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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-
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lektált rájuk. Példaként említhetjük Adolf 
Reinach német jogfilozófus munkásságát, 
aki Zur Phaenomenologie des Rechts című, 
1913-ban megjelent művében írt az úgyne
vezett „szociális aktusokról”, amelyek vala
minek a kimondása révén hoznak új helyze
tet létre. Ezekhez tartozik pl. a beszédaktus- 
kutatás klasszikusai által is sokszor példának 
választott ígéret. Amint egy ígéret kimon- 
datik, valami új lép be a világba. Elvárás je
lenik meg az egyik oldalon, kötelezettség a 
másikon.

Az első fejezetek olvasása során feltűnik, 
hogy a szerző két lényeges ponton eltér a 
magyar szakszóhasználattól. A szerző pl. a 
preszuppozíció szakszót alkalmazza, pedig 
ezt a terminust a magyar szakirodalomban 
Kiefer 1983-ban megjelent könyve óta elő
feltevésként említik. Kiefer monográfiája a 
bibliográfiában sem szerepel. A másik el
térés Goffman központi kategóriájának a 
szokásostól eltérő megnevezése, Aface-t a 
magyar nyelvű szociálpszichológiai szakiro
dalomban homlokzat terminussal magyarí
tották. (Pl. Síklaki István, A meggyőzés pszi
chológiája. Budapest, Stientia humana, 
1994.) Goffman műveinek fordításakor is 
következetesen így jártak el (Pl. Goffman, E. 
Az én bemutatása a mindennapi életben. Pó
lya, 2000.). Ezek a terminológiai eltérések 
egyébként nem vonnak le a könyv tudomá
nyos értékéből.

A könyv második részében a szerző saját 
empirikus vizsgálatainak eredményeit tárja 
az olvasó elé. A beszédaktusok kutatása so
rán Szili a nemzetközi együttműködésében 
végzett több nyelvre és kultúrára kiterjesz
tett CCS ARP kutatás tapasztalataira támasz
kodik. Ez gyümölcsöző összevetéseket tesz 
lehetővé a más nyelvekben-kultúrákban fel
tárt nyelvi viselkedés és a magyar kultúrkör
höz tartozó kísérleti személyek nyelvhaszná
lati szokásai között.

Az empirikus vizsgálat során a szerző a 
diskurzus-kiegészítő teszt módszerét válasz
totta. Ennek a módszernek az előnye az, 
hogy viszonylag könnyen létrehozható vele 
egy nagy terjedelmű adatbázis. Az összeha

sonlítás alapját képező kultúraközi vizsgá
lat során szintén ezt a módszert alkalmazták. 
A módszer hátrányai közé tartozik az, hogy 
a kitöltést befolyásolja a megkérdezettek 
íráskészsége és együttműködési hajlandósá
ga. Ennél is lényegesebb torzító tényező le
het az, hogy egy írásos kérdéssorra a meg
kérdezett hajlamos a kérdező - vélelmezett 
- elvárásainak megfelelni. így nem biztos, 
hogy pontos leírását adja annak, ahogyan ő 
a kérdőívben leírt helyzethez hasonlóan 
spontán módon cselekedne. Célszerűnek lát
szik - a vizsgálat folytatásaként - a kapott 
eredményeket más módszerrel, pl. résztve
vő megfigyeléssel nyert adatbázisok adatai
val összevetni.

Az adatközlők kiválasztása mintaszerűen 
történt: fővárosi és vidéki tanulók, ill. felnőt
tek adatai lehetővé teszik az adatállományon 
belüli több szempontból végrehajtott össze
hasonlítását. A több nyelvre és kultúrára ki
terjedő vizsgálatok eredményeinek a magyar 
adatokkal való összevetése érdekes tanulsá
gokkal szolgál. Mindennapi tapasztalataink 
alapján sejtjük, hogy hasonló nyelvi hely
zetekben másként viselkednek a különböző 
kultúrához tartozó emberek. Az eltérő stra
tégiákat a szerző kutatása szemléletesen tárja 
elénk. A nyelvi viselkedés eme eltéréseinek 
a tudatosítása - elméleti és gyakorlati szem
pontból is - nagyon fontos. A bocsánatkérés
sel kapcsolatos viselkedés összehasonlítása 
például lényeges különbségeket tár fel más 
kultúrákhoz tartozó emberek és a vizsgálatba 
bevont magyar fiatalok és felnőttek stratégi
ája között: „A felelősséget felvállaló straté
gia ritkább jelenléte... azt jelzi, hogy a ma
gyarok nem szívesen vállalják fel tetteikért 
közvetlenül a felelősséget, kiváltképpen ódz
kodnak annak egyértelmű kifejezésétől” 
(154).

Egy leíró vizsgálatnak természetesen nem 
feladata a feltárt viselkedési mintáknak szo
ciális hatékonyság alapú értékelése. Az ol
vasó azonban megjegyezheti, hogy egy em
bertársunk autójának megkarcolása után 
aligha lehet a kellemetlen helyzet rokonszen
ves és szerencsés megoldása az, ha rá hárít-
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juk a felelősséget, mondván, hogy „Miért 
ilyen hülyén állt ide”. Célszerű lenne leszok
ni erről a „magyaros” stratégiáról.

A munka értékes hozzájárulást jelent az 
interkulturális pragmatikai kutatásokhoz az
zal, hogy leírja a magyar nyelvű közösség
hez tartozó beszélők viselkedését. Az így 
nyert ismeretek felhasználhatók - mint azt 
a szerző maga is teszi - a magyar mint ide
gen nyelv oktatásában. Az idegen nyelv ta
nításában pedig jól felhasználhatók a magyar 
kultúrában használatos nyelvi viselkedés és 
a célnyelvű környezetben elvárt viselkedés 
kontrasztív összehasonlítása során nyerhető 
felismerések.

Szili Katalin könyve jól alkalmazható a 
hungarológia egyetemi alapképzésében és a 
témával (is) foglalkozó posztgraduális stú
diumokban, de olvasmányként ajánlható a 
tárgykör iránt érdeklődő értelmiségi nagykö
zönségnek is.

Huszár Agnes

Balázs Géza - Grétsy László (szerk.)
A 20. századi magánlevelek 
világa
Budapest, 2003. 279 p.

A kötet a Nemzeti Kulturális Örökség Mi
nisztériumának és az Anyanyelvápolók Szö
vetségének együttes, 2002-ben meghirdetett 
pályázatára érkezett munkák közül ad köz
re tizennyolcat.

Az elmúlt évszázad még a kézírás száza
da volt. A posta alkalmasnak tűnt arra, hogy 
- a kötet tanúsága szerint is - bármikor, bár
milyen világégésben-földindulásban eljut
tassa a léleknek ezeket a lenyomatait egyik 
embertől a másikhoz. A nyolcvanas évek ele
jén magyartanárunk még azt mondta, hogy 
sértő dolog kérvényt, levelet nem kézírással 
megírni. Ez az idő örökre letűnt. Az USA- 
ban az e-mail ellentettje, a snail-mail-nek 
(vagyis csiga-postának) nevezett hagyomá
nyos posta az abszolút konzervativizmus 
szimbólumává vált.

Ezzel a kifejezésnek az a módja is idősze
rűtlenné lett, amely még szabályokhoz tart
ja magát, ami a stílust és a tartalmat (hogyan 
és mit) illeti, de az is eltűnik ezzel, ami már 
túlmutat egy levélen: a várakozás és az öröm, 
hogy ránk szánta valaki az idejét, amikor 
megfogalmazta gondolatait, borítékba tette, 
és hóban-esőben elgyalogolt vele a postára, 
hogy aztán már ő várjon visszajelzést tőlünk.

A kötet csak egy szeletét mutatja be mind
azoknak a leveleknek, amelyeket a XX. szá
zadban nagy számban küldtek egymásnak az 
emberek. Több okból is tanulságos olvas
mány e kötet: mintaként szolgálhat arra, 
hogy ha írásban kell valamit megfogalmaz
nunk, akkor azt nem mindig célszerű a néma 
dialógusok stílusában tenni, azaz úgy, mint
ha néma párbeszédet folytatnánk az éppen 
csak jelen nem lévő beszélgetőtárssal (ilyen 
néma dialógus manapság az e-mail). Minta 
arra, hogy ha kézzel, tehát lassabban írunk, 
akkor van időnk megformálni a gondolata
inkat, akaratlanul is választékosabban fejez
zük ki magunkat, kortól, nemtől, státusztól 
függetlenül. Az is ott lappang a kötet felidéz
te gondolatok között, hogy a szó elszáll, az 
írás megmarad. Mindannyiunkban ott mo
toszkál a gondolat, amikor papírra vetünk 
valamit, hogy vajon hányán fogják még ol
vasni kócos, rendetlen gondolatainkat? S ha 
elfogadjuk Illyésnek azt a megjegyzését, 
hogy minden törött mondat egy-egy ablak, 
amelyen keresztül egy-egy törött gondolat
ra látni, akkor, ha nem is tudatosan, de mind
annyian törekszünk arra, hogy az utókor is 
épnek, egésznek lássa gondolatainkat, lel
künk tükrét. Ehhez kívánkozik még az írás 
külalakjára vonatkozó gondolat: a szépírást 
siratni lehet ugyan, de feltámasztani aligha.

Pedig az, hogy még csak nem is törek
szünk mások számára olvashatóan írni, 
nagyon szomorúan tanúsítja, mennyire be
csülünk másokat: nem divat másokkal fog
lalkozni, azzal sem, hogyan értik meg a gon
dolatainkat. Kifejezzük magunkat, ahogy 
éppen akarjuk, vagy ahogy ép sikerül, min
denki más pedig igyekezzen, ha érteni akar 
valamit. Megjegyzem, ugyanez a nemtörő-


