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FINN BJØRNSETH 
 
A FIATAL HALOTTAK 
De unge døde 
 
Hallga,  
hallga, 
hadd szóljon a sötétség 
a fiatalokról, akik  
a másvilágba tűntek.  
 
Nem az ő hangjuk ez itt,  
csak a csöndes eső 
a juharfák levelein az őszi éjben.  
Hallgasd! Hajlanak  
a levelek le 
s kecses bókolással 
hullatják a vízcsöppeket le  
a csembalóra és hegedűkre 
írt menüettre. 
Nem a nevük,  
csak egy-egy csillag 
virraszt keleten a tetők felett,  
ahol a hajnal lágy ecsetje  
keni fel sötét cinóbercsíkokkal 
szegény reménykedésünk első jeleit 
az égbolt  peremére.  
 
Hallga,  
hallga,  
vándorolva a széllel  
a város fölé  
daluk érkezik éppen.   
 
                                               (Norvégból)  
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nyújt az anyanyelvápolásban és a magyar nyelvet oktatók továbbképzésében. A 
legutóbbi találkozójukon mindössze hárman jelentek meg. 
Az Anyanyelvünk könyv vagy füzetsorozat kiadását magam kezdeményeztem. 
Első kötetétének anyagát, az általam alapított és szerkesztett, de támogatás hiján, 
csak a 22. kötet kiadásáig jutott Erdélyi Kiskönyvtár tartalékából merítettem, és 
az akkor még tevékeny Lázár Oszkár lundi professzor kiegészítéseivel, Vallomá-
sok anyanyelvünkről címmel, Kolozsváron nyomtattuk. Az Anyanyelvünk máso-
dik elnökének érdektelensége miatt a könyvek egy esztendeig Budapesten há-
nyódtak, de hiába hozattam aztán a magam költségén és az Ilona’s Buszvállalat 
önzetlen segítségével Svédországba a megmaradt hatszáz könyvet, a mai napig 
nem jutottak el a magyar egyesületekbe. Következő kiadványunk megjelentetését 
a Svédországi magyarító szószedet-ét, a sorozat rendkívül olcsó első könyvének 
előre megtervezett, hasznot hozó eladásától tették függővé, vagyis ilyenformán 
tették lehetetlenné. A felelőségrevonásnak még a lehetősége sem merült fel, mert 
egyrészt szokatlan volt az, hogy a közpénz felhasználásakor, annak visszaforgatá-
sát is megterveztem, másrészt pedig a pénztelen Anyanyelvünk Közösség is csend-
ben megszűnt, helyette, mint említettem, egy eleve tevékenyszegénységre ítélt 
egyesület alakult. De néhány lelkes segítővel mégis sikerült összehoznom a Svéd-
országi magyarító szószedetet, amit a debreceni Dr. Molnos Angéla erkölcsi és 
részben anyagi támogatásával megjelentettem a visszamagyarításért küzdő lelkes 
professzorasszony Magyarító könyvecskéje ötödik kiadásának mellékleteként 
Debrecenben. Ebben anyagilag is támogatott a kristianstadi, a lundi magyar egye-
sület és a svédországi ifjúsági szervezet egyik a nyelvápolást tudatosan vállaló 
tagja is. A Magyar Ligetben részletekben megjelentettem a Svédországi magyarí-
tó szószedetet, amely a Kormos László által szerkesztett internetes újságban, a 
világhálón használatos szavak magyar megfelelőiből készült gyűjteményemmel 
együtt ma is olvasható. (www.hunsor.nu ) 
 

* 
Javaslat az Anyanyelvünk Közösség közgyűlésének 

A SMOSZ Anyanyelvünk Nyelvápoló Közössége közgyűlésének 
 

Tisztelt Anyanyelvünk Közösség! Tisztelt nyelvápolók! 
 

Sajnálom, hogy ezen a közgyűlésen nem lehetek jelen, de mint eddig is, a magyar nyelv 
és irodalom tanáraként, íróként, a Magyar Liget, a dél-svédországi magyarok családi lapja, 
és az Ághegy című skandináviai magyar irodalmi és művészeti lapfolyam szerkesztőjeként 
részt vettem és rész kívánok venni az Anyanyelvünk Nyelvápolók jeles Közösségének 
munkájában. 
Kérem, hogy ez alkalommal a közgyűlés vitassa meg, fogadja el és iktassa munkatervébe 
következő javaslataimat: 

1.A magyar egyesületek segítségével terjesszük ki a hétvégi iskoláztatást azokban a 
helységekben, ahol erre lehetőség nyílik. Milyen lehetőségekre gondolok? Ott, ahol a ma-
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b.) Létesítsünk magyar tanfelügyelői tisztséget, amelynek betöltője folyamatos 
körútja során a jó tapasztalatok terjesztője, ellenőrzéseivel pedig az igényesebb 
oktatásra való törekvés kialakítója lehet. 

A svéd oktatásban az anyanyelvi ismereteket sem osztályozzák, nem minősítik, 
ilyenformán a tanító munkáját sem kérik számon. Ez pedig nyilvánvalóan igény-
telenséghez vezet, a tanulók és a szülők elégedetlenségéhez, és ahhoz, hogy egyre 
több gyerek unja a magyar órákat, értelmetlennek tartja folytatását. Ezek után ért-
hető, hogy egyik javaslatom sem talált igenlésre. 
Az anyanyelvi oktatás talán legjárhatóbb útja a jövőben a hétvégi magyar iskolák 
lehetnek. Ennek szép példáját láthatjuk a stockholmi Stuber György vezette isko-
lában. Itt a tananyag elsajátítása mellett irodalmi műsorokkal, népzenei és népi 
táncokkal látványossá tett műsorokkal való szereplésre is tanítják a fiatalokat. Ez-
zel nemcsak anyanyelvük ápolását segítik elő, hanem kiegészítik azt mindenfelé 
tapasztalható nevelési hiány, amely az nemcsak az iskolások körében, hanem a 
felnőttek között is, egyféle szorongásban, nehézkes kapcsolatteremtésben, esetlen-
ségben is lépten-nyomon megmutatkozik.   Ilyen iskola könnyen megvalósítható 
volna Lundban is, mert ez az egyetemi központ számos magyar értelmiségivel 
rendelkezik, akik térítésmentesen taníthatnák a legkülönbözőbb szaktárgyakat. 
Így olyan minden igényt kielégítő tanári kart alakíthatnánk ki, amelynek többrétű-
sége kedvelté tenné a magyar nyelven való tanulást a tanulókkal, de ugyanakkor 
erősítené az itteni magyar értelmiségiek szolgálatkészségét is. A lundi és más na-
gyobb svéd városok magyar iskolájának kialakításához is még idő kell, amíg be-
érik, de szüksége egyre inkább sürgető feladat.  

A svéd állam jelezte, hogy leveszi kezét a magyar anyanyelvi oktatásról, jelen-
leg még mindenütt egy-egy magyar tanár, tanítónő vagy ügyesen helyezkedő va-
laki megfelelő fizetésért foglalkozik a magyarul is tanulni óhajtó iskolásokkal. 
Nyelvünk, ha nem ápoljuk, kopik, más nyelvekkel keveredik. Egykori itteni neves 
nyelvtanárunk megállapítása, hogy egyre többen vannak, akik még nem beszélnek 
helyesen svédül, de már nem tudnak helyesen magyarul. Kik tanulnak magyarul? 
Elsősorban azok, akiket otthonról ösztökélnek arra, hogy ápolják anyanyelvűket, 
és azok, akiknek egyetemi továbbképzésükhöz jól fog a magyar órák nyomán 
szerzett pontszám. Az anyanyelvi oktatás nemsokára magánügy lesz Svédország-
ban, és ez szemléletváltásra kell, hogy ösztönözze a szülőket, fiatalokat, minden-
kit. Éppen a váltásra felkészülve alakította a Svédországi Magyarok Országos 
Szövetsége az Anyanyelvünk Alapítványt, amelynek szép tervei voltak. Tanár-
utánképzés, nyelvőrködés különféle lapocskáinkban, nyelvi táborozás, hétvégi 
iskola, nyelvjavító, hagyományápoló könyvsorozat, szoros kapcsolattartás a Duna 
televízióval, az Anyanyelvi Konferenciával stb. Csakhogy az Anyanyelvünk Ala-
pítvány, mert elfogyott a pénz, Anyanyelvünk Közösség néven átalakult valamiféle 
tömörüléssé, amely időnként félszázánál több magyar tanár, néhánynapos együtt-
létét segítette elő, aztán a szervezetlenség eredményeképpen pedig olyan, a ma-
gyar nyelvet tanítók egyesületévé alakult, amely hangzatos nevén kívül nem sokat 
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PIET  HEIN  
 
MAGYARORSZÁG GYERMEKEI  
Ungarns børn  
 
 
Fölriadok s a sötétbe lesek ki,  
ahol valami moccant.  
Valami alig sejthető zajt adott.  
Zápor dobolt át az éjszaka csöndjén. 
Újból megeredt, hallani.  
Alszik kicsim viruló, mély álomban, 
játék mackóját ölelve álmában.   
Rügyező gyermekálmából ő szólt-e ki?  
Békén lefekszem. S fölriadok azonnal: 
Magyarország gyermekei.  
 
Kitárulnak, kinyílnak a szobafalak 
emberi közösség, a te mélységeid felé. 
Az emberi felelősségről éneklünk,  
az ember jövő sorsáról, a legkisebbekéről. 
Világom nem csak a közeli dolgoké. 
Fekszem az éjben. Ahol sírnak. Hívnak. 
Nem csupán Magyarország gyermekei, akik éheznek,  
félnek és virrasztanak ébren. 
Mindannyiunké a világon.  
 
 
                                                       (Dánból) 
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MIĆO VLAHOVIĆ 

AVE HUNGARIA 
Ave Hungarija 
 
Keleten fölkelt hirtelen egy ország,  
a széles Duna, a puszta, a hegység 
visszhangozták az ifjúság szavát, 
a pompásét, mely nem félt a haláltól. 
 
Keleten fölkelt hirtelen egy ország,  
s a rabok széttörték láncaikat,  
szimbólumát a zsarnok hatalomnak –  
s új barázdákat kezdtek most szántani... 
 
Tanúiként a rettentő nyomornak,  
halálraszántan jöttek odúikból  
elő a fölkelők seregei:  
S csattogott, mint tenger fölött a szél,  
békés Hungária, hallatta hangját,  
fegyverre most, Petőfi büszke népe,  
munkások, katonák, egyetemisták,  
diákok, föl mind és segítsetek! 
Előre! Reszket már a vörös cárság! 
 
Hurrá! A félelem árnyéka nélkül  
veti magát a sáncokra a gyermek,  
a hősi tettért vérével fizetve.  
Hurrá! A bájos lányka, nem törődve 
fiatal életével, mint a fecske  
röppen föl már a harci barikádra. 
Hurrá! Írók, diákok mindahányan,  
kik viszitek a forradalmi zászlót! 
Ave Hungária!  
Éneked itt cseng még ma is a fülemben,  
a messzeségben tompán zúg a puszta 
s halottaid már békében pihennek... 
De föltámadásod napja majd eljön!  
A vörös körtánc nem tarthat örökké. 
Zászlaját büszkén bontja ki ifjúságunk, 
barát baráttal áll a barikádra 
s az emberiség meghajlik majd elől.                        
                                                                    (Szerbből) 
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3.  

 
    Lassan kinyílnak előttem is az északi világ forgásában eddig meghúzódó embe-
rek, telítődnek a körülöttünk kirajzolódott energiamezők, véletlen kapcsolatok 
áramoltatják közös akaratunk, emberségek fonódnak, hiszen közösségi lények 
vagyunk, ha letagadjuk is ezt. Egyik közösségnek  tanári képességem jelent vala-
mit, a másik a magyar szövegek őrének hívott, segítettem bölcsészhallgató diplo-
mavizsga dolgozatát tisztábbra csiszolni, elbeszéléskötetet szerkesztettem baráti 
kérésre, és írtam reklámot utazási irodát alapító kolozsvári fenegyereknek, ötle-
tem alapján működött néhai könyvtáros feleségem nevével házi kölcsönkönyvtá-
ram, az egyik Magyarországra hetenként robogó buszban könyvtár, az olvasók, ha 
kedvük van zsebkönyveimet olvashatják. A Svédországi Magyarok Országos Szö-
vetsége által alapított Anyanyelvünk Közösségben megbíztak a távoktatás tervének 
felvázolásával. Gyakorlatba ültetése, a mostani helyzethez való igazítása még vá-
rat magára. Folytathatnám a felsorolást, de ennyi talán elegendő ahhoz, hogy bi-
zonyítsam ráérzésemet arra, amit Borbándi Gyula: Megmaradni a magyar nyelv-
ben és kultúrában című írásában tisztánlátóan így fogalmaz: „ A nyugaton élő ma-
gyarok hajdani politikai töltetű szerepe és munkája lényegében kulturálissá vált, 
ami a magyar nyelv és a hagyományok ápolásában, művelődési értékek megőrzé-
sében és védelmében, a magyar tudáskincs és ismeretanyag gyarapításában a fel-
növő ifjúság magyar szellemű nevelésében nyilvánul meg.”  

A magyarságmegtartásban fontos munkának a legfontosabb területe az iskola. 
Svédországban lehetőség van arra, hogy az általános iskolákban anyanyelvi okta-
tásban is részesüljenek az erre jelentkező tanulók. Tapasztalataim szerint a heti 
egy órában elsajátítható anyanyelvi tudás egyaránt függ a tanító és a szülők képes-
ségeitől, igyekezetétől. A tanítók megválasztásában, a tananyag meghatározásá-
ban az esetlegesség az általános. Számosan tanítanak képesítés nélkül, és többen 
vannak, akik magyar tanári képesítéssel nem taníthatnak, mert nincs számukra 
katedra. A svéd hivatalosságok gyakorlata nem segíti a magyarul oktatók szakmai 
tudásának felmérését, ellenőrzését, megmérettetésüket, hogy mindig a legképzet-
tebbek kerüljenek katedrára. Az anyanyelvi oktatás minőségével nem gondol a 
svéd iskola, ezt az oktatók lelkiismeretére bízza. Mint máshol, itt is a személyes 
kapcsolatokon múlik minden. Ez a sokszor kenyérharccá silányuló vetélkedés 
gyakran egymás ellen tüzeli a többnyire nőkből álló magyarul oktatókat. Az okta-
tás minőségének javítására alakított Anyanyelvünk Alapítvány egyféle közösséggé 
való átalakulásával majd megszűnésével az oktatók tapasztalatainak 
egymásközötti kicserélésének évenkénti egyszeri-kétszeri alkalmai is elsorvadtak. 
Az alapítvány egyik kurátoraként, a szemléletváltás kezdetéül, két dolgot javasol-
tam:  
       a.) Mérjük fel a gyermekek és a szülők körében a svéd-magyar keveréknyelv, 
a zagyvanyelv hatásait, és javítsunk a meglévő áldatlan helyzeten.  


