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DANK6 LAszLo

Szem6lyes
kommunik6ci6
interkul tur6l is
kontextusban

A rilcrcss6g l6tt6lsl0 a mlndennapi l- fogadhar6nak l6iszik az a n6zet, misz€rint, ha a mindennapi6let-
6lctt€n, d0 azakmai. iizlcti F ben ilyen zavaros lehet az informeci66raml6s, akkor mennyiv€l

tcvakarys6oilnl roin ir, h0Cy E bonyolultabb ez az tizleli, killondsen pedig a nemzetkdzi ilzleti
helyes 6s hal6kony l0mmunikici6t 6letben, ahol esetleg nem csupan v6letlenszeri zajok, de szandekos

lolytassunk vagyis a meril lal zavares, megt6vesz6s is eldiordulhat. (l ebra)
s lshet6 le0lontosablan azt hallia, A nemzetkdzi kommunikaci6t az a kdr[lm6ny teszi sajAtossa, hogy a
a s0, olvassa, amit suand6kunkban "kuld6' 6s a ,,fogad6" nem ugyanabban a kulluralis kdrnyezetben van
illt kordld r0lc. tihez c$etenk6nt llyenkor a zavarok a kdvetkez6 okokb6l l6phetnek fel:

nokiink i8 toyrbti li€geszitf . nyelvi k0l6nbdz6s6gek,
iclz6ssket kell liildeniink, ill€tvo . elt6r6 gazdasegi feilettsCgi szintek,

tdrokodn0fll lell a ,,zai$zint" . izl6sek 6s v6lemenyek,
c$6kkont6s6re, i00y €leriiit . m6dia megk6zelfthet6s6ge,
a $z6nd6l0lt 6s tanylelcscn a hatalom 6s ellen6z6s az 6rt6kesil6si csatornaban,

6delm0z0tl ilze0ct a helyi disztribitorok 6s oriedaci6juk stb.
val6$otadalmdnal lehctd A kommunikeci6 l6trej6tte 6rdek6ben a kuld6nek kell ismernie a
lcotelieseib egyb0ss6s6t. vev6 kulturalis kdrnyezet6t, hogy hidat tudjon epiteni tel6.

A t6rgyabstechnika, amely a maftetingkommunikacj6 (szem6lyes
meggy6z6s, ehdas) 6s az iizleti kommunik6ci6 (tArgvalAs, prezenl6ci6)

Kii d6 > K6dobs Dek6dol6 + Foqado
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c6l 6s eszkdzrendszer€ben egy-
arent elhelyezhet6, hozzasegit ben-
nrlnket a sikeres 6s €redm6nyes
ttgyal6s el6k€szit6s€hez es meg-
val6sftaMhoz. Uzlotembe*6nt
ugyanis fel kell keszillnrlnk a sze-
melyes taHlkozasra 6s kommunike-
ci6ra, amelyet alkalmank6r intor-
kulturals kornyezetben val6situnk
meg. Eppen ez6rt hasznos, ha is-
merjrlk tirgyal6partneriink tolk6-
sz0ltseg6t, es a, is, hogy rlzene-
trinket milyen "kulturalis sz0r6n"
fogja Atengedni, mik6nt fogja 6rtel-
mezniazokat. A kulhfals sokszin -
s€gb6l adod6 6s a kommunikAci6s
neh6zsegekben 6s 6i6krendbeli eF
t6r6sekben megnyituenub probld
mAkkal, az [n. interkufturalis ma*e
ting {across cultures marketing)
foglalkolk [2]. (2. 6bro

Jelen tanulmAny a szem6lyes
kommunik6ci6 intelkulturiilis k6r-
d6skdr6n belill a szo'vegkdrnyezet,
a geszfusok 6s arckifeiez6s€k sz+
rep6t, n6h5ny fontosabb probbma
(etno@ntizmus, sztereotipiak, seli
shoc*), valamint a hatekonyseg ja-
vitasenak lehet6s6geit vizsg6lja.

A VERBALIS
KOMMUNIKACI6
Es A SZ6VEGKORNYEZET
SZEREPE

A nyelvnek fontos r6sze van a
kommunik6ci6ban, mert az nagyresz vil6gos, 6s
ez6rt kdnnyebben megkdzelithetd a tudat szemera.
Ebb6lk6vetk6zik azonban, hogy a kultorAk kozti kom-
munikeci6ban el6fordul6 f6lre6rt6sek legl6bb (ber
nem az egyedrlli) okoz6i a nyelvi kr.llonbs6gek. Ahol a
k6dohsi-dek6dol6si folyamatban l6v6 kuldnbs6geket
elhanyagoljAk a besz6l6k, ott ezek lennmaradnak az
eg6sz k6lcs6nhatasi folyamatban, 6s ahelyett, hogy
eliinnenek, m6g jelent6sebb6 valnak, m6g akkor is,
ha az emberekjobban megisme*ednek egym6ssal.

Az els6 megkrildnbddet6s a nyelvi alapi kommu-
nikAci6ban, hogy a besz6l6 Altal kiilddtt ilzenolek vi-
l6gosak, azaz sz6 sze nt lehet azokat 6rteni, 6s nem
sz[ks6gszeden kell sz6vegkdrnyezetbe helyezni. A

'szdvegkdrnyezetbe helyezni' kif€jez6s arra utal,
hogy ami sz6 szerint elhangzott, azt a szdvegkdrnye-
zotben l6v6 utasftesok figyelembev6tel6vel valahogy
et kell6rtelmezni, k0ldn6sen a bosz6l6 kufturelis sz6-
vegkdrnye2et6ben.

A kifejez6seknek 6s szavaknak egy nyelvben
(nagyjeb6l) pontos jelent6siik van, de logalebbis fel
t6telezzrik, hogy a szavaknak 6s kombin6ci6iknak
van jelenl6silk, 6s a hallgat6 vilagos rizenetet kap a
besz6l6t6l. Ez a felt6telez6s megkim6l minket att6l az
id6h0z6 feladatt6l, hogy 6lland6an ellen6rizzLik,
hogy a fogadott rjzenet ugyanaz-e, mint az elkiilddtt.
A kommunik6ci6s mechanizmus azonban m6o itt is
sok elemb6l 6ll:

a kolidldi lehel6s6gek iel srnerese
a kijls6 komyezeftel va 6 osszehango as

kockl'aimenedzseEs

a knlpiacok kulturels iegyeinek, elter€seinek izssd ala
az elt6r6s€khez, saialossAsokhoz val6 il eszked€s

d0.leseinkr6l a k! lu.alis lavo sag f gyerembe vebb
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. [,169 a l6leg sz6beli tersalg6snal is az i.]zenet egy
r6sze nem sz6beli: gesztusok, hanglejt6sek, visel-
ked6s stb. Tudni kell, hogy miryen m6rt6kben ke-
veredik a nem sz6beli (hallgat6lagos) Uzenet a
sz6ban kif eiezett 0zenettel.

. A kommunikeci6ban m0kddik a visszaielz6si me-
chanizmus, amelysegits6g6vel igazolni 6siavitani
iehet az Lizenetek tiszasagat. Sok kultirAban a
kommunikaci6s folyamat pontossaget ki1l6nb6z6
m6don ellen6rzik: ism6tl6ssel, etfogalmazessal,
megszakitassal stb-

. Legt6bb esetben a kommunikeci6 figg a szdveg-
kdrnyezet6t6l, azaz, hogy ki mondja, hol 6s mikor.
A szovegk6rnyezeti t6nyez6k eltozithatl6k azt,
ami sz6 szerint elhangzott.
A szdvegkornyezetnek a kdvetkez6 16bb alkot6'

elemei vannak: a hely, a r6sztvev6 emberek (6letkor,
nem, oltdzet, t6rsadalmi pozici6, stb.), valamint ma-
gAnak a besz6lget6snek a kornyezete (munkahe-
lyen, kiellitAson, munkahelyi tergyales kozben, Lizlet
ben). Megkrildnboztet!nk magas szdvegkdrnyezetet
(HC) 6s alacsony szdvegkornyezetet (LC) a kdvetke-
26 m6don: ,,a HC kommunik6ci6 vagy Uzenet olyan,
ahol az informeci6 nagy r6sze a lizikai kornyezetben
van, vagy a szem6lyben jelenik meg, 6s nagyon ke-
v6s van a kiadott, vilegosan kdzdlt tizenetr6szben.
Az LC kommunikaci6 6ppen az ellentdte, vagyis a2
informaci6 v6gighiz6dik a kimondott k6don". [3]

A szdvegkdrnyezet gyakran fgy befolyasolja a
kommunikaci6t, hogy a r6szwev6k nincsenek is tuda-
teban. Peldeul kultur6lis el6it6letek beleavatkozhatnak
olyan ki nem mondott kerdesekkel, mint pl.: Vaion ez
a fiatal besz6l6 meg6rdemli a bizalmat? Egy kult0ra
leffogesa az dletkor 6s hiteless6g kapcsolat6r6l, lehet
pozitiv, negativ vagy semleges, 6s ez6rt hatiissal van
a kommunikeci6 folyamatiira. Egy masik k6rdes,
hogy vajon sziiks6ges-e viszonylag i6l asmerni targya-
l6partnerunket ahhoz, hogy komolyan besz6lgesstink
vele az uzletr6l. Ez dsszefiigg6sben van a perszo-
nalizaci6 m6rtek6vel, vagy ellenkez6leg a deperszo-
nalizaci6val a kommunikacios tolyamatban.

Alacsony szdvegkiimyezetd kultit'k
6s a kifeiezett kommunikeci6
Bizonyos kultirakban a kommunikaci6 vilagos, hata-
rozott rizeneten alapul, 6s kev6sb6 a szdvegdssze-
tiigg6sen. Ezek az ilzenetek digitalis jellegfiek, 6s
konnyen lefordithat6k egyszer{ szemit6gepes egy-
s6gekre. Az 6szak-amerikai (USA, Kanada), a n6met
(Nemetorszag, Sv6lc, Ausztria) 6s a skandinav kul-

tirkor6k jellemezhet6k igy (hatArozott kommunike-
ci6, amely kev6ss6 fijgg a szovegkdrnyezett6l).

A kommunikiici6 fiigg6s6ge a szovegkdrnyezett6l
reszben osszefiigg azzal, hogy vajon maga a nyelv vl-
legosabban vagy kev6sb6 vibgosan feiezi ki a gondo'
latokat, t6nyeket. A iapan nyelv 6ltal6ban kevesbe
pontos, mint az angol, vagy a lrancia. Peldeulajaparn
a szem6lyes n6vmasokat sokszor nem tejezi ki hata-
rozottan, 6s az igeiddk szema is igen alacsony (ktild-
ndsen a franciahoz k6pest). A japenban mind a szo-
belis6gben (hangza's), mind az irAsbelis6gben (pikto-
gram) sok jelent6st hordozhatnak a szavak, tehat a
hallgat6nak szdvegdsszefiiggesbeli tiszriasra van
szriks6ge. N6ha a japenok a kez0kre i{ak a kanjis-t,
hogy egy6rtelm0v6 tegy6k mondand6lukat. [4]

Termeszetesen hiba lenne azt mondani, hogy
egyes nyelvek hatArozatlanok, m6sok pontosak. A
val6sag enn6l dsszetettebb.

Minden nyelvre jellemz6 egy kozds c6l, mindnek
ugyanazl a probl6mat kell megoldania, 6s ez nem
mAs, mint eljuttatni a mondanival6t az egyik ember-
t6l a mesikhoz. Ezt azonban killonboz6 m6don 6rik
el att6lfLlgg6en, mennyire pontosak a szavak, nyelv-
tani szerkezetek, vagy a kev6sb6 pontos megjelen6s
hogyan lesz pontoss6 a szdvegkdrnyezetben. Az an-
gol pontos 6s el6gg6 egy6rtelmu nyelv: nem ftigg a
szovegkdrnyezett6l. Ez kill6nosen a nemzetkdzi an-
golra jellemz6. A "lingua lranca" a nemzetkdzi uzleti
6let nyelve li]ggetlen a szovegkornyezett6l, 6s ez azt
jelenti. hogy elszegdnyedett. ugyanakkor preciz is
egyben-

A gz6vegk6myezett6t e6sen tiigga
kuft(tr'kban kedvelik az elmos6doft k62l6si
s|/lust
A szdvegkornyezett6l kev6sb6 fLigg6 kultrir6kban az
emberek hailamosak arra, hogy az adott t6mara
dsszpontositsanak, 6s partnertiket egy adott szerep-
ben (p6ldeul, mint veserlol) szolitsak meg. nem iga-
zan szemelytelenill, de abb6l a sajatos lat6szogb6l,
amit az eldttrik all6 szem6lynek tennie kel

Az er6sen szovegkdmyezet-fugg6 kultirakban az
emberek altaHban sz6lesebb t6mat c6loznak meg,
6s konnyed6n mozognak partnedk ktildnbdzd min6-
s6gei (maganember, v6s6rl6, lehets6ges baret) kd-
zdtt. A stilusban elmosoft nem tehet6 egyenldve a
kdzl6sben a 'zavarossal", de nyilvanval6, hogy sz6-
vegk6rnyezett6l kev6sb6 frigg6 kult0rek embereinek
a szdvegk6rnyezett6l er6sen ft1gg6 kult0rak embere-
ivel id6nk6nt bonyolultnak tetszhet az 6rintkez6s.
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Hall szerint a szdvegkdrnyezeft6l er6sen frlgg6
kultirek kdzdtt talaljuk a latin-amerikaiakat, a kdzel-
'keletieket 6s a japAnt. Jap6nban a szdvegosszel[ig-
g6s jelent6s szerepet jAtszik. [4]

Az LC kultirekhoz tartoz6 szem6ly, amely ki nem
fgiezett rlzeneteket 6s er6s szdvegosszoliigg6st
hasznal, nem tud kommunik6lni beszelget6tarsAnak
meglehet6sen j6 ismerete n6lkril. A szem6lytelen b6-
n6sm6d (pl. egy olyan Uzletember6, aki egy napra
6rkezik, hogy megbesz6Uen egy
szerz6d6st, gyorsan a targyra t6r,
6s kihasznalja a rendelkez6sre
6116 korl6tozott id6t ragaszkodva
ahhoz, hogy a kulcsfontossegt
kerd6sekre osszpontositsanak)
egy, a HC kultir6kb6l sz6rmaz6
szem6lyt k6nyelmetlen helfzetbe
hozhat, 6s akad6lyozhatja a k6t f6l

sor mes elemet is tartalmaz: hangszint, a tarsalg6s
etfed6s6nek gyakorisagat 6s term6szet6t, a besz6d
sebess6g6t, a nyilvAnval6 6rintettseget abban, amit
valaki mond, a besz6l6sre tett hangsolyt az odahall-
gatasra tett hangstllyal szgmben, az elkalandoz6 6s
kdzvetett beszedstilust stb. Ezeket min6sitik a kultu-
r6lis szabelyok, amelyek hallgat6lagosan meghata-
rozzek, hogy mi a ,,j6" kozl6s (a "j6" azt jelenti, hogy
megfelel6 a kulturalis k6z6ss6g tagjai s2em6ra,

,,4 szovegkornyezeft6l kevesbe f1gg6 kultirekban az
emberck hailamosak arra, hogy az adoft ftmera 6ssz-
pontositsanak, 6s paftner1ket egy adott szerepben
(peldeul, mint v^sdrl6t) sz6litsAk meg, nem igazdn sze-
melytebnll, de abb6l a sajebs ht6szogb6l, amit az
el6ttUk elb szem6lynek tennie kell."

besz6lget6s6t.
F6lre6rt6s keletkezhet a kA besz6lget6 f6l kozott

abbol a v6lem6nykill6nbs6gikbdl, hogy mi az iga-
zen fontos. A szovegkdrnyezett6l er6sen fLigg6/ef
mosodott kommunikdci6s kulturabol szarmazo sze
mely inkabb szeret eltdlteni n6mi id6t azzal, hogy
csevegjen eltalaban az 6letr6l a2zal a kifejezett c6llal,
hogy megismerje targyal6partneret. A szdvegkoF
nyezett6l kev6sb6 lilgg6/adott tArgyra dsszpontosit6
kommunikaci6s kult{r6b6l szermaz6 szem6ly ezzel
szemben azonnala targyra t6r azzal a c6llal, hogy el-
kerrilje a cseveg6sseljar6 id6vesZes6get, 6s kdzvet-
lenril a leladat 6sszeni megvitatiisaba kezdjen.

Alkalomszenien bizonyos kultirak, amelyek kdz-
biils6 tartomanyba esnek, egy explicit {az adott
t6rgyra dsszpontosito) kommunikeci6s stilusb6l 5t-
csrszhatnak az inplicit (elmosott) stilusba 6s forditva.
Az Egyesrilt Kiralysag 6s Franciaorszag is p6lda erre
a hajlamra. A brit 'understatement' (a t6nyekn6l ke-
vesebbet allitas) az emberek kdzdtti cinkoss6gnak
tulajdonit 6rt6ket a vilagossAg rov6s6ra. A franciel
gyakran tartotldk jo nyelvnek a diplomacia szdmdra,
mivelfelvelfua kdpes homalyos 6s pontos lenni a vd-
lasAon szavak 6s stilus szerint. N6ha a francia szd-
veget nagyon pontos szavakkal, egyszert monda-
tokkal le lehet irni, de meg lehet fogalmazni, ha a
szr.iks6g igy hozza, nagyon homAlyosan is.

A k6zl6s stitusenak kultur'lis 6sszefiggasei
A sz6vegkdrnyezett6l kev6sb6, illetue jobban fiigg6
kdzl6si m6dok a2 adott t6m6ra dsszpontosit6, illetve
elmosott jellege mellett, a sz6beli kdzl6si stilus egy

amennyiben 6k ugyanazokat a jelzeseket hasznel-
jek). Legal6bb hArom terulet van, ahola k6zl6si stilus
er6sen a kultirahoz kdtott:
. A stilus tlikrdzheti az 6ntudatot. Azokban a kult!-

rekban, ahol az 6ntudat er6s, a besz6dre alapo-
zott 6s on6rv6nyesit6 k6zl6si stilust v6rhatunk;
ahol ellenkez6leg az 6n elfojt6sAt 6rt6kelik, sze-
reny, odafigyel6 kommunikiici6s stilus a val6szind
a r6sztvev6k r6sz6r6l.

a A kommunikaci6s stilus trikrdziazt a n6zetet, hogy
mia megfelel6 kolcsonhates. A latin stiluso kdzbe-
vAgas peld6ul nagyr6szt az 6rdekl6d6s kimutat6-
sara szolgal. A latinok gyakran besz6lni kezdenek,
mieldtt mesok befeiezn6k a mondatukat, ami 6tfe-
d6snek, vagy ak6r kozbev6gdsnak tfinhet fel, ber
az vaLieban j6 szend'ki 6s pozitiv. A latin kulti-
rekban a kdzbevagAs 6s 6tfed6s a masik besz6l-
get6vel val6 egyritt6rz6st 6s a t6ma iranti 6rdekl6-
d6sben osztozAst jelenti. Tov6bbe, a latinok k6pe-
sek (vagy {gy hiszik, 6k k6pesek) egyidej0leg be-
sz6lni 6s odahallgatni.

. A kommunikeci6s stilus t[krozheti azt a hangsilyt
is, amit a kultur6lis szabalyok szerint a beszedre,
illet6leg az odafigyel6sre helyeziink. A japan tiszt-
visel6k gyakran fgy viselkednek, mint egy
,szfnx': csaknem kizer6lag hallgatok. Az d s?ere-
pLik, hogy meghallgassak az embereket. Kiv6te-
lekkel ugyan, a jap6n fdnokdk gyakran ko?6psze-
ni tehets6get tanisitanak a nyilv6nos besz6dben,
ds gyatra ndpkibunusoknak mutatkoznak. Ellen-
t6tben a latin kultrir6kkal o6ldaul. ahol a k6lcs6n-
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hatast "k6t besz6l6" kdzott kellfenntartani, ajape-
nok gyakan hajlamot 6reznek arra, hogy a ,,k6t
hallgat6" kommunik6ci6s kult0rat jelenits6k meg.
A csendet val6jAban teljes 6rt6ki kdzl6si olemk6nt
tisztelik. Uzeneteket kozvetit, amelyek bar hallga-
t6lagosak, de megmagyar6zhat6k a szdvegkor-
nyezeti t6nyez6k segits6g6vel.
A hallgatag kdzl6sben rengeteg iizenet van, 6s

altalaban az eur6paiak 6s az amerikaiak sokkal
jobban tartanak t6le, mint az azsiaiak. Fontos t6ma
a kdzds ielent6s6, amely egy kulturalis csoporton
bel0l a kommunikaci6s visolked6shez taoad. akar

,,A 'j6' kommunikeci6 el6r6s6re vonatkoz6 szab'lyok
nagyr6szt kultrtraft)gg6k. Az az 6rzes, hogy az inform6-
ci66raml6s k6t besz6lget6 t6l kaiz1tt simen folyik, azon

NEM VERBALIS KOMMUNIKACI6

A nem-verb6lis kommunikeci6t f6k6nt p6tl6lagos ma-
gyar6z6 szerkezetk6nt hasznelluk, amely lehet6s6get
ad az ember sz6mera, hogy lrra legyen a verbalis
kommunik6ci6 tllkap6sain. A nem-verbi is kommuni-
keci6 szab6lyai 6s hasznelata szint6n kultorafligg6.

Amikor killonbdz6 kultlrAj{ ilzletemberek kom-
munikalnak a nem-verbalis kommunik6ci6 elemeit is
kicser6lik. Ez egy j€lenl6s r6sz6t kepezi annak, amit
Edward Hall igy hiv, hogy ,,szdvegdsszefrigges", 6s
amelyot az implicit ilzenetek megfeit6se sorAn hasz-

nelunk. A szdveg6sszefilgg6s ele-
mei az al6bbi csoportokba sorol-
hat6kl
a Az ,,anal6g" dsszetev6ie a veF

balis iizenetnek peldaul az,
ahogy azt mondjuk "igen", rigy
hangzik, mintha nemet monda-
nAnk, 6s amelynek nagyban
koszdnhet6 az, hogy az Uzene-
teink tdbbet jelentenek a tdny-

leges "digit6lis" ielent6silkn6l.
a Nem-verbalis kommunik6ci6 igy, mint a gesau-

sok, a geszikulaci6, a szemkontallus stb.
a Az rizenet, amelyet gyakran tudatlanul k6zvetit a

besz6l6, filgg6en a szem6lyes karakter6t6l, 6let-
kor6t6l, srilyel6l, nem6t6l, dltdz6k6t6l stb. Ezek a
lellemvonSsok mind k6doltak a besz6l6 kultiraje-
ban, amelyet a hallgat6 a sajat kult0r4anak meg-
felel6en feit meg.

a A kommunik6ci6 elemei, amelyeket a megbeszC-
l6s k6rLllm6nyei hateroznak meg, 0gymint a tal6!
koziis helyenek tipusa, atmoszferqa, az koda he-
lye, a megbesz6l6s id6pontja stb.
Ezen n6gy elem kdlcsonhat6sen t{lmen6en ezen

oontban csuoan a nem-verbelis kommunik6ci6 m6-
sodik fal4aval loglalkozunk, figyelembe v6ve az,
hogy a statusz, a kdrrilm6nyek 6s a sz6veg6sszeftig-
g6s €y6b aspektusai egyittosen vesznek resz a
kultirafrigg6 el6addsm6d kialakitaseban.

Kommunik^ci6 gesztusok segils6g6ve,

Az iidvdzl6s m6dja nagyon elt6r6 lehet az egyes
kultfrakban. Mig a magyaroknSl szokes kezet r6zni
minden nap, amikor k6t ember el6szdr talalkozik,
addig az angolszasz kultir6kban kev6sb6 gyakori
ez a szokes. Szamukra el6gg6 meglep6 a kezrAzas
ilyen (szerintrik) szokatlanul gyakori haszn6lata. Ja-
penban a meghajlAs az 0dvdzl6s bevett m6dia.

a k6pess6gAnkan alapszik, hogy elker1ljirk a ,,rossz"
besz6lgetest, ahol a mondanival6 megveltozik, vagy
f6lbeszakad."

pozitiv az, akAr negativ. A hallgat6st meg lehet 6lni
pozitivan is, mint az odafigyel6s mozzanat6t (k0ld-
nosen afia, amit ,,ngm mondtak ki"), vagy negati-
van, mint a kdlcsonhates esetleges elveszt6s6t,
mint id6pazarlest, vagy aker mint ellen6rzest a be-
sz6lget6tdrs resz6r6l. Az atfed6sre igy is tekinthe-
t0nk, mint ami rontja az eszmecsere vil6gossaget,
egyszer0 udvariatlans6g, 6rdekl6d6shiany a mon-
dottakkal szemben, vagy ostobasag a kozbesz6l6
r6sz6r6l. Forditva magyar6zhat6 igy, mint az em-
patia jele, gyors, id6t megtakarit6 visszajelzes,
vagy akar sziikseges jelz6s az eszmecsere folyta'
tAsara.

A ,,i6" kommunikaci6 el6r6s6re vonatkoz6 sza-
b6lyok nagyreszt kult0rafiigg6k. Az az 6rz6s, hogy
az informeci6Sramlas k6t besz6lget6 f6l k6z6tt si-
m6n folyik, azon a k6pessegrinkon alapszik, hogy
elker0ljrlk a ,rossz" besz6lget6st, ahol a mondani-
val6 megveltozik, vagy f6lbeszakad. Az 6rt6kit6let
a ,,i6", "rossz", alkalmas, nem alkalmas jelent6s6re
vonatkoz6an nagyr6sz dntudatlan kulturalis sza-
ba[okon alapszik. Hazai kornyezetben az embe-
rek hallgat6lagosan megegyeznek a kommunik6-
ci6 megfeiel6 szab6lyaira vonatkoz6an. Kult0rak
kdzdtti helyzetben az embereknek lehet6s6get kell
adniuk 6nmaguknak a nem form6lis alkalmakra,
hogy megvitassAk 6s lefektess6k kozl6srendsze-
rilk szabAlyait.
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Rengeteg iapen beveserl6kdzpontban vannak hos-
tessek, akiknek feladata nem mes, mint hogy meg-
hajoljanak minden bel6p6 vasarl6 el6tt. Mindenki-
nek, aki mar megfigyelte a japen hajlong6 embere-
ket, szembet0nhetett ezeknek a meghajlasi cere-
m6nieknak az dsszetetts6ge, ahol a m6lys6gnek 6s
az id6zit6snek is krilon szerepe van.

A kihivAs igaz6b6la kultrirek kozdtti kommunikeci-
6ban az, hogy megerts!k mit is jelentenek a test k0-
ldnbdz6 mozdulatai az adott kultiraban.

A fejmozdulatok jelent6se is l6nyeges kLildnbs6-
get mutat az egyes kult{r6kban. A fei el6re-hatra
mozgatasa az eur6pai orszagok tdbbs6g6ben igent
jelent, mig Gdrdgorszagban 6s Bulgarieban nemel,
tovebba a fej jobbra-balra mozgatAsa egyes orsz6-
gokban nemet, mig m6sokban 6pp ellenkez6leg
igent jelent. Az eur6pai kultirAban ellogadoft a gye-
rekek fej6nek gyeng6d simogatasa, mig sok iszlam
orszagban a lej a spiritudlis 6s intellektuAlis tev6-
kenys6gek fofi6sa, igy szent 6s 6rinthetetlen.

A nem verbelis kommunikeci6 egy mesik terrilete
a fizikai 6rintkez6s: egyes csoportok cs6koljak egy-
mest (arcon, sz6jon, k6zen, la-
bon), veregetik egymes v6llat, ko-
zet r6znak stb. Ezek a gesztusok a
bens6seges 6s szexualis tartalmu-
kon t0lmen6en rengeteg mast is
jelenthetnek. A cs6k elfogadoft az
orosz vagy arab emberek k6zdtt
k6log6s kdzben, afii igen meg-
ddbbent6 p6ldeul az angolszfsz
kult[r40 emberek szAmera.

A kommunik6ci6s k6dok ertelme komplex, 6s te-
ved6s lenne 6lesen szembeellitani azokat az embe-
reket, akik tart6zkodnak a fizikai 6rintkez6sekt6l, illet-
ve azokat, akik liberalisabbak ezen a teren. Sehol
som l6tezik szokesok n6lklili 6let. Az a m6d, aho-
gyan az amerikai6s eur6paif6rfiak 6s n6k kimutatjek
6rz6seiket a tdbbieknek nyivanosan cs6kol6zva, va-
lami megbotrankorat6 megnyilv6nulAsnak t0nhet,
aminek bizalmasnak kellene maradnia. amikor mas
emberek l6thatj6k. A tincoles, ami meghatAroz6 16-
sze a tersadalmi osszejoveteleknek, egyeseknek il-
letlennek tdnhet, mig masoknak tsljssen artalmatlan.

Arckileiez6sek 6a kommunike/E,s
a szemekkel
A nevet6s 6s a mosoly, a szemolddk 6sszeh{z6sa is
ilzenetet tovAbbit a kLilvil6g fel6. Egy mosoly lehet a
beleegyez6s. a megel6gedetts6g, vagy akat a zaval

jele, de el6fordulhat, hogy ogyanahn nem jelent sem-
mit. Egyes kultirakban effogadon az 6rz6sek, pillanat-
nyi benyomasok arccal tdt6nd spoden kifejez6se.
MAs kultlrAkban ennek az ellent6te is igaz, tdrt6nete-
sen AzsiAban, ahol az 6rzelmek nem-kimutatiisa el-
vArt, aminek kdszonhet6en az 6zsiai emberek kiismeF
hetotlgnnek 6s 6zelemmentesnek t(nnek-

A szemkontaktus (valakinek m6lyen a szemebe
n6zni, kdvetkezelesen a tiivolba n6zni, lesrjtni, vagy
elfordilani a szemLinket, ha tal6lkozik valaki mas le-
kintet6vel) mas 6s m6s kult{.akban mAst 6s mast je-
lent. Ez azl eredmenyezi, hogy ugyanazon magatar-
tas (m6g ha a legartalmatlanabb is) akaratlanul telje-
sen ellent6tes jelent6ssel birhat. Az arabok gyakran
n6znek egymas szem6be, mivel 0gy tartj6k, hogy a
szem a l6lek tiikre, 6s hogy fontos ismernrink annak
a lelk6t, akivel egylitt dolgozunk. Ezzel ellent6tben a
japen gyerekeknek azt tanitj6k az iskolaban, hogy ne
a tanar szem6be, hanem a nyaka vonaleba n6zze-
nek. Amikor feln6tt6 velnak, a szem lesiltes€ a fel-
jebbval6 el6tt a tiszelet egy elfogadott gesZusa. A
magyarok .|z amedkaiakhoz 6s egy6b eur6paiakhoz

"Mindannyiunknak van egy automatikus tudatalatti 'ke-
rete', amely f6k6nt a nemzeti kultirdnkon alapszik, 6s
amely alapvet6en meghaterozza azt, hogy mikent it6-
runk meg embereket, szitu'ci6kat, i etve mik6nt kom-
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munikefunk. Alapjeban v6ve ezt a 'keretrendszert' mo-
del I ezi az etnoce ntrizm u s. "

hasonl6an hajlamosak melyen a mAsik szem6be
n6zni, 6s tisdeletlen embehek tartjak aZ, aki eln6z
mellettLik, 6s hajlamosak baratsagtalan, bizalmatlan
embernek b6lyegezni 6t.

Az TNTERKULTURALTS KoMMUNtKAct6
PROBLEMAI

Abban mindenki egyet6rt, hogy a kulturalis mechaniz-
musok (a kult0ranknak megfeleld mindennapi 6let) f6-
kent tudatalatti cselekedetek. Nem telik sokba elsajati-
tanunk azon kdrnyezet kulluaalis szokAsait, amelyben
6liink. Az a t6ny, hogy k6ptelenek vagyunk mes kult6-
rak vona€ainak elsaj6lit6s6ra, rengeteg bajjd ier.

Etnocentrizmua
A kultdrav6ltAs neh6zs6geinek kdszdnhet6en a leg-
tdbb ember ennek lehet6s6oe n6lkill 6li le 6let6t. F:z
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,,A'seftshock' a kulture s sokkal ellent,ben (amely az
egy6n 6s a mesik fel kiiz1fti kt)l'nbiiz6s6geknek tekint
het6) kiterjeszti a k1bnbozSs6geket a saiet bels6nkre.
A 'selt-shock' alapjet az eg6nk, illetve a viselkedes]nk
6s a tobbiek koz)tti intim k6lcs6nhat6s k6pezi."

okozza mindazt. amil SRC-nek (Self Reference Crite-
rion / sajet referencia krit6dum) neveztink. Eszerint
mindannyiunknak van egy automatikus tudatalatti
,,kerele", amely f6k6nl a nemzeti kultirankon alap-
szik, 6s amely alapvet6en meghatarozza azt, hogy mi-
k6nt it6lunk meg embereket, szitueci6kat, illetve mi-
k6nt kommunikelunk. Alaoieban v6ve ez a 'kerel-
rendszerl" modellezi az elnocentrizmus. Az etnocent_
rizmus koncepci6j6t G. A. Summer hoza nyiMenos-
segra, hogy krildnbs6get tegyen a bels6 csoportok
(azon csopoflok, amelyekkel az egy6n azonosulni

tud) 6s a k0ls6 csoportok (azon csoportok, amelyek-
kel az egy6n nem tud azonosulni) kozdtt.

Az etnocentrizmus fogalmAl a pszichol6gusok
kit€rjesztett6k az individuum szintjere, ahol az
egy6n azon term6szetes hajlam6ra utal, hogy az
spont6n azonosul a nemzeti 6s etnikai csoportie-
nak megfelel6 szimb6lumokkal, 6.t6kekkel, gon-
dolkodasm6ddal. Az etnocentrizmus 6rdektelen-
s6ghez, vagy mes csopodok kult0raj6nak semmi-
be v6lel6hez vezethet.

szrereotipi6k
A franciak a7 Lizleti dletben az amerikaiakat arrogans-
nak, az angolokat pedig minden 6szintes6gt6l men-
tesnek tartjAk, f6k6nt azon szereotipiaknak k6szon-
het6ek, amelyek eltozitjak a laiism6djukat. Az ameri-
kaiak arroganciAja f6k6nt az 6rt6krendek k0lonboz6-
s6g6nok kdsz6nhet6: a megbesz6l6s t6rgyavd ossz-
hangban a szakmai kapcsolatok 6s a feladat ell a k6-
z6ppontban annak 6rdek6ben, hogy kirekessz6k a
szem6lyes kapcsolatokat a mesik f6llel.

A sztereotipi6k legtdbbszdr egyszer sitest iele-
nitenek meg, amelyek intellektuelisan hasznosak,
6s csak kisebb r6sziiknek van olyan szerepe, hogy
reduk6lja 6s meg6rizze a kiildnbdz6s6geket, ame-
lyek vesz6lyesek lehetnek. A sztereotipiak lellem-
z6je, hogy egyr6sd van egy 6rzekel6, meg6rtd
(i lyenkor 6gy m0kodnek, mint a tobbi ember egy-
szer0sitett megielenitesei), illetve egy emocionalis
lunkci6iuk.

Serf-8hock

A kulturSlis sokk, amelyet m6s kult6r6j! emberek
okoznak sz6munkra, saj6l magunkkal tort6nd dssze-
ritk6z6shez is vezethet, amely legalabb annyira prob-
lematikus. Ezt a folyamatot 'self-shock'hak nevez-
zr.ik. Megbizonyosodni arr6l, hogy a t6bbiek milye-
nek is val6jeban, igencsak elbizonytalanit6 lehet: az
identitaszavar tipikus megielenesi formaia a kultur6-
lis sokknak. A 'seff-shock" az egyik legf6bb oka a
sztereolipi6knak. A szereotipiek gyakran sokkal in-

k6bb az egy6nt v6dik, mint hogy
val6s inlormeci6kat szolgaltatnA-
nak a m6sikr6l.

Olyan esetekben, mikor a nem-
zetkdzi 6d6kesit6k talSlkoznak he-
lyi veserl6kkal, a talSlkozes tipiku-
san interkulturelis, ahol a masik
kult{ra el6zetes ismeret6nek hia-
nya k6ts6geket ebreszthel, bi-

zonytalansSgot okozhal. De az interkultur6lis talalko-
ziiskor l6nyeg6ben megtdd6nik az ,,6n" fokozatos ki-
tArulkozesa, amely annak az intenziv 6s evokativ (fel-
id6z6) szituaci6nak tulajdonithat6, amelyben az
egy6n megismeri a m6sik embert egy hatarozottan
[j m6don, amint szembesLila l6tez6s mAs dimenzi6i
val. Az interkulturelis tal6lkozas alkalmaval a ,,m6s-
sAg" elkerLllhetetlen megismer6se a szem6lyes iden-
titds megzavarasenak lehetdsdget hordozza mag6-
ban, amely a ,,trikdr effektus" k6rd6s6ben jelenik
meg.

A'self-shock" a kulturel is sokkal el lent6lben
(amely az egy6n 6s a masik f6l kdzotti krildnbdz6s6-
geknek tekinthet6) kiterjeszi a kUl6nb6z6s6geket a
sajat bels6nkre. A,,self-shock" alapjet az eg6nk, illet-
ve a viselked6srink 6s a tdbbiek kozotti intim kdl-
csonhatas k6pezi. A,,self-shock" igy jelentkezik,
mint egyensilytalansag az ig6ny kdzdtt, hogy meg-
er6sits0k identitesunkat, illetve a k6pess6gtlnk ko-
zott, ahogy az te6szi1k. lly m6don az egy6nt a dupla
kot6d6s (double-bind) szitueci6jaba helyezi. A

'self-shock" szituaci6 fokozza azon ig6nytinket,
hogy meger6sitsLik szemelyes identitasunkat, mialatt
az ugyanazon iddben csdkkenli azon k6pessdgun-
ket, hogy kiel6gitsLik ezen ig6nyr.inket. lly m6don
kdnnyen megerthetjiik, hogy a szereotipiaink, vagy
elhamarkodott it6leteink a krllfoldiekkel kapcsolat-
ban, annak a kis6rletnek az eredmenyei, hogy meg-
6viuk magunkat a 'self-shock" kett6s 6s fejdalmas
k6nyszer6t6l.
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Nemzetkdzi emp'fia: egy naiv elk6pzel6s

Ebben az esetben azok naivitasat figyelhetjLik meg,
akik j6 szend6kian ugyan, de hisznek a kulturalis
empatia hat6konysagaban (nyilt sziv0ek vagyunk, 6r-
dekl6d0nk a masik irant). Ez a kommunikaci6s takti-
ka csak egy rdvid id6peri6dusig tarthat (az az id6-
szak, amikor az empatizans szem6ly identitasa m6g
nem kapcsol6dik be a kommunik6ci6ba). Ezzel kap-
csolatban van n6h6ny megfontoland6 k6rd6s az
interkultu16lis kommunikiici6ban 6rinteltek szamara:
a Melyik az a szem6lyis6gtipus vagy karakter, amely

a legjobban illeszkedik az interkultu16lis kommuni-
keci6hoz?

. K6pesek vagyunk-e bizonyos kultirakkal, orsz6-
gok polgeraival jobban kommunikalni? Hogyan
tudjuk lejleszteni ez a kepess6grinket?

. Egy ritkan elddntdtt k6rdes az, hogy ha egy
interkulturalis tablkoziis soran alkalmazkodni kell,
melyik f6lnek kell ez megtennie? Mi6rt tanuljunk,
ha a masik nem teszi ugyanezt? Mi6n netanuljunk
kdzdsen k6t parhuzamos tanulasi folyamat he-
lyett, amelyek lehet, hogy sohasem talalkoznak?

HATEKONY KOMMUNIKACI6
A NEMZETKdZI UZLETBEN

A kiilonbdz6 kultirakb6l sz6rmaz6 rizletemberek
nemcsak hogy mask6nt kommunikalnak, de mas-
k6pp l6ti6k, it6lik meg a val6sagot. Mindez el6id6z
egy "k6szLiltsegi alhpotot" a kommunikaci6ban, egy
k6szs6get, hogy elfogadjuk azokal a szavakat, ame-
lyek kLildndsebb neh6zs6g n6lkril leforditasra ke{il-
tek, 6s amelyek felkinaljak an az ill0zi6t, hogy a val6-
sAg egy azonos darabjat jelentik.

Ez6rt fontos, hogy az eredeti lormejaban meg6r.z.
zilnk annyi idegen sz6t, amennyit csak lehet, az
alabbi m6don:
a Er6ltessLik meg magunkat, hogy felfedezzrik ezen

szavak kril6nleges term6szet6t, 6s ezen killdnle-
ges fogalmak eredeti formejeban tort6n6 me96r-
z6s6vel is nyilvanftsuk ki kUldnleges helyzetllket.

. K6rdezzLik meg a fogalom hasznAl6jat, vagy a kfil
foldi ilzleti partnerl, hogy az adott kultirAban mi
annak a tenyleges ielent6se.

. Egyertelmilen hat6rozzuk meg a fogalmak tovebbi
ielent6sejl.
P6ld6ul a szerz6d6sek zerad6kAnak vizsgAlatakor

fontos, hogy feltarjuk azok t6nyleges jelenteseit. Ez
m6g azon esetekben is igaz, ahol a sz6ter (hamisan)

p6baul az angol 'act of God' kifejez6s meglelel6i6-
nek a francia 'force majeure' kilejez6st jel6li meg
(magyar nyelvterilleten:'magasabb er6hatalom').

A nyelv6szeti etnocent zmus a nyelvaszeti
policenrizmus ellen
A nyelv6szeti etnocentrikussag t{lnyom6 r6szben el-
kenilhetetlen. Az ember azt gondolna, hogy sokkal
realisabb lenne, ha csak az adott kultlra szr]ldttei ir-
n6nak kulturalis t6maban a polgertarsaik szarmara.
Ha az antropol6giara gondolunk, arra a tudomanyra,
amelynek rengeteg feljegyzese van mas kult0rakr6l,
akkor a vSlaszunk igen. A hires antropol6gusok ata-
l6ban annak a kulturAnak a sztilottei, ahol publikal-
nak, illetve ahova az olvas6ik is tadoznak, nem pedig
annak a kullLjrdnak. amelyet kutatnak. Ugyanez igaz
mas kutatasi terLilet specialil6saira is. Leggyakrab-
ban hasznos, ha a kutat6 nyelv6nek 6s kultirAjenak
sziilottei vagyunk, a kutatand6 lerrilelen pedig kivill-
a 6k.

Ez felveti a kultur6lis k6zvetit6s fontos eredm6nye-
it. lVindazonaltal oaradoxonnak 6s orovokativnak
t0nhet az az 6llftas, hogy n6ha fontosabb az, hogy
megertsenek, mint hogy mi megertsrik a mesikat,
minthogy a meg6rt6s legalebb annyira fiigg a megfi-
gyel6 gondolkod6sm6djet6l, mint a meg6rt6s targya-
t6l. Egyszenien sz6lva, egy kult!ra sz0ldtt6t gyakran
neh6z meg6rteni, hacsak a mondanival6jet nem ka-
libreljak 6t az olvas6 nyelv6szeti hAtterenek megfele
l6en, ami a fordit6snel i6val tdbbet jelent.

Nemzetkdzi Lizletemberek szAm6ra az, hogy ne le-
gyenek nyelv6szetileg etnocentrikusak, nem azt je-
lenti, hogy tobb idegen nyelvet is leljes m6rt6kben
tudniuk kellene. Sokkal tontosabb, 6s l6nyeg6ben
sokkal egyszer(bb lelfedezni, hogy miben kulonle-
ges az adott nyelv, illetue egyes szavai, mint tdk6le-
tesen megtanulni irni, olvasni 6s besz6lni az adott
nyelven. Ehhez megfelel6 kiindul6pont egy idegen
nyelv{ k6nyv alapos 6ttekint6se, amelyben megfi-
gyelhet6k az adott nyelv nyelvtaniszerkezeteinek sa-
jetoss6gai. A japan Uzleti 6s vezet6si szokasokr6l
sz6l6 kdnyvek szetz 6i gyakran meghagyjAk a jap6n
szavakat eredetj kieitesilk szerint, ezzel is hangot
adva krlldnleges ielent6sriknek. N6ha a szavak k6pe-
sek r6szleges hidat kepezni a kulturalis megoszott
sagban.

Haber a nyelvi etnocent zmus tllnyom6r6st el-
kerrilhetetlen, lorekednilnk kell a nyelv6szeti poli-
centrizmusra az6ltal, hogy megpr6belunk megtartani
min6l tobb eredeti sz6t, meg6rteni a jelent6s6gteljes
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elemeket a nyeManban, 6s megpr6baljuk felkutatni
a szavak eredeti jelent6set.

A tryetvi 6s kommunlk'ci6E k6szs6gek
vizsgelab a nemzetkazi iLleti 6letben

Az angol nyelvet az uzleti 6let alapnyetv6nek tekint-
ve, az dzletemberek alapvel6en k6t csoportba sorol-
hat6ak: angol anyanyelv0ek, 6s nem angol anya-
nyelv0ek. A k6t csoport helyzete l6nyegesen elt6rd.
A nem angol anyanyelvf 0zlelember szamara az an-
golnyelv 6s gyakran m6g egy-k6t tovabbi nyelv elsa-
jatitasa elkenilhetetlen. P6ld6ul a sv6dok, finnek, d6-
nok 6s norv6gok gyakran harom-n6gy nyelven be-
sz6lnek: angolul, valamery mesik 6szaki nyelven,
franciAul 6s n6metul, vagy spanyolul. Az angol anya-
nyelv0ek helyzete ett6l l6nyegesen elt6r6.

Hab6r az EgyesLllt Allamok mara a negyedik leg-
nagyobb spanyolnyelv0 orsz6g a vilAgon, ez nem
dszonzi az amerikaiakat a spanyol nyelv tanulasera,
de a spanyolokat annal inkebb az angol nyelv elsaja-
titasara. lrindazonAltal elt6r6 er6feszGseket kdvetef
het killdnbdz6 idegen nyelvek elsaiatft6sa. Ha egy
amerikai vagy egy eur6pai igazAn meg akar tanulni
jap6nul, az mar az ir6sjelek szintj6n is, amelyeket
meg kelltanulnia, j6val nagyobb er6feszit6st kovetel-
nek, mint egy japan sz6m6ra a r6mai ,ABC" elsajati
t6sa. A ,,gai-jin"-nak (nem jap6n) minden 100 irAsjel-
hez 2 sz6tagot kell megtanulnia (fonetikus szimb6lu"
mok), 6s kdzel 1850 "kanji'-t 

(k6pirasjel), mig a japan
ember szamara a megtanuland6 karakterek szama
26, amely kUlondsebben nem jelent megrazk6dtat6st
a japan irestud6ja szemAra. V6gezetiilaz amerikaiak
ldnyegesen k6nnyebben taElhatnak angol nyelven
besz6l6 embert az utaz6saik soran, 6s bizhatnak ilz-
leti partnereikben, hogy azok - talen 6tsz6lag i6l
b€sz6lnek angolul. Raada6ul az amerikaiak tobran-
sak 6s eln6z6ek a nem angol anyanyelvd besz6lge-
t6oartnereik Sltal elk6vetett hibakkal szemben, mivel
bizonyos szavak 6s nyelvtani szerkezetek tekintete'
ben a nemzetkozi angol kuldnbozik az igaziangolt6l.

Ezek azok az okok, amit6l az angol anyanyelvoek
egy kicsit lustAk a knlfdldi nyelvekkel kapcsolatban.
Erthet6 m6don, az angol-amerikai kuftira ktildnleges
egyoldal{ helyzet6nek kdszdnhet6en, a nyelvi ktil6n-
b6z6s6gek hatAsa a nemzetkdzi Lizleti nyelv szintien
sziszemalikusan alabecsill6sre kedilt. A nemzetkdzi
iizleti tankdnwek ldbbsege nem tartalmaz egyertel-
mri utalAsokat az idegen nyelv vonatkozesaban, elte-
kintve n6hany szerz6t6l, aki megteszi ez, ha angolul
publikal. Ez egy lenyeges elt6r6st foglal mageban,

hisz ezen szerz6k nagy r6sz6t nem eredeti kulturelis
k6rnyezetiikben olvassak.

lvleglep6, de a nem angol anyanyelviekkel
szemben az angol anyanyolv0ek hatrenyban van-
nak, haber az ellenkez6ie l6tszana igaznak. A leg-
nagyobb hAtrdny szamukra az, hogy nem kepesek
megragadni az idegen nyelv vilagnezetben 6s kom-
munikeci6s stilusban megjelen6 sajatossagait. Re-
adasul rongeteg angol anyanyelv[ ember el sem
tudja k6pzelni, hogy mit is jelenl igen kis jartassag-
gal kifejozni magunkat egy idegen nyelven, amig
maga is el nem kezd tanulni egy nyelvet. lly m6don
az angol anyanyelv ekben tudalosulnia kell, hogy
nyelvi teruleten milyen hek6nyos helyzetben van-
nak. A megoldas szamukra nem egyszerien az,
hogy tanuljanak idegen nyelveket. Eg6sz m6s do-
log 6rteni 6s besz6lni egy idegen nyelvet, illetue 6r-
teni azt, hogy miben m6s az adott nyelv. Nem sztik-
s6ges tdbb nyelv tok6letes ismerete. vagyis a nem-
zetk6zi rizletembereknek nem kell tobbnyelv0eknek
lenniilk, de tudniuk kell az adott nyelv kllonlegess6-
g6nek mibenl6t6t.

Mesr6sz a nem angol anyanyelv0 besz6l6nek
nem szabad megtevesteni a besz6l6partner6t. An-
nak ellen6re, hogy igen sok nemzetkdzi 0zletember
tgy t0nik, mintha j6l besz6lne angolul, m6g mindig
azon vilagn6zet birtok6ban van, amelyet anyanyelve
6s kuhirda fomalt. lly m6don gyakorlott nem angol
anyanyelv t6rgyal6 f6l, k6nnyen rclrevezetheti ktil-
fdldi padner6t, mikor igy tunik, mintha azonos All6s-
pontot vallan6nak, pedig val6jaban 6ppen ellenkez6-
leg. Ez krildndsen igaz az 6szak- 6s kelet'eur6paiak-
ra. lgen eglorm6nak tdnhetnek, krilondsen az ame-
rikaiak sz6m6ra, miutan a kiejt6siiket f6k6nt a televi-
zi6ban hallottak alakitottek ki. l\4indazonelal a gon-
dolkodasm6djuk igen elt6r6,6s a sz6beli kifejez6
k6szs6g0k sokkaljobb, mint az iresbeli, ami az iizleti
szerz6d6sek irasbeli r6szleteinek megbesz6l6s6n6l
gondokat okozhat.

N6heny j6 tandcs a talasos nemzetkdzi
kommunikeci6hoz [5]
. Kezdie az interkulturAlis korbtok lehet6 legponto-

sabb fefteresaval, olyanokkal, mjnt p6ldeul: nyelvi
6s alal6nos kommunikAci6s problemak. Az iizlet-
emberek gyakran alabecsulik, vagy tel,esen sze-
mel hunynak ezen a ponton, mivel gyakran 'szak-
mai kultirat" osranak meg besz6l6 partnertikkel.
igy sokszor f6lrevezeti 6ket egy gyakorlatilag telje-
sen nemzelkozi atmoszf 6ra.
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. Sajnos az igazivilagban egy kis hanyagsagot en-
ged meg maganak az az etnber, aki nem 6Ei,
hogy alkalmazkodnia kell, f6leg amia nyelvet illeti.
Av6geredm6ny az a teves benyomAs lesz, hogy a
besz6l6partnere olyan, mint 6. Ez6rt mondjuk,
hogy gyakran a hasonl6s6gok csak illizi6k, i6leg
amikor a ktlfdldiek, a l6tsz6lag hasonl6 'nemzet-
kdzi kult0nit" osAjak meg egymassal.

az interkulturAlis kommunik6ci6ban gyakran fel-
duzzadnak, 6s keverednek egy6b konfl iktusokkal,
illetue amely€k eredm6nyek6nt a kommunik6ci6
eredm6nytelenn6 valhat. Vannak azonban olyan
hasznos eselek, konfliktusok, amelyek sorAn a
konfrontaci6 elkenllhetetlen. Ellenben sok egy6b
esetben a kulturalis l6ke6rtesek rendkiviil rossz
hatassal lehetnek a tovAbbi megbesz6l6sekre, riz-

letekre, att6l fiiggetleniil, hogy
a targyalas kezdeti vagy v6gs6
szakaszeban iarunk.

a Tartsuk 6szb€n, hogy minden
az el6zetes felk6sziil6sen m0-
lik, 6s sajnalabsan nem lehet
improvizalni. Az az er6feszit6s,
hogy segftsiink a rn6siknak,
hogy intelligens m6don 6s
megfelel6en meg6rtse a sajet

kultir6nkat, el6felt6tel. Amikor a torm6lis ilzleti tAr-
gyahsok vagy el6zetes megbeszelesek kezdet6n
az egyik f6l nem ismeri a t6rgyal6si partner kulti-
rAi6t minimSlis szinten sem. a tiirgyalas mogorva-
v6,lanyarrA v6lhat. llyenkor az egyetlen lehet6s6g
a tovabbi targyalesra az, hogy figyelembe
vesszLik: 'az iizlet az rjzlet". Mindezek tukr6ben a
nemzetk6zi rlzleti 6let gyakorlasa, inkAbb az rizlet
sor6n jelentkez6 siirget6 probl6mak megoldasa-
nak egy lehets6ges m6dja, mint egy el6zetes be-
fektet6s az rizlet hatekonys6gAnak ndvel6se 6rde-
k6ben. Orvosi szavakkal 6lve. a kultur6lis 6126-
kenyseg az rizleti6letben, ink6bb megel6z6s, mint
gy6gym6d.
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Nemzetk6zi Ma*eting Tanszek

,,Meglep6, de a nem angol anyanyelv ekkel szemben
az angol anyanyelv[iek hetrdnyban vannak, habar az
e enkez6je htszana igaznak. A legnagyobb h^trAny
szemuka az, hogy nem kApesek megragadni az ide-
gen nyelv vildgn6zetben 6s kommunikecios st/usba,
m eg j e I e n 6 saj eb sseg ait. "

a VigyAzat, avil6gosan kimondott dolgok nem szilk-
s6gszenien egyeznek meg a t6nyleges implicit je-
lentessel. Ellen6rizzrik 6s igazoljuk. Szeniunk id6t
arra, hogy ellen6rizz0k a kommunikaci6 pontos-
sagat, killdndsk6ppen, ha nagy jelent6s6g{ dol-
gokr6l van sz6 (megrendel6sek, szallitas datu-
mar).

. Mas kulttrak nem-verbelis kommunikAci6s stilu-
sanak elsaj6titasa igen neh6znek bizonyulhat. A
m6ly elsaiAtftesa m6s kult[r6nak ezen a terilleten
igen neh6z a gyermekkor ut6n. Sokkal iobb, ha
egy olyan k6szenl6ti allapotot c6lzunk meg, amely
segits6g6vel nem k6doljuk hib6san a nem-verb6-
lis ilzeneteket, es nem kell megtanulnunk a
nem"verbalis kommunik6ci6 kr.ildnboz6 stilusait.

. Sok esetben az interpretel6 val6segos c6lja, hogy
atriltesse a t6nyleges jelent6st. Ez az ember nem
0gy m0kddik, mint egy sz6tAr, s6t nyelvtanilag
pont ellentetesen. Ok jobban forditanak az egyik
nyelvr6l a m6sikra, mint lorditva, ez att6l fiigg,
hogy melyik az eredeti nyelvrik, illetue a masik
nyelv elsaj6tfthat6s6g6t6l. Fontos, hogy megbizo-
nyosodjunk afel6l, tenylegesen loj6lisak-e ahhoz a
f6lhez, aki fizeti 6ket.

. Egy6rtelmden be kell letnunk, hogy mindig van a
nyelvnek egy olyan r6sze, amelyet nem lehet le-
forditani. A nyeM altal hordozott kultura specifikus
jefent6seket az adott kulturalis kdzeg haAtozza
meg.

. Fejlesszen ki egy ,,aknakeres6" k6pess6get, hogy
elkerrilje azokat a konfliktusokat, amelyeknek
alapjai negativ szereotipi6k, f6lre6rt6sek, amelyek

Kommunik6ci6s oazdelkodas 95


