb különbségekkel. Sajnos itt, Brazíliában nagyon elterjedt az a tévhit, 
hogy a gyermekekkel otthon is portugálul kell beszélni, hogy az iskolai eredmé-
nyeik jók legyenek, és ezáltal bekerüljenek majd a jobb egyetemekre. 

 

Szülő:  Nem beszélhetek magyarul a fiammal/lányommal, mert az 
iskolában megmondták, hogy akkor biztosan nem tud majd jól portugálul. Utó-
végre itt élünk Brazíliában, és itt kell majd neki jól vizsgázni és jó állást szerez-
nie. 

 

P.:  Ne haragudj, kedves, de ez egyáltalán nem így van. Ellenkezőleg, a 
gyermeknek csak előnyére van, ha több nyelvet beszél. Ezt ma már elég sok 
kutató bizonyítja. Az első ilyen  beszámolót,  amit én olvastam, egy kanadai 
nyelvész írta, már elég régen,  kb. 45 éve. Azóta már több ilyen tudósítást 
olvastam. Mindegyik egész világosan állítja, hogy a gyermek képes két, sőt több 
nyelvet is beszélni mindennap. A legutolsó hírt  a lányom hozta az idei nagy 
TESOL-konferenciáról Denverből, ahol dr. Janet L Zadina egyetemi kutató és 
tanárnő előadást tartott a kétnyelvűségről. Szerinte a két nyelv állandó haszná-
lata a gyermekkorban igen hasznos, mert a gyermek kifejleszt az agyában egy 
dúsabb nyelvhasználó ágazatot.  

 

Szülő: Jó, hát ez elég biztató, de biztos ez? Az iskolában olyan határozot-
tan mondták, hogy nem lehet…  

 

P.:  Elég sok esetet láttam, hogy nyugodtan merjem álltani: valóban így van. 
Azok a gyermekek az ismeretségi körömből, akikkel otthon magyarul beszéltek, 
a portugált is jól megtanulták, sőt a többi tantárgyat is. Van köztük orvos, állat-
orvos, mérnök, gyógypedagógus, geológus és így tovább. Inkább úgy van ez, 
hogy ha egy gyermek nem tudja jól a portugál nyelvet, akkor nem a magyar 
beszéd a hibás, hanem a tanár, vagy esetleg a gyermek nem szereti a tantárgyat, 
vagy talán az a gyermek, aki valamiféle tanulási nehézséggel küszködik. 

 

Szülő:  De mit csináljak, hogy ne keverje össze a két nyelvet?  
 

P: Igen, látod kedves, ez fontos. A gyermek édesanyja vagy édesapja  
CSAK MAGYARUL beszéljen a gyermekkel. Így a gyermek kicsi korától 
magyarul fog beszélni ahhoz, aki vele magyarul beszél. Ez olyan, mintha a 
gyermek egy kis hidat építene minden hozzátartozó felé. A híd csak magyar, 
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vagy csak portugál. Nem szabad vegyes hidat építeni, mert akkor előbb-utóbb 
egy tisztán portugál híd lesz belőle. 

Szülő: Ez elég fárasztó lehet, nem? 
 

P:  Inkább érdekes és mulatságos. Valamikor régen, mikor a gyermekeim 
kicsik voltak, főzés vagy fürdetés közben Arany-balladákat  vagy Weöres 
Sándor verseit szavaltam nekik, és a végén már együtt mondtuk.... 

 

Szülő:  Én nem tudok Arany-balladákat szavalni! 
 

P:  Nem baj, szerezd meg Weöres Sándor verseit, s először olvasd el,  aztán 
majd szavalni fogod egészen biztos. Esti mesének meg ajánlom Marék 
Veronika rövid, de nagyon megkapó meséit, ahol a szöveg nem nehéz,  de a 
történet nagyon helyes. Ott van például Laci és az oroszlán, vagy a Csúnya 
kislány … Manapság  már jobb a helyzet, mert rendelhetsz könyveket Magyar-
országról, vagy  küldhetnek a rokonaid, ha kéred. 

 

Szülő: Hát jó, de mindez miért? Megéri ez a sok fáradság?  
 

P: Hát ezt magadnak kell eldöntened. Én csak azt mondhatom, hogy igen, 
lehetséges, és egyáltalán nem árt a gyermek iskolai előmenetelének. Én nem is 
gondolkoztam rajta annak idején, mert a magyar nyelv az én nyelvem, és 
tovább akartam adni a gyermekeimnek. Ráadásul a magyar egy különleges 
nyelv, nem hasonlít semmilyen ismert nyelvhez. Ez persze egy gyermeknek 
imponálhat is: olyan nyelvet beszélek, amit más nem tud!  Persze nagyon 
fontos, hogy Te, a Szülő, hogy állsz hozzá.  

 

Szülő:  Hát, ha gondolod – megpróbálom. 
 

P:  Sok szerencsét kívánok hozzá. Ha kell segítség, hívjál! 
 
 
  


