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A gazdag tartalmú kétkötetes kiadvány jel
legéről sokat elárul a címlap két adata. A 
legfontosabb nyilván a tárgyát jelző tulaj
donképpeni cím: A magyar nyelvi kultúra 
jelene és jövője. A másik pedig a sorozatra, 
egy tágabb kontextusra való utalás: Magyar
ország az ezredfordulón. Stratégiai tanul
mányok a Magyar Tudományos Akadémián. 
Műhelytanulmányok, aminek szerkesztője 
Glatz Ferenc, programvezetője Balázs Géza.

A két kötet negyvenhét tanulmányt foglal 
magában. A két elsőt bevezetésnek tekinthet
jük. A többi tanulmány tíz fejezetben van 
elosztva: Kommunikáció-nyelvhasználat; 
Nyelvi szintek - nyelvváltozatok; Hangtan, 
szókincs és nyelvtan; Szakmai anyanyelv; 
Névkultúra; Helyesírás; Nemzetközi kom
munikáció - Európa nyelvpolitikája; Infor
matika -szótár; A magyar nyelv terjesztése; 
A magyar nyelv oktatása.

A fejezetek címei jól tájékoztatnak a két 
kötet tartalmáról, a tartalmi változatosságról. 
És bemutatásuk ebben az ismertetésben azért 
is fontos, mert a tanulmányok külön-külön 
való ismertetése már csak terjedelmi okok 
miatt sem lehetséges. Csak néhány tény és 
idetartozó elvi kérdés körvonalazására kerül
het sor, azokra, amelyek a kötet címéből is 
következnek, és ilyeneket is csak néhányat 
idézek megvilágító és konkretizáló példa
ként.

A két kötetbe foglalt témák nagy és nyi
tott elvi kérdéseiről elsősorban Glatz Ferenc 
és Balázs Géza tanulmánya tudósít. Glatz 
Ferenc gondolatairól jól tájékoztatnak az itt 
akár témaszónak is tekinthető alfejezetcí- 
mek: cselekvő magatartás, anyanyelvi tudo
mányosság, a nyelvművelés élettere, kötele

ző többnyelvűség, anyanyelvkutatás. Mind
ezek világos és hatásos stílust alakító tema
tikai egységről, összhangról vallanak, olyan
ról, amely tartalmában egy fontos kérdésnek, 
az anyanyelv jelenének és jövőjének, egy 
mindenképpen jelentős közügynek a közért
hető hordozója. És minderre példaként né
hány sokatmondó és jól tájékoztató idézet. 
Az egyik az, hogy az anyanyelv megőrzésé
nek, korszerűsítésének kérdése szociális és 
emberi életminőség kérdése is (II). A másik 
pedig a tennivaló tömör megfogalmazása: 
„az anyanyelvi tudományosságról kialakított 
véleményünket összhangba kell hozni a 21. 
század Európájáról, a világ kultúrájáról ki
alakított felfogásunkkal (III). És kérdés, 
hogy mindez kinek a gondja, a feladata: „az 
anyanyelv korszerűsítése közfeladat, első
sorban állami feladat” (V). És jelentős pro
duktivitásra utal Glatznak a nyelvismeretre 
vonatkozó megállapítása: „a korszerű anya
nyelv a többnyelvűséggel kell hogy párosul
jon” (VI). És mindezek után a szerző a leg
fontosabb tennivalót jelző következtetése: 
„átfogó program, legalább hipotézisérvényű 
tervre, cselekvési programra van szükség 
(XII). (Anyanyelv a változó világban. Mérle
gen az akadémiai program). Balázs Géza 
tanulmányának egyaránt van elméleti és gya
korlati irányultsága. Kiindulópontja a kulcs
fogalomnak, a nyelvstratégiának az értelme
zése: az előre jelezhető nyelvi változások, a 
fejlődés és az ezzel kapcsolatos társadalmi 
cselekvés elmélete és gyakorlata (9). Tanul
mányának ezzel összefüggő célja az, hogy 
számba vegye „az előttünk álló informatikai- 
technokulturális korszak magyar kommuni
kációjának, szűkebb értelemben magyar 
nyelvhasználatának jellemzőit, változási
fejlődési irányait (9), hogy felvázolja korunk 
magyar kommunikációjának főbb témaköre
it, mint amilyen például a nyelvhasználat, 
világkép, politika vagy a nyelvi kommuni
kációs viselkedés. Majd megállapítja, hogy
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„még sok további kutatásra és témaköri bő
vítésre van szükség, hogy a teljes kommu
nikációs rendszert áttekinthessük” (9-10). 
Ilyen témakör például a kiejtési rendszer, 
névkultúra, informatika, a magyar nyelv ter
jesztése és oktatása. És így jut el Balázs Géza 
annak jelzéséig, hogy a magyar nyelvstraté
gia „egyszemélyes munkaként nem teljes”. 
És éppen ebben jelentenek segítséget az ezt 
a témát tárgyaló konferenciák, valamint ez 
a sokszerzős tanulmánykötet, amely „átfogó 
avagy éppen parányi területeken mutatja be 
a lehetséges tennivalókat”, és jelzi a nyelv
tudomány illetékességét, illetve „határainak 
kiterjesztését” (11). Végül egyfajta követ
keztetésként a szerző kijelöli azokat a szín
tereket, ahol rendszeres feladatvégzésre van 
szükség (A 21. század magyar kommuniká
ciója. Nyelvstratégiai feladatok - bevezető).

A kötet tanulmányai - mint ahogy egy 
helyen Balázs Géza is megjegyzi - tartal
mukkal a szóban forgó nyelvstratégia kidol
gozását segítik elő (11). Tartalmuk, jellegük 
alapján a tanulmányokat két csoportba sorol
hatjuk. Az egyik tények leírása, bemutatása, 
a másik pedig a tennivalók számbavétele, a 
programjelző irányzatosság. Jó néhány ta
nulmányban mindkét jelleg megvan.

Viszonylag sok tanulmány tartozik az első 
csoportba (példák az első kötetből): A nyel
vi kommunikációs viselkedés (Banczerows- 
ki Janusz); Adalékok a magyarországi kom
munikációs kultúra állapotának leírásához 
(Terestyéni Tamás); A szövegértés - világ
értés - Jelenségek és dilemmák az irodal
már-képzésben (Fűzfa Balázs); A szövegér
tő olvasásról (Adamikné Jászó Anna); Mai 
magyar szaknyelvújítás (Minya Károly).

A második csoportbeli tanulmányok egy 
részének már a címe is jelzi a jövőre utaló 
tendenciákat (példák a második kötetből): 
A magyar mint idegen nyelv oktatásának 
nyelvstratégiai kérdéseihez (Jónás Frigyes); 
A külső régiók esélyei az új évszázad ma
gyar nyelvi kommunikációjában (Péntek 
János); Az Európai Uniónak korszerű nyelv
politikára lenne szüksége (Gados László);

Az internet hatása a szövegre és a nyelvstra
tégiára (Bódi Zoltán); Az anyanyelvi neve
lés új stratégiái (Antalné Szabó Ágnes); A 
bevándorlók nyelvi helyzetének javításáért. 
Magyar nyelv- és oktatáspolitikai stratégia 
(Gúti Erika).

És vannak olyan tanulmányok is, amelyek 
tartalmából vett idézetek jelzik a szóban for
gó célzatosságot (példák az első kötetből): 
a tárgyalt kérdés ma már összetett nyelvstra
tégiai feladat, hosszú távú tervekre van szük
ségünk ahhoz, hogy segítsük a nyelvhaszná
latot (Zimányi Árpád: Interkulturális és nyel
vi hatások a magyar kommunikációban, 91); 
nyelvstratégiai feladatok a fiatalok nyilvá
nosság előtti nyelvhasználatában (Dede Éva: 
Fiatalok nyelvi durvasága a nyilvánosság 
előtti nyelvhasználatban, 118); álljunk ki a 
hiteles közlés szándéka mellett (Aczél Pet
ra: Szóval győzni - Retorika és meggyőzés 
a kommunikációban, 138); az irányításban a 
pozitív nyelvművelés elveinek követését ja
vaslom (Nagy L. János: A nyelv kreativitá
sától a kreatív nyelvművelés felé, 157); az 
anyanyelvűnk hangzásának vizsgálatában 
elért eredmények ismertté tétele (Wacha 
Imre: Anyanyelvűnk hangzásának vizsgálata 
és művelése, 218); nem nyugodhatunk bele, 
hogy a magyar nyelv a sorvadó nyelvek sor
sára jusson (Buvári Márta: Belenyugodha
tunk-e a hangsorvadásba? 228).

A kötet egy új nyelvi, nyelvészeti témakör 
és ugyanakkor új távlatokat nyitó első jelen
tősebb, terjedelmesebb kiadványa. Gazdag, 
változatos tartalma szintetizáló, integráló 
jellegéből adódik. A tanulmányok ugyanis 
sok idetartozó kérdésről szólnak. Egyik nagy 
érdeme és ugyanakkor jellemző sajátossága 
az, hogy a tanulmányok nemzetközi kontex
tusba ágyazódnak be, európai kapcsolatokat 
térképeznek fel.

A gondosan szerkesztett kötet mindenben 
megfelel a kitűzött céloknak. Reméljük elő 
fogja segíteni a magyar nyelvtudomány ide
tartozó eredményeinek külföldi megisme
rését. A kötet összességében sajátos helyet 
foglal el a szóban forgó területen megjelent
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kiadványok sorában. Állíthatjuk tehát, hogy 
nagy nyeresége szakirodalmunknak. Ugyan
akkor ösztönző lehet újabb kiadványok ké
szítésére.

Szabó Zoltán

Hidasi Judit
Interkulturális 
kommunikáció
Scolar: Budapest, 2004. 167 p.

Hidasi Judit 1971-ben végzett az ELTE an
gol-orosz, majd 1976-ban általános és alkal
mazott nyelvészet szakán. 1986-ban szerezte 
meg a nyelvtudomány kandidátusa címet, 
1997-ben habilitált Pécsett nyelvészetből. 
Főbb kutatási területei az idegennyelv-okta- 
tás, a japánológia és az interkulturális kom
munikáció. Több tucat tanulmány és cikk 
szerzője, külföldi publikációinak száma is 
jelentős. 1991-ben megalapítója a Keleti 
Kommunikációs Intézetnek a Külkereske
delmi Főiskolán, ahol 1986 óta főiskolai ta
nár. 1998 és 2001 között az Oktatási Minisz
térium főtanácsosa; 1999 és 2001 között a 
Berzsenyi Dániel Főiskola Alkalmazott 
Nyelvészeti tanszékén tanszékvezető egye
temi tanár. 2001 óta a nemzetközi kommu
nikáció professzora a Kanda Egyetemen Ja
pánban.

Hidasi Judit Interkulturális kommunikáció 
című könyve közel két évtizedes kutatói, ok
tatói munka és személyes tapasztalatok ered
ménye. A könyv ajánlásaként egy tanulság 
olvasható, amely minden olvasónak szóló 
bölcselet: „Mindenki a saját kárán tanul - de 
hasznosabb, ha a másokén.” Ez az a mód, 
ahogyan ez a könyv segédkezet nyújt az ol
vasónak.

A jelen könyv célja az, hogy bemutassa, 
miért jött divatba a kommunikáció mint stú
dium; miért történnek félreértések minden
napi érintkezéseinkben; miért nem elég egy 
idegen nyelvet grammatikailag elsajátítani; 
miért beszélnek a nők többet, mint a férfiak; 
miért gesztikulálnak az olaszok többet, mint

a japánok; miért idegesít bennünket az, ha túl 
közel állnak hozzánk. Továbbá az, hogy ne 
csak kielégítse a különböző kultúrák iránti 
kíváncsiságunkat hanem segítse is a külön
féle kultúrájú emberekkel való sikeres kom
munikációt. Teszi ezt 16 fejezeten keresztül 
az elméleti bemutatáson túl különböző kul
túrákból származó történetekkel tűzdelve, 
amelyek még érdekesebbé és élvezetesebbé 
teszik a művet. A szemléletes példák segí
tik az elméleti kérdések jobb megértését is.

Az első fejezet, amely a „Kultúra - kul
túrák” (11-27) címet viseli és az egyik leg
hosszabb fejezet, mintegy bevezetője a könyv
nek, mert megismerteti az olvasót a kultúra 
fogalmával, összetevőivel, szimbólumaival. 
Olvashatunk a látható - nem látható kultu
rális szimbólumokról, melyek közül terje
delmében és jelentőségében az utóbbi na
gyobb, mert ez adja a kultúra lényegét.

Ide sorolhatók a tér- és időkezeléshez kö
tődő viselkedési szabályok, a döntéshozatali 
mechanizmusok, a konfliktuskezelési straté
giák, a verbális és a nem verbális kommuni
káció aránya, és számos más belső norma. 
Ez az a hányada a kultúrának, amelynek nem 
vagyunk tudatában, mélyen a tudatalattiban 
működik, gondolkodás- és értékrendet kép
visel. A gondolkodás és értékrend pedig az, 
ami meghatározza a társadalom működését, 
és ezen belül is az interperszonális és társas 
viselkedést.

Hall jéghegy-modelljéről is szól ez a rész, 
amely modell szemléletesen mutatja be, 
hogy csupán egy kis hányadát látjuk a kul
túrának; ami látszik a jéghegyből, az a „kül
ső kultúra”. Ezzel szemben a „belső kultú
ra” az agy, a gondolkodás, amely vezényli a 
külső kultúrát.

A szerző szól még a hiedelmekről, az ér
tékekről, a normákról, a törvényekről, az ér
zelmekről, az attitűdökről, az elvárásokról, 
a szimbólumokról, a metaforákról, a köz
mondások, szólások jelentőségéről és a mí
toszokról is.

A „Sztereotípiák” (129-135) nevet vise
lő fejezet Allport (1954) amerikai pszicho
lógus sztereotípia definíciójával indít, mely


