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A magyar nyelv São Paulóban 
 
Mielőtt rátérnék a kolónia lehetőségeire, egész röviden vázolom a helyet 

ahol élünk, s ami erősen befolyásol még a magyar nyelv használatában is. São 
Paulo Dél-Amerika legnagyobb városa s a világ legnagyobb városai között van, 
rengeteg bajjal megáldva. 

A közlekedés és a forgalom borzalmas, a közbiztonság gyenge, a lég-
szennyeződés nagyon nagy, és a távolságok óriásiak. Mi magyarok szétszórva 
lakunk ebben a nagy várostengerben. Viszont a brazil nép nagy szeretettel 
fogadta a menekült magyarokat, és sokak számára mindez a lehető leggyorsabb 
beolvadásra biztatta a családokat.  

Valamikor régen elég sok magyar lakott São Paulóban, és volt is minden-
féle segítség. A magyar kormány egy elemi iskolát tartott fenn, és a bencés 
szerzetesek szép Szent István templomot építettek, ahol minden vasárnap volt 
magyar mise. Ez már mind megszűnt.  

A Segélyegylet az egyetlen régi egyesület, amely még ma is fennáll. 2000 
családcímet tartanak nyilván, és sok családnak küldenek havi értesítőt. Egy 
öregotthont is fenntartanak, ahol jelenleg sajnos csak 2 magyar és 10 brazil idős 
él.  

A legtöbb magyar rendezvény színhelye ma a Magyar Ház. Itt tartják a 
március 15-ei és az október 23-ai rendezvényeket, a cserkészbarátok havi 
vacsoráját, illetve itt tanítják a magyar nyelvet mint idegen nyelvet a felnőttek 
számára. Szintén itt találkoznak a cserkészek, és itt gyakorolnak a tánccsopor-
tok. Vitaestéket is rendeznek a Könyves Kálmán Szabadegyetem keretén belül. 

A fiatalok számára a legjobb összetartó erőt a cserkészet jelenti. Ma már 
csak egy csapat van a régebbi négy helyett, de itt él még a lelkesedés és a nótá-
zás.  

Három tánccsoport van, az egyik (a Pántlika) júliusban vendégségben 
Budapesten járt, ahol egy tömegtalálkozón vett részt. Sikeresen szerepeltek, és 
nagyon jól érezték magukat. 

A Szent Imre kollégium ma Santo Américo, de a Szent István-napi misét 
még ott tartja a magyar kolónia. A magyar bencésekből már csak hárman 
maradtak, és mind a három több mint 85 éves. 

Magyar mise havonta egyszer van, az evangélikus és a református magyar 
egyház itt megszűnt. 

A Magyar Házban pár éve magyar nyelvoktatás indult, ahol a magyart 
mint idegen nyelvet tanítják. Jelenleg egy csoportban folyik a tanítás, a tanárnő, 
Hegyi Evelyn az idén részt vesz egy magyarországi kiképzésen.  



A cserkészeten belül két cserkészédesanya foglalkozik a magyar nyelv 
tanításával. 

Az egyikkel beszélgetve elmondta, hogy nagyon lelkesen kezdett neki, de 
már-már elmegy a kedve, mert a csoport tagjai között tudásban és korban is 
nagyok a különbségek. A legnagyobb baj azonban, hogy a gyermekeket nem 
nagyon érdekli a magyar nyelv tanulása. Mindkét csoport az Argentínában élő 
Lajtaváryné Benedek Zsuzsa könyvét használja. A nagyobbak a cserkészszövet-
ség olvasási különpróbáját használják, bár a szókincs miatt ez nem nagyon sike-
res, és nem érdekli a gyermekeket. A magyar tudásuk is vegyes. Van olyan gyer-
mek, aki otthon is magyarul beszél, náluk csak a szókincs gazdagítása a feladat, 
de vannak olyanok is, akik otthon brazilul (portugálul) beszélnek, és a szülők 
úgy gondolják, hogy gyermekük majd a cserkészeten tanul meg magyarul. 

Evelyn és egy itt élő magyar tanár, aki nem vállal közösségi munkát, a 
Hungaro Lingua könyvét és munkafüzetét használják.  

Vagyunk még egy páran, de sajnos egyre kevesebben olyanok, akik 
szeretnénk a nyelvet átadni.  

Elég sok a vegyes házasság, és az a vélemény alakult ki, hogy ezekben az 
esetekben hiába minden. Pedig nem így van, az egyik magyar cserkészédesanya 
férje brazil, de a kislánya és kisfia magyarul is egészen jól beszél. Nekem is van-
nak félmagyar unokáim, és mind beszél magyarul annak dacára, hogy csak 
ritkán tudnak São Paulóba jönni.  

De azért én még remélem, hogy sikerülni fog a magyar kolónián belül ter-
jedő érdektelenséget megváltoztatni, és a magyar nyelv és kultúra iránti érdeklő-
dést megerősíteni.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


