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A franciául már viszonylag jól tudók és a 
francia nyelvet és civilizációt tanítók köré
ben méltán számíthat nagy érdeklődésre Ba
logh Katalin főiskolai jegyzete. A könyv 
valójában szöveg- és feladatgyűjtemény az 
interkulturális kommunikáció témakörében. 
Amikor interkulturális kommunikációról 
beszélünk, legelőször általában sztereotípi
ákkal találjuk szembe magunkat, hiszen a 
különböző kultúrák képviselői, gyakran 
nem is tudatosan, pozitív vagy negatív ké
peket hordoznak magukban más kultúrák
ról. Ezek a sztereotípiák nem ritkán sértő és 
alaptalan előítéletek. Egy idegen nyelv és 
civilizáció megismerése során azonban akar- 
va-akaratlanul is klisékbe ütközünk, amelyek
kel kapcsolatban kétféleképpen reagálhatunk, 
amennyiben a valóságnak megfelelnek, elfo
gadjuk, ha nem, elutasítjuk őket.

A könyv két részből áll, az első részben 
a verbális kommunikációé a főszerep, a má
sodik rész pedig a viselkedéskultúrával fog
lalkozik.

Legelőször megismerhetjük azt a képet, 
amelyet a franciák más nemzetiségek kép
viselőiről kialakítottak. A britekről, japá
nokról, amerikaiakról, olaszokról és néme
tekről szóló rövid cikkrészletek humorosak, 
néha ironikusak és érdekes információkat 
adnak arról is, milyenek maguk a franciák. 
Ezután az üzletemberek nézőpontjából is
merkedhetünk meg egyes országok, köztük 
Magyarország, franciákról alkotott képével, 
valamint az üzleti tárgyalásokkal kapcsola
tos szokásokkal az adott országban.

A statisztikák segítségével alkotott kép 
gyakran különbözik egy-egy nemzet saját 
magáról alkotott szubjektív képétől. A szer
ző egy cikk alapján erre is meggyőző példát 
hoz.

Érdekes és szórakoztató a különböző eu
rópai nemzetek ünnepeit, az időhöz való

viszonyát, üdvözlési és étkezési szokásait 
ismertető rész.

A nem verbális kommunikációnak is 
megvannak a kultúraközi sajátosságai. Min
den kultúra rendelkezik jellegzetes gesztu
sokkal, jelekkel, amelyek ugyanúgy infor
mációt közvetítenek, akár a beszéd. Gon
doljunk csak arra, milyen fontos eleme a 
kommunikációnak a tekintet, mennyi min
dent fejezhet ki egy pillantás. A gesztusokat, 
jeleket ábrázoló rajzok segítenek a verbális 
kommunikáción kívüli elemek felismerésé
ben, ugyanakkor lehetőséget nyújtanak a 
magyar jelekkel és gesztusokkal történő 
összehasonlításra.

A könyv második része a fontos társa
dalmi eseményekhez kapcsolódó magatar
tásformákkal foglalkozik. Ezzel kapcsolat
ban az udvariasság fogalmát emeli ki a szer
ző, hiszen ennek az értelmezése kultúrán
ként teljesen eltérő lehet. Ha azonban nem 
ismerjük egy adott civilizáció udvariassági 
szabályait, nagyon kellemetlen helyzetbe 
kerülhetünk. Az eredeti dokumentumokon 
keresztül megismerkedhetünk az üdvözlés, 
megszólítás, telefonálás, meghívás udvari
assági formuláival, de megtanulhatjuk azt 
is, hogyan kell egy esküvői jókívánságot 
vagy részvéttáviratot a francia normáknak 
megfelelően megfogalmazni.

Összességében elmondhatjuk, hogy na
gyon gazdag és szerteágazó információ
anyagot tartalmazó jegyzetet vehet kézbe 
tanár és diák egyaránt, ha az interkulturális 
kommunikáció témakörével kíván foglal
kozni. A kötet fejezetei végig autentikus 
forrásokra támaszkodnak, és részletes bib
liográfiát találhatunk a jegyzet végén. Min
den fejezet tartalmaz a témához kapcsolódó 
gyakorlatokat és kérdéseket, amelyek segít
ségével a nyelvtanulók könnyen feldolgoz
hatják az információkat, valamint a magyar 
viszonyokkal is összehasonlíthatják őket. A 
könyv jelentős segítséget nyújt mindenki
nek, aki a francia üzleti és mindennapi élet 
szövevényes nyelvi világában szeretne el
igazodni.
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