
PAPP VANDA

A szeptember 11-i katasztrófa 
hatása az amerikai nyelvoktatásra

A probléma
Spanyol: 8 306 000; kínai: 753 000; francia: 476 000; olasz: 735 000; német: 386 000; 
koreai: 384 000; vietnámi: 321 000; tagalog (filippínó): 268 000; lengyel: 224 000; 
japán: 195 000; portugál: 131 000; orosz: 128 000; thai/lao: 122 000; görög: 120 000; 
arab: 99 000 beszélővel - az első 15 az Egyesült Államokban beszélt 176 nyelv közül, 
az 1990-es népszámlálás adatai szerint (SIL publication).

Hogyan lehetséges mégis, hogy 2001 szeptemberében, néhány nappal a World Trade 
Centert ért támadás után Robert Mueller, az FBI igazgatója nyilvános felhívást tett közzé 
a televízióban, hogy arab, farsi és pastu tolmácsokat keresnek? A legutóbbi népszám
lálási adatok becslései szerint 40 000 afgán él az országban, mégis egyetlen amerikai 
egyetemen sem lehet pastu nyelvet tanulni. Az egész országban mindössze 200 nem 
arab származású amerikai beszéli valamelyik arab nyelvet (Peyton és Ranard, 2001), 
1998-ban pedig összesen 4300 egyetemista tanult arabul. (Ez a szám azóta meghárom
szorozódott, a probléma csak az, hogy legalább három évbe telik, mire valaki képes 
megfelelő szinten beszélni a nyelvet ahhoz, hogy nemzetvédelmi területen helyezked
jen el. - Fisher, 2001.)

A National Foreign Language Center igazgatója, Richard D. Brecht szerint „min
den válság után felélénkül a tenniakarás, de nincs meg a hosszabb ideig tartó országos 
erőfeszítés, hogy véglegesen megoldják a problémát” (NFLC honlapja). Amikor a Szov
jetunió jelentett veszélyt az első műhold fellövésével, azonnal megszületett a National 
Defense Education Act (Nemzetvédelmi törvény) VI. cikkelye, amely a nemzetvédel
mi szempontból kritikus nyelvek oktatásának finanszírozását biztosította. Afganisztán 
szovjet megszállása és az iráni amerikai követség 1979-es elfoglalása azt eredményezte, 
hogy Carter elnök létrehozta a Commission on Language and National Security-t (Nyel
vi és Nemzetbiztonsági Bizottságot).

Myriam Med, a marylandi egyetem tanára hasonlóképp látja a problémát: „az USA 
a válság előtt és után nagy összegeket költhet [a nyelvtanításra], de azt mindenkinek 
tudni kell, hogy nem lehet egyik napról a másikra olyanokat képezni, akik folyékonyan 
beszélnek arabul, függetlenül attól, hogy mennyi pénzt költenek rá”.

A World Trade Center 1993-as megtámadása is elkerülhető lett volna, hiszen a 
hatóságoknak rendelkezésükre állt a szükséges információ - csak éppen nem akadt, 
aki lefordította volna. Ugyanígy említhetnénk az amerikai követségeket ért bombatá
madásokat Kenyában és Tanzániában: az FBI alkalmazottai nem tudtak megbirkózni a 
nyelvvel, és nem találtak politikailag megbízható fordítót sem (Fesperman és Gibson, 
2001).
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Abban mindenki egyetért: az Egyesült Államoknak szüksége lenne idegen nyelve
ket jól beszélő alkalmazottakra a nemzetvédelemben [is].

És a megoldás - Első alternatíva:
Fordítsanak többet a nemzetvédelemben dolgozók nyelvi 
képzésére! Vagy képezzenek nyelvészeket hírszerzővé?
Az 1991-ben hatályba lépett „David L. Boren National Security Act of 1991” (1991- 
es Nemzetvédelmi Törvény) megfogalmazza, hogy az USA biztonsága attól függ és a 
jövőben is attól függ majd, hogy képes-e gyakorolni nemzetközi vezető hatalmát. Ez 
azonban nagyban függ attól, hogy állampolgárai képesek-e kommunikálni és verse
nyezni más országok lakóival, amihez idegen nyelvek és kultúrák ismerete szükséges. 
A szövetségi kormánynak érdeke, hogy a nemzetbiztonságban dolgozók felkészülten 
várják a folyamatosan változó világ kihívásait, így fejleszteni kell az idegen nyelvek 
oktatásának mennyiségét és minőségét.

2000. szeptember 14-én a kormány nemzetközi biztonsággal foglalkozó albizott
sága előtti meghallgatáson a nemzetvédelemben dolgozó vezető tisztviselők hangsú
lyozták a nyelvtudás fontosságát. Ellen Laipson, a National Intelligenece Council dol
gozója kifejtette, hogy „nem lehet túlértékelni az idegennyelv-tudás fontosságát a hír
szerzés szempontjából. A nyelvtudás központi szerepet játszik a nemzetvédelemben, 
az információk gyűjtésétől azok elemzéséig, [...] függetlenül attól, hogy az informá
ció emberi vagy technikai forrásból származik. [...] A nemzetvédelemben dolgozók 
gyakran nem rendelkeznek a válság megoldásához szükséges nyelvtudással. Gyakran 
jelentős mennyiségű dokumentumra teszünk szert, amelyek kulcsfontosságúak lehet
nek, de a fordítási kapacitás hiánya megnehezíti a feldolgozásukat” (Federal News 
Service).

Ugyanebben az éven egy szenátus előtti meghallgatáson is szóba került a szövetsé
gi intézmények dolgozóinak alacsony szintű nyelvtudása, amely a jelentés (State of 
Foreign Language Capabilities, 2000) szerint „elég súlyos ahhoz, hogy válságnak ne
vezzük” (Morrison, 2001).

Mégis, mind a meghallgatás, mind pedig a tanulmány megállapításai süket fülekre 
találtak 2001. szeptember 11-ig. Azóta valamiféle lassú változás érzékelhető ugyan, 
de a kézzelfogható eredményre még éveket kell várni.

Claire Berlinski, Párizsban élő írónő szerint megoldást jelenthetne, ha nyelvésze
ket alkalmaznának nemzetvédelmi munkákra, de erre „a még mindig hidegháborút vívó 
nemzetvédelmi közösség” nem kapható.

Ugyanilyen lehetetlen vállalkozás a hírszerzésben és az elhárításban dolgozóknak 
nyelvet tanítani, hiszen vegyünk - példának okáért - egy húsz év körüli, újonnan 
munkába álló fiatalt, mondjuk Alabama államból, aki nem beszél az angolon kívül 
semmi más nyelvet. Ahhoz, hogy képes legyen szert tenni a munkájában használható 
arab nyelvtudásra, évekre van szükség. A két nyelv fonológiai és morfológiai szerke
zete közötti különbségek nagyon megnehezítik a dolgot: tíz hónap intenzív nyelvi 
képzés után valószínűleg meg tud majd rendelni egy teát az étteremben - mondja 
Berlinski -, de ahhoz, hogy két anyanyelvi beszélő halk és minden bizonnyal valamely
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dialektusban elhangzó beszélgetéséből értsen valamit, évekre lenne szükség. Ráadá
sul a nyelvtanulásra „pazarolt” évek alatt kimaradna az előléptetésekből és a munka
adó anyagilag nem honorálja a nyelvtudást (Berlinski, 2001).

Második alternatíva:
Változtatni kell az oktatási rendszeren
Sokak szerint a válasz az amerikai oktatási rendszerben keresendő. Joy Kreeft Payton 
és Donald S. Ranard szerint az idegennyelv-tanítás az USA-ban épp olyan, mint a ze
netanítás: kellemes, ám felesleges elfoglaltság (Peyton és Ranard, 2001).

Voltak ugyan próbálkozások az idegennyelv-oktatás javítására és ennek finanszíro
zására, de ezek jobbára csak a nyelvtanulás lehetőségének biztosításáig jutottak, érdek
lődést nem nagyon keltettek a diákokban. Ezek közül a legjelentősebbek a már emlí
tett 1958-as Nemzetvédelmi Oktatási Törvény (National Defense Education Act of 
1958), amely jelentős összegeket biztosított nyelvi intézetek létrehozására és működte
tésére: 1958-tól 1962-ig évi 8 millió dolláros keretből gazdálkodhattak az intézmények.

Az 1961-es Felsőoktatási Törvény (Higher Education Act and Mutual Educational 
and Cultural Exchange Act of 1961) - amely Fulbright-Hays program néven vonult 
be a köztudatba - az oktatási és kulturális csereprogramokat segíti elő.

Az 1965-ös Felsőoktatási törvény 1998-as kiegészítése szerint „szisztematikus erő
feszítések szükségesek az amerikai felsőoktatási intézmények kapacitásnak növelésére 
ahhoz, hogy A) a végzősök nemzetközi ismeretekkel, idegennyelv-tudással és tapasz
talatokkal rendelkezzenek; B) erre irányuló kutatásokat folytassanak” (1998 Amend
ments to Higher Education Act of 1965, Title VI - International Education Programs).

A felsőoktatásban tanulóknak mégis mindössze 8 %-a tanul idegen nyelvet, ezen 
belül pedig 10 % azoknak az aránya, akik nem spanyolt, franciát vagy németet tanul
nak. Peyton és Ranard tanulmánya szerint a végzősöknek csupán töredéke képes hasz
nálni is a tanult nyelvet (Peyton és Ranard, 2001).

Nem túl biztatóak a jó nyelvtudással rendelkezőket nyilvántartó adatok sem: az 1999- 
2000-es tanévben 15 072 fő szerzett diplomát idegen nyelvből (ebből 13172 Bachelor’s 
degree-t, 1900 pedig Master’s-t), és 614-en doktoráltak modern idegen nyelvekből 
(National Center for Education Statistics).

1998-ban a középiskola befejezéséhez szükséges szigorított követelmények telje
sítéséhez a középiskolások 30 %-a tanult idegen nyelvet legalább három évig. Ez az 
arány 1982-ben még mindössze 15 % volt. Ugyanebben az időszakban azon középis
kolások aránya, akik egyáltalán nem tanultak nyelvet, 46 %-ról 19%-ra csökkent. (The 
Condition of Education, 2001)

Geoffrey Nunberg szerint a helyzet nem olyan tragikus, mint sokan állítják: számos 
nyelvoktatási program indult középiskolákban, aminek következtében jelentősen meg
növekedett azoknak az iskoláknak a száma, amelyek idegen nyelvet kínálnak. Az álta
lános iskolák esetében ez a változás még figyelemre méltóbb: mintegy 50%-kal több 
iskolában tanítanak idegen nyelvet, mint 1987 előtt (Nunberg, 2001).

Tanulmányok egész sora szól arról, hogy a több nyelvet beszélő gyerekek kognitív 
képességei jobbak, mint egynyelvű társaiké, és a vizsgákon is jobban teljesítenek (pél
dául Bamford és Mizokawa, 1991 ; Caldas és Boudreaux, 1999; Hakuta, 1986; Thomas, 
Collier és Abbott, 1993, idézi Marcos és Peyton, 2000.).
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2000 áprilisában Kathleen M. Marcos és Joy Kreeft Payton „Promoting a Language 
Proficient Society” című tanulmányában felhívja a figyelmet a nyelvtanulás fontossá
gára, és részletesen felsorolja, mit tehetnek a szülők, a tanárok és a közigazgatás. 
Megemlítik még a politikusok és az üzletemberek szerepét is.

A szülőknek javasolják, hogy tegyék ki gyerekeiket változatos nyelvi háttérnek, 
vegyenek részt többnyelvűséget és többkultúrájúságot népszerűsítő eseményeken, 
küldjék gyerekeiket nyelvi táborba, fogadjanak cseregyereket más országokból, és min
denekelőtt szóljanak pozitívan a nyelvtudás fontosságáról.

A tanároknak azt ajánlják, hogy bővítsék idegen nyelvű könyv- és folyóirattárukat 
az iskolában, használják ki a világháló adta lehetőségeket a nyelvtanításban, hívjanak 
meg idegen nyelveket beszélő vendégeket, akik elmondják, mennyit segített munká
jukban a nyelvtudás.

A közigazgatás figyelmébe ajánlanak különböző szövetségi támogatást élvező prog
ramokat, hogy eldönthessék, melyik a legkedvezőbb saját iskolájuknak.

A politikusoktól anyagi és erkölcsi támogatást kémek, míg az üzletemberektől azt, 
hogy hívják fel a figyelmet arra, hogy alkalmazottainak szükségük van a nyelvtudásra.

Sajnos a szövetségi programok legnagyobb része nem a nyelvtanulást támogatja, 
hanem a korlátozott angol nyelvtudással (LEP - limited English proficiency) rendel
kező gyerekek felzárkóztatását célozza meg.

Harmadik alternatíva:
A kézenfekvő megoldás: ki kell használni 
a bevándorlók nyelvtudását
Mueller felhívása, hogy az FBI tolmácsokat keres, meglehetősen ironikusnak tűnhet, 
ha figyelembe vesszük, hogy az US A-ban hány arab és pastu bevándorló él. őket azon
ban nem szívesen alkalmazná a nemzetvédelem, hiszen, amint azt Berlinski megfogal
mazta, nem tesznek eleget a jó amerikai polgárral szemben támasztott követelmények
nek és a biztonsági előírásoknak. Holott, érvel Berlinski, ezeknek a bevándorlóknak 
nagy többsége elkötelezett amerikai patriótává válik, pusztán azon okból, hogy hazá
juk elhagyásával megmenekültek a pokol kapujából. Ahhoz azonban, hogy valakit a 
CIA alkalmazzon, be kell nyújtania egy listát azokról a külföldi állampolgárokról, 
akikkel rendszeresen kapcsolatban áll. És ezek között biztosan akad olyan, aki miatt a 
jelentkező nem felel meg a CIA szigorú előírásainak. Akinek pedig nincs se rokona, se 
ismerőse az anyaországban, az olyan régóta él az Egyesült Államokban, hogy már el
felejtette a nyelvet.

Berlinski szerint megoldást jelenthet a bevándorló nők alkalmazása, hiszen mint azt 
nyelvészeti kutatások kimutatták, a nők könnyebben tanulnak nyelveket és jobb fordí
tókká is válnak, érvel a cikk írója. Ezenkívül kevésbé valószínű, hogy radikális iszlám 
szervezetek alvó ügynökei (Berlinski, 2001).

Geoffrey Nunberg a megoldást a bevándorlók második generációjában látja: ők már 
megfelelnének a biztonsági követelményeknek. Amennyiben bírják még anyanyelvű
ket. A bevándorlók második generációjához tartozó amerikaiak többsége ugyanis már 
elvesztette nyelvtudását, pedig iskolába lépéskor még minden ötödik általános iskolás 
anyanyelve más, mint angol.
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Konklúzió
Míg a XIX. század végén és a XX. század elején a kétnyelvű (főleg német és spanyol, 
de számos más nyelvű, a norvégtól az olaszon és lengyelen át a navahóig) iskolák gya
koriak voltak, az I. világháború idejére már 34 államban volt nem angol nyelven törté
nő oktatást tiltó törvény, s néhány államban még a kisgyermekkori idegennyelv-okta- 
tás is tilos volt. Mindennek eredményeképpen a kétnyelvű oktatás gyakorlatilag meg
szűnt a 60-as évekig, amikor az 1968-ban hozott törvény, a Bilingual Education Act 
lehetővé tette az angolt korlátozottan beszélő és rossz anyagi hátterű diákokat oktató 
iskolák és speciális programok anyagi támogatását.

A 90-es évekre a kétnyelvű oktatás helyzete az USA-ban kérdésessé vált. Elvesz
tette támogatottságát a bevándorlók között, vagy legalábbis az új bevándorlók nem 
adnak hangot támogatásuknak. Mint az James Crawford megállapította, az egykor 
politikai fontosságú ügy pusztán szakmai kérdéssé vált (Crawford, 1998). Jól példáz
za ezt a kaliforniai helyzet, ahol még a latin-amerikai lakosok is jelentős számban tá
mogatják az angol egynyelvű oktatást.

Jelenleg az állam jelentős összegeket költ arra, hogy a bevándorlók gyerekeit - az 
egyenlő esélyek biztosítása érdekében - megtanítsák angolul. Ennek eredménye azon
ban az, hogy a kiskorukban kétnyelvű gyerekek tizenéves korukra egynyelvűvé vál
nak, hiszen az angol nyelv elsajátításának leggyorsabb módja, ha az otthon nyelvét nem 
használhatják az iskolában. Legtöbben nem is tanulnak meg írni és olvasni az anya
nyelvükön, s az angolt részesítik előnyben. Az iskolák legtöbbje figyelmen kívül hagyja 
a bevándorlók anyanyelvét, a nyelvvesztést pedig az asszimiláció természetes, sőt, néha 
még kívánatos következményeként látják. Evekkel később sokan ugyanezen gyerekek 
közül erőfeszítéseket tesznek, hogy középiskolában vagy főiskolán újra megtanulják 
azt a nyelvet, ami egykor az anyanyelvűk volt.

Furcsa helyzet állt elő: egyfelől finanszírozni kell az államnak a bevándorlók gye
rekeinek egynyelvűvé válását, másfelől hatalmas összegeket kell költeni idegen nyel
vek tanítását támogató programokra. Sokkal ésszerűbb lenne talán kihasználni a már 
meglévő forrásokat: a bevándorlók nyelvismeretét. Programokat kellene létrehozni 
anyanyelvűk megtartására és fejlesztésére, arra, hogy lépést tarthassanak a nyelv vál
tozásával - erre jó lehetőséget biztosít a világháló - s hogy megtanulhassák anyanyelvűk 
szaknyelvét is, ne csak az otthon és a bevándorló-közösség által beszélt nyelvváltoza
tot ismerjék.

Ahogy Peyton és Ranard megfogalmazta: „(a bevándorlók nyelvvesztése] az egész 
társadalom vesztesége. A bevándorlók gyerekei anyanyelvi szinten beszélik a nyelvet 
és ismerik a kultúrát is. Sokan közülük pedig olyan nyelvet beszélnek, amelyet angol 
anyanyelvűek nem akarnak megtanulni. Iskoláiktól, szüleiktől és a bevándorló-közös
ségtől kapott támogatással megtarthatnák és elmélyíthetnék anyanyelvűk ismeretét, 
ugyanakkor megtanulhatnak angolul. A nemzeti szükségletek fényében újra kell gon
dolni, hogy hogyan oktassuk a bevándorló diákokat. Ha nyelvtudásukat olyan lehető
ségnek tekintenénk, amit kihasználhatunk, nem pedig legyőzendő akadálynak, a diá
kok olyan tudást sajátíthatnának el, amelyet nagyra értékelnek, és az ország is meg
szerezhetné a hőn áhított nyelvismeretet” (Peyton és Ranard, 2001).

Szomorú tény, hogy a World Trade Center lerombolása irányította rá a figyelmet az 
idegennyelv-oktatás megváltoztatásának szükségességére az Egyesült Államokban. 
Számos cikk és tanulmány látott napvilágot mind szeptember 11. után, mind pedig már
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korábban is, amely arra próbált rávilágítani, hogy inkább a belga, svájci vagy finn példát 
kellene követni, ahol a többnyelvűség megőrzése elsődleges az oktatásban. A beván
dorlók nyelvtudása túl drága kincs ahhoz, hogy elpazarolják a nagy olvasztótégelyben.
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