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A technikai fejlettség mai színvonalán hatalmas mennyiségű információ és megtermelt 
áru áramlik nagy sebességgel országokon belül és országhatárokon át. Ez a sokirányú 
áramlást biztosító, mindent áttörő és nemzetközivé vált hálózat csak nemzetközi 
együttműködéssel működtethető. A tudományos-technikai robbanásnak az a következ
ménye, hogy a társadalom működésének szinte minden területe globalizálódik, részben 
új aspektust ad az állami szuverenitás tartalmának. Egyrészről létezik a politikai 
államhatár, azon belül egy működtető politikai és adminisztrációs rendszer, s ugyanak
kor működik a nemzetközi fejlődési irányokkal összehangolt globalizált termelés és 
piac, és az ezeket alapvetően befolyásoló nemzetközi pénzhálózat. A politikától füg
getlenül működő nemzetközivé vált információs hálózat, a közlekedés, a szállítás 
rendszere nem egy ország határain belül hozott döntésektől, hanem a globális rendsze
rek szabályaitól függően működik. A szabályozás nemzetközi megállapodásokon, 
egy-egy téma koordinálására létrehozott szervezeteken, államok szempontjait tömörítő 
szövetségeken keresztül valósul meg. Az a tény, hogy napjaink termelékenysége 
sokszorosa a harmincas évek válságát okozó mennyiségnek, s a problémák mégis a 
kezelhetőség határán belül maradnak, igazolja a kialakult koordináló kapcsolatrend
szerek létjogosultságát. A világ globalizációjával, a fokozottabb nemzetközi együttmű
ködéssel előtérbe került a politikai határoktól független régiók működésében rejlő 
lehetőségek kihasználása. Ezt a tényt ismerték fel több mint két évtizede a „Keleti Alpok 
- Észak Adria” térségében lévő tartományok vezetői, és kidolgozták az Alpok-Adria 
Munkaközösség elnevezésű regionális együttműködés elveit és működési formáját.

Az Alpok-Adria Munkaközösség
Az Alpok-Adria Munkaközösség [a továbbiakban AA Mk] a Keleti-Alpoktól az Adri
ai-tengerig terjedő térség kantonjainak, tartományainak, megyéinek, régióinak, és 
köztársaságainak szerveződése. Az Alpok-Adria Munkaközösséget 1978. november 
20-án alapították Velencében a „Közös Nyilatkozat” aláírásával a tagok: a Friuli- 
Venezia Giulia Autonóm Tartomány, Karintia Szövetségi Tartomány, a Horvát Szocia
lista Köztársaság, Felső-Ausztria Szövetségi Tartomány, a Szlovén Szocialista Köztár
saság, Stájer Szövetségi Tartomány, Veneto Tartomány. A Bajor Szabad Állam és 
Salzburg Szövetségi Tartomány aktív megfigyelőként vettek részt az alakuló ülésen. 
Az olasz és osztrák tartományok mellett a Jugoszláv Államszövetség két tagköztársa
sága alapító tag volt, ennek köszönhetően a térségben elindult egy új típusú együttmű
ködés, amely rövidesen kiteljesült a „szocialista tábor” határainak feltörésével, amikor
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magyar részről négy dunántúli megye (Baranya, Somogy, Vas és Zala) külön-külön 
tagsági joggal kért és kapott felvételt. Ezzel az alapítók által definiált regionális 
együttműködés nemcsak államhatárokat lépett át, hanem egyben több politikai rendszer 
területére terjedt ki a tevékenysége.

Az AA Mk nemzetközi regionális szervezet. Területi alapon szerveződött, jelenleg 
hét ország tizenkilenc tartományát egyesíti.

Főbb célkitűzései: „A munkaközösség feladata a tagok érdekeit érintő kérdések 
közös, informatív és szakszerű megtárgyalása és egyeztetése. Súlyponti témák: az 
Alpokon átvezető közlekedési összeköttetések, kikötői forgalom, energiatermelés és 
-átvitel, mezőgazdaság, erdészet, vízgazdálkodás, idegenforgalom, környezetvédelem, 
természetvédelem, tájgondozás, a kultúr- és üdülőövezetek megtartása, tájrendezés, 
településfejlesztés, kulturális kapcsolatok, a tudományos intézmények közötti kapcso
latok.” [Közös Nyilatkozat 1978. 3. cikkely]

A Munkaközösség tevékenysége a meghatározott témakörökben a problémák, 
feladatok összegyűjtése, azok értékelése és a kialakított megoldásokra javaslatok tétele 
határozat formájában. A határozat nem törvényrendelet módján jut érvényre és nem 
kötelező a tagtartományok gazdasági, kulturális, közigazgatási, oktatási stb. egységeire, 
hanem a döntést hozó tartományi szinten keresztül valósul meg. A Munkaközösség nem 
rendelkezik nagy költségvetéssel, emiatt nem ír ki pályázatokat termelés korszerűsíté
sére, kulturális rendezvényekre, kutatásra stb. Ugyanakkor felméri az igényeket, és 
határozatokat hoz, amelyeket a tagtartományok hajtanak végre, előállítva annak anyagi 
fedezetét, vagy biztosítják az érdekelt intézménytől az anyagi fedezetet és a lebonyo
lítást is (pl. ipari vásárhálózat-bővítés stb.). A tagtartományi kormányok kisebb össze
get biztosítanak bizonyos tevékenységek támogatására (közkiadás, kulturális rendez
vények stb.).

A Munkaközösség központi hivatali apparátust nem működtet. A Munkaközösség 
munkája az üléseken folyik. A munkának három szakasza van. Az előkészítést, a 
munkaanyag összeállítást a tartományok végzik a munkacsoport vagy szakbizottság 
elnökének irányításával. A felmerülő költségeket a tartomány vagy a feladatot felvállaló 
intézmény fedezi. A munkaülést a soros elnök szervezi meg. Az üléseken minden 
résztvevő a régiója nyelvét használja négy másik nyelvre való tolmácsolás mellett. 
Nincs elsődleges nyelv megjelölve. A dokumentumok (előterjesztések, határozatok) az 
előterjesztő nyelvén kerülnek megfogalmazásra, de öt nyelven készülnek el. Jó előké
szítés esetén a tárgyaláshoz minden delegáció saját nyelvére fordított anyagot kap. Az 
elfogadott dokumentumokat a rendező tartomány fordíttatja le a másik négy nyelvre. 
Az utazással kapcsolatban felmerülő költségeket a kiküldő tartomány maga viseli, a 
rendezés és tolmácsolás költségeit a rendező régió fedezi. 1991 óta a régiók közös 
költségvetéssel rendelkeznek, amelyet a klagenfurti Nyilvántartó Iroda kezel. A tizen
kilenc tagtartomány (kormány)főinek Plenáris Ülése évente ülésezik, és évente hoz 
határozatokat. A Plenáris Ülés szakmai tanácsadó szerve a Vezető' Tisztségviselők 
Bizottsága.

A lényegi munkát öt, állandó jelleggel működő szakbizottság végzi, amelyek 
különféle munkacsoportokra oszlanak, ideiglenes jelleggel pedig bizonyos meghatáro
zott célokra programcsoportokat hoznak létre. Az AA Mk szervezeti felosztását az 
alábbi ábra szemlélteti.
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Az Alpok-Adria Munkaközösség szervezeti felépítése

REGIONÁLIS (KORMÁNY)FŐK PLENÁRIS ÜLÉSE

Ügyviteli Iroda

VEZETŐ TISZTVISELŐK BIZOTTSÁGA

1. BIZOTTSÁG: TERÜLETFEJLESZTÉS ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM
Munkacsoportok:
- katasztrófa-elhárítás
- területi információs rendszerek
- területfejlesztés
- környezetvédelem
II. BIZOTTSÁG: GAZDASÁG, KÖZLEKEDÉS ÉS IDEGENFORGALOM
Munkacsoportok:
- idegenforgalom
- tudományos és technológiai együttműködés
- közlekedés
- kapcsolatok az Európai Unióval
- munkaerő-piaci megfigyelő iroda
III. BIZOTTSÁG: KULTÚRA ÉS TÁRSADALOM
Munkacsoportok: Programcsoportok:
- ifjúság Történelmi központok
- sport
- kisebbségek
- nők
IV. BIZOTTSÁG: EGÉSZSÉGÜGY ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK

Programcsoportok:
Diabetes
Időskorúak

V. BIZOTTSÁG: MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁG
Munkacsoportok: Programcsoportok:
- talajvédelem
- erdőkárok és levegőtisztaság védelem

gyümölcstermesztési
szőlészeti
állattenyésztési

A Munkaközösség és a Vezető Tisztviselők Bizottságának elnöki ciklusa két évig tart, 
a bizottságok és munkacsoportok elnöksége az országok nevének betűrendjében válto
zik. (Minden ország neve a saját írásmódja szerint szerepel.)

Ügyviteli Irodát minden tagtartomány fenntart a regionális kapcsolatok koordiná
lására. A munkaközösség igazgatási munkálatait a soros elnök Alpok-Adria Ügyviteli 
Irodája végzi, amely az elnökségi ciklus alatt titkárságként működik.

A határozatok egyhangú döntéssel születnek. A tárgyalási (hivatalos) nyelvek: a 
német, a horvát, az olasz, a szlovén és a magyar. Az AA Mk területén a felsorolt öt 
nyelven kívül beszélt nyelv még a friuli, amely az AA Mk-nak nem hivatalos nyelve.
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A tagság hét országból (Ausztriából, Horvátországból, Magyarországból, Németor
szágból, Olaszországból, Svájcból, Szlovéniából) tevődik össze. A Munkaközösségnek 
tizenhét teljes jogú tagja és két aktív megfigyelője van: Baranya megye, Bajor Szabad 
Állam, Burgenland Szövetségi Tartomány, Emilia-Romagna Tartomány, Friuli-Vene- 
zia-Giulia Autonóm Tartomány, Győr-Moson-Sopron megye, Horvát Köztársaság (ön
álló állam), Karintia Szövetségi Tartomány, Lombardia Tartomány, Felső-Ausztria 
Szövetségi Tartomány, Salzburg Szövetségi Tartomány (aktív megfigyelő), Szlovén 
Köztársaság (önálló állam), Somogy megye, Ticino Köztársaság és Kanton (aktív 
megfigyelő), Stájer Szövetségi Tartomány, Trentino-Dél-Tirol Autonóm Tartomány, 
Vas megye, Veneto Tartomány, Zala megye.

Az AA Munkaközösség létrejöttének jelentősége elsősorban az, hogy nem politikai 
határok által bezárt területeken, hanem gazdasági-földrajzi összetartozás kötelékében 
működik. A tevékenység alappillére az a tény, hogy az AA régiók gazdasági és földrajzi 
adottságai hasonlóak, a régiók között szoros a gazdasági-ökológiai kapcsolat, közös 
történelmi-kulturális gyökerek kötik össze őket, és a fejlődést befolyásoló folyamatok 
egyes térségeket érintenek, nem pedig országokat. Ennek következtében a régióban 
élők hasonló problémákkal küzdenek. Az AA Mk létrejöttétől az 1989-es rendszervál
tásig Európa több táborra oszlott. Célkitűzéseivel az AA Mk híd szerepet töltött be a 
különböző politikai rendszerek országai között a gazdasági és kulturális életben. Az 
1988-ban, az AA Mk létrehozásának tízéves jubileumán született nyilatkozat megerő
síti az addig elért eredményeket: „A regionális együttműködés nemzetközi jelentősé
géből és annak a bilaterális kapcsolatokra kifejtett hatásából kiindulva, a külügyminisz
terek kinyilvánították országaik készségét az Alpok-Adria Munkaközösség keretében 
folyó együttműködés támogatására és további elősegítésére, ami a határok nyitottságá
hoz, az emberek és a gondolatok zavartalan cseréjéhez és a gazdasági és kulturális 
együttműködés javításához nagymértékben járul hozzá. Ebben az összefüggésben a 
nemzeti kisebbségek egy hasznos hídszerepet töltenek be a kölcsönös megértés és 
szorosabb együttműködés érdekében.” [Millstatti Nyilatkozat, 1988. június 4.]

A térség gazdasági, kulturális potenciálja nagy, európai mértékben is jelentős, 
hiszen egy közepes nagyságú állam méreteit eléri minden mutatóban. Az AA Mk 
területének nagysága: 306 653 km2, lakosainak száma: 43 millió. A térségben több mint 
ötven egyetem és hatszázhuszonhárom kutatási szervezet található.

1990-től kezdve a térség politikai átalakulásával az AA Mk szerepe és jelentősége 
is megváltozott. Felismerve a változtatás szükségességét, 1991. szeptember 20-án 
Linzben a tartományi (kormány)fők a Plenáris Ülésen nyilatkozatot alkottak a Munka
közösség feladatairól egy új Európában. A nyilatkozatban újrafogalmazták az Alpok- 
Adria Munkaközösség feladatait, és megerősítették azon akaratukat, hogy az interre- 
gionális együttműködést minden erejükkel támogatják. Kinyilvánították, hogy „a mind 
fontosabbá váló intenzív regionális együttműködés hozzájárul az évtizedekig tartó 
elszigeteltség megszüntetéséhez, a gazdasági, tudományos, kulturális és szellemi érint
kezési pontok újonnani megtalálásához, valamint az új feladatok és lehetőségek gyors 
kihasználásához”, és hogy Európa régióinak döntő szerep jut a jövő Európája békéjének 
kialakításában. Hangsúlyozták a szubszidiaritás elvének jelentőségét, és „hogy töre
kedni kell arra, hogy minden nép, illetve minden etnikai, nemzeti kisebbség, vagy 
nemzetiség békében élhessen szülőföldjén, megőrizhesse és ápolhassa kulturális, tör
ténelmi és nyelvi hagyományait, valamint kapcsolatait anyanemzetével. Elhatározták,
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hogy az interregionális együttműködést minden erejükkel támogatják. [Az Alpok-Adria 
Munkaközösség 1991. szeptember 20-i, linzi Plenáris Ülésének Nyilatkozata a mun
kaközösség feladatairól egy új Európában.]

Az AA Mk kisebbségi politikája
Az AA Mk soknyelvű területet fed le. A jelenleg létező államhatárok mindkét oldalán 
megtalálható a határon túl levő anyaországhoz tartozó nemzeti kisebbség. Ez a bonyo
lult nyelvi tarkaság egyik oldalról nézve sok problémát okoz, másik oldalról ugyanak
kor nagyon jó lehetőséget biztosít a nyelvi sokszínűségben rejlő gazdagság kihaszná
lására. Érthető, hogy a Plenáris Ülés határozatainak állásfoglalásai explicit módon nem 
fogalmaznak meg nyelvészeti problémákat, és elvétve adódik utalás a nyelvi jogokra. 
Ezek implicit módon benne foglaltatnak a nemzeti kisebbséggel, a kulturális örökség
gel, a másság tolerálásával kapcsolatos kitételekben. Az AA Mk munkamódszeréből 
adódóan az idegen nyelvekkel kapcsolatos problémáknak a munkabizottságok prog
ramjában kellene megjelenniük. Mivel az idegen nyelvek kérdése nemcsak a kisebbsé
geket érinti, de a gazdasági, kulturális, turisztikai érintkezés egyik alapvető pontja 
egymás nyelvének az ismerete, természetes lenne, hogy több munkabizottság foglal
kozzon nyelvpolitikai kérdésekkel. Átnézve több munkacsoport programját, megálla
pítható, hogy ez nem így van. Álljon itt példaként az egyik, ebben a kérdésben legjobban 
érintett munkabizottság feladatterve, amelyből a fenti negatív megállapítás jogossága 
egyértelműen kitűnik:

A Kisebbségek munkacsoport, amelynek jelenleg Trento (Italia) a székhelye, regi
onális szintű munkát végez. Célkitűzéseik:

1. Az etnikai kisebbségekre vonatkozó adatok gyűjtése; térképkészítés az Alpok- 
Adria térségben honos kisebbségekről; a kisebbségek tagjai közötti ifjúsági kapcsola
tok támogatása.

2. A többség és a kisebbségek együttélése terén szerzett tapasztalatok elemzése és 
cseréje; következtetések levonása és azok alapján javaslatok előterjesztése a döntésho
zóknak.

3. Regionális szintű kutatási projektum a kisebbségek szerkezetéről, a kisebbségek 
és a többség egymás közötti viszonyáról; elfogadásra került a „Kisebbségek és a 
határokon túllépő együttműködés az Alpok-Adria térségben” című projektumtervezet.

Alább még két, egymást követő évben kiadott plénum-határozatból idézek részle
teket, illetve adok kivonatot, amelyek a szocialista tábor összeomlását követő gyors 
nemzetközi politikai változások idején fogalmazták újra az AA Mk feladatait. Ezekben 
a határozatokban megtalálható az idegen nyelvek komplex problémájának feladatrend
szere, a kisebbségek jogainak védelme, Európa egyesítésének szükségessége.

Elsőként az AA Mk 1993. november 25-i, balatonöszödi nyilatkozatából mutatok 
be fontos pontokat:

• „az emberi és az alapvető szabadságjogokon alapuló demokrácia, a tolerancia 
mindannyiunk számára alapvető érdek;

• a piacgazdaságon alapuló gazdasági együttműködés kapcsolatunk alapvető ele
me, ezért határozott lépéseket teszünk a lehetőségek jobb kihasználása érdekében, 
a gazdasági kapcsolatok továbbfejlesztéséért;

• a sokszínű kulturális örökség európai, szellemi és környezeti kultúránk értékeinek 
védelme és gyarapítása közös feladatunk;
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• az európai stabilitás megköveteli a nemzetközi kisebbségek etnikai, kulturális, 
nyelvi és vallási identitásának, valamint a nemzeti kisebbségekhez tartozók 
jogainak tiszteletben tartását és védelmét.”

• „Az Alpok-Adria Munkaközösség megújult tevékenységének hozzá kell járulnia 
az egyesült Európa kialakításához, amelyben a régiók sokszínűségük révén kü
lönleges szerepet töltenek be. A XX. század fordulójához közeledve Európa újabb 
válaszúihoz érkezett. Választania kell az új megosztottság és viszály, vagy az 
egységesülés és összefogás között. Az Alpok-Adria Munkaközösség eddigi lété
vel és munkájával az egységes Európára szavazott és a jövőben is ennek megte
remtésén munkálkodik.”

1994-ben az AA Mk kaposvári Plenáris Ülése határozatot hozott az Alpok-Adria 
Munkaközösség strukturális reformjáról. Elsődleges célként a térség biztonságának és 
stabilitásának elősegítését és az európai integrációs folyamatokhoz való kapcsolódást, 
a térség gazdasági modernizációját, a regionális szint erősítését, a szubszidiaritás 
elvének hangsúlyozását, az európai integrációs és demokratizálódási folyamatok segí
tését, valamint a gazdasági, tudományos, technológiai együttműködés erősítését tűzték 
ki célul. Felvetették, hogy nagyobb hangsúlyt kell helyezni a nyilvánosság bevonására, 
és elő kell segíteni „a másság iránti tolerancia érvényesülését, s a nacionalizmus 
felerősödésének megakadályozását, valamint a kisebbségek jogainak érvényesülését”.

Az AA Mk Rektori Konferencia
Az Alpok-Adria Munkaközösséghez kapcsolódó szervezetek, amelyek nem részei 
ugyan, de szervesen kapcsolódnak hozzá: A Rektori Konferencia, a Kamarák és a 
Szakszervezetek.

A Rektori Konferencia (a továbbiakban RK) tagjai azok a területen levő egyetemek, 
amelyek felvételüket kérik. A RK évente egyszer ülésezik. Az üléseken valamennyi 
rektor szavazati joggal vesz részt. A RK munkáját a Tudományos Tanács (a továbbiak
ban TT) készíti elő, amelynek jelenleg tizenkét tagja van, akik országokat, illetve 
területeket képviselnek. A TT évente kétszer ülésezik, amelyből az egyik ülés közvet
lenül megelőzi a Rektori Konferenciát és szervesen kapcsolódik ahhoz. A RK feladata 
az Alpok-Adria régiók felsőoktatási intézményei oktató-kutató tevékenységének az 
összefogása.

A Rektori Konferencia 1978-ban alakult. Működésére, költségvetésére, a költségek 
viselésére némi módosítással azok a szabályok érvényesek, mint általában a Munkakö
zösségben. A RK és a TT elnöke évenként változik. A váltás nem régiók, hanem 
országok között történik, az országon belüli tartomány, valamint egyetem belső meg
egyezéssel kerül kiválasztásra, s ezzel az adott év üléseinek helye is. Bár a RK nem 
szerves része a Munkaközösségnek, mégis a tartományi kormányok, mint a plénum 
tagjai, vállalták, hogy pályázat kiírással támogatják a regionális keretekben folyó 
oktató-kutató munkát: Az alább bemutatásra kerülő Rektori Konferencia anyagában 
több helyen látható tartományok hozzájárulása az egyetemi tevékenységhez. Szintén 
sok esetben megtalálható vállalatok és más szervezetek anyagi részvétele az egyetemi 
feladatokban. Magyar részről ez az ígéret megyénként évi két pályázat, ez azonban 
sajnos ritkán valósul meg. (1985-ben a Tartományi Kormányfők Plenáris Ülése hatá
rozta el, hogy évente két ösztöndíjat bocsát rendelkezésre, ezt 1999-ben a Bükön tartott 
Plenáris Ülés ismételten megerősítette.) Az idegen nyelvek ismerete a társadalmat
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nagyon sok vonatkozásban érinti, mivel az élet szinte minden területén (kereskedelmi, 
ipari, kulturális kapcsolatok, turizmus stb.) nélkülözhetetlen infrastrukturális alap, az 
oktatásnak és kutatásnak pedig fontos területe. Ez a kettős érintettség is indokolja, hogy 
a RK kiemelten foglalkozzék a nyelvoktatás és kutatás kérdésével.

Az AA Mk területén élő nyelvek sokszínűsége olyan lehetőséget kínál az egyetemi 
oktatásnak és kutatásnak, ami a kérdés folyamatos napirenden tartását kívánja meg az 
egyetemektől. Több éves előkészítés után 1998 májusában a RK határozatot hozott a 
Munkaközösség nyelveinek támogatásáról. Alábbiakban álljon itt a határozat teljes 
szövege:

Az Alpok-Adria Munkaközösség nyelveinek támogatása

1 .Általános tudnivalók
1.1. Deklarálandó összefüggések

Az Alpok-Adria Munkaközösség (továbbiakban A A Mk) rektorkonferenciája az 1998. május 
8/9-én Udinében tartott ülésén határozatot hozott arról, hogy az AA nyelveit különösen támogatni 
kívánja.

Napjainkban az idegennyelv-tanulásnak különösen fontos szerepe van. Ezen a módon lehet és 
kell a hallgatók és az oktatók mobilitását megvalósítani, illetve a későbbiekben támogatni, ezáltal a 
kisebbségi kérdés is könnyebben megoldható. Idegen nyelvek ismerete és támogatása általánosságban 
is, az Alpok-Adria nyelveinek ismerete pedig különösen fontos kulturális feladat.

Az idegennyelvi kompetencia valamint az inter- és transzkulturális kommunikációra való képes
ség az Európai Unió és Alpok-Adria számos dokumentumának célkitűzése.

1.2. Operatív összefüggések
Valamennyi AA-nyelv az ún. kis nyelvek kategóriájába tartozik, melyek iránt az Európai Unióval 

kapcsolatban egyre nagyobb kulturális és gazdasági érdeklődés tapasztalható.
Az EU támogatási lehetőségeinek kimerítéséhez, valamint az AA-nyelvek számára speciális 

programlehetőségek megteremtéséhez a következők szükségesek:
a) a jelenlegi állapot pontos felmérése a meglevő és egymást kiegészítő lehetőségek áttekintése 

végett;
b) a stratégiák kidolgozása a tanulmányi lehetőségek minőségi és mennyiségi fejlesztésének 

érdekében;
c) a jelenlegi finanszírozási lehetőségek összekapcsolására való törekvés (Ausztriában a szövetség 

és a tartományok, egyébként pedig a közintézmények és a szponzorok között);
d) megnyitni az egyetem kapuit a munkában állók, mindenekelőtt a közalkalmazottak és a 

gazdasági élet szereplői számára.
A külföldi lektorok a nyelvtanulási lehetőségek összességének csak egy töredékét jelentik és össz- 
egyetemi viszonylatban valamint az egyre csökkenő anyagi forrásoktól függőnek tekintendők.

2. Külföldi lektorok az állami csereprogramok keretein belül (jelenlegi állapot osztrák szemszögből)
2.1 Ausztria-Olaszország

Kulturális egyezmény, kölcsönösségi alapon nyugszik, 8 osztrák lektor Olaszországban, 3 olasz lektor 
Ausztriában (az olasz lektorokat közvetlen módon küldik).

2.2 Ausztria-Horvátország
Kulturális egyezmény létrejött, jelenleg 3 osztrák lektor Horvátországban, 1 horvát lektor Ausztriában 
(Graz, Szlavisztika/Tolmácsképző Intézet).

2.3 Ausztria-Szlovénia
Nincs kulturális egyezmény, 3 osztrák lektor Szlovéniában (maribori egyetem, ljubljanai egyetem 
bölcsészkar, ljubljanai egyetem közgazdasági kar), 1 lektor Ausztriában (Graz, Szlavisztika/Tol
mácsképző Intézet).

2.4 Ausztria-Magyarország
Kulturális egyezmény, 1 lektor Ausztriában (Bécs), 18 osztrák lektor Magyarországon.

3. További lehetőségek
3.1 Nyári egyetemi továbbképzés Bovec/Flytsch/Plezzo

Történelmi és nyelvi képzés olasz-német-szlovén-friauli nyelven, szervező: Klagenfurt, Ljubljana,
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Maribor, Trieszt és Udine egyetemei; finanszírozás: államonként 1/3; résztvevők száma: 45 (államon
ként 15), részletes információ: Univ.Prof.A.Moritsch, Institut für Geschichte, UBW Klagenfurt, 9010 
Klagenfurt.

3.2 Nyári előadássorozat Pimában (német-szlovén)
Szeptember 2. és 3. hetében, interkulturális kommunikáció, tandem-rendszerű német és szlovén 
nyelvoktatás, műfordítás; szervező: Institut für Übersetzer- und Dolmetscherausbildung, Graz; 40 
ösztöndíj (20-20) az ÖAAD (közvetve az Osztrák Szövetségi Tudományos Minisztérium/BMWV) 
támogatásával, részletes információ: Univ. Prof. E. Prune, IÜAD, 8010 Graz, Merangasse 70.

3.3 Műfordítói nyári kollégium Premudában (német-horvát)
Július 3. és 4. hetében, 16 ösztöndíj (8:8) az ÖAAD (közvetve az Osztrák Szövetségi Tudományos 
Minisztérium/BMWV) támogatásával, zárószeminárium (3 nap), valamint a fordítások publikálása; 
az ÖAAD (közvetve az Osztrák Szövetségi Tudományos Minisztérium/BMWV) támogatásával, 
részletes információ: Univ. Prof. E. Prune, IÜAD, 8010 Graz, Merangasse 70.

3.4 Közös auditórium Graz-Maribor
Eredetileg az AA rektorkonferenciájának kezdeményezésére; egész éves program, szervezői: a grazi 
és maribori egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya; lehetőség a két egyetem előadásainak 
kölcsönös és szabad látogatására, útiköltség visszatérítése, keretlétszám: 50 résztvevő (25 osztrák - 
25 szlovén); finanszírozás: CA Maribor / Stájerországi Gazdasági Kamara.

4. Problémák és megoldási javaslatok
4.1 Tanulmányi programajánlat

Alacsony részvételi arány a tanórákon valamint kevésbé árnyalt tanulmányi lehetőségek.
Az alacsony részvételi arány valamint az az osztrák rendelkezés, mely szerint a tanórák megtartásához 
legalább 5 résztvevő szükséges, veszélyeztetik a szomszédos kis nyelvek oktatását és a tanulmányi 
programajánlat szükséges differenciálására sincs lehetőség.

Megoldási javaslatok:
• szomszédos nyelvek tanóráinak megtartásához a minimális hallgatói létszámot 3 főre csökkenteni 
(melyhez egy rektori határozat is elegendő)
• a regionális helyi önkormányzatok bevonása a külföldi lektorok munkájának finanszírozásába és 
ezáltal a külföldi lektorok számának növelése.

4.2 Minősítés
Az eltérő minősítési követelmények megnehezítik a külföldi lektorok alkalmazását és cseréjét. 

Megoldási javaslat:
Egy kölcsönösen elismert minősítési és alkalmazási profil meghatározása a külföldi lektorok számára 
(esetleg a rektori konferencia ad-hoc munkacsoportja által).

4.3 A fogadó országban való tartózkodás
Az Alpok-Adria térség egyetemeinek relatív közelsége miatt a külföldi lektorok sokszor úgy döntenek, 
hogy csak néhány napot töltenek a vendéglátó országban. Ez megnehezíti az oktató és a hallgatók 
közötti kommunikációt, valamint az egyetemen kívüli kulturális tevékenységek kibontakozását és 
szervezési nehézségeket is okozhat.

Megoldási javaslat:
Ezt a gyakorlatot sürgősen meg kellene szüntetni, és a külföldi lektorok esetében ragaszkodni kellene 
ahhoz, hogy a vendéglátó országban saját nyelvük és kultúrájuk „követeként” is fellépjenek. Ehhez 
azonban az is szükséges, hogy az idegennyelvi lektorokat küldő országok megfelelő anyagi támogatást 
biztosítanak az egyéb ráadás-tevékenységekhez.

5. További intézkedések
Egy munkacsoport létrehozása az AA-nyelvek támogatására az alábbi célokkal:

5.1 A jelenlegi állapot pontos felmérése
A jelenlegi igényeket, valamint a kínálatot fel kellene mérni egy lehetőleg egyszerű kérdőív segítsé
gével. A kínálat felmérésekor az egyetemen kívüli lehetőségeket is figyelembe kell venni. A kereslet 
megállapítására pedig a helyi hatóságokat, valamint a kereskedelmi- és iparkamarákat kellene bevonni.

5.2 Minősítési profd meghatározása a külföldi lektorok számára
lásd fent

5.3 Az AA-nyelvek egyetemi oktatásának reklámozása
• középiskolákban, mindenekelőtt érettségizőknek,
• egyéb intézményekben, vállalatoknál, cégeknél.
Egy szórólap megszerkesztése (AA-prospektus), mely a szomszédos nyelvek tanulásának fontosságára
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utal, valamint melyben kifejezésre jut az ezt támogató politikai akarat (ismert személyiségek pl. 
művészek, politikusok, tudományos szakemberek véleménye).
Maximális program: egy hasonló tartalmú rövidfilm megszerkesztése.

5.4 A lehetséges támogatási intézkedések felkutatása:
Az Európai Unió jelenlegi támogatási intézkedéseinek összehangolt felkutatása, szponzorok megke
resése valamint a meglevő információk tudatosabb átadása az érdekelt intézményeknek, adott esetben 
egy EU-projekt elindítása a rektorkonferencia és/vagy egy intézményi konzorcium által.

5.5 Tandemrendszerű e-mail, illetve internet-chat [internetes csevegés] kezdeményezése
Tandemrendszerű e-mail, illetve internet-chat kezdeményezése az AA nyelveket oktató egyetemek 
egyes nyelvszakai között, a tandem-rendszer bevonása az oktatás menetébe, beszélgetési témák 
megadása (pl. aktuális témák a kultúra, politika, illetve gazdaság területéről) valamint ezek figyelem
mel kísérése (monitoring).
[1998. május 9-én Udinében elfogadott határozat]

A határozat 1.2 pontja operatív feladatokat határoz meg, fő helyre téve az Európai 
Unióval való kapcsolat megteremtését, előtérbe helyezve a finanszírozás kérdését. 
Figyelemre méltó a munkában állók egyetemi nyelvoktatásba való bevonására vonat
kozó d) pont. A határozat 2. pontja a külföldi lektorok csereprogramját mutatja be. 
Szembetűnő Ausztria kezdeményező szerepe, amely szerint 18/1 arányban küldenek 
lektort hazánkba. A magyar tagegyetemeknek lépéseket kellene tenniük az AA keretén 
belüli nyelvi képzés színvonalának és mennyiségének javítási lehetőségeinek kihasz
nálására. Az AA Plénum célkitűzésének nagyon szép megvalósítását mutatja a 3. pont, 
amely négy rendezvényt sorol fel, amelyekkel a Munkaközösségben rejlő lehetőségek 
kihasználását valósítják meg. A négy program megvalósítására 151 ösztöndíjat bizto
sítottak különböző forrásokból. A problémák és megoldási javaslatok, valamint a 
további intézkedések pontokból három momentumot tartok fontosnak kiemelni.

1) A 4.1 pont szerint az AA országaiban az egyetemeken a minimális csoportlétszám 
az AA nyelvek tanítása esetén az udinei határozat elfogadása óta három fő. Ezt a RK 
határozottá emelte. Ez azt jelenti, hogy horvát, szlovén, olasz, magyar, német nyelvi 
kurzus indításához három hallgató jelentkezése elegendő. Kérdéses azonban, hogy 
érvényt tudnak-e szerezni a rektorok ennek a határozatnak (és lehetőségnek) a külső és 
belső ellenérdekeltséggel szemben? Lehetséges-e a nyelvpolitikai szempontok érvé
nyesítése? Az állami fejkvóta-rendszerrel és az egyetemi belső érdekeltséggel szemben 
a több száz fős előadások tartása mellett tudják-e finanszírozni háromfős csoportok 
tanítását? Nyilvánvaló, hogy a határozat csak úgy valósulhat meg, ha a költségekhez 
más forrásokból is próbálkoznak támogatást szerezni, nem csak az egyetemi költség
vetésből.

2) Az 5. pontban a további intézkedések közt szerepel az A A nyelvek oktatása 
jelenlegi állapotának (igények és kínálat) pontos felmérése. A kínálat felmérését az 
1999. május 7/8/9-i grazi Tudományos Tanácsülés és RK után megkezdték az egyete
mek. A felmérés közbenső jelentését a TT 1999. decemberi, eszéki ülésén hozták 
nyilvánosságra. A felmérés teljes körű végeredménye a 2000. májusában sorra kerülő 
Rektori Konferencián került ismertetésre, melynek kapcsán létrehoztak egy nyelvi 
bizottságot a megkezdett munkák befejezésére és a felmérés kiszélesítési lehetőségének 
kidolgozására. A RK tagjai a magyar egyetemek és főiskolák közül: a Pécsi Tudomány
egyetem, a Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely, és a Kaposvári Egyetem. Az AA 
nyelvek közül a németet tanítják minden intézményben, az olasz, a horvát és a magyar 
nyelvet a PTE és a BDF filológiai karain, szlovén nyelvet pedig egyedül a BDF
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Filológiai Intézetében oktatnak, ahol szlovén nyelvből főiskolai oklevél is szerezhető. 
A kereslet pontos felmérése még nem történt meg.

3) Fontos javaslat az 5.5 pontban foglalt e-mail és internet regionális kooperációban 
való felhasználása a nyelvoktatásban. A RK fenti határozatával a nyelvpolitikai elvek 
megvalósításának egy konkrét érvényesítési lépéssorát realizálta. Az internet kiváló 
lehetőséget biztosít egyetemek közti nyelvoktatási együttműködésre. Megfelelő okta
tási programok és módszerek kidolgozásával - ami a szomszédos országok egyetemei 
közös szellemi terméke lehet - teljesen új aspektust adhat a kisebbségi nyelvek 
oktatásának, a többnyelvűség AA régiókban való kibontakoztatásának.

Új tervek
Az 1999. december 3-4-én Eszéken tartott Tudományos Tanács ülésén a nyelvészek 
számára érdekes előterjesztés történt magyar részről. A Pécsi Tudományegyetem 
(Szépe György professzor) és a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola (Pusztay János 
professzor) alkalmazott nyelvészeti évkönyvsorozat alapítására tett javaslatot. Megne
vezése: Linguistica Applicata Regionis Alpe-Adriaticae (LARA). Az évkönyv évente 
egy alkalommal jelenne meg, és nyilvánosságot biztosítana a Munkaközösségben folyó 
AA alkalmazott nyelvészeti kutatások eredményeinek. Ezen a bázison kialakulhat egy 
olyan szellemi műhely, amely a régiók soknyelvűségében rejlő lehetőségeket ki tudja 
használni, valamint a földrajzi közelség a nyelvészet területén jelentős együttműködést 
biztosíthatna. Az előterjesztést a Tudományos Tanács támogatta, a 2000. május 12—13- 
án Eszéken ülésező AA Rektori Konferencia pedig elfogadta, így megkezdődhet a 
szerkesztőbizottság összeállítása, melynek tagjai a tervek szerint minden Alpok-Adria 
régióban képviselt ország egy-egy ismert nyelvész kutatója lesz, akiket előzetes kon
zultációk alapján a szervező egyetemek kérnek fel részvételre.

Új lehetőségek
A 2000. májusában Eszéken megrendezésre került AA Rektori Konferencia témája a 
tagegyetemek kreditrendszerének egységesítése volt. Történtek már kísérletek a Mun
kaközösség egyetemei közötti órák kölcsönös elismertetésére, ilyen pozitív példa a 
maribori egyetem és a grazi egyetem közti együttműködés, ahol bizonyos órákra 
különbuszokkal szállítják a hallgatókat a szomszéd egyetemre (lásd fent: udinei hatá
rozat 3.4). A jövő mindenképpen a régiók közötti együttműködésben rejlő lehetőségek 
kihasználása. Az egyetemek döntések sorával tehetik lehetővé a hallgatók szabad 
mozgását az Alpok-Adria egyetemek között. Különösen előnyös lenne az egységes 
kreditrendszer bevezetése a kisebbségi nyelvek oktatása szempontjából. A határokon 
túl élő nemzetiségek pl. az internet, a távoktatás lehetőségét az anyaország egyetemein 
folyó kreditált kontakt képzéssel kombinálva olyan lehetőséghez juthatnak, amelyek 
lezárhatják a kisebbségi nyelvek oktatásával kapcsolatos vitákat.

*
Számos változás, amelyet Európa az utóbbi tíz évben élt át, és a háború, amely 
tagállamait - Szlovéniát és Horvátországot - sújtotta, az Alpok-Adria Munkaközösség
nek új identitást adott. A mai, erősen megváltozott európai valóságban a régiók 
jelentőségének és a régiók közötti együttműködésnek a fokozásával ennek a regionális 
szervezetnek a jelentősége és a szerepe is növekszik. Világosan kijelölt célokkal és
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konkrét akciókkal nemcsak Európa e részének stabilitásához és biztonságához járulhat 
hozzá tevékenyen, hanem az Alpok keleti térségének társadalmi-gazdasági megújulá
sához, a civil társadalom kapcsolatainak erősítéséhez, a nyelvpolitikai kutatások és 
nyelvi lehetőségek kiaknázásához is, továbbá nagyban segítheti tagországainak az 
Európai Unióhoz és általában az európai fejlődéshez történő felzárkózását.
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