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„Milyen érzés 40 °C fokos hőségben karácsonyoz-

ni? Tényleg gigantikus méretű pókok 

„garázdálkodnak” szabadon? Milyen érzés ország-

határon belül időzónát átlépni?” – ilyen és ehhez 

hasonló, gyermeki kérdésekkel is bombáztam 

„Májkit”, akinek a neve a Kollégiumi Bizottság 

elnökeként talán nem cseng ismeretlenül. Tartal-

mas és izgalmas beszélgetés keretében készítettem 

interjút az ausztrál származású Kallai Michaellel.  

– Aki találkozott már veled, ismer, az nemcsak a nevedből, hanem az akcentusodból is sejtheti, hogy 

nem csupán magyar felmenőkkel rendelkezel. Honnan származol, és mikor költöztél Magyarország-

ra? Hogy ment a beilleszkedés? Mi jelentette a legnagyobb kihívást? 

– Melbourne-ben, Ausztráliában születtem, és 2006 augusztusában költöztünk haza, Ajkára. Annyira nem 

volt nehéz beilleszkedni, mert sokat segített, hogy kint rengeteg magyar ismerősünk volt, és a szüleim is 

magyarok, így maga a magyar mentalitás, viselkedés már valamennyire ismert volt számomra, amikor ide-

jöttünk. A legnagyobb kihívást természetesen a nyelv megtanulása jelentette. Úgy érkeztem, hogy a nyelvet 

értettem, de beszélni és olvasni nem tudtam, ráadásul egyből kezdődött is a tanév… Teljesen hagyományos 

magyar általános iskolába kerültem, szóval sem a diáktársaim, sem a tanáraim nem tudtak angolul. Gyakor-

latilag kéz- és lábjelekkel próbáltam megértetni magam, meg azzal a kevéske magyarral, amit akkoriban 

beszéltem, ám ez nem volt sok.  

– Hogyan tanultad meg a nyelvet? Körülbelül mennyi időbe telt, amíg elkezdted összeszedni a megfe-

lelő tudást? Jelentett különösebb nehézséget a későbbiekben a magyar nyelv a tanulmányaid során?  

– Kis korom óta beszéltek hozzám a szüleim magyarul, és elég sok barátunk volt külföldön. Érteni mindig 

értettem, de ettől függetlenül angolul válaszoltam, mert gyerekként nem fogtam fel, hogy ez egy másik 

nyelv. Aktívan viszont akkor kezdtem el foglalkozni vele, amikor már biztos volt, hogy Magyarországra 

költözünk. Ám az iskolában voltam igazán rákényszerülve, és akkor tanultam meg írni és olvasni is magyar 

nyelven. Nagyjából fél évembe telt akkor, hogy használható tudást halmozzak fel. Addig „különleges bá-

násmódban” részesültem. Az azt követő fél évben még végig figyeltek rám, de onnantól kezdve a számon-

kérések is ugyanúgy történtek, mint az összes többi diáknál. Akkor már, ha kaptam valamilyen kérdést, ak-

kor el tudtam olvasni, tudtam értelmezni és válaszolni rá. Csak nem annyira helyesen, mint a többi tanuló – 

már, ami a nyelvtani részt illeti. Azonban úgy érzem, egészen addig, amíg gimnáziumba nem kerültem, 

nem volt az igazi a tudásom. Az akkori osztályfőnökömnek nagyon sokat köszönhetek, aki magyar szakos 

tanárként nagyon sokat foglalkozott velem. Enélkül a magyar nyelvű érettségit sem tudtam volna megcsi-

nálni. Ugyan felvetődött az is, hogy az angolt fogom érettségi nyelvként használni, de szerintem így jobban 

jártam, hiszen a tudásomat sikerült felhúzni.  

– Mi volt a legnehezebb szó, mondat vagy nyelvtani sajátosság, amely nem akart a „szádra vagy ke-

zedre állni”?  

A mai napig „nem áll a számra” a magyar „t” hang. Elviekben azt mondják, hogy a bakonyiak egyébként is 

erősebben megnyomják ezt a hangot… De ezért nem tudom letagadni az erőteljes angol akcentusom. Álta-

lános iskolában, gimnáziumban néha viccelődtek emiatt velem. Sokáig a betűkettőzéseket nem tudtam ki-  
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hallani, hol kell hosszan írni egy mássalhangzót vagy röviden. A helyesírásom először nagyon rossz volt, 

voltak szavak, amelyeket egyszerűen meg kellett tanulnom, hogyan írják pontosan. Később, ahogy kezdtem 

megérteni a szabályokat, egyre jobban javult a nyelvtanom és a helyesírásom is.  

– Mit találtál az új környezetben a furcsának, és 

mit tartasz még ma is annak? 

– Azt tudni kell, hogy Ausztráliára a hatalmas távol-

ságok a jellemzők. Szinte mindenki napi több órát 

ingázik a munkahelye, iskolája, valamint az otthona 

között. Például, ha a barátainkhoz mentünk a 

„szomszédba”, több mint egy órát autóztunk. Az álta-

lános iskolába is a szüleim vittek, kocsival minimum 

20 perc volt az út odáig, és ez általános dolog volt az 

összes diák esetében. Ennek következményképpen az 

odajáró gyerekek nagyon nagy vonzáskörzetből jöt-

tek, mindenki nagyon messze lakott egymástól. Nehe-

zebb volt a kapcsolatokat fenntartani a barátokkal. 

Vagy az oktatás utáni napköziszerűségben tudtunk 

kötetlenebb formában szórakozni, játszani, vagy a 

szülők fuvaroztak az iskola után egymáshoz. De, 

akiknek nem volt ilyen lehetőségük, mert egyből jöt-

tek értük a szülei, azok ebből kimaradtak. Magyarországon az volt a legfurcsább, hogy összehasonlítva a 

korábbi viszonyokkal, kicsik a távolságok, és így nagyon könnyen tudtam találkozni az ismerősökkel, sok-

kal nagyobb volt az iskola utáni élet a barátaimmal, ezért szorosabb kapcsolatok születtek és születnek.  

– Milyen az ausztrál diákok élete? Sokban tér el az ausztrál és a magyar oktatási rendszer?  

– Elsősorban a gyerekkori emlékeimről tudok mesélni, hiszen még egészen fiatal voltam, amikor Magyar-

országra költöztünk. Az általános iskola angol rendszer alapján működik. A tanórákat nem úgy kell elkép-

zelni, mint itt. Egy tanár van, aki az összes tantárgyat tanítja, és nem kötött órák keretein belül. Az ő belátá-

sa szerint haladunk, hogy milyen tárgyból, milyen anyagrészt mennyi ideig veszünk. Azt természetesen 

meghatározzák neki, mely tananyagokat kell leadnia a héten, de azt már nem, hogy ezt egy vagy két óra 

alatt teszi meg. Összehasonlítva ezt egy magyar rendszerrel, sokkal kötetlenebb volt, sokkal játékosabb. 

Ennek köszönhetően jobban élveztem én is ott iskolába járni. Írtunk felmérőket, dolgozatokat, azonban 

nem kaptunk jegyeket, hanem csak félévi értékeléseket arról, hogyan teljesítettünk. Ha egy dolgozat nem 

sikerült, a diák nem azt érezte, hogy megbukott rajta, rosszul teljesített, vagy buta, mert nem az alapján ítél-

ték meg, sokkal inkább a tanárnak voltak ezek mérföldkövek, hogy láthassa, hogyan haladnak a gyerekek, 

melyikükkel kell többet dolgozni, fejleszteni őt. Úgy gondolom, a kisgyermekeket még igen egyszerű moti-

válni, boldoggá tenni, és az iskola filozófiája is erre épült. Nálunk nem büntettek mindenért, viszont, ha 

valaki jól teljesített, azt különböző jutalmakkal ismerték el. Például, minden hétfőn volt egy össziskolai 

gyűlés, és ott díjaztak minden osztályból egy-egy diákot az egész iskola előtt, aki azon a héten valamilyen 

„különleges teljesítményt” nyújtott. Mondjuk, mert kiemelkedően jó volt a házi feladata. De a tanárok is 

inkább a pozitívumokat hangsúlyozták nekünk, így nem ment el a kedvünk a tanulástól. Nem az volt az 

irányelv, hogy „Ne csinálj rosszat, mert kapsz egy egyest!”, hanem arra ösztönöztek, hogy jó dolgokat csi-

náljunk, mert akkor díjat kapunk, és persze mindannyian arra törekedtünk. Így teljesen más volt a mentali-

tás. Én úgy gondolom, hogy az ilyen korú gyerekeknek az ausztrál rendszer jobb, mert nem helyezik még 

őket olyan nagy fokú stressz alá. 6+6 éves a rendszer, gimnáziumban már hasonlóképp működik az oktatás. 

Csak „megvárják” a kamaszkort, mert úgy gondolják, hogy onnantól lehet jobban terhelni a diákokat anél-

kül, hogy ez bármilyen negatívumot okozna a személyiségében vagy az iskola élvezetében. Ez szisztéma 

azoknak az embereknek kedvez, akik nehezebben tanulnak, vagy nem bírják a stresszt.  

Melbourne a távolból 

Forrás: https://hu.pinterest.com 
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– Van „honvágyad”?  

– Azt nem mondanám, de vannak dolgok azért, amelyek hiá-

nyoznak. Például nagyon szeretek sportolni. Az ausztrál foci 

olyan dolog, amit csak ott lehet űzni, és én is csináltam. Valami-

lyen szinten hasonlít ez a rögbire, kontaktsport, és ovális labdát 

használnak hozzá, gólokat kell lőni, de azért a szabályok jelentő-

sen eltérnek. Az ausztrálok őrülten rajonganak érte. A másik 

ilyen dolog a gondolkodásmód. Az ausztrálok sokkal vidámab-

bak, mint a magyarok. Itt azért előfordult már, hogy rossz ked-

vem lett attól, mert egyszerűen csak beszéltem valakivel. Ott a 

nehézségek és problémák ellenére is jókedvűek, pozitívak az em-

berek. Sajnos a híres magyar pesszimizmus nem csak legenda, ez 

valóban így is van.  

– Mit szeretsz a legjobban Magyarországban?  

– Azt, hogy sokkal közvetlenebb kapcsolatba tudsz kerülni azokkal az emberekkel, akikhez közel állsz. 

Többet tudsz találkozni a barátaiddal a már említett okok miatt, így szorosabb kapcsolatok kovácsolódnak 

és korábbi életszakaszban alakulnak ezek ki. Valószínű, hogy azokkal a barátaimmal, akikkel 14 éves ko-

rom óta kapcsolatban vagyok, életem végéig így is maradunk, és rengeteg élményünk van. Ausztráliában a 

hosszabb barátságok inkább az egyetemista-, vagy felnőttévek során érnek be. Ezeknek a barátságoknak 

szerintem más az alapja és minősége, hiszen egészen más az, ha kamaszokból együtt nőttök fel, sok dolgot 

együtt éltek meg.  

– Magyarnak vagy ausztrálnak tartod magad? 

– Hogy hasznosítsam a közgazdaságtan tudásom is: attól függ. Ha a gondolkodásmódot tekintem, sokkal 

jobban hasonlítok az ausztrálokra, mint a magyarokra, mert ebben a szellemben nőttem fel, és a mai napig 

azt tartom etikusabbnak. A kulturális viselkedésem már magyar, mert a szüleim is a magyar hagyományo-

kat továbbították felém. Ezért kicsit megosztott, hogy minek mondom magam, néha poénkodom azzal, 

hogy mindig olyan nemzetiségű vagyok, amelyik az előnyösebb. De ugyanúgy magyarnak is vallom ma-

gam, mint ausztrálnak. Soha nem fogom azt mondani, hogy nem vagyok ausztrál, mert annak ellenére, 

hogy magyar a családom, annyira meghatározta az életemet a kint eltöltött idő, hogy részben mindig annak 

fogom vallani magam, és reménykedem abban, hogy soha nem fogom elveszíteni azokat az attribútumokat, 

amelyeket ott összeszedtem. De azért élek már annyi ideje Magyarországon, hogy átvettem az itteni 

„stílust”, illetve folyamatosan beszélem a nyelvet, így magyarnak is tartom magam.  

– Hogyan képzeled el a jövőd, merre húz a szíved leginkább?  

– Mivel kettős állampolgár vagyok, ugyanúgy ingyen tudok Ausztráliában tanulni, így a mesterképzést ta-

lán ott végzem el, de ez nem biztos. A nővérem 10 évvel idősebb nálam, azonban mi nagyon fontosnak 

tartjuk a családot, így valószínűsítem, hogy bármerre is induljak, a testvéremmel mennék, vagy ő jönne 

utánam, vagy fordítva. A mesterképzést mindenféleképpen valahol külföldön tervezem elvégezni, ám az 

még határozatlan, hol. Azonban olyan helyre szeretnék menni, ahol aktívan használhatom az anyanyelvem, 

az angol nyelvet – mind a tanulás esetében, mind a jövőbeni munkámban. Az, hogy hol lakom, gyakorlati-

lag mindegy. Azt hiszem, a korai költözés miatt nem lettem az a „röghöz kötött” típus.  

A híres ausztrál foci…  

Forrás: http://www.starobserver.com.au 


