
A
264 oldalas könyv 15 fejezetbõl
áll, amelyek témakörök szerint tár-
gyalják a nyelv és kultúra viszo-

nyának elméleti hátterét, a kulcsfogalmak
meghatározását és ezek gyakorlati jelen-
tõségét. A témakörök a kulturális tudatos-
ságtól a kultúra dimenzióin át az interkul-
turális kommunikációig és az integrált
nyelv- és kultúratanításig számos terüle-
tet felölelnek. Az olvasmányos stíluson
kívül szemléletes ábrák, részletes tárgy-
mutató és gyakorlatias, nyelvórákon bár-
mikor alkalmazható feladatok és játékok
leírása teszi könnyen érthetõvé és prakti-
kussá a könyvet.

„Mi a férjemmel sajnos nem beszélünk
idegen nyelveket, de a fiam évek óta tanul
angolul, a lányom pedig két éve gyûri a né-
metet. Ennek ellenére egyikük se tudott raj-
tunk segíteni, amikor nyáron bajba kerül-
tünk külföldön. Valamit motyogtak az or-
vosnak és az autószerelõnek, de a válaszo-
kat már általában nem értették, vagy félre-
értették. Ugyanez volt a helyzet a családdal,
akiknél laktunk. Rengeteg kellemetlen és
zavaros helyzet alakult ki, és azt hiszem,
néhány segítõkész embert sikerült is meg-
bántanunk akaratunk ellenére. Hát kérdem
én, mit tanulnak a gyerekeink az iskolában?
Hogyan tanítják nekik a nyelveket?”

Hányszor hallunk hasonló panaszokat?
Hányszor halljuk és tapasztaljuk, hogy va-
laki letesz egy nyelvvizsgát és utána kül-
földön kudarcot vall, nem boldogul a
nyelvtudásával, legalábbis nem annyira,
amennyire ezt jogosan elvárja magától egy
sikeres nyelvvizsga után? Annak ellenére,
hogy az illetõ esetleg nyelvileg nagyjából
helyesen fejezi ki magát, mégis rosszkor,
rosszat mond, esetleg nem a megfelelõ stí-

lusban, nem az elvárt módon és idõben
tesz szóvá valamit. Lehet, hogy amit õ ud-
varias kérésnek szánt, az durva felszólítás-
nak tûnik. Az is elõfordulhat, hogy a siker-
telen kommunikáció oka az értékrendek
eltéréseire vezethetõ vissza, vagy egysze-
rûen viselkedési, attitûdbeli vagy akár öl-
tözködési különbségek eredménye. Holló
Dorottya könyve abban segíti a nyelvtaní-
tást és a nyelvtanulást, hogy alaposan,
részletesen és rendszerezetten világít rá a
sikeres interkulturális kommunikáció tit-
kaira. Felhívja például a figyelmet az elen-
gedhetetlenül fontos „kisbetûs” kultúra
megismerésére, azaz a mindennapi élettel
kapcsolatos kulturális ismeretek elsajátítá-
sára csakúgy, mint a kommunikációs, in-
terperszonális és elemzõ készségek fej-
lesztésére és a megfelelõ attitûdök kialakí-
tására. Teszi mindezt úgy, hogy a tudomá-
nyos pontossággal meghatározott alapfo-
galmak és a vonatkozó szakirodalom be-
mutatása után minden fejezetben gyakor-
lati tanácsokat, elgondolkodtató és megvi-
tatandó kérdéseket és nyelvórákon jól al-
kalmazható játékötleteket is ad.

Az elsõ három fejezet a kultúra és a kom-
munikáció fogalmát definiálja, rávilágítva
többek között arra, hogy a „nagybetûs” kul-
túra tanulása, vagyis a civilizációs ismere-
tek elsajátítása nem elég a kultúrák közötti
sikeres párbeszédhez. A szerzõ ezekben a
fejezetekben elemzi a kulturális tudatosság,
a viselkedéskultúra, a szövegkezelés, az
etnocentrizmus, az etnorelativizmus és a
nonverbális kommunikáció meghatározása-
it is. Elõrevetíti, hogy a kommunikációra
rengeteg kulturális tényezõ hat, amelyeket a
késõbbi fejezetekben részletesebben is be-
mutat és elemez.
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Értsünk szót!
Kultúra, nyelvtanítás, nyelvhasználat

Holló Dorottya nemrégiben megjelent hiánypótló könyve bemutatja a
kulturális ismeretek és készségek szerepét az idegen nyelvi

kommunikációban és feltárja az interkulturális kompetencia
fejlesztésének lehetőségeit a nyelvoktatásban.
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Kritika

A negyedik fejezet arra hívja fel a figyel-
met, hogy az idegen nyelv elsajátításának
részeként szükségünk van a célnyelvi kul-
túra megismerésére, amit kutatásokon ala-
puló tipológiák, vagyis általánosítások se-
gítségével könnyen meg is tehetünk. Ez a
fejezet részletesen bemutatja a kulturális di-
menziókat, a kis és a nagy hatalmi távolsá-
got tartó kultúrák leírásától a teljesítmény-
és a tekintélyorientált kultúrák ismertetésén
át a monokronikus és polikronikus kultúrák
meghatározásáig. Az elõbbi példáknál ma-
radva, ha megtanuljuk és megértjük azt,
hogy a célnyelvi kultúrában gyakran köz-
vetlenebbnek tûnik a viszony fõnök és be-
osztott vagy tanár és diák között, hogy a tel-
jesítmény általában fontosabb, mint a tisz-
telet formális kifejezése és az elvárások azt
diktálják mindenkinek, hogy egyszerre
több dologra is képes legyen összpontosíta-
ni, akkor máris tudatosabban és felkészül-
tebben fogunk kommunikálni a célnyelvi
kultúrában és valószínûleg a félreértések
számát is csökkentjük.

Míg az elõzõ fejezetben leírt kulturális
dimenziók általánosításai hasznosak a ta-
nulási folyamatban, a negatív sztereotípiák
és elõítéletek nagyon károsak az interkul-
turális kommunikáció során. Az ötödik fe-
jezet arról szól, hogy az általánosításokkal
természetesen óvatosan kell bánni. Holló
Dorottya számos ötletet ad arra, hogy ho-
gyan hívhatjuk fel a nyelvtanulók figyel-
mét a bennünk rejlõ sztereotípiákra, az
elõítéletek veszélyeire, és hogyan nevel-
hetjük õket a nyelvórán interkulturális nyi-
tottságra és objektivitásra.

A hatodik és a hetedik fejezet az interkul-
turális kommunikáció szociolingvisztikai,
illetve pragmatikai vonatkozásaival foglal-
kozik. A szerzõ a társadalmi és nyelvhasz-
nálati konvenciók egymásra hatásának
vizsgálatát, valamint a nyelvhasználó és a
szituáció hatásának elemzését a nyelvi ele-
mek jelentésére rengeteg szemléletes példá-
val illusztrálja. A nyolcadik fejezetben pe-
dig a nonverbális kommunikáció különbö-
zõ területeivel ismerkedhetünk meg. Idetar-
toznak többek között a hanglejtés, testtar-
tás, szemkontaktus, öltözködés, valamint az
idõ-, a tér- és a távolságkezelés kulturális

különbségei, amelyek ismerete sok félreér-
téstõl mentheti meg a más kultúrák képvi-
selõivel kommunikáló nyelvtanulókat.

Az interkulturális kommunikációról és
az interkulturálisan kompetens beszélõrõl
szól a következõ (kilencedik) fejezet. Kü-
lönös hangsúlyt helyez a szerzõ azoknak a
tanulási, kapcsolatteremtõ, elemzési és ér-
telmezési készségeknek és a nyitott, elfo-
gadó, rugalmas és empatikus tulajdonsá-
goknak a bemutatására és gyakoroltatásá-
ra, amelyek elengedhetetlenül szüksége-
sek ahhoz, hogy nyelvtanulóinknak több
esélye legyen a sikeres kommunikációra.

A tizedik fejezet a kultúra tanulásának
gyakran göröngyös útját mutatja be. Ter-
mészetes, hogy a célnyelvi kultúra elõször
izgalmasnak, sõt egzotikusnak tûnik, de
azt is meg kell értessük a nyelvtanulókkal,
hogy haladó nyelvhasználóként is érheti
õket kulturális sokk, ha kulturális ismere-
teik, interkulturális készségeik és attitûdje-
ik még nem annyira fejlettek, mint nyelvi
kompetenciájuk.

Míg a tizenegyedik fejezet visszatér az
interkulturális készségek és attitûdök fej-
lesztésének részleteihez, a tizenkettedik
már az integrált nyelv- és kultúratanítás
tervezésével foglalkozik. A tanmenet át-
gondolása, a célok könnyebb megfogal-
mazása és az óratervezés megkönnyítése
érdekében a szerzõ kiváló táblázatokban
illusztrálja a nyelv- és kultúratanítás ösz-
szefonódási lehetõségeinek sorát.

Annak ellenére, hogy ma már a legtöbb
használatban lévõ idegen nyelvi tan-
könyv – kisebb vagy nagyobb mértékben
és mélységben – foglalkozik a kultúra ta-
nításával, a nyelvtanárok gyakran csak a
nyelvtani szerkezetek ismétlésére és a
szókincs bõvítésére használják ezeket az
olvasmányokat és feladatokat. Holló Do-
rottya a tanári szerepek változásáról, a ta-
nár folyamatos kultúratanulási folyama-
táról és a kulturális tartalmú tananyagok
és kiegészítõ anyagok jobb felhasználásá-
ról is nagyon sok hasznos tapasztalatot
oszt meg az olvasóval a tizenharmadik és
tizennegyedik fejezetekben.

A könyv utolsó fejezete tárgyalja a nyel-
vi és a kulturális tudás értékelésének ne-
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hézségeit és lehetséges megoldásait. Fel-
hívja a figyelmet arra is, hogy a nyelvi
kompetencia szinte minden eleme kulturá-
lisan is determinált és ezért a kettõt nem is
mindig lehet külön mérni. Míg az
országismereti tudás nagyrészt objektíven
értékelhetõ, a viselkedéskultúrát, a kultu-
rális készségeket és a vizsgázó attitûdjeit
nehéz szubjektivitás nélkül mérni. Ennek
fényében Holló Dorottya a folyamatos ér-
tékelésre és önértékelésre is konkrét példá-
kat és javaslatokat ad.

A már gyakorló és a leendõ tanárok, a
tanárképzõ és kommunikációs szakembe-

rek, illetve az idegen nyelveket szeretõ, tu-
datos nyelvtanulók és nyelvhasználók ren-
geteg hasznos ismeretre tehetnek szert és
sok „Jé, ez tényleg így van!” rádöbbenés-
ben lehet részük Holló Dorottya Értsünk
szót! címû könyvének olvasása során.

Holló Dorottya (2008): Értsünk szót! Kultúra, nyelv-
tanítás, nyelvhasználat. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lázár Ildikó
ELTE, BTK, Angol Nyelvpedagógia Tanszék
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A Gondolat Kiadó könyveibõl
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