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Hatoss Anikó

A magyar nyelv és kultúra Ausztráliában.
Felmérés a queenslandi nyelvközösség

nyelvmegtartásáról*

Bevezetés
Ez a kutatás a brisbane-i magyar diaszpóra nyelvi „ökológiáját” mutatja be

komplex módon, elsõsorban szociolingvisztikai szemszögbõl. Az értekezés központ-
jában azok a szociokulturális tényezõk állnak, amelyek befolyásolják a kisebbségi
közösség anyanyelvmegtartását. A kutatás tágabb kontextusát az ausztráliai
multikulturális társadalom adja, amely a szövetségi állam hivatalos politikai állás-
foglalását tükrözve viszonyul a nyelvi és etnikai gazdagsághoz.

A mai alkalmazott nyelvészet és nyelvpolitika egyik legnagyobb kihívást jelentõ
problémaköre a kisebbségi nyelvek megõrzése és a nyelvvesztés folyamatának
visszafordítása. Ma a világon élõ kb. 6000 nyelvet mintegy 160 nemzetállamban
beszélik (Crystal 2000). A többnyelvû és többkultúrájú társadalom nem új jelenség,
és nemcsak a mai modern vezetõ demokráciák jellemzõje; vizsgálata egy olyan de-
mokratikus államban, ahol a kisebbségek viszonylag kedvezõ helyzetben vannak,
ideális hátteret ad a nyelvvesztés folyamatának szociális-kulturális okokra vissza-
vezethetõ vizsgálatához.

Ausztrália ma a világ egyik vezetõ multikulturális társadalma (Fishman 1989;
Jupp 1991). Mégis az ausztráliai multikulturalizmus nem párosul többnyelvûséggel
vagy széles körben elterjedt stabil kétnyelvûséggel. A nyelvvesztési és nyelvváltá-
si (shift) statisztikák azt mutatják, hogy még egy ilyen idealizált multikulturális tár-
sadalomban is sérülékenyek a kisebbségi nyelvek (Clyne 1991; Clyne & Kipp 1997a,
1997b, 2000).

Úgy tûnik, a probléma elsõsorban nem a hivatalos állásfoglalásban keresendõ,
hanem a szociokulturális tényezõkben, melyek a kisebbségi nyelv ökológiáját
(Haugen 1972) meghatározzák. Ezek magukban foglalják a befogadó társadalom
által tanúsított (nyelvi és etnikai) beállítottságot és a kisebbségi helyzetben lévõk
akkulturációs állásfoglalását. Az akkulturációs stratégiákat a szociális kapcsolathá-
lónak és a saját kultúra megõrzésének keretrendszerében írhatjuk le (Padilla 1980).
A kisebbségi nyelvek megtartásához és stabil kétnyelvûség megteremtéséhez a leg-
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kedvezõbb hátteret a befogadó kultúra iránt tanúsított pozitív attitûdök és a saját
kultúra megtartásának igénye jelentik.

Az ausztráliai multikulturalizmus mint a kutatás kontextusa
Több mint kétszáz évvel a brit gyarmatosítás után és egy ötven éves bevándor-

lási periódus eredményeként Ausztrália ma az egyik legváltozatosabb kultúrával
rendelkezõ ország és a világ „vezetõ multikulturális társadalma” (Jupp 1991;
Fishman 1989). A mai ausztráliai lakosságra jellemzõ, hogy minden ötödik auszt-
ráliai állampolgár a tengeren túl született, közülük minden második olyan ország-
ban, ahol nem az angol az elsõ nyelv. Az öt év feletti lakosság mintegy 14 százalé-
ka az angoltól eltérõ nyelvet használ az otthoni kommunikáció során (ABS 1996).
A nyelvi sokszínûségre jellemzõ, hogy az angol mellett körülbelül százötven benn-
szülött nyelv él (Walsh 1991), ehhez adódik a hetvenöt és száz között számon tar-
tott – idegen ajkú bevándorlók által beszélt – kisebbségi nyelv.

Az ausztráliai multikulturalizmus fogalma nem meríti ki a demográfiai vagy sta-
tisztikai adatokkal leírható kulturális pluralizmust. Ez olyan hivatalos politikai állás-
foglalás, amely elismeri a kisebbségi nyelvek helyét és szerepét a társadalomban. A
legfrissebb bevándorlási politikai állásfoglalás szerint (A National Agenda for a
Multicultural Australia, 1989) „a multikulturalizmus (…) elismeri és ünnepli Auszt-
rália kulturális gazdagságát. Elfogadja és tiszteli minden ausztráliai állampolgár azon
jogát, hogy kifejezze és megossza egyéni kulturális örökségét, amellett, hogy átfogó
elkötelezettséget vállal Ausztrália és az ausztráliai demokrácia alapvetõ szerkezete és
értékrendszere iránt” (Nemzeti Multikulturális Tanácsadói Hivatal, 1989).

A „produktív diverzitás” jelszavával az ausztráliai kormány azt a jelentõs kul-
turális, társadalmi és gazdasági tõkét hangsúlyozza, melyet a nem angol anyanyel-
vû bevándorlók nyújtanak a mai ausztráliai társadalom számára (NMTH, 1999). Ez
az álláspont kedvezõ hátteret nyújt a kisebbségi nyelvek megtartása számára, hiszen
a nyelvi változatosságot a társadalomban rejlõ legfontosabb nemzeti kincsnek tart-
ja, és ennek a gazdag kulturális és nyelvi örökségnek a megõrzését hirdeti.

A multikulturális politika azonban nem feltétlenül oldja meg az ausztráliai ki-
sebbségek nyelvi problémáit. Ahogy Joshua Fishman fogalmazott, Ausztrália külö-
nösen erõsen együtt érzõ, támogató és ideális politikája nem tudja visszafordítani a
nyelvváltás folyamatát. Ebben a multikulturális társadalomban nyelvek halnak ki,
és kisebbségi nyelvek tûnnek el (Clyne 1991). Fishman (1989: 205) szavaival élve:
„leges sine moribus vanae” – a törvények a társadalom támogatása nélkül elvesz-
nek, és nem érik el céljukat. Ha a társadalom negatívan viszonyul a kisebbségi nyel-
vek és beszélõik iránt, akkor a kisebbségi csoportok saját maguk sem fognak ma-
gas státuszt tulajdonítani nyelvüknek. Kõvetkezésképpen a kisebbségi nyelvek
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fokozatosan elhalnak. A nyelvvesztés problémájának gyökerét Le Page (1997: 32)
szintén a társadalomban látta, hiszen a nyelvvesztés oka nem a nyelv maga, hanem
a társadalom, melynek erõviszonyai a nyelvhasználatot meghatározzák.

Az angol a lakosság 83%-ának anyanyelve és a fontosabb társadalmi intézmé-
nyek nyelve, ugyanakkor a fõ nemzetközi nyelv is: elsõdleges szerepe van a tudo-
mány, a technika és a kereskedelem területén. Ezek a tények nagyban meghatároz-
zák az angol nyelv iránti igényeket egy olyan országban, ahol a társadalmat a
többnyelvûség jellemzi. Az angol nyelv mai domináns helyzetéhez azonban nem-
csak a demográfiai tényezõk, hanem a mindenkori bevándorlókkal szemben foly-
tatott politika is nagyban hozzájárult. Az asszimilációs politika, melyet a kormány
az 1800-as évek végétõl az 1960-as évek végéig folytatott, egyértelmûen az angol
nyelv szerepét erõsítette a kisebbségi nyelvekkel szemben. Ebben az idõben az ide-
gen nyelveket nemcsak hivatalos ügyek intézésére, hanem az utcán vagy más pri-
vát szférában történõ mindennapi kommunikáció céljából sem lehetett használni. Egy
magyar bevándorló így emlékezett vissza: „Lelöktek bennünket a villamosról, ha
magyarul beszéltünk. Gyorsan megtanultuk, mi az a wog.”1

Az elsõ jelentõs nyelvpolitikai dokumentum 1978-ban született meg (Galbally
1978), és óriási fordulatot jelentett a kisebbségekkel szembeni hivatalos állásfoglalás
terén. A jelentés elismerte a kisebbségek hátrányos helyzetét, és különbözõ nyelvi szol-
gáltatásokkal, elsõsorban angol nyelvi oktatással próbált javítani ezen. Ez az ideológia
azonban még mindig a burkolt asszimiláció jegyében született, hiszen az angol nyelv
mielõbbi elsajátításában és a mielõbbi ausztráliaivá válásban kereste a megoldást.

Az elsõ igazán nagy lépést a kisebbségi nyelvek helyzetének javítása érdeké-
ben az 1987-es Lo Bianco-jelentés tette meg, amely elsõként hangsúlyozta, hogy a
XIX. század közepétõl az angol mellett más, nem bennszülött nyelvek is jelen vol-
tak az ausztráliai társadalomban, és ezek használata az ausztráliai társadalmi élet
természetes velejárója. Lo Bianco a multikulturalizmust az ausztráliai történelem és
identitás gyökereként írta le, a nyelvi pluralizmust mint nemzeti kincset, nem pe-
dig mint egy megoldásra váró problémát kezelte (Tollefson 1991: 176-180). Esze-
rint a nyelv olyan alapvetõ érték, amely összekapcsolódik az egyének, etnikai kö-
zösségek és nemzetek identitásával, és az „egyetemes emberi identitás” forrása.

A mai (1991-es) nyelvpolitikai dokumentum egyértelmûen a kisebbségi nyel-
vek oktatása és megtartása mellett foglal állást. A multikulturális és egyéb nyelv-
politikai dokumentumok nagy hangsúlyt fektetnek az idegennyelv-oktatás szerepére
és a kisebbségi nyelvek megtartására; azonban elsõsorban azokat a nyelveket támo-
gatják, amelyek nagy számban képviseltetnek az ausztráliai társadalomban, és ame-
lyek Ausztrália gazdasági és politikai érdekeit szolgálják.

1 Egy 1949-es magyar menekülttõl.
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A mai gazdasági és politikai viszonyokat figyelembe véve nyomós érvekkel
támaszható alá annak igénye, hogy az ausztráliaiak más idegen nyelveket is elsajá-
títsanak. 1990 óta az ausztráliai nyelvpolitika elsõdleges mozgatórugója – helyesen
vagy helytelenül – a gazdasági fejlõdés volt, s azt hangsúlyozta, hogy a nyelvi kész-
ségek és a kulturális tolerancia hatékonyabb kereskedelmi kapcsolatok kialakítását
eredményezi. Bár a nyelvtanulást az egyéni, közösségi és nemzeti fejlõdéshez szük-
ségesnek tartották (DEET 1991: 1), 1991-ben az ausztráliai nyelvpolitika kijelen-
tette: „ez idáig boldogultunk az angol nyelvvel, de egy kifinomultabb és verseny-
szellemû globális piac terén, ahol a kereskedelmi partnereink többsége már nem
angol nyelvû országból kerül ki, a kétoldalú tárgyalásokhoz már nem elegendõ az
angol nyelv ismerete” (DEET 1991: 23).

Az 1994-ben elfogadott („Az ázsiai nyelvek és az ausztráliai gazdaság jövõje”
címû) nyelvpolitikai kormánytervezet célul tûzte ki az ázsiai nyelvek oktatásának
nagymértékû elterjesztését, ehhez nagy összegeket irányzott elõ, és felhívta a figyel-
met arra, hogy ha Ausztrália maximalizálni akarja gazdasági érdekeltségét az ázsi-
ai és csendes-óceáni térségben, akkor feltétlenül szükség van az ázsiai nyelvek és
kultúrák megértésének elõsegítésére (COAG 1994).

Nyelvpolitikai szempontból a legjelentõsebb lépést jelenti az a döntés, mely-
nek értelmében a négy fõ ázsiai nyelv (a japán, a kínai, a koreai és az indonéz) 1996-
tól bekerült az általános iskolák tantervébe. Thaiföld és Vietnam gazdasági fejlõdését
figyelemmel kísérik, és hamarosan sor kerülhet nyelveik felvételére is. A törekvés
arra irányul, hogy egy ázsiai nyelveket beszélõ, az ázsiai kultúrát értõ generációt
hozzanak létre, ami nagymértékben hozzájárulna a gazdasági kapcsolatok megerõ-
sítéséhez és az ausztráliai gazdaság fellendítéséhez.

A kutatás célja
Kutatásaimmal komplex módon – elsõsorban szociolingvisztikai megközelítés-

bõl – kívánom bemutatni a brisbane-i magyar diaszpóra nyelvi környezetét. A kö-
vetkezõ tényezõket vizsgálom:
1. Az anyanyelv használata különbözõ közéleti, családi és privát szférákban

2. Adatgyûjtés a nyelvi szolgáltatásokról (pl. a magyar rádió, televízió, egyéb mé-
diák)

3. A diaszpóra nyelvi készségszintjének felmérése (a magyar és az angol nyelvben)

4. A domináns befogadó kultúra és a magyar kultúra iránti attitûdök mérése, az at-
titûdök és a nyelvmegtartási tendenciák közötti kapcsolatok keresése

5. A nyelvsorvadás tüneteinek diagnosztizálása

6. A magyar diaszpóra akkulturációs stratégiáinak feltérképezése, kapcsolatkeresés
az akkulturációs beállítottság és a nyelvmegtartás között

HATOSS ANIKÓ
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7. A magyar diaszpórának a multikulturalizmusról és a domináns társadalomról
alkotott véleménye (feltárás)

A kutatás a következõ hipotézisekre épül:

1. A generáción belüli nyelvmegtartás elsõsorban az endogám családok köré-
ben sikeres, míg a vegyes házasságok nagyban hozzájárulnak a generáción belüli és
a generációk közötti nyelvvesztéshez.

2. Azok a magyarok, akik bevándorlásuk elõtt is kisebbségi helyzetben voltak
(a történelmi Magyarország területérõl Ausztráliába bevándorló magyar etnikai cso-
portok), nagyobb erõfeszítéseket tesznek a magyar nyelv megtartása érdekében.

3. Azok a magyarok, akik a korai emigráns hullámmal az 1940-es és 1950-es
években érkeztek, valamint azok, akik az utóbbi pár évtizedben, az 1980-as és 1990-
es években telepedtek le Ausztráliában, másként viszonyulnak mind a magyar, mind
az ausztráliai kultúra iránt, s más nyelvmegtartási és nyelvvesztési arányokkal jel-
lemezhetõek.

4. Azok a magyarok, akik fiatal korukban vándoroltak ki Ausztráliába, nagyobb
mértékben vesztik el anyanyelvüket, és kevésbé adják át nyelvüket a következõ
generációnak, mint azok, akik idõsebb korban hagyták el Magyarországot. Ugyan-
akkor az életkor fordított hatással van angolnyelv-elsajátításuk sikerére.

5. Az iskolai végzettség befolyásolja az anyanyelv megtartására irányuló törek-
véseket. A magasabb végzettséggel rendelkezõ bevándorlók várhatóan sikeresebbek
az anyanyelvük megõrzésében.

6. Azok a bevándorlók, akik pozitívan viszonyulnak a magyar kultúra iránt, a
nyelvmegtartást is kedvezõen értékelik, s nagyobb készséget tanúsítanak gyerme-
keik magyartanításához. Ugyanakkor azok a magyarok, akik az ausztráliai kultúra
iránt igen nyitottak, nem feltétlenül vesztik el fokozottabban az anyanyelvüket.

7. Azok a magyar ausztráliaiak, akik aktívan részt vesznek a magyar közössé-
gi életben, sikeresebbek a magyar nyelv generáción belüli és generációk közötti
megõrzésében.

8. Az identitás nagyban befolyásolja az emigránsok nyelvmegtartási szokásait
és igényeit. Azok a magyarok, akik erõsen kötõdnek magyarságukhoz, sikereseb-
bek az anyanyelv megõrzésében, mint azok, akik inkább ausztráliainak vallják ma-
gukat. Az identitásvesztés nyelvvesztéssel jár.

113 magyar etnikai hátterû személy alkotta a kutatáshoz felhasznált mintát. A
válaszadók véletlenszerûen kerültek kiválasztásra a Queenslandi Magyarok Szövet-
sége által nyilvántartott magyar etnikumú személyek névsorából. A kiválasztott
egyének 50 család tagjait képviselték elsõsorban Brisbane-ben, Queensland fõvá-
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rosában, de voltak válaszadók a Gold Coastról, Queensland legnépszerûbb tenger-
parti üdülõhelyérõl, Ipswitch-bõl (Brisbane-tõl 50 km-re fekvõ város) és Too-
woombából (Brisbane-tõl nyugatra fekvõ, 80000 lakosú város). A kiválasztott sze-
mélyek egy kérdõívet töltöttek ki, amely 149 kérdésen keresztül gyûjtött mind
kvalitatív, mind kvantitatív adatokat.

A kutatás újszerûségéhez – szándékaim szerint – hozzájárul, hogy a hasonló
jellegû felmérésektõl eltérõen nagy hangsúlyt helyezek az elsõ és második nyelvi
készségszint mérésére. A nyelvi készségszint méréséhez a nemzetközileg is elismert
– eredetileg az ausztráliai Griffith Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Központjában
kidolgozott (Ingram & Wylie 1979, 1984, 1993) – ún. ISLPR (International Second
Language Proficiency Ratings) készségszintmérõ skála önértékelési változatát hasz-
náltam. A skálát ma széles körben használják különbözõ ausztráliai oktatási és ál-
lami intézményekben a bevándorlók nyelvi szintjének mérése céljából. A 12 szintû
skálát a kutatás céljának megfelelõen adaptáltam, és hat szintre egyszerûsítettem. Ez
a mérõskála értékes adatok gyûjtését tette lehetõvé, hiszen a nyelvi készségszintek
ilyen formában történõ mérése a begyûjtött adatokat könnyen értelmezhetõvé tette,
s így pontosabb képet kapunk a magyar diaszpóra kétnyelvûségérõl, a nyelvi domi-
nanciáról. Mivel a skála közvetlenül kapcsolódik egy részletes készségszintmérõ
teszthez, a mérõeszköz lehetõséget nyújt további összehasonlító, így diakronikus
felmérések elvégzéséhez is.

A kérdõív segítségével részletes adatokat gyûjtöttem a magyar diaszpóra nyelv-
használatáról is. A beszédtartományok (domains) Fishman (1966) kategóriáira épül-
nek, és egy sor – médiumtól és szituációtól függõ – változót foglalnak magukba. A
beszédtartományok között szerepel többek között a család, a társasági élet, a nyelv-
közösség, a munkahely, az állami hivatalok köre és a bizalmas (intim) nyelvhasz-
nálati szféra.

Az attitûdök vizsgálatára komplex kérdések sorozatát magában foglaló mérõ-
eszközt dolgoztam ki, melyekre a Likert-skálán megadott lehetõségek közül adtak
választ a kérdezettek. A magyar és az ausztráliai kultúra iránt tanúsított attitûdöket
a kultúra fõbb elemeirõl alkotott vélemények összessége adta. Ezek között szerepel-
tek a nemzeti ünnepek, a mentalitás, az értékrend, a családi élet, gyereknevelés és
az oktatás. Egy külön kérdéssor foglalkozott a magyarokról és az ausztráliaiakról
alkotott kép közvetlen összevetésével. Így például: kik barátságosabbak, jobban
öltözöttek, jobb szülõk, jobb tanárok, jobb orvosok stb. A kérdések a társadalom-
ban jelen levõ sztereotípiákra is fényt vetnek, bár elsõsorban nem a sztereotípiák
kutatása a célom. A befogadó kultúra és a forráskultúra közötti összevetés az
akkulturális beállítottság mutatójaként szolgál.

Az akkulturáció mérése igen összetett és nehéz feladat. A szakirodalom tanul-
mányozása alapján saját mérõeszközt igyekeztem kidolgozni ennek céljából. A kér-
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dések között szerepelt a szociális kontaktus – mint az akkulturációs folyamat egyik
fontos mutatója – , az identitás, illetve a célkultúrában betöltött társadalmi szerep.
A kérdésekhez Berry (1980, 1992) akkulturációs modellje adta az elméleti keretet,
de néhány kérdéshez Piontkowski és mások (2000) felmérésébõl is merítettem.

Az adatokat az SPSS statisztikai program segítségével számítógépen dolgoz-
tam fel és elemeztem. Az összehasonlító elemzések eredményeinek megbízhatósá-
gát reliabilitási és teszt vizsgálatokkal támasztottam alá. A kvantitatív adatokon kí-
vül a kutatás során kvalitatív adatokat is gyûjtöttem, melyek az elõbbieket
kiegészítve pontosabb képet adnak a diaszpóra nyelvi ökonómiájáról. A kvalitatív
adatok között kiemelkednek a telefonos interjúk során gyûjtött vélemények, vala-
mint az újonnan indult magyar iskola résztvevõivel készített interjúk.

Eredmények
1. hipotézis

A kutatás eredményei egyértelmûen alátámasztják az ausztráliai nemzeti statisz-
tikai adatokat, melyek szerint a magyar származású bevándorlók ma sokkal nagyobb
arányban használják otthonukban a magyar nyelvet, mint az elmúlt népszámlálások
során. Az elsõ számú hipotézist, mely szerint a vegyes házasságok nagyban hozzájá-
rulnak a nyelvvesztéshez (l. pl. Pauwels 1985), egyértelmûen bizonyítják a vegyes és
endogám családokban felmért nyelvhasználati adatok. Míg a magyar–magyar házas-
ságokban csak magyarul beszélnek a szülõk a gyermekeikkel, a magyar–ausztráliai
családok többségében kizárólag angolul (80%), vagy néhány esetben (20%) az angol
mellett magyarul is beszélnek. A vegyes házasságban élõ magyar származású szülõk
között nem volt olyan válaszadó, aki csak magyar nyelvet használt volna a gyerme-
keivel. Az endogám és az exogám családok összevetésébõl kapott szignifikánsan kü-
lönbözõ (Chi-négyzet p<0.01) eredmények bizonyítják, hogy a vegyes házasságok
nagyban hozzájárulnak az anyanyelv-vesztéshez. Ugyanakkor az endogám kapcsolatok
adják a legkedvezõbb szociális hátteret az anyanyelv megõrzéséhez. A nyelvmegtar-
tás fontosságának megítélése is különbözött a két csoportban. Az endogám családok-
ban élõ szülõk szignifikánsan pozitívabban viszonyultak a magyar nyelv megtartásá-
val szemben (Chi négyzet: p<0.05). Hasonló különbségek mutatkoznak a magyar
közösségi életben való részvétel aktivitási szintjében. Míg az endogám családok nagy
része rendszeresen vesz részt a magyar klub programjaiban, az exogám családok több-
sége egyáltalán nem vesz rész ezeken a rendezvényeken.

2. hipotézis

A hipotézis szerint azok a magyarok, akik kisebbségi státusszal (és következés-
képpen az anyanyelv-megtartás nagyobb hagyományaival) rendelkeztek Ausztráli-
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ába történõ kivándorlásuk elõtt, sikeresebbek az anyanyelv megtartásában. A kuta-
tás eredményei ezt a hipotézist nem támasztották alá. A kisebbségi státuszú beván-
dorlók (elsõsorban erdélyi és újvidéki ausztráliai magyarok) és a nem kisebbségi
státuszú bevándorlók között nem volt szignifikáns különbség sem a családi nyelv-
használat, sem az akkulturációs mutatók tekintetében. A két alcsoport szintén ha-
sonló szociális kapcsolatokkal rendelkezett mind a magyar, mind az ausztráliai tár-
sadalom tagjaival.

Az eredmények azt mutatják, hogy a kisebbségi státusszal rendelkezõ magya-
rok ugyanolyan nyelvmegtartási és akkulturációs tendenciát mutatnak, mint a nem
kisebbségi státuszú magyarok. Úgy tûnik tehát, hogy a jelen kutatás kontextusában
a mítosz, miszerint pl. az erdélyi magyarok jobban megtartják anyanyelvüket, és
ezáltal õk „magyarabbak”, mint a magyarországi magyarok, csak a sztereotípiák
szintjén marad.

3. hipotézis

Bár a kutatás elsõsorban szinkrón kutatási módszerekre épül, a korai és késõi
magyar bevándorló csoportok összevetése diakrón szemléletû adatokkal is szolgál.
A két kontrasztcsoportot az 1940-es és 1950-es, valamint az 1980-as és 1990-es
években kivándorolt magyarok alkották. A kutatás eredményei szignifikáns különb-
séget mutattak a korai és a kései bevándorló csoportok nyelvmegtartási és kétnyel-
vûségi mutatói között. Lényeges volt a különbség a családon belüli nyelvhasználat
terén. Azok a magyarok, akik a 40-es és 50-es években vándoroltak ki Ausztráliá-
ba, kivétel nélkül csak magyarul beszéltek a szüleikkel, míg a késõi bevándorlók-
nak kb. a fele (52.4%) csak magyarul, fele (47.6%) pedig angolul és magyarul is
beszélt a szüleivel. A gyermekekkel való nyelvhasználatban azonban ellentétes volt
a tendencia. Azok, akik csak angolul beszéltek a gyermekeikkel, többségükben a 40-
es és 50-es években telepedtek le Ausztráliában. Ebben a csoportban 33 százalék
csak az angol nyelvet használta a gyerekeivel. A késõi bevándorló csoportban ugyan-
akkor 60 százalékot képviseltek azok, akik csak magyarul beszéltek gyerekeikkel.
(A korai bevándorlók esetében ez az arány 14.3% volt.)

Ez az eredmény fontos mutatója annak, hogy a generációk közötti nyelvmeg-
tartás sokkal sikeresebb a késõbbi bevándorlók csoportjában. Ez a tény valószínû-
leg azokat a szociális változásokat tükrözi, amelyek Ausztráliában a multikulturális
politika és a vele együtt járó nyelvpolitika fejlõdésének következtében zajlottak le,
és formálták át az ausztráliai befogadó társadalomnak az idegenekkel és az idegen
nyelvekkel szembeni viszonyát.

Szintén szignifikáns különbség volt kimutatható a korai és a kései bevándorló
csoportok nyelvmegtartással szembeni attitûdjében és a gyermekeknek a magyar
nyelv tanulásához való viszonyulásában is. Azok, akik az 1980-as és 1990-es évek-
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ben érkeztek Ausztráliába, sokkal fontosabbnak tartották (Chi négyzet p<0.05), hogy
gyermekeik megtanulják a magyar nyelvet, mint azok, akik az 1940-es és 1950-es
években érkeztek. Ez a különbség szintén kimutatható volt a gyermekek magyar
nyelvvel szembeni attitûdjének összehasonlításakor. Ez rendkívül jó hírt jelent mind-
azoknak, akik a magyar nyelv megõrzése mellett foglalnak állást, hiszen a szülõk
és a gyerekek pozitív hozzáállása jó kilátásokat ígér a jövõre.

4. hipotézis

A hipotézis szerint a kivándorláskori életkor szintén hatással van a nyelvmeg-
tartásra. A hipotézis igazolása, illetve elvetése érdekében a minta két alcsoportját
hasonlítottam össze: az elsõ csoportot azok alkották, akik 18 éves koruk elõtt szü-
leikkel vándoroltak ki Ausztráliába, míg a másik csoportban voltak azok, akik 18
éves koruk után telepedtek le a déli földrészen. A felosztás korhatárát (18. életév) a
szociális tényezõk mellett statisztikai tényezõk is indokolták. Az eredmények egy-
értelmûen igazolják, hogy a kivándorlási életkor fontos tényezõ az anyanyelv-meg-
tartási tendenciák leírásában. Azok a magyarok, akik fiatalon kerültek Ausztráliá-
ba, szignifikánsan (p<0.01) nagyobb arányban használták az angol nyelvet a
gyermekeikkel, mint azok, akik idõsebb korban vándoroltak ki. Hasonló különbség
mutatkozott a gyermekeik magyarnyelv-elsajátítása fontosságának megítélésében is.
Azok, akik fiatalon kerültek Ausztráliába, sokkal kevésbé tartották fontosnak, hogy
gyermekeik megtanuljanak magyarul. Ugyanakkor azoknak a gyermekei, akik idõ-
sebb korban kerültek ki, jobban tudtak magyarul, de ez elsõsorban annak volt kö-
szönhetõ, hogy ezek a gyerekek nagyobb arányban végezték iskolai tanulmányai-
kat magyar nyelven, magyar oktatási intézményekben.

A nyelvsorvadási mutatók szerint azok, akik fiatalabb korban vándoroltak ki,
nagyobb mértékben veszítették el anyanyelvi kompetenciájukat, míg az életkor
növekedtével a generáción belüli nyelvmegtartás erõsebb volt.

A két csoport gyakorlatilag két különbözõ generációt képviselt. Ezért azokat, akik
18 éves koruk után vándoroltak ki Ausztráliába, „A” generációként tárgyalom2, míg
azok, akik 18 éves koruk elõtt vándoroltak ki oda, a „B” generációhoz tartoztak.

Fontos kutatási eredményt jelent, hogy a „B” generáció tagjai jelentõsen kisebb
aktivitást mutattak az anyanyelv-megtartási tevékenységekben: sokkal ritkábban
használják a magyar nyelvet az ausztráliai magyarok körében, ritkábban hallgatják
és nézik a magyar rádió, illetve a magyar televízió mûsorait, ritkábban néznek ma-
gyar filmeket, olvasnak magyar könyveket és újságokat, s ritkábban írnak levelet.
Ugyanakkor érdekes módon a két generáció között nem volt lényeges különbség a
„forráskultúra”, illetve a „befogadó kultúra” iránti attitûdök terén. Mindkét generáció

2 Ezt a módszert Doucet (1991) is használta az ausztráliai szerb/horvát közösség felméréséhez.
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tagjai általában pozitívnak mutatkoztak mind a magyar, mind az ausztráliai kultúra
irányában, bár a magyar kultúrát és a magyar embereket pozitívabban látták, mint
az ausztráliai(aka)t. A legnagyobb különbség az oktatás megítélésében volt. Az „A”
generációs válaszadók egyértelmûen a magyar oktatás mellett foglaltak állást, a „B”
generáció tagjai ugyan pozitívabbak voltak a magyar oktatással szemben, de hason-
lóan pozitívak voltak az ausztráliai oktatással szemben is.

Az „A” generáció tagjai számára a magyar közösséggel kialakított és fenntar-
tott szociális kontaktus sokkal fontosabb volt, mint a „B” generáció számára. Ezt a
különbséget a „B” generáció alacsony részvételi aránya is tükrözte. Ugyanakkor
ennek tagjai sokkal szélesebb kapcsolathálóval rendelkeztek az ausztráliai befoga-
dó társadalom tagjainak körében, és ezeket a kapcsolatokat fontosabbnak ítélték.

5. hipotézis

Az iskolázottsági szint szerepének meghatározásához két csoport összehason-
lítása szolgált adalékokkal: Az ‘A’ csoport tagjai általános iskolát végeztek, míg a
‘B’ csoportéi felsõfokú iskolai végzettséggel rendelkeztek. A gyermekekkel törté-
nõ kommunikáció során a magyar nyelv használata nem különbözött lényegesen a
két csoportban, és a szülõk is hasonló fontosságot tulajdonítottak a nyelv megõrzé-
sének. A két csoport gyerekei hasonló magyar nyelvi tudással rendelkeztek. Bár a
magyar és az ausztráliai kultúra iránt tanúsított attitûdök között volt némi eltérés,
az eredmények azt igazolják, hogy a magasabb iskolázottsági szint nem feltétlenül
befolyásolja pozitív irányban a nyelvmegtartási tendenciákat. Ez az eredmény Kloss
(1966) teoretikus modelljét is alátámasztja.

7. hipotézis

A hipotézis azt feltételezte, hogy azok a magyarok, akik szorosabb kapcsola-
tokkal rendelkeznek más magyarokkal, és aktívabbak a magyar közösség program-
jaiban, sikeresebbek a magyar nyelv megtartásában – szemben azokkal, akik nem
vesznek részt aktívan a magyar közösség rendezvényein.

A hipotézis igazolása, illetve cáfolása céljából ismét két csoportot hasonlítot-
tam össze. Az elsõ csoport tagjai sohasem vagy csak igen ritkán érintkeztek a ma-
gyar közösség tagjaival, a második csoport tagjai aktív résztvevõi voltak a magyar
rendezvényeknek. Az eredmények azt mutatják, hogy van összefüggés a közösség-
ben való aktív részvétel és a nyelvmegtartás között. Azok, akik nem vettek részt a
magyar programokon, jelentõsen alacsonyabb szintû készségekkel rendelkeztek a
magyar nyelv szóbeli és írásbeli használatában. Ez természetesen nem jelenti azt,
hogy a részvétel hiánya okozta a nyelvi készségek romlását, hiszen a kauzális össze-
függések bizonyításához további diakrón vizsgálatra lenne szükség. Valószínû, hogy
az összefüggés fordítottan igaz: azok a magyarok, akik nem rendelkeztek magas
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szintû nyelvi készségekkel, nem vettek részt a magyar közösség programjaiban. Ebbe
a csoportba tartoznak a fiatal magyar (második) generáció tagjai. Bár további kuta-
tás szükséges az oksági viszonyok feltárásához, az eredmények alátámasztják, hogy
azok a magyarok, akik aktívan részt vettek a közösség életében, fontosabbnak tar-
tották, hogy anyanyelvüket megõrizzék, és számukra ez erõsebben hozzájárult iden-
titásuk megõrzéséhez is.

8. hipotézis

A hipotézis igazolásához, illetve cáfolásához a mintát három csoportra osztot-
tam fel. Az elsõ csoportba tartoztak azok a válaszadók, akik erõsebb magyar iden-
titással rendelkeztek, míg a második csoport tagjai inkább ausztráliainak vallották
magukat, a harmadik csoportba pedig azok tartoztak, akik egyenlõen azonosultak a
magyarsággal és az ausztrálokkal. Megjegyzendõ, hogy a magyarsághoz való kö-
tõdés mind az elsõ, mind a második generációban erõs volt. Az Ausztráliában szü-
letettek között is többségben voltak azok, akik erõsebb magyar identitással rendel-
keztek (55.6%). Jellemzõ volt, hogy az Ausztráliába érkezés idején elért életkor
növekedésével erõsen nõtt a magyar azonosságtudat is. A negyven év felett Auszt-
ráliába érkezettek között nem volt olyan, aki ne a magyar identitást érezte volna
erõsebbnek. Ugyanakkor azok közül, akik gyermekkorban vagy 20 éves koruk elõtt
kerültek Ausztráliába, a válaszadók csaknem harmada (28.6%) tartotta magát inkább
ausztrálnak.

Az „A” generáció 72.4%-a erõsebb magyar identitással rendelkezett, és csak
3.4% vallotta magát inkább ausztrálnak, mint magyarnak. A „B” generáció tagjai
között 65.1% szintén erõsebb magyar azonosságtudattal rendelkezett, míg 11.6 %
inkább ausztrálnak tartotta magát, és 23.3% egyformán azonosult az ausztrálokkal
és a magyarokkal. Az eredmények azt mutatják, hogy az ausztráliai magyarság igen
erõsen kötõdik magyarságához.

A gyermekekkel folytatott nyelvhasználat terén a három csoport között lénye-
ges különbségek (p< 0.05) mutatkoztak az „A” generációban. Azok, akik magyar-
nak vallották magukat, nagyobb arányban használták a magyar nyelvet a gyerme-
keikkel (59.5% csak magyarul, 35.1% magyarul és angolul egyaránt beszélt a
gyermekeivel). Ebben a csoportban csak 5.4% volt a „csak angol” nyelv használa-
tának aránya. Ugyanakkor azok közül, akik egyenlõ mértékben ausztrálnak és ma-
gyarnak vallották magukat, 27.3% csak magyarul, 63.8% magyarul és angolul, 9.1%
pedig csak angolul beszélt a gyermekeivel.

Az eredmények azt mutatják, hogy szoros összefüggés van az identitás és a
nyelvmegtartás között. Azok a szülõk, akik erõsebb magyar identitással rendelkez-
tek, pozitívabbnak bizonyultak a magyar nyelv megõrzése terén (p<0.05). Ugyan-
akkor a gyermekek magyar nyelvtanulás iránti attitûdjei is lényegesen pozitívabbak
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voltak ebben csoportban (p<0.05). Megjegyzendõ azonban, hogy az identitás kuta-
tása, felmérése igen komplex módszertant igényel, ezért az ok-okozati összefüggé-
sek megállapításához további kutatásra van szükség.

Interjúk
A kérdõívesen gyûjtött kvantitatív és kvalitatív adatokon kívül telefonos inter-

júkon keresztül további kvalitatív adatokat gyûjtöttem. A telefonos interjúk során a
válaszadók rámutattak a nyelvmegtartási tendencia mögötti okokra és az angol
nyelvtanulás mögötti motivációra. Egy 1949-es bevándorló az asszimilációs politi-
kát tartotta a fõ oknak, hogy jól megtanult angolul, és így nyilatkozott az angol nyelv-
tanulásról: „Nos, az állam segített bennünket az angol nyelv megtanulásában, de
igazán azért tanultam meg olyan jól, hogy elkerüljem a megszégyenítést, amin wog-
ként3 kellett keresztülmennem. Megígértem magamnak, hogy olyan jól megtanulom
az angolt, hogy többé már nem fognak wog-nak hívni”.

Az interjúkból kiderült, hogy a szülõk egy része azért nem tanította meg a ma-
gyar nyelvet a gyermekeinek, mert attól féltek, hogy az iskolában hátrányt szenved-
nek, ha nem az angolt tanulják elsõ nyelvként. Ugyanakkor voltak olyan szülõk, akik
magyarul beszéltek gyerekeikhez, mert attól féltek, hogy azok magyaros akcentus-
sal beszélik majd az angolt. Egy interjú során egy anyuka így vélekedett: „Mi soha
nem beszéltünk a gyerekekhez angolul, nehogy meg legyenek bélyegezve a rossz ki-
ejtéssel. Azoknak a szülõknek a gyerekei, akik otthon angolul beszéltek, igen magya-
ros ‘akcenttel’ tanulták meg az angolt.”

Mások szociokulturális okokra vezették vissza a nemzedékek közötti anyanyelv-
vesztést: „Nem voltak magyar barátaink, amikor a gyerekek felnõttek. A legtöbb
barátunk ausztrál volt. A gyerekek ausztrálok akartak lenni, és nem volt semmi
magyarságtudatuk, amikor kicsik voltak. Most a helyzet egy kicsit más, most büsz-
kék arra, hogy magyar háttérrel rendelkeznek, de még mindig nem tartják magukat
magyarnak. Azt mondják, hogy õk magyar szülõktõl származó ausztrálok.”

Az identitás és a nyelv szoros kapcsolatát több interjúalany véleménye is alá-
támasztotta. Egyikük így látja leánya nyelvvesztésének fõ okát: „Én és a férjem
mindig magyarul beszéltünk a lányunkhoz. Tanítottuk neki az Ady-verseket is. Az-
tán minden megváltozott, amikor iskolába kezdett járni. Egy nap hazajött az isko-
lából, és azt mondta: ‘Anya, én ausztrál vagyok, és ezentúl csak angolul beszélek’.
Mindig bántották az iskolában, egyáltalán, hogy ‘ethnic’ volt.”

Sok esetben a szülõk akartak inkább angolul tudni, ezért aztán gyorsan átálltak
az angol családon belüli használatára. Voltak olyan családok, ahol sikeres volt a nem-

3 Pejoratív jelzõ, amelyet az európai (nem brit) bevándorlók leírására használtak az I. és a II. világháború
ideje alatt, továbbá a 70-es évekig, az asszimilációs korszak végéig.
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zedékek közötti nyelvmegtartás, de legtöbbször csak a második generáció erejéig. Egy
nagymama így emlékezett vissza: „Mi mindig magyarul beszéltünk a gyerekekhez.
Nem tudom, miért, de nekünk így volt természetes. A gyerekek egy szót sem tudtak
angolul, mikor iskolába mentek, de aztán olyan gyorsan fölvették. Az egyik fiam na-
gyon nem szerette a magyart, amikor kicsi volt, de aztán pár éve, amikor Magyaror-
szágon volt, jó hasznát vette magyartudásának. Az unokák sajnos nem beszélnek ma-
gyarul, de azt tudják mondani, hogy ‘nagypapa’, ’nagymama’. Más lenne, ha itt
élnének a közelünkben, de Townsville-ben laknak [1200km-re a szülõktõl].”

Az interjúk nemcsak a nyelvmegtartás, illetve nyelvvesztés szociokulturális
okait világították meg, de betekintést adtak az angol nyelv elsajátításával kapcso-
latos nehézségekbe is, s nem utolsósorban a kétnyelvûséggel kapcsolatos hiedelmek
és negatív asszociációk is informatív anyaggal szolgáltak ahhoz, hogy hatékonyabb
nyelvpolitikai intézkedések bevezetésére tegyek javaslatokat (pl. a szülõk oktatása
a kétnyelvûséggel kapcsolatban).

Összegzés
Az itt ismertetett kutatás célja az volt, hogy feltérképezze a queenslandi magyar

diaszpóra nyelvmegtartási, illetve nyelvvesztési tendenciáit. A kutatás eredményei
egyértelmûen bizonyítják, hogy az ideálisnak tûnõ ausztráliai multikulturális társa-
dalmi közeg és a vele együtt járó multikulturális politika ugyan kedvez a kisebbsé-
gi nyelvek megõrzésének, de nem fordíthatja vissza a nyelvvesztési folyamatot. A
nyelvvesztést elsõsorban olyan szociokulturális tényezõk befolyásolják, mint a be-
fogadó és forráskultúra iránti beállítottság, a családi környezet, valamint a szociá-
lis hálóval és más attitûd jellegû tényezõkkel leírható akkulturációs stratégiák.

Az ausztráliai nyelvpolitika és nyelvi erõviszonyok elsõsorban a gazdasági érde-
kek szempontjából fontos nyelvek – így fõként az ázsiai nyelvek – megtartásának
kedveznek. Az ausztráliai nyelvpolitikának nagyobb hangsúlyt kell helyeznie a nyelv-
megtartás más értékeire is, nem csupán a gazdasági motivációkra. Az öregedõ magyar
diaszpóra nyelvmegtartási törekvéseihez mind a magyar, mind az ausztrál kormány-
nak nagyobb mértékben, szervezett formában kell segítséget nyújtania.
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