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És hogy nevezik azt, aki csak egy 
nyelvet beszél? Amerikainak 

Az idegennyelv-oktatás néhány problémája 
az amerikai felsőoktatásban

A nyelvpolitika és az idegennyelv-oktatás hasonlít a focihoz: mindenki ért hozzá, min
denkinek van véleménye róla, és mindenki gyakorolja is. Tanárok, akik kiválasztják, 
milyen könyvből, milyen program szerint haladnak, diákok, akik nyelvet választanak 
és tanulnak, programok, melyek a finanszírozást biztosítják, iskolák, amelyek kiválaszt
ják, mely nyelvek oktatását biztosítják és milyen programokban vesznek részt, szülők, 
akik eldöntik, mit tanuljon a gyerekük, vagy milyen programokban vegyen részt az 
iskola, vizsgáztatók, oktatásszervezők, kormányhivatalnokok és kongresszusi képvi
selők mind-mind naponta hoznak nyelvvel kapcsolatos döntéseket. Mindegyiküknek 
mások a módszerei és mások a céljai. Éppúgy igaz ez a világ minden országára, mint 
Magyarországra és az Egyesült Államokra.

Elöljáróban néhány alapvető különbséget azért mindenképpen ki kell emelnünk az 
Egyesült Államok és az Európai Unió (köztük Magyarország) idegennyelv-oktatása 
között.

1. Európában - és Magyarországon is - úgy folyik a nyelvtervezés, hogy felmérik, 
felnőtt korukban milyen nyelvtudásra lesz szükségük a diákoknak, és ehhez igazítják 
a tervezést. Ezzel ellentétben az USA-ban jelenleg széles körben úgy vélekednek, hogy 
egy amerikai felnőttnek nincs szüksége idegennyelv-tudásra.

2. Európában és az Európai Unióban prioritásként kezelik, hogy a különböző or
szágok polgárai tudjanak kommunikálni egymással, az angol mint lingua franca mel
lett legalább két másik nyelvet is tanuljanak (Action Plan 2003: 3—4). Az USA-ban az 
angol mellett egyedül a spanyol számíthat ilyen közvetítő szerepre (szándékosan nem 
említem itt a bevándorlók nyelvét).

3. Európában értéke van a nyelvtudásnak, az Egyesült Államokban mindaddig 
marginális kérdés marad, míg a felnőtt lakosság nem tekinti értéknek és nem használja 
az idegen nyelveket a mindennapokban. Mint arra Richard Lambert rámutatott, nem 
elég általános kijelentéseket tenni arról, hogy az üzleti életben milyen fontos a nyelv
tudás, ezeket specifikálni kell, mert, mint mondta, „az üzletemberek már a mondat elején 
lekapcsolják hallókészülékeiket” (Lambert 1994: 57).

4. Európában és nálunk az első idegen nyelv tanulásának kezdete általános iskolás 
és középiskolás korra tehető, a USA-ban ez kitolódik a középfokú és a felsőfokú ta
nulmányok idejére. Magyarországon a 2002-2003-as nyelvoktatás-politikai arculat 
javaslatai szerint a felsőoktatásban a nyelvi képzésben az általános nyelvi képzési cé
lok és követelmények helyett a „szaknyelvi ismeretek formális elismertetésének kö
vetelményrendszerét” határozza meg (Nyelvoktatás-politikai arculat 2002-2003: 27).
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A szaknyelvi oktatás a középiskolában szerzett általános nyelvi alapokra épül, ame
lyeket a kétszintű érettségi hivatott biztosítani.

5. Magyarország és az USA viszonylatában más különbségeket is meg kell említe
nünk: mi kis ország vagyunk Európa közepén, ők világhatalom egy másik kontinen
sen. A mi nyelvünket kevesen értik, angolul manapság a fél világ beszél. A magyar 
felsőoktatás átalakulóban van, az amerikai felsőoktatási rendszer (igaz, hogy egykor 
európai mintára alakították ki) hasonló ahhoz, amelyet most kívánunk bevezetni.

Mégis, a különbségek ellenére úgy tűnik, a nyelvoktatás az amerikai felsőoktatás
ban számos olyan problémával küzd hosszú ideje, amelyek számunkra is vészesen is
merősek.

Első probléma: Nyelvtervezés, a felsőoktatásban tanított 
nyelvek kiválasztásának szempontjai
Az Egyesült Államokban hagyományosan erős ellenérzésekkel viseltetnek azzal kap
csolatban, hogy az állam bármilyen módon megsértse az egyetemek autonómiáját. 
Vonatkozik ez az oktatásszervezéssel és nyelvtervezéssel kapcsolatos kérdésekre is, így 
a különböző felsőoktatási intézmények maguk döntheti el, milyen idegen nyelveket 
oktatnak és milyen szinten. Éppen ezért ezek a döntések mikro- és nem makro-szin- 
ten, rövid távra születnek. Mint arra Richard D. Lambert rámutatott, vannak ugyan 
fórumok a különböző felsőoktatási intézmények közötti egyeztetésre és eszmecseré
re, de ezek a kísérletek sem vezetnek hosszútávú eredményre (Lambert 1994).

Azt, hogy az amerikai diákok milyen idegen nyelvek közül választhatnak, egyrészt 
a hallgatói igények, másrészt praktikus okok döntik el: több nagy egyetemen (pl. Berke
ley, Stanford, Michigan, Princeton, Texas) a diákok tüntetéseken követelték ki a nyelv
oktatás biztosítását (Lariviere 2002). Szerencsés esetben figyelembe veszik az intéz
mény más karainak nyelvtudás-igényét, vagyis hogy egy-egy adott szakma művelésé
hez milyen nyelvismeretre van szükség. A legmeghatározóbb azonban a finanszírozási 
kérdés: mit támogatnak kormányszinten, illetve mire lehet támogatást szerezni külön
böző alapítványoktól.

Második probléma: Finanszírozás
Alapvetően két kormány szervezet, az Oktatási Minisztérium és a Védelmi Minisztéri
um (nem tévedés, a nyelvtanulást nemzetvédelmi kérdésként, kiemelt prioritással ke
zelik) biztosítja a nyelvoktatás finanszírozását különböző projektek finanszírozása ál
tal. Ezek - és a többi, nyelvoktatást finanszírozó magánalapítvány - azonban csak az 
anyagi eszközöket biztosítják, felügyeleti és ellenőrzési joguk nincs. Éppen ezért a 
pénzösszegek mindig csak egy-egy program támogatására szólnak, és a program vé
geztével annak eredményeit sem hasznosítják hosszú távon. A sikeres programok részt
vevői csak reménykedhetnek abban, hogy valaki felfigyel eredményeikre és biztosítja 
a további finanszírozást. Erre azonban kevés példát láthatunk.

A leghosszabb ideje futó szövetségi program a Higher Education Act Title VI (HEA 
- a Felsőoktatási Törvény VI. cikkelye, korábbi nevén a Nemzetvédelmi Oktatási Tör
vény, 1965), amely a kevésbé gyakran oktatott nyelvek tanítását támogatja. A kilenc
venes évek közepére az idegennyelv-oktatásra fordított támogatások egyharmad részét 
ez a program biztosította (Moore 1994). A program legfőbb különlegessége, hogy a 
többi támogatással ellentétben hosszú távra koncentrál, nem pedig kísérleti projekte-
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két finanszíroz, és az anyagi juttatásokat egyenesen a résztvevőknek, vagyis a diákok
nak adja.

Másik jelentős program, amely szintén a kevésbé gyakran oktatott nyelvek tanítá
sát támogatja nagyvárosokban és vidéken, a Star Schools Program. Olyan intézmények
nek biztosít támogatást a távoktatás bevezetésére, amelyek máshonnan nem kapnak 
pénzt programjaik elindítására és működtetésére.

Szintén szövetségi támogatást élvez a National Endowment  for the Humanities (NEH - 
Nemzeti Alapítvány a Bölcsészettudományokért), melynek külön nyelvoktatási prog
ramja van. Ez elsősorban az orosz, a japán, a kínai és az arab nyelvek oktatását támogatja.

A FIPSE (Fund for the Improvement of Post Secondary Education) elsődleges cél
ja a nemzetközi oktatás fejlesztése, ezen belül támogatást biztosít a nyelvoktatásnak a 
felsőoktatásban. Főként olyan programokat finanszíroz, amelyek bizonyítottan új, kí
sérleti projektek.

Ezeken kívül már csak magánalapítványok által finanszírozott egyedi kezdeménye
zéseket említhetünk, amelyek nagy része valamely személyes okból választ ki egy-egy 
intézményt és ajánlja fel segítségét egy bizonyos program finanszírozására. Ilyen pro
jektek elindításában azonban nagy az intézmények felelőssége: a nyelvoktatás nem lehet 
csupán egyféléves kísérlet, éppen ezért az adomány elfogadásakor figyelembe kell venni 
a program kifejlesztésének és elindításának hosszútávú hatásait (Lariviere 2002).

A nyelvoktatásra, illetve egyáltalán az oktatásra fordítható pénzösszegek korláto
zott volta miatt a felsőoktatási intézmények meggondolják, mennyit fordítanak és mi
lyen nyelvek oktatására, hiszen az idegennyelv-tanítás, lássuk be, sajnos, nem tartozik 
az intézményi prioritások közé. „Minden nyelvoktatásra fordított centet máshonnan 
vesznek el” - érvelnek a döntéshozók.

A megtakarítás másik módja, hogy az intézményekben nem főállású tanárokat al
kalmaznak, hanem óraadókat. Mivel egy-egy nyelvet amúgy is viszonylag rövid ideig 
oktatnak az amerikai felsőoktatásban, így ha nincs szükség a munkájukra, elbocsátha
tók. Ennek azonban a megtakarítás előnyei mellett megvannak a maga veszélyei. Ezek 
közül elsősorban az elkötelezettség hiányát emeli ki Lariviere (Lariviere 2002). Aki nem 
kötődik szorosan az intézményhez, az általában nem biztosít minőségi oktatást - és itt 
a minőségen nem az oktatás és a tanórák minőségét érti, hanem az oktatáshoz kapcso
lódó egyéb feladatokat, mint például a kutatást és a tananyagfejlesztést. Hosszú távon 
tehát, Larivier megfigyelése szerint, inkább veszteséges az óraadók alkalmazása, bár
milyen csábítónak tűnhet is a lehetőség a megtakarításra rövid távon (Lariviere 2002).

Harmadik probléma: Diszkontinuitás a rendszerben
Minden felsőoktatásban dolgozó nyelvtanár által ismert probléma, hogy a hallgatók 
hiába tanultak idegen nyelvet a középiskolában, ezt sokan nem folytatják az egyeteme
ken és főiskolákon, jobb esetben azért, mert már biztos nyelvtudást szereztek, rosszabb 
esetben egyszerűen abbahagyják. Milyen okai lehetnek ennek a törésnek a nyelvtanu
lási folyamatban? Egyrészt a felsőoktatásba kerülők közül sokaknak nincs idejük a 
nyelvtanulásra, egyszerűen nem fér bele az órarendjükbe. Másrészt, mint a bevezető
ben már kiemeltem, hiányzik a motiváció: nem látják, hogy felnőtt korukban mire tud
ják használni a nyelvet. Harmadrészt pedig intézményi hiba, hogy sok esetben, ha a 
hallgató bizonyítottan tanult már nyelvet a középiskolában, felmentést kap, vagy egy
szerűen kizárják a nyelvoktatásból. Esetleg új nyelvet kell választania, nem folytathat-
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ja a már elkezdettet, hogy ne inflálódjanak az első évben megszerzett kreditek (Lambert 
1994). Ez utóbbi furcsának hangozhat, de ha arra a gyakorlatra gondolunk, hogy a haladó 
nyelvtudással rendelkező hallgatók felveszik a kezdő nyelvórát, amelyet vidáman, erő
feszítés nélkül teljesítenek, érthetővé válik az oktatásszervezők szempontja. Ugyan
akkor kérdés, hogy miért nem szintfelmérés után sorolják be a hallgatókat a nyelvi cso
portokba, és miért nem biztosítanak haladó kurzusokat is.

Ez utóbbi kérdésre a válasz ismét a finanszírozásban keresendő: a haladó kurzusok 
ritkán „tartják el” magukat. Mivel a nyelvtanulás a legtöbb esetben 1-2 félévre korlá
tozódik, a haladó kurzusok résztvevői elfogynak az évek során, nem kifizetődő az in
dításuk.

Negyedik probléma: A felsőoktatásban a nyelvoktatás 
alapszintre és egy-két félévre korátozódik
Richard Lambert úgy jellemezte az amerikai nyelvoktatást, mint két, egymás mellett 
álló piramist. Az egyik piramis a középiskolai nyelvoktatást jelképezi, a másik a felső
oktatásit. Mindkettő viszonylag széles alapokkal indul, sok hallgatónak biztosítva az 
alapszintű nyelvtanulás lehetőségét, de ezek a hallgatók végül - különböző okok mi
att, mint pl. hallgatói érdeklődés hiánya, finanszírozási gondok - elfogynak, így a ha
ladó nyelvi órákat egyre kevesebb hallgató veszi fel. További problémát jelent még, 
hogy a két piramis között nincs átjárás (Lambert 1994). Azok a hallgatók, akik mégis 
folytatják nyelvi tanulányaikat, tehetséges, motivált hallgatók, akiknek esetleg a nyári 
egyetemek keretében tartott haladó nyelvi kurzusokkal lehetne biztosítani a folyama
tosságot. Szintén fontos lenne alkalmat biztosítani a nyelvhasználatra is, hogy a hall
gatók érezzék a nyelvtudás fontosságát és főleg hasznosságát. Mint azt Klee kiemelte, 
sokkal jobban kellene építeni a középiskolákból hozott nyelvtudásra és a bevándorlók 
anyanyelvi ismereteire (Klee 2002).

Ötödik probléma: A követelmények hiánya
A legtöbb amerikai felsőoktatási intézményben nem kötelező a nyelvtanulás, 1984-ben 
az egyetemek 80 százalékán lehetett úgy diplomát szerezni, hogy a hallgatók egyálta
lán nem tanultak nyelvet (Lambert 1994). Azok közül az iskolák közül, amelyekben 
kötelező volt a nyelvtanulás, az intézmények felében 1-2 szemesztert írtak elő, a töb
biben 2 évet. 1986-ban a négyéves képzést nyújtó intézmények 16 százalékában volt 
kötelező a nyelvtanulás minden diák számára, 69 százalékukban szakhoz kötődően írták 
elő a kötelező nyelvtanulást.

Azt, hogy a nyelvtanulás feltétele-e a felsőoktatási intézménybe való bejutásnak vagy 
a diploma megszerzésének, minden szövetségi állam saját hatáskörben szabályozhat
ja. Mint az 1. táblázatból kiderül, az 50 államból 25 rendelkezett a nyelvi követelmé
nyekről, ezek közül 13 döntött úgy, hogy nem támaszt semmiféle követelményt a dip
loma megszerzéséhez. (Egyes államokban a minősített diploma megszerzéséhez szab
ják feltételként, ezeket külön nem jelöltem.)

Itt is látható azért a tendencia arra, hogy 2004-től felmenő rendszerben, állami szinten 
is emeljék a követelményeket. Az egyetemek saját hatáskörébe tartozó szigorításokat 
a táblázat nem tartalmazza, de erre vonatkozó határozatok is folyamatosan életbe lép
nek. Például az üzleti főiskolák közül számosban kötelező a nyelvtanulás (Voght, Schaub 
1992).
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1. táblázat Néhány állam nyelvi követelménye a felsőoktatásban

Állam Követelmény
AL nincs

'CA 1 év, 2 év a felvételihez
CT nincs
CO nincs
GA 2 év a felvételihez
Hl javaslat: 2 kredit
ID nincs, 1 év javasolt
IL szaktól függően 1 vagy 2 év
IN nincs
KY 2 év a felvételihez
MA nincs
MD 2 év
ME nincs
MN nincs
NC nincs, 2 év a főiskolai előkészítőhöz
NH nincs
NJ 2004-től felmenő rendszerben 5 kredit vagy vizsga
OH 1 kredit
PA nincs
SC 1 kredit az előkészítőhöz
TX 2 vagy 3 év, diplomától függően
VT nincs
Wl nincs
wv 2004-től 2 év a felvételihez
WY 2006-tól: vizsga

Hatodik probléma: A nyelvtanulók számának alakulása 
és a választott nyelvek
Sokan és sokszor panaszkodtak arra az amerikai nyelvpolitikusok közül, hogy felső
oktatásban (is) kicsi a nyelvtanulók aránya. Paul Simon szenátor például kiemelte, hogy 
ez az arány a hetvenes évek vége óta kb. 8 százalék, és nem növekszik (Simon 2001).

A statisztikák egyik elemzője, Elizabeth B. Welles szerint azonban a helyzet koránt
sem olyan borús, mint ahogyan azt más elemzők látják: igaz ugyan, hogy ez az arány 
évek óta nem növekszik, de számszerűen ez egyre több hallgatót jelent, akik egyre 
többféle nyelvet tanulnak (Welles 2002).

A legnépszerűbb nyelvek között is változás következett be az évek során (lásd 3. 
táblázat).

A spanyol népszerűsége 1960 óta nagyon megnövekedett, a nyelvtanulók több mint 
50 százaléka választja, ugyanakkor a „régi”, európai bevándorlók anyanyelvének, pél
dául a franciának és a németnek csökkent a jelentősége, és előretörtek az ázsiai nyel
vek: a japán, a kínai és a koreai. Megnövekedett az amerikai jelnyelv tanulóinak szá
ma is. Az „egyéb nyelvek” kategóriába tartozik a „kevésbé gyakran oktatott” mintegy 
140 nyelv, a tagalogtól a magyarig, és külön kategóriába sorolják az őslakosok által 
beszélt nyelveket. Mivel ezeket általában külön programok és alapítványok finanszí
rozzák, találhatunk olyan nyelvet, amelyet 1974 és 2002 között mindössze 100-150 
fő tanult az egész amerikai felsőoktatásban (ilyen például a kiowa vagy az arapahoe 
nyelv) (Welles, E. B. 2004).
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2. táblázat A modern idegen nyelveket (MINY) felvevő hallgatók száma 
az összhallgatói létszám tükrében, 2002-ig

Hallgatók száma 
az USA minden 
felsőoktatási 

intézményében

Növekedés 
%-ban

Modern idegen 
nyelvet felvett 

hallgatók

Növekedés 
%-ban

MINY-felvétel 
minden 100 

beiratkozásra

1960 3 789 000 100,0 608 749 100,0 16,1
1965 5 920 864 156,3 975 777 160,3 16,5
1968 7 513 091 198,3 1 073 097 176,3 14,3
1970 8 580 887 226,5 1 067 217 175,3 12,4
1972 9 214 820 243,2 963 930 158,3 10,5
1977 11 285 787 297,9 883 222 145,1 7,8
1980 12 096 895 319,3 877 691 144,2 7,3
1983 12 464 661 329,0 922 439 151,5 7,4
1986 12 503 511 330,0 960 588 157,8 7,7
1990 13 818 637 364,7 1 138 880 187,1 8,2
1995 14 261 781 376,4 1 096 603 180,1 7,7
1998 14 590 000 385,1 1 151 283 189,1 7,9
2002 15 608 000 411,9 1 347 036 221,3 8,6

a) az 1960-as érték kalkulált
b) az arányszámoknál 1960 = 100.0.
c) latin és ógörög kivételével minden modern idegen nyelv 
(Forrás: Welles, E. B. 2004)

3. táblázat. A 14 leggyakrabban oktatott nyelv megoszlása 1960 és 2002 között, %-os arányban

nyelv 1968 1980 1986 1990 1995 1998 2002
Spanyol 32,4 41,0 41,0 45,1 53,2 55,0 53,4
Francia 34,4 26,9 27,4 23,0 18,0 16,7 14,5
Német 19,2 13,7 12,1 11,3 8,5 7,5 6,5
Olasz 2,7 3,8 4,1 4,2 3,8 4,1 4,6
Japán 0,4 1,2 2,3 3,9 3,9 3,6 3,7
Kínai 0,4 1,2 1,7 1,6 2,3 2,4 2,4
Latin 3,1 2,7 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1
Orosz 3,6 2,6 3,4 3,8 2,2 2,0 1,7
Ógörög 1,7 2,4 1,8 1,4 1,4 1,4 1,5
Héber 0,9 2,1 1,6 1,1 1,2 1,3 1,6
Jelnyelv - - - 0,1 0,1 1,0 4,4
Portugál 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6
Arab 0,1 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,8
Koreai 0,01 0,04 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4
egyéb nyelvek 0,7 1,4 1,3 1,2 1,5 1,5 1,8

(Forrás: Welles, E. B. 2004)

Hetedik probléma: Az idegennyelv-tudásnak nincs értéke
A legfőbb problémát a szakemberek azonban abban látják, hogy a nyelvtudásnak nincs 
értéke a mai Egyesült Államokban. A XX. század elején szinte természetes volt a több
nyelvűség, mára azonban a nyelvtudás devalválódott. A fő érv a nyelvtanulás „haszon- 
talansága”, vagyis az a tény, hogy az országban mindenki elsajátított már egy világ
nyelvet, akár anyanyelvként, akár második nyelvként, így nincs szüksége arra, hogy 
megtanuljon egy másik nyelvet is. A nyelvtanulás ráadásul hosszú és munkaigényes



És hogy nevezik azt, aki csak egy nyelvet beszél? Amerikainak 59

folyamat, amelyben, mint láttuk, nem áll arányban a befektetett energia és a végered
mény.

A nyelvtanulás alacsony presztízse szoros összefüggésben áll azzal is, hogy nagyon 
kevés idő jut az oktatásra, és az is főként kezdő szinten. Ördögi körnek tűnik: amíg 
nem emelkedik a nyelvtudás értéke, addig nem fordítanak rá több időt és energiát, 
ugyanakkor, amíg nem fordítanak rá több időt és energiát, nem emelkedik a hatékony
ság sem. Megoldás lehetne, hogy meghosszabbítják a felsőoktatásban a nyelvoktatás
ra fordított időt, és emelik a követelményszintet. De, mint Lambert megállapította, ez 
ellenállásba ütközik a szaktanárok részéről is, hiszen amúgyis kevés idő jut a szaba
don választható tárgyakra, no meg a nyelvtudás hasznosságáról maguk sincsenek meg
győződve (Lambert 1994).

A nyelvtudás presztízsének emelésére megkísérelhetjük még azt hangsúlyozni, hogy 
az alapműveltséghez szorosan hozzátartozik a nyelvtudás is, ebben az esetben azon
ban felmerül a kérdés: milyen szintű nyelvismerettel kell rendelkeznie egy művelt 
embernek?

A legbiztosabb megoldást mindenképpen az jelentené, ha sikerülne meggyőzni az 
ebből a szempontból nagyon (túlságosan is) praktikusan gondolkodó ameriakiakat, hogy 
a nyelvtudást igenis hasznosíthatják felnőtt életük során.

Tanulmányok és programok sora igyekszik bizonyítani, hogy az üzleti életben ér
téke van a nyelvtudásnak (Language and International Trade Program - Eastern Michi
gan University, Clemson University, Southern Illinios University, University of Tennes
see, valamint az országszerte létrehozott 16 Center for International Business Education 
and Research) és szükség van rá ahhoz, hogy az amerikaiak megőrizhessék vezető sze
repüket a világpiacon.

1993-ban Ofelia García egyik tanulmányában 540 alkalmazottat vizsgált meg New 
Yorkban, egy főként spanyolajkúak által lakott körzetben. Közülük 294 fő (54%) spa
nyol egynyelvű, 203 fő (38%) kétnyelvű, míg 44 dolgozó (8%) nem beszélt spanyolul. 
Összehasonlításként felmérést készített Jackson Heightsban is, ahol a lakók különbö
ző nemzetiségűek. Az itt megvizsgált 313 vállakózás közül 124-ben (44%) szükség volt 
a nyelvtudásra, 240 pedig az üzlet nagy részét idegen nyelven bonyolította (García, 
Otheguy 1994).

A vizsgálatot később kiterjesztették az idegen nyelvek használatára a nemzetközi 
üzleti életben, és hasonló eredményre jutottak: a nyelvtudás szükséges, még akkor is, 
ha a legtöbb amerikai nagyvállalat egyszerűen angolul jól beszélő helyieket alkalmaz 
ahelyett, hogy megtanulná a nyelvet. Az európai piacon 10 országban dolgozó 5814 
vezetőre kiterjedő felmérés szerint mindössze 31 százalékuk használja kizárólag az 
angol nyelvet munkája során (García, Otheguy 1994).

Ugyanakkor azt is megállapították, hogy a nyelvtudás és az üzleti hatalom fordított 
arányban állnak egymással: azoknak van szükségük leginkább a nyelvtudásra, akik nin
csenek döntéshozói pozícióban. A kívánatos cél, mint ahogy azt García és Otheguy 
megjegyezte, az volna, ha „tanulnánk [ti. az amerikaiak] más országoktól és átformál
nánk az USA szociolingvisztikai profilját saját előnyünkre, és az idegennyelv-tanulást 
népszerűsítenénk mind a [gazdasági] elit, mind pedig a szegények között éppúgy, mint 
az anglofónok és az etnikai kisebbségek körében” (García, Otheguy, 1994: 119).
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Megoldás? Az amerikai „Action Plan"
Igaz ugyan, hogy az amerikaiak idegennyelv-tanulásának fellendülése szinte mindig 
ciklikus, és szinte mindig valamilyen világpolitikai változás vagy rosszabb esetben 
válság ébreszti rá őket a nyelvtudás fontosságára (például az 1957-es „szputnyik-frász”, 
majd a berlini fal leomlása, végül ilyen mérföldkő volt és a szeptember 11-i tragédia 
is), és ehhez igazodik a finanszírozás is. Ezek a fellendülések általában nem tartottak 
hosszú ideig. Mégis, így a XXI. század elejére talán érzékelhető valamiféle lassú vál
tozás, ha egyelőre nem is a nagy tömegek hozzállásában, de szövetségi kormány és a 
felsőoktatás döntéshozói körében. 1996-ra az Oktatási Minisztérium megbízásából 
kidolgoztak egy több nyelvre és több szintre kiterjesztett egységes követelményrend
szert. És mint írják, ennek kidolgozása során még soha nem látott egyetértés volt okta
tók, vezető üzletemberek, kormánytagok és a nemzet többi tagja között abban, hogy 
milyen szerepet játsszon a nyelvoktatás Amerikában. A dokumentum legutolsó válto
zatát, a Standards for Foreign Language Learning: Preparing for the 21st Century-t 
1999-ben tették közzé. Ezzel párhuzamosan egyre több felsőoktatási intézmény teszi 
kötelezővé a nyelvtanulást saját hatáskörében. Természetesen csak a jövő döntheti el, 
hogy ez is csak rövid ideig tartó fellángolás lesz-e az amerikaik részéről a nyelvtanu
lás iránt. A jelek mindenesetre minden eddiginél biztatóbbak.

Néhány szó a magyar helyzetről
Ennek a dolgozatnak ugyan nem célja az, hogy az amerikai felsőoktatásban a nyelv
oktatás összes említett problémájához hozzárendelje annak magyar megfelelőjét - sok 
esetben nem is létezik -, két dolgot mégis szeretnék kiemelni: az egyik az oktatott nyel
vek repertoárja, a másik a nyelvtanulók számának alakulása.

A Magyarországon legnépszerűbb nyelvekre vonatkozó adatok nem okoznak nagy 
meglepetést:

4. táblázat: A leggyakrabban oktatott nyelvek Magyarországon

1990/91 1995/96 1998/99 2001/02 2002/03
Angol 44% 51 % 52 % 52,8 % 52,6 %
Német 26 % 27,6 % 28,3 % 26,7 % 27,6 %
Francia 4,6 % 4,8 % 4,9 % 4,7 % 4,5 %
Orosz 13,5 % 4 % 2,7 % 1,2 % 1,29 %
Egyéb 10,9 % 11,5 % 12,3 % 14,4 % 13,9 %

(A Felsőoktatási Statisztikai Tájékoztató 2002/2003 adatai alapján)

Látható az angol nyelv töretlen népszerűsége, amit másodikként, szinte ugyanolyan 
arányú növekedést mutatva követ a német. A francia iránti érdeklődés gyakorlatilag 
stagnál, míg az orosz nyelv népszerűsége jelentősen csökkent az évek során. Szomorú 
azonban, hogy míg az USA-ban a „leggyakrabban oktatott nyelvek” között 14-et em
lítenek, ez nálunk négy nyelvre korlátozódik, hiányoznak például olyan nyelvek, mint 
a spanyol vagy az olasz, valamint a Nyelvoktatás-politikai arculatban kiemelten kezelt 
szomszédos országok nyelvei (például a szlovák, a horvát vagy a román). Ezek még 
mindig az „egyéb” kategóriába tartoznak, míg az Egyesült Államokban 138 nyelvet 
említenek „kevésébé gyakran oktatott”-ként.

A másik probléma az idegennyelv-tudás presztízse és a nyelvtanulók aránya a fel
sőoktatásban. Az USA-ban felmerült problémák közül azzal, hogy nincs az idegennyelv-
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tudásnak értéke, szerencsére nem kell szembenéznünk Magyarországon, hiszen nincs 
olyan felnőtt vagy diák, aki megkérdőjelezné ennek fontosságát. Az idegennyelv-ía- 
rtw/ásnak azonban valahogy még sincs megfelelő presztízse. Ostorozhatjuk - és sok
szor teszem ezt magam is - az amerikaikat nyelvtudásuk hiánya miatt, azért, hogy a 
felsőoktatásban tanulók mindössze 8 százaléka tanul idegen nyelvet (lásd a 2. tábláza
tot), de vessünk egy pillantást arra is, hogy Magyarországon ezek az arányok hogyan 
alakultak:

5. táblázat: A magyar felsőoktatásban tanulók és a nyelvtanulók aránya (a % kerekített szám)

Tanév A felsőoktatásban tanulók száma Idegen nyelvet felvevők száma %
1990/91 108 376 53 594 49
1995/96 192 130 71 297 37
1998/99 275 115 71 254 25,8
2002/03 374 130 84 470 22,5

(A Felsőoktatási Statisztikai Tájékoztató 2002-2003 adatai alapján)

A nyelvtanulók számának 49 százalékról 22,5 százalékra való csökkenése azért ugyan
csak elgondolkodtató. Az adatok sajnos nem adnak tájékoztatást arra nézve, hogy mi
ért következett be ez a csökkenés, de túlzott optimizmusra vallana, ha azt hinnénk, 
amiatt, hogy a hallgatók már olyan jó nyelvtudással rendelkeznek, hogy nincs szüksé
gük további tanulásra, semmilyen szinten. Sőt, azt hiszem, azt sem túlzás állítani, hogy 
messze vagyunk még attól, hogy minden egyetemista és főiskolás a harmadik idegen 
nyelv elsajátításán fáradozna egy nyelviskolában.

Sok szempontból tehát szerencsésebbek vagyunk (vagy kényszerülünk lenni?) ide- 
gennyelv-tanulás szempontjából, mint az amerikaiak, hiszen a nyelvtanulás nálunk 
korábban kezdődik és a prioritások közé tartozik, össztársadalmi támogatást élvez. Ilyen 
feltételek mellett a nyelvtanulásnak semmiképpen nem kellene befejeződnie a közép
iskolás évek után.
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VIRTUAL ADVENTURES

A Nemzeti Tankönyvkiadó 
angol nyelvi országismereti vetélkedőt indít 
a 7-12. évfolyamon tanuló diákok számára 

az Interneten.

A vetélkedő 2006. januárjában indul és áprilisig tart.
A helyszíni döntő 2006 májusában lesz.
A döntő fődíja: egyhetes angliai utazás.

A további tudnivalókat keresse a kiadó megújult honlapján: 
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