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szönhetően nyíltak meg az oktató- és kuta
tóhelyek szerte a világban. - Márton József
ről (a magyar nyelv első bécsi tanáráról), 
valamint Riedl Szendéről (az első, hivatalo
san kiküldött magyarországi vendégoktató
ról) is olvashatunk a „Történelmi-művelő
déstörténeti kapcsolataink és a magyartaní
tás” című részben. A továbbiakban a külföl
di oktatóhelyeken folyó oktatással, egyete
mek hungarológiai programjaival ismerked
hetünk meg: „Magyamyelv-oktatás nyelv
rokonainknál és Svédországban”, „Magyar
tanítás szláv nyelvterületen”, „A magyar 
mint idegen nyelv/hungarológia helyzete 
angol és francia nyelvterületen”. - Helyhi
ány miatt természetesen nem lehet minden 
oktatóhelyről részletesen beszámolni, mégis 
a földrajzi közelség, valamint a kulturális és 
történelmi kötődések indokolttá tennék, 
hogy említést tegyünk a német nyelvterüle
ten létrejött gazdag intézményhálózatról is. 
- A tanulmányok közötti oldalakat olyan 
nyelvtankönyvekből másolt lapok színesí
tik, melyek a magyar mint idegen nyelv/ 
hungarológia oktatástörténetében mérföld
követ játszottak; az első Bél Mátyás Der 
Ungarische SprachMeister című könyve, 
majd Márton József és mások nyelvtanaiból 
szemezgethetünk.

A tankönyv harmadik fejezetét a mód
szertannak szentelték a szerkesztők. Ennek 
bevezetésében Giay Béla a magyar mint ide
gen nyelv/hungarológia oktatásának mód
szertani alapkérdéseivel foglalkozik, az 
egyes részterületeket hat csoportba sorolt 
tanulmányok segítségével mutatja be. Az el
ső rész a magyamyelv-oktatás általános kér
déseivel foglalkozik. A második és a harma
dik rész a külföldi és a hazai intézményi 
gyakorlatba nyújt bepillantást. Ma már kö
zel száz egyetemen, emellett számos nyelv
tanfolyamon is folyik magyamyelv-oktatás, 
kevéssé ismertsége révén a külföldiek fel
nőtt fejjel, és már „nem első” idegen nyelv
ként kezdik el tanulni a magyart. Sajátos 
helyzete mégis a külföldön élő magyarok 
két- vagy többnyelvű környezetben való ma
gyartanításából adódik. Ezzel a kérdéskörrel 

foglalkozik a vajdasági Horváth Mátyás és 
az amerikai Nagy Károly írása. A magyaror
szági intézmények idevágó gyakorlatából 
mutat be néhányat Giay Béla és Sturcz Zol
tán. A negyedik és ötödik rész a magyar mint 
idegen nyelv/hungarológia szaktárgy okta
tása során felmerülő nyelvi, illetve hungaro
lógiai jellegű, ezen belül is főleg irodalmi és 
országismereti kérdésekre tér rá. A befejező 
részben négy tankönyv elemzésével és a Szí
nes Magyar Nyelvkönyv általános célkitűzé
seivel ismerkedhetünk meg.

Véleményem szerint nemcsak azok az 
egyetemisták forgathatják haszonnal ezt a 
segédkönyvet, akik (bármilyen formában) 
magyar mint idegen nyelv/hungarológia 
programot választottak, hanem azok a gya
korló pedagógusok is, akik a mindennapok
ban találkoznak nyelvünk külföldieknek tör
ténő közvetítésének mikéntjével. Végezetül 
bátran ajánlom ezt a könyvet olyan érdeklő
dőknek is, akik tájékozottak szeretnének 
lenni a magyar nyelv és kultúra hazai és 
külföldi oktatásában.

Hoppálné Erdő Judit

Bakonyi István és Pápai Vilma (szerk.)
Business and intercultural 
communication
Széchenyi István Főiskola: Győr, 
2000. 111 p.

A kötet négy intézmény közös munkájának 
eredménye; a szervező győriek mellett részt 
vettek a pozsonyi közgazdasági egyetem és 
műegyetem, valamint a linzi Kepler Egye
tem idegen nyelvű részlegei. (A recenzióban 
a várost adom meg - a győriek kivételével. 
A cikkek címét magyarra fordítottam; csak 
ott utalok a cikk nyelvére, ahol az nem az 
angol.) Feladatomnak azt tartottam, hogy az 
újszerű vonásokra hívjam fel a figyelmet.

A négy részre tagolt kötet I. részében 
(Menedzserek és kommunikáció) a pécsi 
Szépe György nyelvész (1-5), Sziray József
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informatikus (6-8), valamint Szente Béla 
menedzserképző közgazdász (9-14) saját 
szakmája szempontjából fogalmazza meg ala
pozó jellegű gondolatait a menedzserek és a 
kommunikáció témakörében; mindhármat ér
demes volna magyar nyelven is publikálni.

A II. rész (Interkulturális kommuniká
ció) élén a linzi Evelyne Glaser tanulmánya 
áll (15-19), amelynek magyar változatát 
már ismerjük: „Többletérték az egyetemi 
nyelvoktatásban” (in: Modern Nyelvoktatás. 
vol. 5, nr. 1, pp. 3-8 [1999]). - Garai Anna 
„Vállalatok idegennyelv-használata mint a 
nyelvészeti kutatás tárgya” című német 
nyelvű írásában (20-25) - többek között - 
Vandermeerenre hivatkozva a „lakunák” kü
lönféle változatairól ír; a lakuna egy adott 
kultúrára olyan jellemzője, amely hiányzik 
egy másik kultúrából, annak egy összeha
sonlítható szövegéből. Markowina/Sorokin 
a következő lakunákat különíti el: szubjektív 
vagy egy-egy nemzetre jellemző pszicholó
giai lakunák (pl. érzelmesség, humor), a 
kommunikációs tevékenység lakunái (men
tális és magatartásbeli specifikumok), a kul
túra által meghatározott lakunák (pl. öltöz
ködési szokások), szöveglakunák (tartalom, 
forma, mondatszerkezet). K. Schröder és 
Petőfi S. János kibővítik a lakunák körét, 
Schröder különbséget tesz az üzenetek/köz- 
lések tartalmi és pragmatikus lakunái, illetve 
a textuális lakunák között. A lakunák meg
felelő ismerete könnyebbé teszi az idegen 
nyelvi szövegek megértését és az interkul
turális kommunikációt. - A pozsonyi Jana 
Lenghardtová „Az egyetemi oktatás huma
nizálása és az interkulturális kommuniká
ció” című írásában (26-30) hangsúlyozza, 
hogy interkulturális érzékennyé nevelésre 
van szükség a jövő Európájának alakítása 
során. - Pápai Vilma „Az EU-n belüli kom
munikáció és annak következményei a for
dítók képzésére” címmel ír (31-35) a 
globalizáció európai hatásairól, annak nyel
vi problémáiról; ebben a keretbe helyezi el 
elvárásait a fordítóképzésről. - Szabó Tibor 
Gábor cikkében: „Brit, amerikai vagy »Phi
lips« angol” (38-41) az angollal mint lingua 

francával foglalkozik, és felteszi azt a kér
dést, hogy melyik angol az „európai angol”. 
Meglátása szerint Európában az amerikai és 
brit angol keveredése figyelhető meg; sőt 
egyes nagy nemzetközi cégeken belül is ki
alakulhat egy sajátos kommunikációs kultú
ra és specifikus terminológia. Ezzel kapcso
latban példaként említi a szerző a „Philips- 
angol” megjelenését. - Szabó Tibor Gábor, 
Pápai Vilma és Tompos Anikó „Civilizáció, 
fordítás és üzleti kommunikáció” című írá
sában (42-48) a győri Széchenyi István Fő
iskolán folyó üzleti/gazdasági nyelvi kép
zésről számol be. Az üzleti angol oktatásá
ban nagy segítséget jelentenek a külföldi 
intézményekkel kialakított partnerkapcsola
tok; ennek során természetes módon törté
nik az interkulturális, civilizációs kompo
nensekre, illetve fordításra, valamint a sajá
tos szóbeli és írásbeli kommunikáció elsajá
títására irányuló képzés.

AIII. rész (Szaknyelv-oktatás) első szer
zője, a linzi Ilse Bom-Lechleitner (49-53) 
„Hatékony üzleti kommunikáció tanítása” 
című írásában különösen fontosnak tartja, 
hogy az angolnak mint lingua francának és 
a piacnak a globalizációja miatt együttesen 
tanítsák az üzleti életben megkívánt tényle
ges kommunikációs formákat, a szakmai is
mereteket, a kulturális sajátosságokat és a 
társadalmi aspektusokat. - A linzi Stephane 
Gragnic (55-59) „Kommunikáció és globa
lizáció: új tétek és új kihívások” című fran
cia nyelvű írásában a célnyelvű ország tár
sadalmi és gazdasági sajátosságai iránt érzé
kennyé tevő interkulturális nevelés fontossá
gát hangsúlyozza. - A pozsonyi Viera Boc- 
ková rövid írásában azt mutatja be „Hogyan 
írjunk a gazdaságról” (60-62); véleménye 
szerint a grammatikai-stilisztikai sajátossá
gok kiemelésével (nominális stílus, passzív
szerkezetek, igenevek) megkönnyíthetjük 
diákjaink számára a szakszövegek jellegze
tességeinek megismerését. - A pozsonyi Da
niela Breneniková „Hatékonyság elérése 
szaknyelvoktatásban esettanulmányok ré
vén” című cikke (63-67) szerint a pragma
tikusan orientált egyetemi képzés során reá-
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lis szituációkat kell az órákon gyakorolni és 
elemezni. Meg kell tanulni az adott élethely
zetnek megfelelő kifejezések, magatartás
formák helyes alkalmazását; mindezeket lé
pésenként mutatja be a szerző. - A pozsonyi 
szerzőpáros: Danusa Liskova és Éva Ondrc- 
kova „Esettanulmány a közgazdászhallga
tók német-oktatásában” című írásában 
(68-71) arról ír, hogy a gazdasági szaknyelv 
terminológiáját és grammatikáját éppúgy 
kell ismerniük a diákoknak, mint ahogy ké
pesnek kell lenniük azokat alkalmazni a re
ális, valós élethelyzetekben. Az írás szlovák 
szerzőinek lehetősége nyílt a CEEPUS-prog- 
ram keretében a bécsi közgazdasági egyete
men hospitálni. Itt az órákon a diákok sze
repjátékok keretében mutatják be egy válla
lat átalakítását az új piaci igényeknek meg
felelően. A cikk szerzői szerint a közeljövő
ben nagyon hasznos és fontos lenne a gaz
dasági szféra (cégek, vállalatok) képviselői
vel együttműködve kialakítani tényleges gya
korlati lehetőséget a diákok számára, hogy 
elméleti ismereteiket megtanulják alkalmazni 
(s közben elsajátítani a szükséges kommuni- 
káciás formákat). - Ablonczyné Mihályka 
Lívia „Milyen olaszra van szükség az üzleti 
életben?” című olasz nyelvű írásában 
(72-75) a győri közgazdász hallgatók olasz 
szaknyelv-oktatásáról számol be. - Bakonyi 
István „Üzleti kommunikáció és mentalitás” 
című orosz nyelvű cikkében (76-80) a jövő 
Oroszországáról ír; amellett érvel, hogy az 
orosz nyelven folyó üzleti kommunikáció 
megvalósítására is szükség van; itt is fontos 
az „esettanulmány”, az orosz körülmények
nek, az ott élő emberek kultúrájának megis
merése, hogy velük is új típusú interkul- 
turális kommunikáció jöhessen létre.

A IV. rész (Nyelvpedagógia) Tompos 
Anikó írásával indul, „A mérnökök által 
használt műfajok”-at (81-89) mutatja be és 
elemezi. Egyetértek konklúziójával, hogy a 
mai nyelvoktatás során nem elég diákjainkat 
általános nyelvtudással felkészíteni, hanem 
meg kell ismerniük a kommunikáció során 
megjelenő testbeszéd üzeneteit, a gesztuso
kat, a pszichológiai vonatkozásokat. Kom

munikálni tehát ma interkulturális kommu
nikációt és komplex, összetett feladatot je
lent mind a diákok, mind a tanárok számára.
- Szilágyiné Prohászka Enikő „A kommu
nikációs képzés pszichológiai hátteré”-nek 
(90-93) történetét vázolja fel. - A pozsonyi 
Katarina Strelková „Az üzleti kommuniká
ció és a vizsgákéról tesz közzé orosz nyelvű 
cikket (94-97). Ebben a nyelvtanári feladat 
összetettségéről ír, mivel a diákokat megfe
lelő nyelvtudással, nyelvtani és terminológi
ai ismeretekkel, a szituációnak adekvát 
„kommunikálni-tudással” kell felkészíteni.
- A pozsonyi Sebestova Valentina „A három 
nyelvű belkereskedelmi szótár”-t (98-100) 
mutatja be orosz nyelvű írásában. Ezt az 
angol-orosz-szlovák szótárt az ottani köz
gazdasági egyetemen állították össze. - A 
pozsonyi Jozef Galata írásának címe: „Té
mára alakuló kommunikáció a tanteremben, 
avagy hogyan profitálhatunk a Titanic pusz
tulásából” (101-107). Ebben érdekes, újsze
rű, a diákoknak mindenképpen tetsző mód
szert javasol. A jelen feladat lehetőséget je
lentett a szókincsbővítésre, a nyelvtani isme
retek fejlesztésére (Past Perfect, Passive), a 
vitákra. A film megtekintésével a tanultak 
használatát, szóbeli alkalmazását is hallhat
ták, láthatták a dákok. A cikk mindenképpen 
ösztönzést jelent abban a tekintetben, hogy 
a nyelvtanárok ötletessége, kreativitása nem 
ismerhet határt. - A kötet utolsó írása Varga- 
Kis Kataliné: „Az új Európába vezető úton: 
a nemzetközi stúdiumoknak mint új szaknak 
a létrehozása a Széchenyi Főiskolán” (108- 
111); mivel egyre több multinacionális vál
lalat jelenik meg Magyarországon, üzleti, 
politikai, pénzügyi és az integrálódó Európa 
kihívásaira reagáló, ahhoz alkalmazkodó 
képzésre van szükség; ennek egyik új formá
ja lehet ez az új tanulmányi forma.

A kötet több írását érdemes volna ma
gyar változatban is közzétenni; mindenkép
pen rá kellene tenni őket a Főiskola internet
folyóiratára. A szerzők érdekes témákat mu
tatnak be; ötleteik továbbgondolására kész
tetik az olvasót.

Mátyás Judit


