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Buda Béla

Kommunikáció és kultúra
A kultúra a kommunikáció nagyfontosságú tényezője. A modern kommuni-

káció-elmélet nyelvén a kultúra - meghatározott területi és történelmi közösség-
ben élő vagy élt emberek közös hiedelmeinek, értékeinek, normáinak és maga-
tartás-sémáinak, továbbá szokásainak és rítusainak rendszere /a kultúra szocio-
lógiai, illetve kulturális antropológiai definíciója ez/ - kontextus, amely a kom-
munikáció hatékonyságát felfokozza, hiszen ezáltal bonyolult összefüggésekre,
jelentésekre elegendő csupán utalni valamilyen jelzéssel, nem szükséges ezeket
részletesen kifejezni. Az utalás az emberi kommunikáció egyik fontos művelete
/Buda, 1988./, ezt Mérei Ferenc az élményközösség szemantikai többletének
nevezi /Mérei, 1989./. Az összetett kontextus révén képes az emberi kommuni-
káció olyan sűrítésekre és tömörítésekre, amelyek az emberi kommunikációt
mindenfajta gépi vagy művi kommunikációnál árnyaltabbá és gazdaságosabbá
teszik. Az utalásos kontextusfelidézés az emberi tranzakciókban szinte megal-
ketja, létrehozza a kommunikációs szituációt. Ahogyan a társada-
lomtudományokban kialakult fenomenológiai irányzatok /Hernádi, 1984./ - et-
nometodológia, kognitív konstrukcionalizmus, stb. - hirdetik, a társas helyzetek
jelentését az emberek kommunikatíve "állítják be", és ebben a folyamatban nagy
az utalások szerepe. A folyamat lecsupaszított, karikaturisztikus formája nyilvánul
meg a pantomimben, például Marcel Marceau emlékezetes ábrázolásaiban, de
megmutatkozik ez a gyermekjátékokban, amelyekben egy-két szó, egy-két moz-
dulat elég ahhoz, hogy a színhely - a játékos kommunikáció fantáziaszínhelye
- mozdony, indiánfalu, őseredeti vadászat vagy iskola legyen, és attól fogva már
a masiniszta és a fűtő, az indián harcos és a törzsfőnök, a vadász és a bennszülött
fegyverhordozó vagy éppen a tanító és a diák beszéljen egymással a két kisgyerek
interakciójában. A felnőtt világban nem ennyire önkényes, de nem kevésbé kö-
zösen meghatározott a szituáció. Gondoljunk csak arra, hogy milyen könnyen
vált át az interakció ünnepélyesbe, hivatalosba, művészibe, stb., ha különféle
utalásokkal az emberek ilyenné teszik. Általában soha sem maga az emberi
kölcsönhatás, hanem annak konstruált jelentéstartalma határozza meg a kom-
munikatív cselekvést. Ha "beállítódik" a megfelelő szituáció, a nőgyógyászati
vizsgálat szituációja, akkor olyanfjta tranzakció zajlik le, amely más helyzetben
szexuális esemény, esetleg bűntetőjogba ütköző szemérmetlen akció, egyes kul-
túrákban beavatási rítus. Mindezeket a jelentéseket, szituációmeghatározó kom-
munikációs sémákat, stb. a kultúra a szocializáció során tanítja meg az embe-
rekkel. A kommunikáció kontextusa, mint közös jelentéstartalmi háttér gyorssá,
zökkenőmentessé teszi a társas szituációk meghatározását és a kommunikáció
folyamatát. A kontextus hatalmas közös kódrendszer, amely azonnali megértést
és azonnali közvetlen választ tesz lehetővé.

A mindennapi kommunikációban észre sem vesszük a kontextus jelentőségét.
Természetes, hogy megértjük egymást, eligazodunk a kommunikációban. A mo-
dern társadalom azonban meg az azonos kultúrában is számos olyan helyzetet
kínál, amelyben a magát jól kiismerő ember is szembesül azzal, hogy időnként
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újfajta jelentésszférákat kell megismernie. Nagy műveltségű, értelmiségi ember
is bolyonghat a nagy nemzetközi repülőtéren és bizonytalankodhat a személy-
zettel történő kommunikációban; észlelheti, hogy nem ismeri a kontextust, nem
érti meg a közlések mélyebb értelmét. Különféle hivatalokban, például bankban,
bíróságon, vagy más szervezetekben - kórházban, rendőrségen, stb. - ugyancsak
nem könnyű a megértés. Ha valaki betéved ismeretlen vallási felekezetbe /például
protestánsként katolikusok közé vagy fordítva/, átélheti a helyzetmegértés ne-
hézségeit. Mindezek hatványozottan jelentkezhetnek másik országban, másik kul-
túrában.

Más országban még akkor is fokozottan éljük át a kontextus teljes ismeretének
hiányát, ha az ország civilizációs szintjét illetően nem áll nagyon távol tőlünk,
ha kultúrája nem nagyon különböző, sőt, ha még nyelvét is ismerjük vala-
mennyire. A köztudat a más kultúra megértésének legfőbb nehézségét a nyelv
tudásának hiányában látja. Ez valóban így van, a nyelv olyan kulturális alapkód,
amely a megértés nélkülözhetetlen eszköze. A nyelv az elsődleges kontextus a
kultúrában. Nem véletlen, hogy minden kultúrának lényegében saját nyelve van,
és az viszonylag ritka, hogy azonos nyelven különböző kultúrák létezhessenek.
Ezek leginkább akkor kezdődnek kialakulni, ha valamilyen társadalmi-történelmi
változás a közös nyelvet beszélőket huzamosan elszakítja egymástól, és az el-
szakadt részek azután külön fejlődnek. A kultúra ugyanis, bár gyakran évezredes
hagyományokat testesít meg, néha sokszáz emberöltő kontinuitásával bír, eleven
és állandóan változó szerveződés. így azután lassan elkülönülő nyelvi kultúra
az angol nyelvet beszélő USA, az Egyesült Királyság, Írország, Ausztrália vagy
Új Zéland, nem is beszélve néhány más kisebb közösségről, amelyre csak a
gyarmatosítás évszázadai kényszerítették rá az angol nyelvet. Lassanként más
nyelvi kultúra lesz a kettéosztott Németország, Korea, miközben halványulnak
a különbségek az újra egységes Vietnamban. A dialektusok ismét számos kü-
lönböző nyelvi kultúrákat jelentenek, például Olaszországban, Kínában és számos
más országban. A szociológia használja a szubkultúra fogalmát, elsősorban azokra
az esetekre, amikor egy nagyobb nyelvi-történelmi egységben etnikai és/vagy
nyelvi kisebbségek élnek, esetleg már a külön nyelv elhalványulásával, de még
sokféle szokás és magatartásséma megőrzésével /például második generációs
kisebbségiek - különféle bevándorlók vagy őslakosok - lévén már többségben,
akik jól asszimilálták az anyakultúra ill. a vendéglátó kultúra nyelvét/. A dia-
lektusok is megfelelnek a szubkultúrának, csak ezek ellentett folyamat termékei,
az akkulturáció más irányban folyt, bár számos nyelvjárás atavisztikus, nem
divergáló lokális kultúrfejlődés eredménye, hanem inkább konzerválódott ha-
gyomány. Az uralkodó irodalmi nyelvet a mai világban a nagy országok esetében,
vagy a szomszéd országokban általában tömegesen tanulják, a nyelvet megtanuló
ember látszólag nem jön zavarba, ha kommunikálni kell, megérti, amit mondanak
neki, közli, amit ő szeretne, tud irodalmat olvasni, és megérti az audiovizuális
kommunikáció tartalmait. Mégis nagyon gyakori ilyenkor, hogy a kommuniká-
cióban zökkenők támadnak, félreértések állnak elő, nehéz elfogadtatni az állás-
pontot vagy szándékot. A másik nyelv világába bepillantó ilyenkor átéli, hogy
a nyelv milyen gazdag hagyományt őriz, mennyi idiomatikus kifejezés, jelkép,
jelentésárnyalat, és mennyi ezekből összerakott struktúra okoz fejtörést az iro-
dalmi nyelvet már magas szinten ismerőnek is, ami pedig az egyszerű emberek
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számára teljesen problémamentes és villanásszerűen felfogható /már akik ott
élnek/. A nyelvet tanfolyamon tanultak bosszankodva fedezhetik fel, hogy a
korábban a tanult nyelv kultúrájában hosszabban élt emigráns vagy vendégmun-
kás milyen könnyen kiismeri magát, és mennyire benn van a kommunikációs
folyamatokban, noha esetleg szókincse szegényes, nyelvtani hibákat vét, nehéz-
kesen fejezi ki magát. Mégis, gyakran van előnyben a "szofisztikáit", magas
szintű irodalmi nyelven kommunikálni képes "jövevénnyel" szemben.

A Mérei-féle kifejezést, az élményközösség szemantikai többletének fogalmát
az ilyen esetek mérlegelése során érti meg leginkább a kommunikáció szakem-
bere. Az idegen kultúrában élt kivándorolt vagy vendégmunkás benne volt a
kommunikáció mindennapjaiban, sokezer tranzakciós epizódban - ezek együttes
élményeiben - csiszolódtak ki számára a pontos jelentéstartalmi összefüggések.
Csakúgy, mint a gyerek számára a szocializációs folyamatban. A gyerek előtt
is lehet egy ideig olyan összetett utalásokban vagy idiomatikusan beszélni, mint
a nyelvet alapjában bíró idegen előtt, ha azt akarjuk, hogy ne értse meg, miről
van szó, a gyermek azonban nagyon hamar felfigyel arra, hogy valami nincs
rendjén, valahogyan nem szinkron a jelzésváltásokkal, mások a tranzakcióból
többet megértenek, mint ő. Ez a felfigyelés a felnőtt nyelvtanulóban, idegen
kultúrába beilleszkedni igyekvőben is megvan, és ezen át nyitott a beletanulás
útja. Miként a gyermek, az idegen nyelvet uralni igyekvő felnőtt is az arcokra
figyel ilyenkor fokozott mértékben, és elkezdi jobban megfigyelni a szituáció
különféle támpontjait, a különféle kommunikatív mozdulatokat vagy a hanghor-
dozás változásait. Ha megfelelő idő telik el, a más kultúrából érkező a nyelven
át "belenő" az új kultúrába. A nyelv nagyon sok konvenciót tartalmaz, amely
ezt megkönnyíti, hiszen pl. lehet kémi az ismétlését annak, amit a másik mond,
lehet kémi, hogy fejtse ki bővebben, magyarázza meg jobban, stb.

Mindenesetre az idegen nyelven magasabb fokon elsajátító ember már óha-
tatlanul bepillantást nyer abba, hogy mennyire más - csupán a beszéd és a nyelv-
használat síkján megragadva - az új kultúra, az új társadalmi közeg. Az elvont
kifejezések jelentéstartalma más, mások a szövegstruktúrák, mások a szemantikai
árnyalatok, más implikációkkal bírnak a hangsúlyozott nyelvhasználati eltérések
/pl. egyes országokban, nyelvi közegekben az eltérő társadalmi réteghelyzetű
emberekkel folytatott nyelvi kommunikáció/, stb. Hiába jár együtt a magasszintű
nyelvtanulással a másik kultúra történetének és irodalmának megismerése, és
így hiába érthetők az utalások a nagy történelmi személyiségekre, poétákra, fi-
lozófusokra, vagy már általános iskolában tanult versekre, gyermekkorban szí-
vesen hallgatott mesékre /pl. a művelt amerikai beszédben oly gyakori idézetekre
a Micimackóból vagy az Aliz csodaországban-ból/, mindig maradnak szólás-
mondások, tréfák, élcek, apró trágárságok és kétértelműségek, amelyek a kívül-
rekedés érzését keltik. Hosszú időnek kell eltelnie, amíg valaki tényleg belép az
idegen nyelvi kultúrába. Ilyenkorra egy kicsit mindenki meg is változik, gon-
dolkodásában, szemléletében is más lesz, már nem lesz annyira jellemző tagja
eredeti kultúrájának. A figyelmes szemlélő ezt rendszerint észleli is, ráismer,
hogy az illető hosszabb ideig élt az Egyesült Államokban, Franciaországban
vagy valamelyik távol-keleti, stb. országban, és mindezt nem észlelheti az idehaza
évtizedeken át az adott nyelvet "főállásban" használó nyelvtanáron, fordítón,
újságírón, stb.
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Említettük az arcot, a mozdulatokat, a hanghordozást. A kommunikáció mo-
dem elmélete a nyelvi kommunikáción kívül rendkívüli jelentőséget tulajdonít
a nemverbális kommunikációnak, vagyis mindannak, amit a beszéd nemling-
visztikai elemei, a gesztusok, a mozdulatok vagy a mimikai mozgások kifejeznek.
Ezek egész kommunikációs rendszert alkotnak, amely lényegében más, mint a
nyelv kommunikációs rendszere. Alapvetően a nyelv digitális kódban rögzíti a
jelentéstartalmakat, a kód hangokból áll. Már a nyelv sem csupán digitális kód,
hiszen ami az utalások révén kifejezhető, az nem képezhető le digitális kódban,
az itthon idegen nyelvet elsajátító fő problémája éppen ez. Nem elég ugyanis,
ha megtanulja a szótári jelentés digitális kódját, ezen kívüli kommunikációs
helyzetekben akad el. A mozdulatok és gesztusok rendszere, a nemverbális kom-
munikáció elsősorban analógiás kódban fogalmazódik, vagyis intenzitásokat fo-
lyamatos sorban ábrázol. Itt sincs természetesen kizárólagosság, a nemverbális
kommunikációban nagyon sok a digitális jelentés, amelynek az a funkciója, hogy
aláfesse, erősítse, helyettesítse vagy kiegészítse a nyelvi kommunikációt, esetleg
áthidalja azt a távolságot, amit a beszéd nem képes. Ilyenkor a jel azt fejezi ki,
ami szavakban is elmondható lenne. A nemverbális közlések többsége azonban
a nyelvben nehezen megragadható jelentésű. A nemverbális kommunikáció ál-
talában nem független a verbálistól, annak tartalmaira sokrétűen vonatkozik,
vagy azokat minősíti /metakommunikáció/, vagy pedig azok folyamatát szabá-
lyozza. Az összefüggések révén válik az emberi kommunikáció igazán sokrétűvé
és bonyolulttá, és az idegen kultúrában folyó kommunikáció leginkább a nem-
verbális kommunikáció rendszerének hiányos ismerete által nehézkes. A nem-
verbális kommunikációt nem tanítják a szokványos nyelviskolákban, legfeljebb
titkos ügynökök kiképzésében fordítanak erre gondot, de akkor is a megcélzott
kultúra viszonyainak teljes imitációja formájában. Az audiovizuális eszközökkel
folyó nyelvtanításban bizonyos fokig figyelem fordulhat a nemverbális viselkedés
felé is, hiszen az "anyakultúrából" származó kommunikációs mintákban feltűnhet
a többlet, a nemverbális kommunikációs viselkedés különbözősége, és a filmek
vagy videofelvételek segítségével tanuló összetett kommunikációs szekvenciákat
sajátíthat el.

A nemverbális kommunikáció a másik kultúrában élés huzamos ideje nélkül
alapjában megtanulhatatlan. Újabb vizsgálatok mutatják pl., hogy hiába tanulnak
meg egy nyelvet a bevándorlók tökéletesen intenzív nyelvtanfolyam keretében
/még olyan társadalomban is, mint az izraeli, amelyben a közös nemzetiségi
tudat és a közös vallási hagyomány hatalmas közös kontextust jelent a különböző
országokból bevándorolt zsidó számára is/, sok a megértési nehézség, hiszen a
nemverbális kommunikáció különböző rendszereit hozták magukkal a bevándo-
roltak eredeti életterükből, és ezért gyakoriak a kódkülönbségek a komplex,
kontextuális kommunikációban /Poyatos, 1988./.

A nemverbális kommunikáció rendszerét a kulturális hagyományok és társa-
dalmi sajátosságok még jobban színezik és differenciálják, mint a verbális kom-
munikációt. Sokféle nemverbális jcl-konstclláció utal pl. a társadalmi rangra,
réteghelyzetre, vallásra, nagyobb országokban a szubkulturális sajátosságokra.
Gyakran mások a metakommunikáció szabályai; kiváltképpen azok, amelyek a
kommunikáló felek közötti viszonyra vagy a kommunikációs szituációra vonat-
koznak, de egészen mások lehetnek az ún. technikai metakommunikáció /Buda,
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1988./ szabályai, amelyek magát a kommunikációs folyamatot vezérlik, és azt
fejezik ki, hogy egyik vagy másik fél szólni akar, nem ért valamit, mit akar
nyomatékosítani, mit szeretne meggyorsítani vagy lassítani stb. Edward T. Hall
munkásságából tudjuk, de az idegen kultúrába lépő gyakran legelőször ezt ta-
pasztalja meg, hogy a különböző kultúrákban mások a kommunikációs távol-
ságtartás szabályai. Az euroamerikai civilizációkban a távolság általában tükrözi
az interakció hivatalos vagy magán természetét, és ezen belül is a kommunikáló
felek szándékolt és valós érzelmi viszonyát. Ezekben a civilizációkban van meg-
határozott távolság, amin belül csak az intim kapcsolatok keretében megszokott
a kommunikáció, és ha valaki e távolságot meg akarja rövidíteni ilyen kapcsolat
nélkül, akkor a másik visszahúzódik. Számos kultúrában hiányzik ez az intim-
szféra, és az idegen vagy a hivatalos kommunikáció is lépten-nyomon behatol
ebbe. Ezt nagyon nehéz megszokni a mi kultúránkból érkezőnek /Hall, 1975./.
A távolságtartási viselkedésszabályok különbsége dezorientációs érzést kelt az
emberben, a saját kultúra szabályainak ismerete /ez az ismeret természetesen
implicit, hiszen a legtöbb ember nem tud róla, automatikusnak tekinti a dolgot,
illetve szokásként, természetesként kezeli/ nagyon jó tájékozódási keretet ad,
ennek segítégével be tudjuk mérni helyzetünket. Mindez az idegen kultúrában
elvész. A másik kultúrában számos más nemverbális, ill. metakommunikációs
szabály is más, más a nemek és a korosztályok viszonyát szabályozó rejtett
előírások, szokások sora, más a tekintés, a test különböző tájainak fedése, a
hozzáérés a másikhoz és sok más kommunikatív megnyilvánulás szabálya /Buda,
László, 1981./

Bármilyen különleges és idegen kultúrába is kerülünk, az emberi kommuni-
kációnak vannak bizonyos univerzális elemei, amelyek minden emberben azonos,
biológiai alapú kódban rögzítődnek, és lehetővé teszik az általános, érzelmi meg-
értést. Ilyen, biológiai kódja van például a mimikának, erre már Darwin is fel-
figyelt, mert az alapvető mimikai megnyilvánulások a fejlett állatfajokban is
hasonlók az emberéhez /Darwin, 1963./. Nagyon aprólékos vizsgálatokkal sike-
rült bizonyítani, hogy a mimikai kód minden kultúrában azonos, és a mimika
emocionális tartalmát a kommunikációs partner automatikusan felismeri /Ekman,
1973./. Ha a mimika értelmezésével vannak nehézségek, azok inkább a verbális
átkódolás nehézségei, illetve abból adódó nehézségek, hogy minden kultúra kissé
más vonatkoztatási keretbe - pl. másfajta nemverbális megnyilvánulások kons-
tellatív keretébe - helyezi a mimikát, és ezért azt kissé könnyebb félreérteni. A
mimikához hasonlóan biológiai kód rejlik a tekintésben, az alapvető testtartási
és gesztusjelekben, és főleg a hanghordozás - az ún. vokális kommunikáció -
érzelemkifejezési jeleiben. Univerzálisak az emberi világban a kommunkáció
zavarjelei is, pl. az elakadások a verbális kommunikációs folyamatban, a megértés
nehézségei, vagy az ún. inkongruenciajalek, azok a megnyilvánulási módok,
amelyek arra utalnak, hogy a közlő személyiségben nincs összhangban a szán-
dékolt közlés a valódi kognitív-emocionális tartalmakkal. Az inkongruencia el-
lentéte a hitelesség, ha valamilyen mélyen átélt, őszinte lelkiállapot jelenik meg
a kommunikatív viselkedésben, akkor az kongruens, hiteles, és ez a hiteles kom-
munikáció nagyon hatékony, nagyon szuggesztív, míg a hitelesség nagyobb fokú
hiánya általában oda vezet, hogy a kommunikáció nem hat eléggé, sokat veszít
befolyásoló jellegéből. Az inkongruenciát a partner megérzi, és innen támad



Kulturális elnémulás 40

általában a mindennapi életben a gyanúnk, hogy a másik nem őszinte, vagy
éppen hazudik. Az inkongruenciát idegen kultúra tagjain is megérezzük, és ez
a lassan rekonstruálódó tájékozódásunkban fontos támpont lehet.

Az alapvető emberi, nemverbális ill. metakommunikatív kód segítségével ide-
gen kultúrákban is lehetséges a beleélő megértés, az empátia. Idegen kultúrában
is előnyben van az az ember, aki ezt a veleszületett, de a nyugati kultúrákban
általában "inaktivitási atrófíába" került képességet felszabadította és begyakorolta
magában. Voltaképpen aki gyakran jár más kultúrákban, az önkéntelenül is átesik
"empátiás tréningen", ugyanis óhatatlanul rá kell csodálkoznia a különbségekre,
és meg kell próbálni megértenie azokat, és ilyenkor nem is tud más képességéhez
folyamodni, mint az empátiához. A saját kultúrában az empátia azért is sorvad
el kissé, mert a nagyon mélyreható kontextusismeret mellett az átlagember élet-
körülményei között ritka a megértési nehézség, villanásszerűen tisztázódnak a
kommunikatív szituációk és a jelentéstartalmak. Nincs tehát szükség az empá-
tiára. Aki azonban a saját kultúráján belül is pl. gyermekekkel, betegekkel, de-
viánsokkal vagy más szubkultúrák tegjaival foglalkozik hivatásszerűen, átéli a
megértési problémákat, és kénytelen megpróbálni beleélni magát mások érzelmi
és kognitív helyzetébe. Az empátiát viszonylag könnyen jelentős mértékben lehet
fejleszteni, és akkor hatékony eszközzé válik arra, hogy különböző emberi hely-
zetekben, akár idegen kulturális közegekben is felismerjük, hogy valamilyen
kommunikációs megnyilvánulás mit jelent. Természetesen a nemverbális kom-
munikáció "dekódolását" segíti az empátia, de a verbális kommunikációban is
segít, mert megérezhetjük, hogy valamilyen más jelentéstartalmi árnyalat is rejlik
a kifejezések értelmében.

Az empátia leginkább az emberi relációk és a metakommunikációk érzelmi
tartalmának megértésében segít /Buda, 1985./. Ha tehát ezt a képességünket
gyakoroljuk, ha megpróbáljuk megérteni a velünk kommunikáló másik embert
olyan módon, hogy mintegy beleéljük magunkat annak lelkiállapotába, akkor
az a sajátos akkulturálódási folyamat, amely az idegen kultúrába lépéssel meg-
kezdődik és lassan halad előre /mint említettük, hasonlóan a természetes ak-
kulturálódáshoz, a szocializációhoz, amelyen a gyermek megy át a saját kultú-
rájában/, rendkívül meggyorsulhat. A tapasztalat intenzívebbé válik. Az empátiás
utazó rövidebb tartózkodás alatt is sokkal többet ért meg a másik kultúra kom-
munikációs világából, mint mások, akik esetleg már hosszabb ideje élnek ott.
Az empátiás viszonyulás gazdagabbá és érdekesebbé teszi az idegen kultúrával
való találkozás élményét.

Nagyon fontos tény, hogy a közveüen interakciós partner megértésére tett
empátiás erőfeszítés mindig szorosabbá teszi a vele való érzelmi viszonyt, mintha
a kommunikáció csupán átlagos, szokványos lenne. Ha érezzük, hogy a másik
jobban meg akar bennünket érteni, akkor az szimpatikusabb számunkra, mi is
jobban figyelünk rá, automatikusan igyekszünk elősegíteni, hogy a másik meg-
értsen bennünket, akaratlanul is világosabban kommunikálunk, egyértelműbb je-
leket adunk. Ha valaki szavakban, gesztusokban is ki tudja fejezni azt, amit
megértett belőlünk empátiás úton, ez még inkább felfokozza érdeklődésünket és
rokonszenvünket iránta. Ha tehát valamilyen megértési nehézség támad a kul-
turális kommunikációs rendszerek különbözőségéből eredően, és valamit meg-
értünk a másik beállítódásából vagy viszonyulásából, és szeretnénk arról meg-
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bizonyosodni, ha nem tiltja ezt valamilyen világos szabály, akkor módunk van
benyomásunkat óvatosan megfogalmazni, megpróbálhatjuk a másik félelmeit,
bizonytalanságát, bizalmatlanságát, ellenszenvét stb. megfogalmazni és kommu-
nikatíve eloszlatni. Ha ez sikerül, akár kicsi lépésként is, akkor a kapcsolat
nagyot javult, akkor a kommunikációs szituáció kontrollja kissé nagyobb mér-
tékben kerül a mi kezünkben. Ha idegen kultúrában vagyunk, ez a kis lépés
nagy jelentőségű, mert a kommunikációs helyzetet eredendően jobban kontrol-
lálja a házigazda, az, aki otthon van. Az empátiás viszonyulás és kommunikációs
készség bizonyos fokig ellensúlyozni képes a "hazai pálya" előnyét. Az alkal-
mazott kommunikáció minden területén ismert és felhasznált szabály, hogy az
empátiás partner, különösen az empátiásán megértett emocionális tartalmak ki-
fejezésére is képes ember jobban tudja befolyásolni a másikat /Buda, 1981./.

Az empátia gyakorlásában képzelőerőnk is nagy szerephez jut. Megpróbáljuk
felidézni magunkban, mit jelenthet a másik hanghordozása, beszédritmusa, meg-
akadásainak jelzésrendszere, a mimika valamilyen részének - pl. a szempillák
mozgásának vagy a szemöldök rándulásainak, esetleg az ajak körüli izmok moz-
gásainak stb. - értelme. Mivel ezekre a mozgásokra, megnyilvánulásokra mi is
képesek vagyunk, képzeletbeli utánzással elő tudjuk hívni magunkban a meg-
felelő lelkiállapotot, különösen akkor, ha beleképzeljük magunkat az adott kom-
munikatív szituációba. Mivel valamennyiünkben nagyon jó minőségű belső "kép-
magnó" működik, az audiovizuális memória képessége, a kommunkációs hely-
zetek "visszajátszhatok" a fantáziánkban, és még utólag is nagyon sokat meg-
érthetünk a másikból. De a képzelet az adott interakció pillanataiban is működik
és működtethető. Mint mai ismereteink mutatják, az empátiás megértés lénye-
gében a másik ember nemverbális, ill. metakommunikatív jelzései nyomán előálló
gyors, automatikus belső utánzás révén jön létre, tehát ugyanaz történik, amire
a leírt módon akaratlagosan és tudatosan is törekedhetünk.

Ha az idegen kultúra nyelvének ismerete párosul a figyelemmel a másik kultúra
kommunikációs szokásai iránt /és ezekből nagyon sokat megáldhatunk mások
tapasztalataiból és a kultúrára vonatkozó társadalomtudományi és etnográfiai
irodalomból/, akkor már csak az empátia alkalmazásán múlik, hogy valaki be-
hatoljon a kultúra sajátos kommunikációs közegébe, és valóban szinkron és ha-
tékony módon tudjon érintkezni, tárgyalni, alkudni a másik kultúra embereivel.
Akkor tud befolyást gyakorolni rájuk, akkor tud igazi emberi kapcsolatokat ki-
alakítani velük. Ez a folyamat, mint erről már történt említés, gyarapítja, gaz-
dagítja a személyiséget, és lehetővé teszi számára a ráismerést a kommunikáció
sok olyan oldalára, amely egyébként a csak egy kultúrában élő ember számára
rejtett marad.

A kultúrák közötti kommunikáció kérdéskörében az adott társadalmakra, kul-
túrkörökre vonatkozó szakirodalmon, valamint a saját empátiás tapasztalaton
kívül sokat segíthet a korszerű kommunikációelmélet ismeretanyaga is. Ebből
számos olyan összefüggés válhat nyilvánvalóvá, ami az egyszerű empátiagya-
korlás számára elsikkad. A beleélő megértés során a figyelem elsősorban a mi-
mikára, a vokális csatornára és a test jelzéseire irányul, ritkán figyelünk viszont
a díszek, a ruhák és a környezet jelzéseire, az ún. statikus kommunikációs szig-
nálokra. Ezek közismerten kultúrafüggők, ezt mindenki érzékeli, lassanként ezek
a kultúrával ismerkedők számára megfejthetők /pl. az Indiában gyakran járó
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ember megismeri az arcfestés és az arcra, homlokra ragasztott apró jelek értelmét,
a ruházat egyes jellegzetességeinek jelentéstartalmát, ugyanígy az arab világban
is sokféle jelet hordoz a test és az öltözék, de nem kevésbé van ez így a civilizált
országokban, amelyekben az öltözet, a díszek és maga a testi megjelenés is
nagyon sok szociokulturális üzenetet hordoz/, de a tapasztalat szerint a figyelem
ritkán terjed ki arra, hogyan válik ez az individuális önkifejezés, a kommunikatív
önmegjelenítés eszközévé. Ha ezek viselésébe és előkészítésébe is beleéljük ma-
gunkat, akkor kissé bepillanthatunk abba, hogyan szerveződik az önazonosság
tudata a másik kultúrában, és partnerünk ennek milyen fokán áll. Marad-e "te-
repszínű" szervezeti ember, cége, üzletága, társadalmi rétege névtelen képvise-
lője, vagy pedig emellett vagy ezen belül valami más is helyet foglal személyes
értékei között, pl. vallása, klánja, családja, személyes élettörténete, tagsága va-
lamilyen voluntáris szervezetben /ezt rendszerint jelvények türközik, apró szim-
bólumok, néha gyűrűk, kis ékszerek/, vagy éppen nemiségét és életkorát akarja-e
hangsúlyozni, nemi szerepében nyitott-e, vagy éppen családja, házassága iránti
lojalitását akarja kifejezni. Sokat mond az a mód, ahogyan a kommunikatív
interakciók során a másik ember testtájékaira, díszeire, hajviseletére vagy ruhá-
zatára akaratlanul is visszautal az érintéssel, az apró tétova mozdulatokkal, ame-
lyek a beszédet kísérik, de amelyek korántsem olyan értelmetlenek és jelenték-
telenek, mint azt a mindennapokban hisszük. Kommunikatív jelentőségű lehet
a testen kívüli, környezeti személyes tárgyak világa és felhasználási módja a
kommunikáció során. Ha valaki a saját területén van, pl. a saját irodájában vagy
lakásában, akkor ez az információs hálózat még összetettebb, de az idegen terepen
tárgyaló ember is tollak, papírok, dohányzó szerszámok, szemüveg, magnetofon,
számológép és más tárgyak rendszerét rakja ki maga köré, és ezekkel mintegy
"él" a kommunikáció során. E statikus szignálok világa azért érdekes, mert ezek-
nek üzenethálózata éppen abban a vetületben mondhat sokat, amelyben a hiva-
talos tárgyalások, az üzletkötések, a diplomáciai érintkezések mozognak. /Ekman,
Friesen, 1969./.

A kommunikáció rendkívül gazdag, szinte kimeríthetetlen problématömeg,
olyan jelenségvilág azonban, amelynek minden részlete valamilyen módon köz-
vetlenül érdekes és gyakorlatilag is hasznos lehet a tanulmányozó számára, a
tanulmányozást pedig a kultúrák közötti érintkezés megfigyelése rendkívül el-
mélyítheti.
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