
 

 

AZ EGYMÁSHOZ VALÓ KAPCSOLÓDÁS INTERKULTURÁLIS ASPEKTUSAI 

 

 

 

 

BEVEZETÉS: MIÉRT VAN SZÜKSÉGÜNK EGY INTERKULTURÁLIS MEGKÖZELÍTÉSRE? 

 

 

  A kulturális különbségek kommunikációban betöltött szerepével kapcsolatban van egy kissé 

elterjedt naiv tévhit, amely nagyjából így hangzik: kellő nyitottsággal, jó szándékkal és 

kíváncsisággal leküzdhetjük a kulturális különbségek által felállított potenciális akadályokat, 

amelyek korlátozzák egymás elismerését.  Ebben az elképzelésben azonban megbújuk egy 

alapos félreértés, mégpedig az, hogy ezek az akadályok nem rossz szándékból erednek, 

hanem észlelési és információfeldoglozási rendszerünk korlátaiból (abból, ahogyan az 

információkat gyűjtjük, kategorizáljuk és értelmezzük), valamint a szociális identitások és az 

etnocentrizmus csoportközi dinamikájából (hogy mindannyian arra vagyunk motiválva, hogy a 

saját csoportunkat szebbnek, bölcsebbnek és jobbnak lássuk). E két okból kifolyólag a kulturális 

különbségek hatással lesznek az interakcióinkra, és minden olyan képzésnek érdemes 

figyelembe venni őket, amely segíteni kívánja a fiatalok egymáshoz való kapcsolódását. 

       A kultúra valóban számít, és "kulturális különbségek" felbukkanásához nem feltétlenül kell 

átlépnünk az országhatárokat: kulturális különbségek megjelenhetnek egyéb dimenziók mentén 

is, például városi és vidéki lakosság, régiók, kerületek, különböző nemek, szexuális orientációk, 

fizikai képességek, zenei szubkultúrák mentén is.  A kulturális különbség - vagy sokféleség - 

kétféleképpen jelenhet meg.  Először is, jelenthet valódi eltéréseket az értékek és viselkedések 

területén: egyesek például csókkal, kézfogással, mások meghajlással, megint mások pedig a 

kéz- és vállérintések és -veregetések kifinomult koreográfiájával köszönnek.  Másodszor, 

valahányszor az embereket bizonyos kultúrákhoz tartozónak lehet kategorizálni, megjelenik a 

kategorizálás és a szociális identitások dinamikája.  A kategóriák sztereotípiákat és előítéleteket 

aktiválnak: a másikat nem csupán egyedi lénynek látjuk, hanem egy bizonyos korú, etnikumú, 

nemű stb. személynek, az ezzel kapcsolatos összes asszociációval együtt.  Mindkét 

perspektívával azonban óvatosan kell bánnunk, emlékeztetve magunkat arra, hogy az adott 

csoporthoz való tartozás nem határozza meg a másik személyt. Minden egyes ember egyedi 

módon integrálja a sok kultúrát, amelynek része, és minden helyzetben többféle identitással 

zsonglőrködik, az interakcióban részt vevő többi személyhez viszonyítva, személyes életútja 

során minden identitásnak egyedi színezetet adva.   

A megfelelő interkulturális megközelítésnek két lehetséges hibát kell elkerülnie: a kulturális 

tényezők figyelmen kívül hagyását, amikor azok jelen vannak, vagy éppen ellenkezőleg, a 

kulturális magyarázatot erőltetni más tényezők (személyiség, helyzet) helyett.  Kérjük, hogy a 

fejezet olvasása közben ne feledkezzen meg erről a két kockázatról.  

       A kultúra tehát valóban számít, és legalább három különböző módon befolyásolja az 

"egymáshoz való kapcsolódás" megtanulását. A következőkben ezzel a három perspektívával 

foglalkozunk.  Először a kommunikáció kulturális különbségeit vizsgáljuk meg: milyen 



eltéréseket figyelhetünk meg a különböző kultúrákban élő emberek kommunikációjában?  

Ezután megvizsgáljuk a kulturális különbségek azon dimenzióit, amelyek hatással lehetnek a 

tréningek workshopok során való együttműködésre.  Végül megnyitjuk az akkulturáció fogalmát, 

megvizsgálva az alkalmazkodás és a változás folyamatát, amelyet a migránsok vagy a 

kisebbségek tagjai tapasztalhatnak.   

 

 

1. KULTURÁLIS KÜLÖNBSÉGEK A KOMMUNIKÁCIÓBAN 

       

      A különböző kultúrák nem különböző univerzumokban élnek, és sok tekintetben inkább 

hasonlítanak egymásra, mint különböznek, de a köztük lévő különbségek nem 

elhanyagolhatóak, és nem is felszínesek. Legfőképpen pedig sajátos kihívásokat jelenthetnek a 

más nyelveken való kommunikáció megtanulásának folyamatában.  Kezdjük a kommunikáció 

sokféleségének feltárásával. A megfelelő kifejezések ismeretét, értelmezését és használatát 

"szociolingvisztikai kompetenciának" (Burleson 2007: 106) nevezzük, ha a nem verbális 

viselkedésformákat is bevonjuk, akkor interkulturális kommunikációs kompetenciáról beszélünk.  

Az ilyen kompetenciának legalább négyféle különbséghez kell alkalmazkodnia:  

  

 A formális vagy informális stílus preferálása: Franciaországban a domináns stílus sokkal 

formálisabb, mint Magyarországon vagy Finnországban. Elvárás, hogy a köszönéshez 

"Monsieur" vagy "Madame" szót is hozzátegyenek, a "jó napot" önmagában 

udvariatlanságnak minősülhet.  Ez semmiképpen sem jelenti azt, hogy a franciák általában 

udvariasabbak.  Csupán azt fejezi ki, hogy (statisztikailag és általában) nagyobb 

jelentőséget tulajdonítanak a formának, a gondolatok előadásmódjának.   

 A nonverbális kommunikáció repertoárja nagyon eltérő: egyes kultúrákban elvárják a 

közvetlen szemkontaktust, a szemkontaktus elmulasztása gyanakvást és az őszinteség 

hiányára utal. A megtűrt csend hossza is nagyban különbözik.  A nonverbális kommunikáció 

valamennyi aspektusára különböző előírások vonatkoznak: kinesztika (gesztusok, testtartás 

stb.), haptika (érintés), proxemika (távolság), fizikai megjelenés, vokalika (hangmoduláció, 

ritmus, csend stb.), kronemika (az időtartamra vonatkozó elvárások), artefaktumok (tárgyak 

használata, elrendezés) (Afifi 2007).  Nemcsak a különböző gesztusok jelentésében vannak 

különbségek, hanem abban is, hogy milyen mértékben használják őket a kommunikációban.  

Ismét egy általános tendencia, hogy az olaszok hajlamosak több és nagyobb gesztust 

használni a szóbeli üzeneteikhez, mint a japánok.  Ugyanakkor a japánok nagy jelentőséget 

tulajdonítanak a nem verbális kommunikációnak, de kisebb amplitúdóval használják, viszont 

gyakrabban helyettesítik vele a verbális kommunikációt, mint az olaszok.  

 Edward T. Hall megkülönbözteti a magas és alacsony kontextusú kommunikációs stílusokat.  

A magas kontextusú stílus azt jelenti, hogy a kontextuális elemek, például a ruhák, a 

tárgyak, a testtartás és a gesztusok nagyobb jelentőséggel bírnak az üzenet 

dekódolásában; míg az alacsony kontextusú környezetben a jelentést elsősorban a verbális 

kommunikáció hordozza.  

 Az, hogy mennyire szabad kimutatnunk az érzelmeinket az interakcióban, vagy éppen 

ellenkezőleg, elvárják tőlünk, hogy elrejtsük azokat, szintén kulturális változó.  Az érzelmek 

exteriorizálásának ez a dimenziója nem azonos az érzelmek átélésével, de azok a kultúrák, 



ahol a kommunikációs stílus a belső érzelmi világ megnyilvánulásait is magába foglalja, 

hidegnek vagy érzéketlennek látnák a többieket.  

 

Mindezek mellett a kommunikáció kulturális kódjai nem függetlenek az adott kultúrát 

jellemző egyéb értékorientációktól, reprezentációktól és normáktól.  Ez az oka annak, hogy 

a kommunikációs küdokat gyakran nagyon nehéz megváltoztatni: ezek nem egyszerű, 

önkényesen választott viselkedésminták, hanem inkább a mögöttes normák, értékek és 

reprezentációk jéghegyének csúcsát jelentik, amelyek az interakcióban fejeződnek ki. 

Vegyük ezt a példát:  

Egy női tréner minden új diákot szeretne kézfogással üdvözölni.  Abdullah felé is kezet nyújt, de 

ő nem fogadja el.  

A fenti helyzetben az új diák technikailag képes lenne kezet fogni a tanárral.  Ami 

megakadályozza ebben, az a nemek közötti elkülönülés szükségessége.  Kulturális 

meggyőződése szerint a férfiak és nők közötti különbség fontos, és nem szabad csökkenteni. 

Ennek a megkülönböztetési vágynak a tiszteletben tartásának egyik módja az, hogy a férfiak 

közötti és a férfiak és nők közötti interakciókra eltérő kommunikációs szabályok léteznek.   

        

2. A TANULÁSI FOLYAMATOT BEFOLYÁSOLÓ KULTURÁLIS KÜLÖNBSÉGEK  

 

 Mint már korábban is láttuk, a kulturális különbségek a kommunikáció módját 

befolyásolják, akár a különböző kommunikációs eszközökre vonatkozó konkrét normák és 

szabályok, akár a mögöttes kulturális értékek révén.  Ezek az értékorientációk és különbségek 

hatással lehetnek arra is, hogy a fiatalok hogyan tudnak majd részt venni a képzéseinken és 

műhelymunkáinkon.  Nézzük meg azokat a dimenziókat, amelyek a legnagyobb 

valószínűséggel zavarhatják a folyamatot:  

 

 A nemek közötti elkülönülés vagy különbségtétel hangsúlyozására vagy csökkentésére 

való hajlam: a nemek megkülönböztetését ápoló kultúrák hajlamosak arra, hogy a 

különböző nemű emberek számára eltérő előírásokat fogalmazzanak meg az 

önmegjelenítés (öltözködés, beszédmód), a kommunikáció, a társadalmi szerepek és a 

szakmai döntések tekintetében.  Előírhatják a nemek fizikai elkülönítését is, vagy 

megtiltják a nem családtagnak számító férfiak és nők közötti fizikai érintkezést.  A 

különbségek csökkentése felé orientálódó kultúrák ellentétes preferenciákkal 

rendelkeznek: hasonló önprezentáció, felcserélhető szerepek, 

megkülönböztetésmentes szakmai választások, a vegyes csoportok preferálása jellemzi 

őket.  A képzési kontextusban: ez a dimenzió hatással lehet arra, hogy a férfi hallgatók 

hogyan viszonyulnak a női oktatókhoz és hallgatókhoz.  

 A hierarchia elutasítása vagy elfogadása: azon társadalmak tagjai, ahol a hierarchia 

nagyobb jelentőséggel bír, jobban tolerálják a hatalommegosztásbeli különbségeket; 

nagyobb valószínűséggel fogadják el a tekintélyelvű pozícióból érkező utasítást vagy 

magyarázatot, és kevésbé fogják megkérdőjelezni a tekintélyt. A képzési kontextusban 

ez a dimenzió hatással lesz arra, hogy a hallgatók hogyan reagálnak a trénerre, ki 

merik-e fejezni az egyet nem értésüket, fel merik-e tenni kérdéseiket stb. 

 Individualista vagy kollektivista orientáció: az individualista orientációjú emberek jobban 



orientálódnak saját kívánságaik és szükségleteik asszertív kifejezésére, míg az 

interdependens/kollektivista orientációjúak a csoportfolyamatra és a tagok közötti 

harmóniára összpontosítanak.  A képzési kontextusban ez a dimenzió hatással lesz az 

egyes tanulók motivációjára, hogy kifejezzék magukat a többiek előtt, hogy saját 

véleményt fogalmazzanak meg, hogy "kitűnjenek".  

 Feladat- vagy kapcsolatorientáltság: a feladatorientált emberek inkább a céljukra 

koncentrálnak, mint a kapcsolatokra. Ez a különbség megmutatkozik az 

együttműködések és különösen a konfliktusok során.  A kapcsolatorientált résztvevők 

alkalmazkodóbbak lesznek, míg a feladatorientált csoporttagok nem haboznak szembe 

menni a status quóval, ha úgy érzik, hogy a feladatot javítani lehet.   

 Monokronikus vagy polikrónikus időorientáció: a lineáris orientáció szekvenciális sorra 

kerülést feltételez a beszédben: megvárjuk, amíg az előttünk beszélő befejezi, mielőtt 

elkezdenénk, különben bunkónak tűnünk. A polikrón orientáció lehetővé teheti, hogy 

ráhangolódjunk a másik mondatára, nem várjuk meg, hogy befejezze.  A képzési 

kontextusban ez a dimenzió hatással lesz az időbeosztásra: pontosan időben érkeznek-

e a hallgatók, vagy a kezdés és a befejezés időpontját rugalmasnak és tárgyalhatónak 

tekintik.  

 

 

3. AZ AKKULTURÁCIÓS FOLYAMAT 

 

 Még ha soha nem is hallott még az "akkulturáció" fogalmáról, akkor is lehetnek 

megérzései és elvárásai a tágabb értelemben vett témával kapcsolatban: hogyan változnak 

vagy kellene megváltozniuk a migránsoknak az új kulturális környezetnek való kitettségük 

révén.  Gondolja végig az alábbi példákat, és ellenőrizze, hogy egyes lehetőségek jobbnak 

tűnnek-e a többinél: 

1. A Párizsban élő kínai bevándorlók fia úgy dönt, hogy nem lesznek kínai barátai, és párizsi 

barátnőt keres.  Miután kínai barátait elidegenítette, de francia barátokat még nem sikerült 

szereznie, végül elég sok időt tölt egyedül. 

2. Egy venezuelai nő egy színésztől vesz órákat, hogy teljesen megszabadulhasson az 

akcentusától, hogy senki ne vegye észre, hogy külföldi. 

3. A restaurálásban dolgozó kínai bevándorlók egy kedves kínai fiatal nőt próbálnak találni a 

fiuknak. 

4. Egy húsz évvel ezelőtt Franciaországba érkezett bevándorló nő csak elemi szintű francia 

nyelvtudással rendelkezik.  Soha nem volt rá szüksége, arabul tud beszélni a szűkebb körrel 

akivel érintkezik. 

5. Egy fiatal nő úgy dönt, hogy 18 éves korában fátylat visel, hogy jelezze identitását modern 

francia muszlim és feminista nőként.  

6. A "migráns külvárosban" élő, különböző kulturális eredetű fiatalok olyan nyelvet alakítottak ki, 

amely integrálja a különböző nyelvek szavait, és amelyet egy sajátos akcentus jellemez, amely 

nem kapcsolódik közvetlenül egyik eredeti nyelvükhöz sem. Ezt a nyelvet használják egymás 

között, de akkor is, amikor a domináns társadalom tagjaival érintkeznek.  

       

       Az "akkulturációs stratégiák" fogalma szisztematikusan próbálja megmagyarázni, hogyan 



változnak az emberek az új kulturális környezetben.  John W. Berry (1980) 1987-ben alkotta 

meg azt a modellt, amely a későbbiekben a legtöbbet idézett magyarázat lett. Berry a 

migránsok és a kisebbségek tagjainak akkulturációs stratégiáit két kérdésre adott válaszok 

alapján javasolja osztályozni: "fontos-e az új környezet tagjaival való kapcsolatfelvétel?" és 

"érték-e az eredeti kulturális környezettel való kapcsolat fenntartása?". E két kérdésből négy 

akkulturációs stratégia rajzolódik ki: integráció, szegregáció, asszimiláció és marginalizáció. 

 A marginalizálódás akkor következik be, amikor az egyének nem kapcsolódnak sem a 

származási kultúrájukhoz, sem az uralkodó kultúrához. Ez történhet a befogadó kultúra 

tagjaival való interakció korlátozott lehetőségei miatt (gyakran kirekesztés vagy 

diszkrimináció miatt), illetve a saját kultúra fenntartása igénye hiánya miatt. Ez mindkét 

kulturális csoporttól (a fogadó és a származási kultúrától egyaránt) való elszigetelődéshez 

vezethet. Első példánkban a kínai fiatalember legalábbis átmenetileg ebben a helyzetben 

találja magát. A marginalizációs stratégiát pszichoszomatikus pszichoszomatikus és 

alkalmazkodási zavarokkal hozták összefüggésbe (Berry, 1994). 

 Az asszimiláció akkor következik be, amikor az egyének elutasítják kisebbségi 

kultúrájukat, és átveszik a domináns vagy befogadó kultúra normáit és szabályait. A 

befogadó kultúrával való mindennapi érintkezésre törekszenek, és az a céljuk, hogy a 

többségi kultúra részévé váljanak. Az asszimilációt többek között az immunrendszer 

gyengülésével hozzák összefüggésbe (Schmitz 1992, Ward et al. 2008:93), és gyakran 

számolnak be arról, hogy az akkulturációs stressz és az elégedetlenség magasabb 

szintjével jár (pl. La Fromboise 1993:397). Feltételezhető, hogy az asszimiláció és a jóllét 

közötti negatív kapcsolat annak köszönhető, hogy a teljes asszimiláció ritkán lehetséges. 

A vizuális jegyek, a nevek és az akcentusok gyakran kiemelik a bevándorlók idegenségét, 

és a befogadó országban eltöltött sok év után is idegenként érzékelik őket. Az 

asszimilációs úton részt vevők gyakran szembesülnek azzal a szakadékkal, amely az 

önképük és a befogadó társadalom tagjai által róluk alkotott kép között tátong. 

 A szeparáció vagy szegregáció akkor következik be, amikor az egyének elutasítják az 

uralkodó kultúrát a származási kultúrájuk megőrzése érdekében. Ebben az esetben saját 

értékeik megőrzésére összpontosítanak, és kerülik a többségi kultúrával való érintkezést. 

Az elkülönülést gyakran elősegíti az etnikai enklávékba történő bevándorlás. A 

szeparációs stratégiát a neuroticizmus, a szorongás és a pszichotizmus magas szintjével, 

szív- és érrendszeri problémákkal, valamint drog- és alkoholfüggüséggel hozták 

összefüggésbe (Schmitz, 1992).  A szeparáció olyan stratégia lehet, amely a pozitív 

identitás megtalálására irányul egy olyan kulturális környezetben, ahol az egyén 

társadalmi csoportját diszkriminálják vagy alulértékelik, azáltal, hogy elszigetelődik a 

domináns csoport negatív reprezentációitól. 

 Az integráció akkor következik be, amikor az egyének képesek átvenni a domináns vagy 

befogadó kultúra kulturális normáit, miközben megtartják származási kultúrájukat is. Az 

integráció a bikulturalizmushoz vezet, és gyakran a bikulturalizmus szinonimája. Ebben az 

esetben az egyén fenntartja bizonyos fokú kulturális integritását, miközben egy nagyobb 

társadalmi hálózatban is részt vesz. Az egyén megtartja saját kultúrájának bizonyos 

aspektusait, például a központi normákat és értékeket, de az új kulturális környezetbe is 

bekapcsolódik. A kutatások azt mutatják (pl. Berry, 1997, 2005), hogy azok, akik az 

integrációs stratégiát alkalmazzák (a két kultúrában való részvétel és az abban való 



jártasság révén), általában jobban alkalmazkodnak, mint azok, akik els?sorban az egyik 

kultúrához igazodnak (az asszimilációs vagy a szeparációs stratégiát alkalmazva), és 

sokkal jobban, mint azok, akik egyik kultúrával sem foglalkoznak (a marginalizációs 

stratégia).  

 

Hogyan kapcsolódnak az akkulturációs stratégiák a kommunikációról szóló műhelymunkákhoz? 

  

 A Giles által javasolt kommunikációs alkalmazkodási elmélet (Communication 

Accommodation Theory CAT) segít azonosítani az akkulturációs stratégiák hatását a nyelv 

elsajátításának és használatának módjára.  Az akkomodáció "a mások felé és a másoktól való 

folyamatos elmozdulásra" utal (Giles, Ogay 2007:295).  A konvergencia a másikhoz való 

közeledést, az egyetértést és a másikhoz való kapcsolódást jelöli.  A konvergencia 

összhangban van azzal a motivációval, hogy mások elfogadjanak és értékeljenek minket.  

Kockázata a társadalmi identitás, a folytonosság vagy a megkülönböztetés érzésének 

elvesztése.  A konvergencia az "asszimilációhoz" hasonló mozgást jelent.  Ezzel szemben a 

divergencia a beszélgetőpartnerek közötti különbségeket hangsúlyozza, az egyet nem értést, az 

elkülönülés igényét, a saját különállóság jelölését, az önérvényesítést jelöli.  Össze lehet 

kapcsolni az elkülönülés stratégiájával.   

 Fontos megjegyezni, hogy a "konvergencia" nem jobb stratégia, mint a "divergencia", 

mindkettőnek megvan a maga helye a másokkal való dinamikus kapcsolatteremtésben.  

Valójában az emberek általában éppen a konvergencia és divergencia optimális szintjére 

törekszenek, ami az integráció stratégiáját jelenti, a hozott és a megszerzett kulturális 

csomagok harmonikus vagy kreatív módon történő összekapcsolását és érvényesítését.  A 

külvárosi fiatalok (6) példája egy ilyen stratégiát példáz, még akkor is, ha a felületes szemlélő 

számára ez a nyelvtanulás egyszerű kudarca lehet.  

 Végül és általánosabban, a különböző akkulturációs stratégiák és az emberek jólétére 

gyakorolt hatásuk ismerete segít a trénernek olyan programot összeállítani, amely a lehető 

legjobban szolgálja az "integrációt": teret kínál az eredeti identitás elismerésére, és pozitív 

kapcsolatra hív az új kulturális környezettel.  

 

 

 


