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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
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szerint ez a fogalom nem más, mint egy em
bercsoportra vonatkoztatott általánosított 
hiedelem. A fejezet ismerteti a pozitív és ne
gatív sztereotípia, a diszkrimináció, az auto- 
sztereotípia és heterosztereotípia, a szocio- 
típia fogalmait. Hidasi Judit felhívja figyel
münket arra, hogy a probléma akkor adódik, 
amikor egy kultúrára vetített sztereotípiát 
kritika és kivétel nélkül az adott közösség 
valamennyi tagjára vonatkoztatunk. Ilyenkor 
ugyanis megfeledkezünk azokról az egyéni 
különbségekről, amelyek bármely kultúra 
egyedei között létezhetnek. Vagyis a baj az, 
ha eleve prekoncepcióval közeledünk vala
kihez, mert ebben az esetben az egész inter
akciónkat befolyásolni és korlátozni fogja a 
tudatunkban élő kép.

A „Kulturális sokk” (135-143) című rész 
olyan folyamatként definiálja ezt a fogalmat, 
melyet akkor élünk át, amikor interkulturális 
közegbe kerülünk, és az interkulturális inter
akció során átéljük ezt az élményt. A kultu
rális sokk rendszerint annál nagyobb mérté
kű, minél nagyobb a kulturális különbség a 
megszokott és a befogadó környezet között. 
Ennek oka az, hogy kulturálisan minél távo
labbi a közeg, annál több megszokott jel és 
jelzés válik érvénytelenné. Ezért a kezdeti 
időkben „kapaszkodók” híján a talajvesztett- 
ség érzése tölti el az idegent, ami fizikai vagy 
lelki panaszokhoz vezethet.

Janet Bennett tanulmánya alapján ismere
tes, hogy bizonyos fajta kulturális sokkot 
élünk meg, valahányszor új társadalmi kö
zegbe kerülünk. A legnagyobb próbatételt 
pedig a külföldi közegbe való kerülés jelen
ti, melynek sorrendje: a megszokott kapasz
kodók elvesztése; a személyközi és társas 
kommunikáció diszfunkcionálása; az iden
titáskrízis.

„Az interkulturális ismeretek elsajátítha
tósága és jelentősége” (159-163) címmel ír 
Hidasi Judit az interkulturális ismeretek ok
tatásának és elsajátításának számos formá
járól; ilyenek az előadások, a „kommuniká
ciós balesetek”, az esettanulmányok, a sze
repjátékok. A választást meghatározza az, 
hogy mennyi idő áll rendelkezésre; kik szá

mára történik az oktatás; milyen céllal tör
ténik az interkulturális ismeretek elsajátítá
sa; milyen a célcsoport háttértudása; van-e 
mód osztálytermi foglalkozásra vagy a táv
oktatás az egyetlen lehetőség; hogy mekko
ra a célcsoport.

A kötetet az irodalomjegyzék zárja, amely 
öt oldalon keresztül listázza az angol, japán 
és magyar nyelvű elméleti műveket és a ku
tatási eredményeket tartalmazó szakirodal
mat.

Bajzát Tünde

Szili Katalin
Tetté vált szavak
A beszédaktusok elmélete 
és gyakorlata
Tinta Tankönyvkiadó: Budapest, 
2004. 192 p.

Szili Katalin könyve az első magyar nyelven 
született monográfia a beszédaktusokról. Er
ről a témáról eddig csak Austinnak és tanít
ványainak klasszikus írásait olvashattuk magyar 
fordításban, a magyar nyelvre és kultúrára 
vonatkozó kutatásokról pedig folyóiratcik
kekből szerezhettünk ismereteket. Hézagpót
ló munka megjelenésének örülhetünk tehát. 
A bevezető fejezetek tömören összefoglalják 
a kérdés kutatásának történetét. A könyv má
sodik része a szerzőnek magyar nyelvű kö
zösségben végzett kutatásáról számol be né
hány pragmatikailag értelmezhető helyzet 
során alkalmazott stratégia és az alkalmazott 
nyelvi eszközök leírásával. A vizsgálat fóku
szába a kérés, visszautasítás, a bocsánatké
rés és a bók fogadása került.

Az első három, elméleti igényű fejezet szisz
tematikusan áttekinti a beszédaktus kutatá
sának történetét. A szerző a tudománytörté
neti ismertetést az Austin előadásaiban fel
vetett gondolatokkal kezdi. Ezen a ponton az 
olvasónak némi hiányérzete támad. A jog
gyakorlat sok száz éve ismeri a valaminek 
kimondása révén létrejövő állapot változást, 
pl. szerződés, esküvés. A jogelmélet is ref-


