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K Ö N Y V K I A D Á S

SZERZŐI ELŐSZÓ

A huszonegyedik század egyik kulcsfogalma a globalizáció. Kitágult a világ — szokták mon-
dani —, hiszen köszönhetően a világméretekben észlelhető mobilitásnak, nap mint nap a világ 
legkülönfélébb részeiről és a legkülönbözőbb területekről érkező információk tucatjai árasztanak 
el bennünket, már-már a kívánatosnál nagyobb mértékben. Idestova a fejlett világ országaiban 
nem az a probléma, hogy hogyan juthatunk információhoz-, hanem az, hogy hogyan jussunk 
el minél gazdaságosabban és időtakarékosabban a számunkra releváns információhoz, mintegy 
átugorva az érdektelen ismereteket és adatokat. Vagyis küszködünk a szelektív információ-
szerzés hatékony kezelésével — legyen az a televízió, rádió vagy a telekommunikáció kínálta 
internetszolgáltatások bármelyike. De a mobilitás fizikai értelemben is soha nem látott lehetősé-
geket kínál, amit paradox módon sokszor úgy fogalmazunk meg, hogy összeszűkült a világ. Fel-
gyorsult mindennapjainkban nem ritka az olyan üzletember, aki Budapesten reggelizik, Firenzé-
ben tárgyal, és még ugyanazon a napon New Yorkban fejezi be a munkanapját üzleti vacsorával.

Kell-e mondani, hogy a fizikai igénybevételtől eltekintve mindez milyen hallatlan szellemi 
megterhelést is jelent! Ennek a megterhelésnek jelentős hányadáért az a tény felelős, hogy érint-
kezéseink java része áttevődött nemzetközi területekre. Ez érvényes immár nemcsak a hagyomá-
nyosan nemzetközi kapcsolatokat feltételező foglalkozásokat űzőkre, mint üzletemberek, diplo-
maták vagy idegenforgalmi szakemberek, hanem egyre inkább a tevékenységek mind szélesebb 
körére. Hiszen manapság a multinacionális vállalatok megjelenésével, a tudományos, kulturális 
és oktatási életet mindinkább jellemző nemzetközi együttműködési projektek elterjedésével a 
nemzetköziesedés igénye napi munkaszféránkban is jelentkezik. Azáltal, hogy a nemzetközi 
érintkezés a kisember életében is az idegenforgalom és turizmus szintjéről a napi munkatevé-
kenységek elemévé lépett elő, az interkulturális azaz kultúraközi ismeretek szükségessége mi-
nőségileg más dimenziót nyert. Többé már nemcsak néhány szűk foglalkozási csoport vagy kör 
lételeme, hanem nagyon is húsba vágó egzisztenciális követelmény, melynek megfelelni jól fel-
fogott érdeke valamennyiünknek.

Tehát nagy a tét, mert a kultúraközi ismeretekben való jártasság vagy annak hiánya az inter-
kulturális és nemzetközi érintkezések sikerének kulcsa lehet. Következésképpen hasznos megis-
merkedni az interkulturális érintkezés és kommunikáció néhány alapfogalmával, az ebben rejlő 
lehetőségekkel és csapdákkal, mert ez segíthet abban, hogy megtanuljunk nemcsak a szabadidő-, 
hanem a munkaszférában is hatékonyan gondolkodni és tevékenykedni. Ez a fajta felvértezettség 
reményeink szerint arra jó, hogy fejlessze a kultúraközi érzékenységünket. Ennek a megléte önma-
gában ugyan még nem biztosíték az interkulturális kommunikáció sikeréhez, hiszen azt sikeresen 
alkalmazni is kell. Mégis, meggyőződésünk, hogy az alkalmazás előfeltételeként elsőnek is az is-
meretek bemutatása szükséges, amelyre kísérletet tesz a könyv, amit a kedves olvasó a kezében tart.

Ez a kötet közel két évtizedes kutatói, oktatói munka és személyes tapasztalatok eredménye. 
Mint nyelvtanár egész pályafutásom alatt foglalkoztatott az a kérdés, hogy mitől van az, hogy 
némelyek hiányos grammatikai készségekkel is kitűnően boldogulnak idegen közegben, mások 
viszont kitűnő nyelvi felkészültség ellenére is kommunikációs gondokkal küszködnek, ha kul-
turálisan eltérő környezetben kell helytállniuk. Nyilvánvalóvá vált az is számomra, hogy a kül-
kereskedelmi szakemberek képzésének is egyik sarkalatos pontja az interkulturális ismeretek 
átadása, hiszen ennek hiányában a legkiválóbb szakmai ismeretek sem érvényesülnek kellő haté-
konysággal. Végül és nem utolsósorban, az interkulturális ismeretek szerepének, fontosságának 
a megértésében és az ezekkel kapcsolatos tudnivalók megszerzésében hatalmas segítséget és 
motivációt adott az a sok esztendő, amit mint diák, mint kutató és mint oktató külföldön töl-
töttem. Rengeteg gyakorlati tapasztalatot szereztem nemzetközi együttműködési programokban 
való részvétel által is. A sok felhalmozott tapasztalat és ismeret rendszerezését sokéves kutatói 
munka követte, amiből megszületett ez a könyv, amelynek második, átdolgozott kiadását tartják 
kézben. Forgassák haszonnal!

2008. szeptember


