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XIII. században született novelláskötet, ^No
vellino hűen tükrözi kora megszólítási for
máinak az alkalmazását. Pontos információ
kat kaphatunk belőle a lovagok, kereskedők, 
parasztok, vándorok, koldusok, különböző 
mesterségeket űzők, falusi és városi lakosok, 
nemesek és egyszerű emberek megszólítási 
formáiról. Wallendums Tünde a messere, ser, 
sere, sire, signore, domine, maestro, cava
liere, madonna, donna, dama, buona femina, 
monsignore, padre, figliuolo mio, compagno 
mio, uomo megszólítási formákat tárgyalja 
részletesen.
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Az interkulturalitás, az interkulturális kom
munikáció manapság olyan divatszavak, 
amelyek nem hiányozhatnak a magukra va
lamit is adó felsőoktatási intézmények egyi
kének tudományos profiljából vagy oktatá
si kínálatából. De mit is kell valójában érteni 
interkulturális kommunikáción, interkultu
rális vizsgálatokon, azok tárgyán, illetve tar
talmán?

Földes Csaba, a Veszprémi Egyetem ger
manista professzora Interkulturelle Linguis
tik című kismonográfiájában nem arra tesz 
kísérletet, hogy ezeket a kérdéseket globáli
san és végérvényesen megválaszolja, hanem 
az interkulturalitás problematikáját nyelvé
szeti oldalról megközelítő alapkérdéseket 
fogalmaz meg, illetve egy általa javasolt in
terkulturális nyelvészet - mint új diszciplí
na - lehetőségeiről és esélyeiről értekezik.

A tanulmány tehát egyfajta, ún. interkul
turális nyelvészetnek, illetve tágabban az in
terkulturális vizsgálatoknak az elméleti hát
terét, jelenlegi helyzetét taglalja, a tárgy, a 

tartalom, a definíció, a terminológia proble
matikáját, valamint rendszerbe foglalásának 
lehetőségeit veszi szemügyre. Megkíséreli 
meghatározni annak nyelvtudományági 
irányvonalait, továbbá igyekszik rávilágíta
ni a nyelv és a kommunikáció kulturális as
pektusaira és hangsúlyozza ezen aspektusok 
kutatásának fontosságát.

A szerző a kultúra és az interkulturalitás 
kulcsszavakból indul ki, amelyek a mai tu
dományos gondolkodásban fontos - mint 
mondja - „kódszavak”. A kultúra fogalmá
nak nyelvtudományi aspektusáról szólva 
megállapítja, hogy a kultúra fogalmát az ál
talános nyelvtudomány és a germanisztika is 
különbözőképpen határozta meg. A kultúra 
mint kulcsfogalom nyelvtudományi megkö
zelítésében Földes először a diakrón nyelvé
szeti vizsgálatokra tér ki. Kiemeli a W. Hum
boldt által képviselt nyelvfilozófiai irányza
tokat, valamint Weisgerber energetikai 
nyelvfelfogását. Majd Bopp és Grimm mel
lett Paul reflexiója következik, aki szerint a 
nyelv nem más, mint kultúra-tudomány. 
Frings kultúrföldrajzi és kultúrmorfológiai 
kutatásai is említésre kerülnek, amelyek Paul 
munkáin alapulnak. A történeti jellegű vizs
gálatok szintetizálása mellett a szerző a szin- 
kón leírásokat is részletesen taglalja. Először 
Fillmore „Scenes-and Frames”-elméletére 
tér ki, majd az aktuális kutatások kognitív 
irányultságára az ún. cultural-schema-the- 
ory-t hozza példának. Az orosz etno-pszi- 
cholingvisztika képviselőjének, Szorokin- 
nak az ún. lakúna-elmélete Földes szerint 
használható módszereket szolgáltat az inter
kulturális kutatások számára az adott kultú
ráktól függő potenciális kommunikációs 
problémák pontos meghatározásához, leírá
sához és tipologizálásához.

A tudománytörténeti fejtegetések kapcsán 
kiderül: a nyelvek és kultúrák speciális szim
biózisával csak néhány éve kezdtek el inten
zívebben foglalkozni a nyelvtudományban, 
néhány nyelvész még az interkulturális pers
pektíva létjogosultságát is megkérdőjelezi, 
bizonyos irányzatok pedig tudatosan kire
kesztik a kulturális tényezőket.
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Az interkulturalitás-kérdés hátterének, a 
problematika eredetének vizsgálata után 
több német és nem német nyelvű szerző in
terkulturális germanisztikával, a nyelvtu
domány és kultúrtudomány kapcsolatával 
foglalkozó elméletét elemzi, és arra a megál
lapításra jut, hogy az utóbbi 30 évben kia
lakultak ugyan interkulturális célzatú kuta
tási irányzatok, azonban az interkulturális 
nyelvészetet egyik szerző sem akarja a nyelv
tudomány önálló részterületének tekinteni, 
inkább csak kutatási irányzatnak.

A szerző elemzései során teljességre tö
rekszik, így figyelmét nemcsak tudományos 
publikációkra fordítja, hanem megvizsgálja, 
hogy a felsőoktatásban van-e nyoma inter
kulturális nyelvészeti stúdiumoknak. Meg
állapítja, hogy a nemzetközi felsőoktatásban 
egyre inkább felbukkan egyfajta „cross-cul
tural lingustics”, azonban hiányoznak ezzel 
kapcsolatban az összefüggő, átfogó definí
ciók és elméletek.

Földes egy újabb, önálló fejezetben vázol
ja fel az inter-, illetve transzkulturális nyel
vészet körvonalait, valamint rendszerbeli el
helyezésének kérdéseit taglalja. Mint írja, az 
interkulturális nyelvészet címszó kapcsán 
különösen a német nyelvű szakirodalomban 
sok az ellentmondás és a tisztázatlan kérdés. 
Rámutat, a fogalmi és terminológiai állo
mány igen sokrétű és bonyolult és egy „inter
kulturális nyelvészet” státusának meghatáro
zása sem problémamentes. El kell gondolkod
ni azon is, hogy autonóm tudományágnak 
tekinthető-e.

A megcélzott tudományág tárgykörét ille
tően is még tisztázásra vár, hogy milyen te
rületekre vonatkoztathatók a kutatásai és mi
lyen témákban illetékes. A tárgykör kérdé
se mellett a szerző részletesen foglalkozik 
egyfajta interkulturális nyelvészet definiálá
sára irányuló próbálkozásokkal is. A vizsgált 
definíciókat többek között azzal egészíti ki, 
hogy a kultúrkontraszt jelensége mellett ér
demes lenne foglalkozni a nyelvek és kultú
rák kapcsolatainak dimenziójával is. Szük
séges lenne továbbá a nyelvi és kulturális 
átfedéseket és az átfedési helyzeteket is le

írni. A kultúrák nem zárt, homogén entitá
sok, hanem nyílt szabály-rendszerek, ame
lyek egymást kölcsönösen meghatározzák, 
egymásközti kommunikációra épülnek és ál
landóan változnak.

Mindezek alapján a szerző következőkép
pen összegzi az általa körvonalazott interkul
turális nyelvészet definícióját: olyan kutatási 
irányultságot ért rajta, az abból eredő elmé
leti és gyakorlati eljárásokkal együtt, amely 
egyrészt a rendszernyelvészeti, másrészt fő
ként pszicho-, szocio-, pragma- és kontakt
lingvisztikai, illetve nyelvpolitikai megköze
lítések kombinációja. Ezek a vizsgálatok 
nyelv- és kultúrakülönbségekre, kultúrákat 
átfogó kommunikációra és az idegenséghez/ 
mássághoz való nyelvi-kommunikatív viszo
nyulásra irányulnak.

Földes rávilágít, hogy az interkulturális 
nyelvészet tartalmi kérdései szintén nem 
egyértelműen tisztázottak. A vizsgált véle
mények kapcsán a szerző hangsúlyozza a 
pragmatika és a szemantika fontosságát, ki
egészítve azzal, hogy a frazeológiát és a me
tafora-kutatást is figyelembe kell venni. 
Ugyanis a frazeologizmusok olyan „kulturá
lis jelek”, amelyek sűrített formában tükrö
zik vissza egy nyelv-, illetve kultúrközösség 
érték-, gondolkodási és értelmezési rendsze
rét. Földes szerint az interkulturális nyelvé
szet ígéretes kutatási területét képezhetik az 
interkulturális kommunikáció különböző 
változatai, pl. a nyelvi-kommunikatív visel
kedés értékelése, saját, illetve idegen kultú
rával kapcsolatos sztereotípiák különböző 
megítélése vagy különböző kulturális ta
pasztalatok. Ezenkívül a nyelvprodukció és 
recepció kérdésköre is egy interkulturális 
nyelvészet feladatkörébe tartozik. További 
központi témája a nyelv és kommunikáció 
szerepének vizsgálata az idegenség/másság 
értékelésében, az idegenség-kutatásban. A 
szerző itt a Jung-féle xenológia-nyelvészet- 
re is hivatkozik. A nyelvi és a nyelvileg köz
vetített identitás problematikája szintén 
aktuális kérdés lehet egy interkulturális nyel
vészet számára. Ezzel kapcsolatosan gya
korlati példaként idézi a szerző pl. Vlagyi-
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mir Kaminert, a németországi orosz írót, aki 
a fenti probléma kapcsán így nyilatkozik: 
„Magánemberként orosz vagyok, foglalko
zásom német író. A siker megerőltető. A 
Goethe-Intézet mint német kultúrnagykö- 
vetet küld el a világ különböző pontjaira, az 
oroszok azt akarják, hogy az orosz kultúrát 
népszerűsítsem, a zsidó szervezetek pedig 
mint zsidó írótól várnak el tőlem nyilatko
zatokat” (p. 50).

A szerző levezeti, hogy a fordítás- és tol
mácsolás-tudomány úgyszintén releváns egy 
interkulturális nyelvészet számára. Különö
sen érdekes lehet, ha ún. „high-,, vagy „low- 
context”-kultúra közötti közvetítésről van szó.

A koherens interkulturális nyelvészet ki
munkálásához még homogén terminológiai 
háttér is szükséges. Interkulturalitás kapcsán 
ugyanis abból a „hagyományos” szociokul
turális helyzetből szokás kiindulni, hogy két 
egymástól különböző nyelv és kulturális 
rendszer interakciója áll fenn, vagy pedig, 
hogy egy nyelvet vagy kultúrát egy másik 
perspektívájából vizsgálunk. A szerző itt arra 
hívja fel a figyelmet, hogy más a kiindulási 
helyzet például a német mint kisebbségi 
nyelv esetében Közép-Kelet-, Kelet-, vagy 
Délkelet-Európában, ahol a két- vagy több
nyelvűség különböző esetei a jellemzők. 
Földes szerint olyan terminusra van szükség, 
amely pontosan jelöli ezt a jelenséget is. Ez 
lehetne a transzkulturális nyelvészet fogal
ma, amely az interkulturális nyelvészet kü
lönleges esete.

A szerző a továbbiakban a multikultura
litás, az interkulturalitás és a transzkultura
litás koncepcióját vizsgálja. Mint írja, az 
utóbbi évtizedekben egyre gyakrabban hasz
nálják a multikulturális, illetve az interkul
turális terminust, amelyek a különböző kul
túrák egy társadalmon belüli együttélésének 
problémáit fejezik ki. A transzkulturalitás 
terminus számos társadalom tényleges mai 
helyzetére utal, ahol különböző kulturális 
rendszerek különböző okok következtében

egymással szimbiózist alkotnak, így a „sa
ját” és az „idegen” megkülönböztetése egy
mástól gyakran alig vagy egyáltalán nem le
hetséges.

A szerző zárszavában hangsúlyozza, hogy 
az interkulturalitás fogalmának az elmélet
alkotásban és a kutatási gyakorlatban egy
aránt döntő szerepet kell szánni. A tanulmány
ban tárgyalt fogalmak, terminusok, koncep
ciók tudományelméleti kontúrjai azonban 
még mindig nem rajzolódtak ki végérvénye
sen. így a tanulmány szándéka nem az, hogy 
minden nyitott kérdést megválaszoljon, ha
nem sokkal inkább körvonalazni igyekszik 
a téma topográfiáját, megpróbál fehér foltok
ra rámutatni és vitára érdemes csomóponto
kat feltérképezni. Mindehhez a nyelvhez és 
a kommunikációhoz való viszonyulás teljes 
körű újragondolása szükséges.

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a 
nagy precizitással készüli tanulmány számos 
tisztázatlan kérdésre világít rá az interkul
turalitás problematikája kapcsán. Sikerült 
kimutatnia, hogy hiányos, ill. ellentmondá
sos az eddigi konceptualizáció, hiányoznak 
az összefüggő, átfogó definíciók, elméletek, 
eszköztárak. Meglehetősen bonyolult a fo
galmi és terminológiai háttér. Az interkul
turális nyelvészet tárgy kijelölése is elvég
zendő, státusának meghatározása sem prob
lémamentes. A fent leírtak ellenére vagy 
éppen azok miatt a szerző szerint az inter
kulturális nyelvészet izgalmas kutatási terü
letnek ígérkezik, amely nem lebecsülendő 
potenciállal rendelkezik; ehhez fogalmazott 
meg releváns javaslatokat. Azonban (Földes 
szerint is) részben hiányoznak még azok az 
előmunkálatok, amelyek hozzájárulhatná
nak az interkulturális nyelvészetnek mint 
önálló diszciplínának definiálásához, illetve 
megszilárdulásához. Nem véletlen tehát, 
hogy a szerző sem „az” interkulturális nyel
vészetről, hanem „egyfajta” interkulturális 
nyelvészetről beszél.

Patay Adrienn


