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olasz nyelvet mint igen nagy hagyományú, 
a latinság örökségét továbbvivő, klasszikus 
nyelvet mutatja be.

Fóris Ágota

Szabó Katalin
Kommunikáció felsőfokon
Kossuth Kiadó, Budapest, 1997, 
184 p.

1997 márciusában jelent meg Szabó Katalin 
könyve Kommunikáció felsőfokon címmel, 
amely újszerű témát tár az olvasók elé: ho
gyan kommunikáljunk szakmai témákról 
hatékonyan mind szóban, mind írásban. A 
könyv elsősorban a társadalmi és a gazdasá
gi kérdésekkel foglalkozók számára íródott, 
de igen hasznos bárki számára, aki munkája 
során az írásos vagy szóbeli kommunikáció 
eszköztárának bármelyikét használja, és 
azoknak is, akik még az iskolapadban ülve 
készülnek hasonló feladatok teljesítésére.

A kötet akár egyetemek kommunikációs 
kurzusainak is kötelező irodalma lehetne. 
Témái között szerepel a helyénvaló stílus 
kiválasztása, stílusunk fejlesztése, amivel 
igen nagy hiányt pótol, hiszen a magyar 
közoktatás, illetve felsőoktatás sajnos keve
set foglalkozik a tanulók eme készségének 
fejlesztésével.

A második és harmadik fejezet végigve
zeti az olvasót egy tudományos dolgozat 
elkészítésének szakaszain, kezdve a téma
választással és befejezve a függelék és aján
lott irodalom összeállításának formai köve
telményeivel. A szerkesztési és formai kér
dések mellett fontos helyet kapnak a nyelvi 
és stiláris problémák is. A szerző hasznos 
tanácsokat ad arról, hogyan tehetjük érthe
tőbbé hosszú és bonyolult mondatainkat, 
hogyan cserélhetjük fel névszós szerkezete
inket könnyebben érthető igei szerkezetek
kel. Felhívja a figyelmet a személytelen 
mondatok indokolatlan használatának mel
lőzésére: pl. az olyan fordulatok kiküszöbö
lésére, mint például „a vezetés úgy dön

tött"; „a tanulmány kiemel egy gondolatot"; 
stb. Utal a napjainkban mindennapos segéd
eszközként használt számítógépes helyes
írás ellenőrző programok veszélyeire is, hi
szen ezek a programok gyakran elfogadnak 
a szövegbe nem illő kifejezéseket, ugyanak
kor gyakran visszautasítanak helyes megol
dásokat.

Külön említést érdemel a hivatkozások 
helyes használata, aminek a kötetben egy 
egész fejezetet szentel a szerző. A hivatko
zások használatának formai és erkölcsi kö
vetelményei mellett kitér az idézés fajtáira, 
tanácsot ad arra vonatkozóan, hogy kitől és 
milyen hosszan idézzünk.

A negyedik és ötödik fejezet a szóbeli 
kommunikáció formáival foglalkozik. Az 
előadások megtartása, a szónoki készségek 
fejlesztése ma már elengedhetetlen az üzleti 
élet szinte minden területén és az egyetemi, 
főiskolai hallgatók sikeres szemináriumi 
szerepléseinek is döntő tényezője lehet. A 
szerző részletesen tárgyalja az előadás elő
készítésének lépéseit: hogyan határozzuk 
meg előadásunk fókuszát, hogyan alkal
mazkodjunk a hallgatóság igényeihez, ho
gyan nézzünk szembe lehetőségeinkkel és 
korlátjainkkal. A hallgatóság megnyerésé
nek egyik fontos eszközének a személyes
séget tartja.

A vitakészség az üzleti tárgyalások foly
tatása során kiválóan kamatoztatható, de az 
értekezletek keretén belüli vita szinte min
denkit érint. Magyarországon az értekezle
tek és tárgyalások többsége sajnos még nem 
a könyvben megfogalmazott gondos terve
zés eredményeként születik meg, annak el
lenére, hogy felgyorsult világunkban egyre 
inkább a rendelkezésre álló idő minél haté
konyabb kihasználása lenne a cél. Időt és 
pénzt takaríthatunk meg, ha értekezletein
ket, megbeszéléseinket megfelelően előké
szítjük.

Külön érdekességnek számít a tisztes
ségtelen vitataktikák leírása, amivel felké
szíti a vitában résztvevőket a vitapartner 
megtévesztő viselkedésének helyes értel
mezésére, illetve elkerülő stratégiák kidől-
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gozására. Ilyenek pl. a „partizán módszer”, 
amikor a partner hirtelen témaváltására kell 
reagálnunk; a „szőrszálhasogató taktika”, 
amikor partnerünk minden apró részletbe 
beleköt; az „övön aluli ütések”, amikor vi
tapartnerünk nem álláspontunkat, hanem 
személyünket támadja; stb.

Ugyanebben a fejezetben tárgyalja a 
szerző a paranyelvet: a hangzást, a hangerőt 
és a hangsúlyt, ami nagy szerepet játszik 
mondanivalónk hatásának módosításában. 
Itt kapnak helyet a nem verbális kommuni
káció eszközei is: a gesztusok és mozdula
tok. Itt átléphetünk határainkon és a kine- 
zikus viselkedés egyes jegyeiről külföldi 
kultúrákban is információt szerezhetünk. A 
szerző itt csak említést tesz néhány inter
kulturális viselkedésformai különbségről, 
amivel egyrészt érzékelteti, hogy a kommu
nikáció ezen eszközeit a kulturális háttér 
keretében kell vizsgálnunk, ugyanakkor fel
kelti érdeklődésünket a téma részletesebb 
megismerése iránt.

Külön fejezet foglalkozik a hallgatás 
készségével, ami igen örvendetes, hiszen ez 
az a készség, amelyiket oly sokszor figyel
men kívül hagyunk, pedig a hatékony kom
munikációnak elengedhetetlen része. A 
szerző megkülönbözteti az aktív és a passzív 
hallgatást, bár kijelenti, hogy a szakmai élet
ben csak az előbbire van szükségünk. Ki
emeli a jó hallgató azon képességét, hogy 
szabad, megengedő, elfogadó légkört te
remtsen. Az okos hallgatás a szerző értelme
zésében annyit jelent, hogy „a hallgatást 
ökonomikusán, jól szervezzük meg, úgy 
alakítjuk, hogy a lehető legtöbb hasznot 
hajtsa”.

Összefoglalva, a könyv igen hasznos le
het mindenki számára, aki a szóbeli vagy 
írásbeli kommunikáció bármely területén 
megszerzett ismereteit szeretné bővíteni és 
hatékonyabban szeretne kommunikálni a 
magánéletben, az iskolában és a munkahe
lyen.
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Sandra Lee McKay és
Nancy H. Hornberger (szerk.) 
Sociolinguistics and 
Language Teaching
Cambridge University Press, 
Cambridge, 1996, 484 p.

A kötet újdonsága már címében is megmutat
kozik: olyan szociolingvisztikai összefoglalót 
tartunk a kezünkben, amelyet kifejezetten 
nyelvtanárok részére állítottak össze azzal a 
céllal, hogy nagyobb rálátásuk legyen a nyelv 
és a társadalom egymáshoz való viszonyára.

A gyűjtemény bevezetőjében a szer
kesztők a könnyebb áttekinthetőség kedvé
ért megkülönböztetik mind a társadalmi, 
mind a nyelvi elemzés makro és mikro szint
jeit. Ez alapján a kötetet négy fő fejezetre 
osztották.

Az első fejezet („Nyelv és társadalom”) 
a szélesebb társadalmi és politikai környezet 
a hivatalos nyelv választására és a nyelvek 
sztenderd változatának kialakulására tett 
hatását vizsgálja, más szavakkal, a társadal
mi és a nyelvi makro elemzés vetületébe eső 
kérdéseket tárgyal, melyek a következők: 
nyelvi attitűdök, motiváció és standardok, 
társadalmi többnyelvűség, „világangolok”, 
nyelvi tervezés, nyelvpolitika.

A második fejezet („Nyelv és variáció”) 
bemutatja a szélesebb társadalmi és politi
kai környezet egyéni nyelvhasználatra gya
korolt befolyását, azaz a társadalmi elemzés 
makro szintjének és a nyelvi elemzés mikro 
szintjének kereszteződésébe tartozó kérdé
seket vitat meg: regionális és társadalmi va
riációk, pidzsinek és kreolok, nyelv és nem.

A harmadik fejezet („Nyelv és interak
ció”) a társadalmi és a nyelvi elemzés mikro 
rétegeit járja körül a néprajzi mikro elem
zés, az interakciós szociolingvisztika és az 
interkulturális kommunikáció vizsgálatá
nak segítségével, nevezetesen azt, hogy egy 
speciális társadalmi szituáció vagy szerep
kapcsolat és a verbális, illetve nem verbális 
kommunikáció milyen hatásokat gyakorol 
egymásra.


