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Az 1970-es évekig az idegennyelv-oktatáson 
Ausztráliában kizárólag a francia nyelv oktatását - 
helyenként a latint - értették, az asszimilációs politi
kának megfelelően. Manapság az indonéz, a koreai, a 
kínai és a japán nyelv kerül előtérbe. A tanulmány 
célja, hogy összegyűjtse a legfrissebb információkat a 
nem angol nyelvet tanulók nyelvi hátteréről, majd a 
vizsgálat eredményeit figyelembe véve az alábbi terü
leteken kíván javaslatokat tenni. 1) Szeretné felhívni a 
figyelmet egy olyan területre, ahol rengeteg az előítélet 
és a téves informáltság. 2) Segíteni kívánja a tanárok 
munkáját abban, hogy milyen elvárásaik legyenek a 
különböző nyelvi háttérrel rendelkező diákjaikkal 
szemben. 3) Megvitatja a lehetséges tanmenetet, mód
szereket és értékelést, illetve javaslatokat tesz. A tanul
mány abból a feltételezésből indul ki, hogy az oktatás 
célja az egyén képességének maximális kiaknázása.

Ausztráliában a közösségi nyelvek léte és fenn
maradása, a bevándorlás, a nyelv és a kultúra fenntar
tásának, valamint a nyelv szociolingvisztikai helyze
tének a terméke. A kísérlethez három nyelvet válasz
tottak a szerzők - a kínait, a németet, az olaszt -, 
melyek mindegyike más-más korszakot képvisel az 
ausztrál betelepülés történetében.

A kínai (mandarin) nyelvet egy nemrégiben 
Ausztráliába érkezett csoport beszéli. A három nyelv 
közül a németet beszélő közösség él a leghosszabb 
ideje a kontinensen. Nagy valószínűséggel a német, 
illetve az olasz nyelvet beszélő diákok a második, míg 
a mandarint beszélők az első generációhoz tartoznak.

A könyv egyértelmű választ ad arra a kérdésre, 
hogy nemzetközi problémával állunk-e szemben. Azt 
az álláspontot tükrözik, hogy Ausztrália etnoling- 
visztikai sokfélesége, különbözősége nagymértékben 
hasonlít Kanadáéhoz és az Egyesült Államokéhoz, 
ezért a kutatás eredménye hasznosnak bizonyulhat az 
említett országokban is.

A mű második fejezete háttér-információval szol
gál a tanulmányról. Bemutatja, hogy a vizsgálat tár
gyát képező három nyelvet beszélő hallgatók milyen 
nyelvi élményeknek vannak kitéve a tantermen kívül, 
Megvizsgálja, hogy milyen mértékben maradtak fenn 
az adott nyelvek a közösségekben, ismerteti azt a 
módszert, amelyet a kísérlet során alkalmaznak, hogy 
a nyelvi háttérbeli különbözőségeket és a nyelv válto
zásait vizsgálják. Egy kérdőív segítségével válogatták 
ki azokat a hallgatókat, akiknek a segítségével a vizs
gálatot elvégezték. A kiválasztott diákokat két fő cso
portba osztották attól függően, hogy rendelkeznek-e 
etnikai háttérrel. Az alkategóriák kialakításánál olyan 
tényezőket is figyelembe vettek, hogy a vizsgált sze

mélyek az első, a második vagy a harmadik gene
rációhoz tartoznak-e; jártak-e abban az országban 
vagy országokban, ahol a célnyelvet beszélik; korábbi 
tanulmányaik során cserediákként foglalkoztak-e a 
nyelvvel. A kérdőív kitöltését követően egy interjút is 
készítettek velük a célnyelven, amelyet magnószalagra 
rögzítettek. A kísérletben 30 fő vett részt a német 
nyelvet, 34 a kínait és 36 az olasz nyelvet vizsgálandó.

A könyv következő három fejezete a vizsgálat 
során összegyűjtött adatok és eredmények elemzésé
vel foglalkozik. A tapasztalatokat felhasználva általá
nos következtetéseket vonnak le a szerzők a hetedik 
fejezetben, amelyben rámutatnak arra, hogy tanulmá
nyuk célja a diákok nyelvi fejlődésének elősegítése 
volt; a hallgatók vizsgakövetelményeknek való meg
felelését másodlagos dolognak tartják. A nyelvpoliti
kát tekintve azt tanácsolják, hogy a megfelelő tanme
net és értékelési rendszer kialakításával bátorítani kell 
a diákokat arra, hogy az angol nyelven kívül más 
nyelvet is tanuljanak, még abban az esetben is, ha 
nyelvi háttérrel nem rendelkeznek. Az utolsó fejezet
ben a osztályteremben végzett kísérletek tapasztalatait 
összegzik a szerzők.

Amint azt az elején leszögeztük, a szerzők által 
végzett vizsgálatok nemzetközi érdeklődése tarthat
nak számot. Érdemes lenne hasonló kísérleteket vé
gezni minden olyan országban, ahol a hivatalos nyelv
től eltérő, olyan idegen nyelvet oktatnak, melynek 
hátterével, kultúrájával a gyerekek családjuk körében 
találkozhatnak. A hatékonyabb eredmény elérése ér
dekében olyan nyelvpolitikát kellene kialakítani, 
amely bátorítja azokat a diákokat, akik ilyen háttérrel 
rendelkeznek, mint ahogy ezt tesszük olyan tárgyak 
esetében is, mint a zene, a művészet és a matematika.
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Az interkulturális kommunikáció évek óta az ide- 
genny elv-oktatás egyik fontos témája, mellyel szá
mos publikáció és előadás foglalkozik hazai és 
nemzetközi szakmai fórumokon. A kérdésfelvetés 
általában úgy szól, mennyiben és mely területeken
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kell érvényesülnie az interkulturalitás szempontjá
nak az idegennyelv-oktatásban, milyen mértékben 
valósul meg a kultúraközi ismeretek átadása a 
nyelvkönyvekben, hogyan építhetjük be ezeket az 
oktatásba.

Borgulya Istvánná egyetemi tankönyvének 
meghatározása szerint „az interkulturális kommu
nikáció különböző kultúrák képviselői között zajló 
gondolatközlés és kapcsolattartás. ... Láthatatlan 
alapja a kultúra mélyrétege amelyet azután az érték
rend, a normák és viselkedési szabályok alakítanak, 
és amelyet a kultúra tárgyiasult megnyilvánulásai is 
módosítanak.” A szerző problémafelvetése újszerű, 
ő nem a kultúraközi általános, hanem az üzleti 
kommunikációt vizsgálja két aspektusból, az alkal
mazott nyelvészet és a gazdaságtudományok szem
pontjából. Nagy biztonsággal mozog mindkét terü
leten, hiszen mindkét tudományágban kutatásokat 
végzett.

A tárgyalástechnika elsajátítása nem könnyű 
feladat, oktatása pedig még nem eléggé elterjedt a 
magyar felsőoktatásban, bár egyre nagyobb rá az 
igény. A szerző széles kontextusban helyezi el a 
vizsgált kérdéseket, így az olvasó nagyobb össze
függésben láthatja az interkulturális menedzser
kommunikáció összetevőit és jellemzőit.

A könyv nyolc nagy fejezetből áll. A fő témakö
rök: az előttünk álló ezredforduló időszakának, mint a 
különböző kultúrák között lezajló kommunikáció ko
rának a bemutatása; az üzleti kommunikáció; az 
interkulturális kommunikáció; a kultúrák találkozásá
ban lezajló üzleti kommunikáció; a gazdasági és vál
lalati kultúrák; a menedzserek interkulturális feladatai; 
a nagy gazdasági régiók menedzsereinek kommuni
kációja; végül, hasznos útmutató menedzsereknek. 
Terjedelmi okokból csak egy-két lényeges fejezetet 
szeretnénk kiemelni közülük.

Az üzleti kommunikációról szóló fejezet fontos 
szerepet tölt be a könyv egésze szempontjából. A 
fogalom definíciója, valamint a kommunikáció- és 
az alkalmazott nyelvészeti kutatásokon belül elfog
lalt helyéről mondottak segítenek elhelyezni a je
lenséget az interkulturális kommunikáción belül. A 
mikroszférán belüli üzleti kommunikációt, a válla
latok extem és intem kommunikációját, a kommu
nikációs csatornákat és hálózatokat gazdaságtudo
mányi szemszögből vizsgálja a szerző.

A kultúra rétegeinek bemutatása, a kultúrának 
a kommunikációra gyakorolt hatása az interkultu
rális kommunikációról szóló részben kerül tárgya
lásra. A verbális, a nem verbális és a nyelven kívüli

kommunikációs eszközökről (pl. hangszín, intoná
ció, mimika, öltözék; bizonyos szimbólumok, pro
tokolláris szabályok alkalmazása) is itt ír a szerző, 
aki szerint ezek ismerete fontos feltétele a sikeres 
kommunikációnak. A nem verbális közlések félre
értése miatt ugyanis gyakran nem érjük el a várt 
eredményt. Egy másik lényeges elem a partnerek 
egymással szembeni elvárásainak, előfeltevéseinek 
a rendszere.

Az üzleti kommunikáció és az interkulturális 
kommunikáció sajátosságainak bemutatását 
mintegy szintézisként követi a kultúraközi üzleti 
kommunikáció leírása, ami nem más, mint hír
áramlás, „amely gazdasági környezetben, gazdasá
gi célzattal valósul meg különböző kultúrák képvi
selői között.” Szó esik a kultúra és a gazdasági 
kultúra összefüggéséről, a nemzeti és a vállalati 
kultúra jellemzőiről. Különböző kutatók vizsgála
tai alapján mutatja be a szerző a vállalati kultúra 
kialakulását, rétegeit és típusait, a kialakulását be
folyásoló tényezőket, e kultúra megnyilvánulási for
máit, majd a multinacionális cégek vállalati kultúráját.

Rendkívüli fontosságú a téma szempontjából a 
nagy gazdasági régiók menedzsereinek kommuni
kációja. Európai, észak-amerikai és kelet-ázsiai 
menedzserek kommunikációját veti össze a szerző 
a magyarországi üzleti tárgyalásokon tapasztalt 
kommunikációs szokásokkal, magatartásformák
kal, tárgyalási módszerekkel. Célja, hogy bemutas
sa, a kommunikáció során tapasztalt bizonyos je
lenségek csak mélyebb összefüggésben szemlélve 
érthetők meg.

A jól tagolt, áttekinthető fejezetek megkönnyí
tik a tárgyalt ismeretanyag megértését. Rövid beve
zető után következnek az adott fejezet fő kérdései. 
A válaszadás részletes, elméletileg megalapozott, 
szakirodalmi hivatkozásokban, idézetekben gaz
dag. Az elméletet gyakorlatból vett példák, esetta
nulmányok, ábrák támasztják alá, melyek szemlé
letessé teszik az anyagot. Minden fejezetet össze
foglalás zár, ami könnyűvé teszi a témára való 
rálátást.

Mindezek alapján jó szívvel ajánlhatjuk a 
könyvet mindazoknak, akik a kultúraközi mene
dzser-kommunikáció témakörét szeretnék alapo
sabban megismerni, vagy segédanyagot, irodalmat 
keresnek tárgyuk oktatásához.
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