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Felkészülés az EU-csatlakozásra: 
új tartalmi elemek a nem filológus 

hallgatók idegen nyelvű 
kommunkációjának fejlesztésében

Az Európai Unióhoz való csatlakozásnak több dimenziója van. A belépéssel egy-egy 
ország integrált részévé válik egy szupranacionális szervezetnek, egy egységes gazda
sági térségnek, egy biztonsági és külügyeiben összehangoltan fellépő közösségnek, 
még szorosabban beépül egy sokszínű kultúrtömbbe, és folytathatjuk a sort. Ezek a 
dimenziók más-más kihívásokat jelentenek a csatlakozó országoknak, más-más felké
szülési stratégiát igényelnek.

Jelen írásomban azokat a tényezőket tekintem át, amelyeknek meghatározó szerepet 
keli játszaniuk az elsősorban gazdasági, közigazgatási, műszaki és felsőoktatásban 
tanuló hallgatók idegen nyelvi képzésében ahhoz, hogy Magyarország más tagállamok
kal azonos esélyű szereplővé váljon a nagy európai gazdasági térségben, az egységes 
piacon és megbecsült taggá a szupranacionális szervezetben. Következtetésként olyan 
tartalmi hangsúlyeltolásokat javasolok az érintett szakemberek idegen nyelvi képzésé
ben, amelyek minőségi javulást hozhatnak az új típusú kommunikációs feladatok 
megoldásában.

A kihívás
Az Unió mint szupranacionális szervezet a vezetéstudományban használt szervezet-fo
galomhoz kötődő ismérvekkel jellemezhető. Világosan meghatározott küldetéstudata, 
értékrendje, tudatosan fejlesztett szervezeti kultúrája, a kompetenciákat pontosan meg
határozó belső struktúrája van. Célja, hogy a tagállamok között demokratikus együtt
működést tartson fenn, közösen lépjen fel ellátási, védelmi, biztonsági, környezetvé
delmi és emberi jogi problémák megoldásában. Ez a küldetéstudat határozza meg az 
Unió létezésének alapját és a szervezeten belüli kommunikáció hangnemét, módját, 
eszközeit és a kommunikáció célját is, vagyis hogy folyamatos nézetegyeztetés révén az 
együttműködés mindenki számára elfogadható tartalommal és formában valósuljon meg.

Az Unión belül zajló kommunikációt számos aspektusból elemezhetjük. Célkitűzé
se szerint, mint döntések előkészítésének, szabályok megalkotásának, szűkebb szakér
tői körök vagy a közvélemény tájékoztatásának stb. szolgálatát.

Egy másik szempont az Unión belüli munkanyelvek, a gyakorlatban túlnyomóan 
használt nyelvek, a dokumentumok fordításának, az egységes terminológiának a kér
dése. További nézőpont a formális és informális kommunikációs csatornák használata, 
a tárgyalásban résztvevők kompetenciája és így tovább.

Az idegen nyelvi kommunikáció oktatás szempontjából az egyik kulcskérdés az 
uralkodó kommunikációs forma kiemelése. Sajtóközlemények szívesen emlegetik a
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már 80 000 oldalnyi közös joganyag meglétét - ez valóban tetemes mennyiségű írásos 
kommunikációs termék. Nem szabad azonban szem elől téveszteni, hogy a joganyag 
megalkotása valószínűleg össze sem számolt időmennyiséget kitevő tárgyalássorozat 
eredménye. A tárgyalás az Unió mint szervezet szempontjából a legfontosabb kommu
nikációsforma.

A tárgyalás olyan szóbeli kommunikációs folyamat, amely kölcsönösséget feltéte
lez, amelyben a meggyőzés funkciója dominál. Az eredményes tárgyalás előfeltétele, 
hogy résztvevői ne csak a meggyőzés, hanem a meggyőzhetőség képességével is fel 
legyenek ruházva. A tárgyalást egyfajta döntéshozatali folyamatként is fel lehet fogni: 
két vagy több partner a tárgyalás kezdetekor még eltérő nézeteit hangolja össze azért, 
hogy közös döntésre jusson. A feleknek közös érdeke fűződik ahhoz, hogy megegyez
zenek egymással, mert mindkét (valamennyi) partner számára előnyösebb, ha konszen
zus jön létre, mint ha elmarad az egyezség.

Az EU-ban, annak intézményeiben zajló tárgyalásokat három tényező határozza 
meg markánsan: a multilaterális jelleg, a multikulturális jelleg és az EU szervezeti 
kultúrájának erős érvényesülése. Egy multilaterális tárgyalás során legalább három fél 
hangolja össze nézeteit a közös, mindenki számára elfogadható döntés érdekében. Hogy 
a döntés mindenki szempontjából kielégítő legyen, mindenkinek mindenkivel meg kell 
egyeznie. Minél magasabb a résztvevők száma, annál nagyobb annak a valószínűsége, 
hogy az érdekek és álláspontok ütközni fognak, annál nehezebb mindenkinek szem előtt 
tartania mindenki érdekét. Ezért a kommunikáció elméletben a multilaterális tárgyalást 
komplex, nehéz és hosszadalmas folyamatnak tartják (Zartman).

Az Unió napi munkájában a már meglévő tagok száma mellett is igen sok résztve
vős, emiatt igen sok féle érdeket szintetizálni igyekvő tárgyalások folynak. A tárgyalás 
alapelve, hogy a feleknek konszenzusra kell jutniuk. Még olyan esetekben is, amikor 
az előírások szavazást írnak elő, a szavazást megelőző közös megegyezésre töreksze
nek.

Az Unióban a tagállamok képviselői különböző kultúrközösségek reprezentánsai, 
így a szervezetek (Bizottság, Parlament, Tanács stb.) nemzetközi tárgyalások állandó 
színhelyei. Azzal, hogy a kultúra mily mértékben játszik befolyásoló szerepet a kom
munikációban, az elmúlt tíz év ide vonatkozó irodalma nagyon sokat foglakoznak 
(Gudykunst, Kimm).

Tudjuk, hogy a felek személyisége saját kultúrájuk hatása alatt forrott ki, hogy 
befolyással van a tárgyalás struktúrájára, a stratégia megválasztására, a taktikára, a 
megállapodásban döntő szerepet játszó tényezőkre, sőt a megállapodás betartására is. 
Ugyancsak sok tanulmány foglalkozik a nemzetközi szakirodalomban a tárgyalások 
kultúrafüggőségével.

A kérdés számunkra az, mennyire hatja át az Unió szervezeteiben folyó tárgyaláso
kat és a mindennapi munkát az együttműködő tárgyalófelek, hivatalnokok eltérő 
nemzeti kulturális gyökere. Bár érzékelhetők különbségek a tárgyalási stílusokban (az 
„észak-dél tengely” eltérései megmutatkoznak; vö. Gudykunst, Kimm); ezek nem zavarn
ak, nem vezetnek félreértésekhez, jelentőségük tartós együttműködés mellett eltompul. 
E jelenség oka a nemzeti kultúra hatóerejét csökkentő tényezőkben keresendő.

A nemzeti kultúra hatását tompítja, egyrészt a szakmai szubkultúrák összetartó 
ereje. A különböző nemzeti, etikai kultúrából származó szakmai csoportok: mérnökök, 
jogászok, politikusok, diplomaták, környezetvédők, mezőgazdászok stb. egymás között
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rendszerint jobban megértik egymást mint saját kultúrközösségük más foglalkozási 
csoportokhoz tartozó reprezentánsaival. A szakmából eredő élményközösség (jelensé
gek egységes megtapasztalása) pótolja a közös nemzeti gyökér hiányából eredő él
ményközösség dificitjét (vö. Buda).

Homogén szubkultúrák munkaközössége az Unió szervezeteinek egyik jellemzője: 
dán és francia kömyezetszakemberek spanyol környezetspecialistákkal dolgoznak 
együtt.

A nemzeti kultúra legerősebben az egyén személyiségét befolyásolja. Az EU 
delegáltak azonban nem szuverén személyiségként cselekszenek pozíciójukban, hanem 
egy hazai felettes szerv, gyakran egy minisztérium látja el őket instrukciókkal; vagyis 
saját értékrendjük érvényesítésére kevés terük marad, individuális késztetéseiket a 
felvállalt feladat sikerének kell alárendelniük.

A nemzeti kultúra érvényesülése ellen hat az EU szervezeti kultúrája is. Mint már 
utaltunk rá, a már Schuman által deklarált alapérdekek, mint a demokrácia, a személyi 
szabadság, az embertársi szeretet, valamennyi ember jogainak tiszteletben tartása, a 
bizalom, a szolidaritás (Schuman 1963), ma sem veszítettek súlyukból. A küldetéstudat 
már a Római Szerződés preambulumában megfogalmazódott: az életminőség javítása, 
a béke és a szabadság megszilárdítása, szolidaritás, tisztességes verseny ma is érvény
ben van. Erre az értékrendre épült negyven év során a szervezet struktúrája. A világos 
célok és kinyilatkoztatott értékrend ellenére azonban az EU szervezeti kultúrája nem 
egységes: valamennyi intézménye kialakította a maga szubkultúráját, amelyek közül a 
Bizottságé a legkiforrottabb: a Bizottság testesíti meg az Unió politikáját és értékeit. 
Kompetenciája és eljárási mechanizmusa pontosan szabályozott és bürokratizált. A 
tárgyalások intézményesítettek: a döntéseket egyre magasabb és magasabb vitaszinte
ken készítik elő. A tagállamok számának bővülésével a tárgyalandó témák és a részt
vevők száma is rohamosan nő: még szigorúbb szabályozás vált szükségessé, és kiala
kult a „szolidaritást ösztönző módszer” (Wallace-Wallace 1996, 32-33). Az Unió 
szervezeteiben aktívan résztvevőknek - munkájukra készülve - ezekkel az ismérvekkel 
kell tisztában lenniük.

Az Unió mint gazdasági térség sokkal erősebben őrzi a nemzeti kultúrában gyöke
rező különbségeket: egy-egy tagállam, egy-egy nagyobb régió gazdasági kultúrája 
jelentős eltéréseket mutat. E különbségek a menedzsment módszereiben, a munkához 
kötődő értékrendben, a munkaerő képzettségében (nem utolsó sorban idegennyelv-tu- 
dásában és interkulturális tapasztalataiban), valamint a munkahelyi kommunikáció 
minőségében nyilvánulnak meg. A nemzetközi menedzsment irodalom számba véve a 
különbségeket hat európai alcsoportot (,,cluster”-t) különített el: a skandináv, az észak
latin, az angolszász, a közel-keleti, a germán, és a latin-mediterrán csoportot. Vizsgá
latait ki sem terjesztette a küszöb előtt toporgó közép-kelet európaiakra (Leeds, 
Kirkbride, Durcan 1994). Ezek a „cluster”-ek az összehasonlításként használt indiká
torok alapján jelentősen eltérnek egymástól.

Ha csupán a munkahelyi vezető és beosztottja közötti hatalmi távolság indikátorát 
vesszük alapul, nagy különbségek tárulnak fel Európán belül is: míg (a németek, 
svájciak) a finnek, a norvégok és a svédek igen kis hatalmi távolságot tartanak, az alá-, 
fölérendeltséget nem éreztetik, a státusz-szimbólumok használata nem jellemző, az 
észak-latinokra nagy távolságtartás a jellemző (Hofstede, Hicksom-Pugh 1995, 74). A 
mediterrán csoportban sem nagy a távolságtartás, de erős paternalista vezetési stílus
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érvényesül. A németek és svájciak sem hangsúlyozzák a hatalmi távolságot gazdasági 
kultúrájukban, de - bár nem azonos formában - nagy hangsúlyt kap az intézményesített 
érdekvédelem.

Az európai piaci kooperáció mindennapivá válásával menedzsereinkre olyan tár
gyalási és kooperációs feladatok várnak, amelyek megoldása során a gazdasági kultúra 
különbségeinek sokrétű megnyilvánulásával nap mint nap szembesülniük kell.

Felkészülés a kihívásokra
A felsőfokú idegen nyelvi képzés akkor készül helyesen az új kihívásokra, ha a 
szaknyelv-oktatást komplex kommunikáció-összefüggésekbe helyezi. Ez tartalmi mó
dosításokat von maga után.

A még ma is erősen lingvisztikái szemléletű „szaknyelvoktatást” (szakszókincs-bő- 
vítés, írás-, olvasás-, megértés-, beszédkészség-fejlesztés szakszövegek segítségével) 
komplex kommunikációs szemlélet váltja fel, amely azt a valós gazdasági közeget veszi 
alapul, amelyben a nyelvhasználók tevékenykedni fognak. így a külföldi menedzserek
kel dolgozó vállalatot, amelyben a mindennapi belső munkamegbeszélések is többnyire 
idegen nyelven folynak, ahol a mérnökök, a környezetszakemberek, a terv- és pénzügyi 
osztály megbízottjai az anyavállalat nyelvén is elkészítik a fejlesztési terveket, jelenté
seket, fontos dokumentumokat.

Szem előtt tartja azokat a nemzetközi tárgyalási helyzeteket, amelyekben egy asztal 
körül ülve dán, svéd, cseh, francia, spanyol stb. felekkel kell elfogadtatni álláspontokat, 
az Unió normáinak betartásával. Ehhez az idegen nyelvi oktatásnak új dimenziókkal 
kell bővülnie.

Teret kell kapnia az oktatás tartalmában az európai menedzsment aspektusának, 
amely felvállalja ismeretek közvetítését az európai gazdasági és vállalati kultúrák 
kommunikációt meghatározó kérdésköréből. Ráirányítja a figyelmet az uralkodó szer
vezeti struktúrákból eredő kommunikációs különbségekre, a formális és informális 
csatornák működtetési gyakorlatára; a szolgálati út betartásának el (nem) várására; a 
részletes munkautasítások szükségességére, szükségtelenségére; a szóbeli kommuni
káció előnyben részesítésére az írásbelivel szemben vagy a fordítottjára; a vélemény
nyilvánítás igényére vagy elfojtására és így tovább. E tényezők ismerete épp oly 
mértékben befolyásolja a kommunikáció és együttdolgozás sikerét, mint a szakszókincs 
ismerete.

Tükröződnie kell az oktatás tartalmában az európai együttműködésben domináló 
kommunikációs formák súlyának. Az (interkulturális) idegen nyelvi tárgyalási készség 
fejlesztése eddig elsősorban a külkereskedelem szakos hallgatók tantervében szerepelt. 
A nemzetközi vegyes vállalatok szaporodásával, nagy regionális programok indításával 
azonban nem csupán kereskedők és külkereskedők dolgoznak interkulturális közegek
ben.

Nagyobb teret kell kapnia az idegen nyelvi kommunikációban a kooperációhoz 
nélkülözhetetlen attitűdök fejlesztésének: az empátia, a tolerancia, a konszenzusra és 
szinergiára törekvés, a meggyőzhetőség készsége erősítésének és előtérbe helyezésé
nek.

Ezeknek a tartalmaknak a mélyítését akkor vállalhatja fel a felsőfokú idegen nyelvi 
oktatás, ha az alap- és középfokú képzés biztosítani tudja azt a megfelelő nyelvismereti 
szintet, amelyre az idegen nyelvű komplex kommunikációképzés épülhet.
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