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Lesznyák ÁÁgnes: CCommunication iin EEnglish
as aan IInternational LLingua FFranca. AAn EExplo-
ratory CCase SStudy. NNorderstedt, HHerstellung
und VVerlag, 22004, 2274 pp.

„A második évezred végére és kicsivel több
mint ötven év alatt az angol nyelv egy globá-
lis nyelvvé vált.” Így kezdődik Lesznyák Ág-
nes az angol nyelvről mint nemzetközi lingua
francáról írott könyve. Az angol nyelv globá-
lissá válása azt jelenti, hogy a nyelvet több
nem anyanyelvű beszélő használja, mint
amennyi angol anyanyelvű beszélő, és olyan
kontextusban, amelyben az angol a lingua
franca, vagyis a közvetítő nyelv szerepét töl-
ti be közös anyanyelvvel nem rendelkezők
egymás közötti kommunikációjában (Bakos
Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótá-
ra. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1994;
Trudgill, Peter: Bevezetés a nyelv és társada-
lom tanulmányozásába. Szeged, JGYTF Ki-
adó, 1997).

A globálissá vált angol és annak lingua
franca szerepe alapvető kérdéseket vet fel,
és az alkalmazott nyelvészet tudományának
egy új és egyre fontosabb kutatási ágává
kezd válni. Kurrens területről lévén szó,
mindezidáig igen kevés empirikus kutatást
végeztek az angol nyelvről mint lingua francá-
ról (Seidlhofer, Barbara: Closing a conceptu-
al gap: the case for a description of English
as a lingua franca. International Journal of
Applied Linguistics, Vol. 11. [2001], no. 2.
133—158. p.).

Lesznyák Ágnes esettanulmánya az első
ilyen témájú empirikus kutatások közé tarto-
zik, illetve az első ebben a témában megje-
lent doktori értekezés, amelyet a szerző
2002-ben védett meg a Hamburgi Egyete-
men, ahol témavezetője Julianne House volt.

Az angol nyelv globálissá válása a nyel-
vet egy „sajátos szerephez” juttatta, amely
két fontos jellemzőből adódik: „egyrészt a
nyelv használóinak sokféleségéből, más-
részt a nyelv sokféle formájából és használa-
tából” — írja Lesznyák. A könyv célja, hogy az
angol mint lingua franca nyelven történő

kommunikáció sajátosságait felfedje, ame-
lyek megkülönböztetik az anyanyelvi, illetve
az angol mint idegen nyelven történő kom-
munikációtól. Ezek a sajátosságok nemcsak
a nyelv használóinak sokféleségéből és a
nyelv sokféle formájából és használatából
adódnak, hanem az angolt mint lingua fran-
cát beszélők korlátozott nyelvtudásából és
egy referencia-beszélőközösség hiányából
is. Ezek a tényezők nyelvi bizonytalanságot
idéznek elő a nyelvi rendszer minden szint-
jén. A lingua franca nyelven történő kommu-
nikáció sajátosságai közé tartoznak továbbá
azok a jellemzők is, amelyek ellensúlyozzák
a beszélők, valamint a nyelv sokféleségéből
és a nyelvi bizonytalanságból eredő problé-
mákat. Az esettanulmány végső célja, hogy
az említett sajátosságok feltárása útján hoz-
zájáruljon a célnyelvi modell és az angol mint
idegen nyelv tanítása során elérendő nyelvi
kompetencia meghatározásához.

Az esettanulmány a lingua franca kom-
munikációra mint interkulturális kommuniká-
cióra helyezi a hangsúlyt, amelyben a részt-
vevők nem hiányos angolt beszélő nyelvtanu-
lók, hanem kompetens társas lények, akik
sikeres kommunikációt folytatnak egymás-
sal. A tanulmány elsősorban a társalgás-
elemzés módszereit használja, de hangsú-
lyozza az elemzés multidiszciplináris jellegét.
A vizsgált beszédesemény egy nemzetközi di-
ákkonferencián lezajló értekezlet. A vizsgálat
fókuszában a témamenedzselés áll, mert —
írja a szerző — a kommunikációnak ez az as-
pektusa ragadja meg legjobban a lingua fran-
ca kommunikáció dinamizmusát, valamint a
tartalom és a forma megteremtésének kifi-
nomult mechanizmusait. 

A könyv tíz fejezetből áll. A bevezető után
Lesznyák átfogó képet ad az angol nyelv sok-
rétűségéről és az angolról mint lingua francá-
ról, majd az interkulturális kommunikáció so-
rán használt angol különböző megközelítése-
it taglalja. A negyedik fejezetben a kvalitatív
adatgyűjtés módszereinek áttekintése követ-
kezik, az ötödik fejezetben a szóban forgó
kutatás kivitelezésének részleteit mutatja be
a szerző, majd az elemzés központjában álló
intézményi diskurzus és témamenedzselés
részletesebb ismertetése következik. A hete-
dik és a nyolcadik fejezetben a szerző a té-
mamenedzselésre helyezve a hangsúlyt
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konkrétan elemzi az adatokat. Az eredmé-
nyek összefoglalása és értelmezése után
azok pedagógiai alkalmazásának lehetősé-
geivel zárul a könyv. 

Az angol nyelv sokrétűségéről szóló feje-
zetben a szerző az angol nyelv tanulmányo-
zásának változását írja le a nyelv világnyelv-
vé való válásával. Az 1970-es évekig az an-
golt egységesen kezelték, mind szinkroniku-
san, mind diakronikusan. Az 1980-as évek-
ben már megjelent az angol Englishes termi-
nus, vagyis az angol többes számú megneve-
zése. Ez az új nézőpont az angol nyelv plurá-
lis modelljeit hozta magával, szemben az ad-
digi monolitikus modellekkel. A monolitikus
modellek részletezésénél a szerző kiemeli az
anyanyelvi és a nem anyanyelvi beszélő pa-
radigmáját, és beszámol a háromkomponen-
sű modellről, ami megkülönböztet anyanyel-
vi angolt, angolt mint második nyelvet és an-
golt mint idegen nyelvet. Végül megjegyzi,
hogy az angol nyelv ilyen és hasonló megne-
vezéseit azok szerint a tárgykörök szerint
kellene értelmezni, amelyekben az angolt ép-
pen alkalmazzák. A plurális modellek anélkül
határozzák meg az angol nyelv változatait,
hogy felsőbbrendűséget vagy elsőbbséget
tulajdonítanának a hagyományos változatok-
nak. A szerző kiemeli Kachru plurális modell-
jét az angol nyelvről, az „angol három kon-
centrikus körét”. Megemlíti Strevens Educa-
ted European English vagyis „iskolázott euró-
pai angol” terminusát és Modiano Mid-
Atlantic English vagyis „közép-atlanti angol”
terminusát. Az angol ilyen és ehhez hasonló
megnevezései mind egy európai angol kifej-
lődése felé mutatnak, írja Lesznyák, majd
beszámol az ezzel ellentétes megközelíté-
sekről is. A szerző nem látja akadályát an-
nak, hogy az angolnak egy ilyen kontinentá-
lis, nemzetközi változata intézményesüljön.
Az érthetőség, illetve megértés kérdésének
tárgyalása kapcsán a szerző azt írja, hogy
nem jól körülhatárolható, viszonylag állandó
kommunikációs formák és nem egy viszony-
lag stabil nyelvváltozat meghatározása szük-
séges, hanem arra kell helyezni a hangsúlyt,
hogy hogyan használják a nyelvet egy nem-
zetközi kommunikációs helyzetben a résztve-
vők. Így jut el az olvasó az angol mint lingua
franca meghatározásához, amely nem egy ál-
landó és intézményesített nyelvváltozat, ha-

nem a kommunikáció egy speciális formája.
Lesznyák itt bemutatja a lingua franca kuta-
tásának főbb vonalait, amelyek elsősorban a
diskurzusra és a pragmatikai szintű sajátos-
ságokra összpontosítanak. 

A harmadik fejezetben Lesznyák az inter-
kulturális kommunikáció során használt an-
gol különböző megközelítéseinek átfogó, pon-
tos és nagyon hasznos összegzését adja, ki-
emelve az egyes megközelítések lingua fran-
cára vonatkozó aspektusait. Így lassan felso-
rakoztatja a különböző megközelítésekben
felmerülő lingua franca kommunikáció sajá-
tosságait, illetve az angolul mint idegen nyel-
ven folyó kommunikáció sajátosságait is. Ez
utóbbi kommunikációs helyzeten az anyanyel-
vi angol beszélő és a nem anyanyelvi angol
beszélő között zajló kommunikációt érti. A be-
mutatott megközelítések közül összefoglaló-
an Lesznyák egy folyamatorientált interakciós
megközelítést használ, amely figyelembe ve-
szi a szociális kontextust, a társalgás részt-
vevőit nem nyelvtanulókként, hanem auto-
nóm, kompetens beszédpartnerekként keze-
li, a kulturális normákkal szemben az inter-
perszonális helyzetet helyezi előtérbe és a
társalgáselemzés módszereivel dolgozik. 

A negyedik fejezet az adatgyűjtés mód-
szereinek leírása, pontosabban a második-
nyelv-elsajátítás kutatásában használt kvali-
tatív, diskurzusprodukciót eredményező
adatgyűjtés módszereinek részletes bemuta-
tása. A három kísérleti és az egy autentikus
adatokat eredményező módszert a követke-
ző szempontokból hasonlítja össze a szerző:
a módszer validitása, a kapott adatok általá-
nosíthatósága és összehasonlíthatósága, a
módszer használata, a kapott adatok meny-
nyisége és gazdagsága, a módszer által ki-
eszközölt nyelvi viselkedés meghatározottsá-
ga és a kontextus kontrolláltsága.

A következő fejezet Lesznyák esettanul-
mányának leírása. A kutatás célja miatt az
angol mint lingua franca adatoknál fontos
volt, hogy egy valóságos helyzetben előfordu-
ló szituációt vizsgáljon a kutató, amely az an-
gol mint lingua franca kommunikáció tipikus
körülményeit tükrözze, és nem hasonlít az
idegen nyelvi tanóra formális kereteihez.
Fontos volt továbbá, hogy egy kiterjedt,
spontán, szóbeli kommunikáció és egy jól
meghatározható beszédhelyzet legyen a vizs-
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gálat tárgya, ami kulturálisan nem konven-
cionalizált — írja a szerző. Így a lingua franca
adatok résztvevő megfigyelésből származ-
nak, melyekre egy 1997-ben Hollandiában,
az euróról rendezett diákkonferencián lezaj-
lott értekezleten tett szert. A szerző később
ezt az értekezletet ismételtette meg anya-
nyelvi és nem anyanyelvi angol beszélők egy
csoportjával, illetve angol, magyar és német
anyanyelvi csoportokkal. Az értekezlet szabá-
lyai szerint az elnök vezette a társalgást. Az
értekezleten a résztvevőknek közösen, politi-
kusok szerepét játszva bizonyos idő alatt el
kellett dönteniük egy kiosztmány alapján,
hogy mely ország vehet részt az Európai Mo-
netáris Unió harmadik szakaszában. A lezaj-
lott értekezlet elemzésének középpontjában
a témamenedzselés áll, ami nem más, mint
a társalgásban kifejlődő témák határainak
és átmeneteinek kezelése, illetve a koheren-
cia megteremtése a társalgás során. A kö-
vetkező fejezetben Lesznyák ezt a témame-
nedzselés-központú elemzési módszert mu-
tatja be.

A hatodik fejezetben az intézményi diskur-
zus társalgáselemzési szempontú tanulmá-
nyozásának áttekintése után rátér annak egy
formájára, az értekezlet beszédeseményének
tanulmányozására, ami egy tipikus többrészt-
vevős, feladatorientált kommunikáció, amely
során az elnök és a csoport közösen hoznak
döntéseket. Lesznyák bemutatja a beszéd-
esemény három szakaszát, majd külön kitér
a formális és az informális értekezletek jel-
lemzőire. Mindkettőnek kulcsfontosságú ré-
sze a témamenedzselés, amelynek művele-
teit részletesen tárgyalja a szerző. 

A hetedik és a nyolcadik fejezetben a szer-
ző az előző fejezetben tárgyalt nyomvonalon
elemzi az angol mint lingua franca és az angol
mint idegen nyelv nyelvi adatait. A lingua fran-
ca értekezlet az anyanyelvi beszélőkéhez ké-
pest a nyelvi viselkedés minden szintjén na-
gyon heterogén. A visszatérő formulák nem
jellemzők az elejétől fogva, hanem a társal-
gás végére folyamatosan fejlődnek ki egy in-
stabil, rend nélküli állapotot követően. Ezzel
szemben az idegen nyelvi társalgásban már
az elejétől fogva jellemzők a visszatérő for-
mulák, amelyeket a megoldandó feladat ak-
tivált, az elnök bevezetett, a csoport pedig
elfogadott. Az angolul mint idegen nyelven

történő értekezlet témamenedzselése job-
ban hasonlít az anyanyelvi beszélők értekez-
letének témamenedzseléséhez, mint a lingua
franca társalgásé. A témafejlődést jól szeg-
mentálják explicit nyelvi elemek és a téma-
menedzselés műveletei kifinomultabb hierar-
chiát mutatnak, mint a lingua franca társal-
gásban. Ez utóbbiban sokszor egyszerre
több téma fejlődik, a témaátmenetek pedig
elmosódottak, főleg a társalgás elején. Az
idegen nyelvi társalgásban csak témaváltás
és témaátmenet fordul elő, témamegszakí-
tás és eltávolodás a témától nem. Az utóbbi
két művelet a lingua franca társalgás során
az első két szakaszban többször is előfordul.
Az idegen nyelvi társalgásban a diskurzus
tervezettebb és az elnök nagyobb ellenőrzést
gyakorol a témafejlődés fölött. Úgy tűnik,
hogy mindenki tudja a szerepét és a felada-
tát, kevesebb a metakommunikáció. Ezzel
szemben a lingua franca társalgásban sok
az egyeztetés és a metakommunikáció, külö-
nösen a társalgás elején, az elnök pedig ke-
vésbé vállalja a vezető szerepet, a témákat
inkább a csoport vezeti be indirekt módon,
fokozatosan. További jellemzője az idegen
nyelvi társalgásnak az is, hogy ritkán fordul
elő, hogy a résztvevők egyszerre beszélnek
és sokszor elég hosszú a szünet a megnyi-
latkozások között. Ritkán szólítják meg köz-
vetlenül egymást a résztvevők, a társalgás
nagy része dialógus az elnök és egy résztve-
vő között, kevesebb a kooperatív beszélővál-
tás és kevesebb a visszaigazolás is, mint a
lingua franca társalgás során. Ezzel szemben
a lingua franca társalgásban többször beszél-
nek egyszerre a résztvevők és fontos jellem-
ző a megnyilatkozás és a jelentés együttes
megteremtése. Továbbá többször előfordul,
hogy egy-egy résztvevő a másik által sikerte-
lenül bevezetett témát újra bevezeti. 

A lingua franca társalgásról külön el-
mondható, hogy a kezdeti bizonytalanság és
sok egyeztetés után a témamenedzselésben
látványos fejlődés figyelhető meg. A témák
elkülönítése egyértelműbbé válik, a témame-
nedzselés egy idő után jobban igazodik a
normákhoz, a sikertelen témakezdeménye-
zések és témalezárások után lassan eltűn-
nek a sikertelen témaműveletek, a félreérté-
sekből adódó kezdeti témaátmenetek is el-
tűnnek és egy idő után nincs látható félreér-
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tés sem. Míg kezdetben a metakommuniká-
ció dominál, később már a szubsztanciális
téma megtárgyalása kerül előtérbe. Ezzel
együtt a kezdeti kétértelmű utalásokat ké-
sőbb felváltják a nyilvánvaló utalások. Az el-
nök viselkedése is változik: kezdetben vona-
kodik vezetni a társalgást, később viszont
jobban kézbe veszi az irányítást. Ez a fejlő-
dés elsősorban az időkorlátozásnak tudható
be, ami miatt a döntéshozatal egy idő után
sürgőssé válik, és a csapat rátalál a hatéko-
nyabb társalgás stratégiáira, csökken a
résztvevők közötti távolság.

A nem anyanyelvi angol kommunikáció si-
keresen működik — vonja le a következtetést
a szerző az eredmények összegzésének és
értelmezésének fejezetében. Összefoglalóan
elmondja, hogy a vizsgált kétfajta interkultu-
rális kommunikáció során különbözőek a
kommunikációs folyamatok a diskurzus vizs-
gált szintjein, de nem nyelvelsajátítási jel-
lemzők miatt, hanem a kétértelműség és az
értelmezés bizonytalansága miatt. Ennek a
bizonytalanságnak több oka is van. Egyrészt
ellentmondás van aközött, hogy a lingua
franca kommunikáció a beszédpartnerek
egyenlőségét hozza magával, és aközött,
hogy az elnök a társalgás vezetője. Ez az el-
lentét nyelvi bizonytalansághoz vezet. Az ide-
gen nyelvi kommunikáció viszont már termé-
szeténél fogva aszimmetrikus, mindenki tisz-
tában van az egyenlőtlen nyelvi kompetenci-
ákkal, amit megerősítenek az elnök társalgá-
si igazodási stratégiái. Az idegen nyelvi tár-
salgás ilyen aszimmetriája és a beszédese-
mény szabályai egy irányba mutatnak, így
nem vezetnek bizonytalansághoz. Másrészt
a lingua franca társalgásra jellemző a nyelvi
viselkedés változatossága a diskurzus min-
den szintjén, amit nem feltétlenül a korláto-
zott nyelvtudás, hanem inkább a társas hely-
zet bizonytalansága eredményez. A lingua
franca társalgásra jellemző továbbá a meg-
nyilatkozások közötti laza kapcsolat az ide-
gen nyelvi társalgáshoz képest. Ez utóbbi so-
rán a koherenciát gyakran a közös háttértu-
dásra való utalás és az utaló kifejezések te-
remtik meg, amelyek a lingua franca társal-
gásban ritkán fordulnak elő. A lingua franca
társalgásban a koherenciát inkább az ismét-
lések és a cirkularitás teremti meg, illetve
jellemző a késleltetett kapcsolódás. A lingua

franca társalgás kevésbé egyértelmű meg-
nyilatkozásai abból is adódnak, hogy az üze-
net kódolása és dekódolása jóval több erőfe-
szítést igényel, mint egy anyanyelvi társal-
gásban, de azt a résztvevők igyekeznek a
legkevesebb ráfordítással megtenni, így sok
az el nem hangzott kontextusra vonatkozó in-
formáció, amiről a beszélő azt feltételezi,
hogy a beszédpartner tisztában van vele. 

Az idegen nyelvi társalgás tehát követke-
zetesen megfelel a témamenedzselés mo-
delljeinek, míg az angolt mint lingua francát
használó társalgás csak részben felel meg a
modellekben leírt elvárásoknak. Azonban ez
utóbbiban is közelítik kommunikációs meg-
nyilvánulásaikat egymáshoz a beszédpartne-
rek, és a társalgás harmadik szakaszára a
kezdeti bizonytalanság után kialakulnak a
mindenki számára elfogadható kommuniká-
ciós minták. 

A szerző az eredmények összefoglalásá-
nál végül kitér az interkulturális kommuniká-
ció kulturális aspektusára. Megjegyzi, hogy a
lingua franca társalgásban senki nem muta-
tott brit vagy amerikai társalgási normákhoz
való igazodást, a beszédpartnerek célja csu-
pán az volt, hogy megértessék magukat és
hozzájáruljanak a feladat megoldásához.

Az angol mint lingua franca sajátosságai
pedagógiai szempontból négy fontos kérdést
vetnek fel — írja Lesznyák a könyv utolsó fe-
jezetében. Az első kérdés az, hogy az angol
melyik változatát tanítsuk a nyelvórán. A
szerző felsorol néhány szemléletet, amelyek
különböző választ adnak a kérdésre. Egy
„európai nemzetközi angol” tanítását szor-
galmazó szemlélettel az a probléma, hogy ez
a megnevezés nem egy stabil nyelvváltozatot
takar, hanem egy sajátos kommunikációs
helyzetet. Tehát legfeljebb felkészíthetjük
nyelvtanulóinkat erre a helyzetre a nyelvórán
a szükséges készségek és stratégiák megta-
nításával. A szerző kitér az amerikai angol, il-
letve a brit angol tanítását szorgalmazó
szemléletekre is. Ebben a kérdésben a kö-
vetkezetességet hangsúlyozza, illetve azt,
hogy fontos, hogy a nyelvtanulók tisztában
legyenek a változatok közötti különbségek-
kel, és ismerjenek több változatot is, mert az
segíti a megértést mindenféle angolul folyó
kommunikációs helyzetben. 
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A második kérdés az, hogy mi legyen a
nyelvtanítás célja. Régebben hangsúlyozták
az anyanyelvi szintű nyelvtudást mint célt, de
ez az angol mint lingua franca szempontjából
sem racionális. A modell lehet anyanyelvi
változat, de a cél a kétnyelvű kompetencia
megteremtése kell legyen és az a képesség,
hogy az illető megállja a helyét különböző
kommunikációs helyzetekben, köztük egy lin-
gua franca társalgásban is — mondja a szer-
ző.

A harmadik kérdés, hogy mi legyen a kul-
túra szerepe egy idegen nyelvi tanórán. A
szerző hangsúlyozza, hogy a nem anyanyelvi
beszélő nem aszerint osztályozza az adott
nyelvi elemet vagy nyelvi viselkedést, hogy
annak mi a kulturális háttere, hanem asze-
rint, hogy mennyire van hasznára az adott
elem abban, hogy saját kultúráját és identi-
tását kifejezze. Viszont szükséges kulturális
hátteret tanítani a nyelvtanulóknak, még ak-
kor is, ha az angolt mint lingua francát fog-
ják később használni, mert az kulturális nyi-
tottságot teremt, ezáltal segíti az angol mint
lingua franca kommunikációt. 

Az utolsó kérdés pedig az, hogy akkor mi-
lyen speciális készségekre is van szükség az
angol mint lingua franca kommunikációhoz.
A lingua franca kommunikáció sajátosságai-
ból kiindulva megfelelő értelmezési és egyez-
tetési stratégiák tanítására van szükség.
Ezeket a stratégiákat mindeddig nem részle-
tezte az irodalom — írja Lesznyák — csupán
annyi konkrétum merült fel, hogy a lingua
franca társalgás során számítani kell az elté-
rő értelmezésekre, félreértésekre és bizony-
talanságra. Lesznyák konkrétabb stratégiá-
kat igyekszik megfogalmazni, olyanokat,
amelyekkel a beszélők tudatosan megterem-
tik a közös háttér-információkat. 

A könyv nagyon hasznos összefoglaló át-
tekintést ad az angol mint lingua franca, illet-
ve az angol mint idegen nyelv kutatásáról és
a különböző elméletekről, amelyek foglalkoz-
tak a kérdéssel. Fontos hozománya, hogy a
lingua franca kommunikáció résztvevőit nem
nyelvtanulókként, hanem kompetens társas
lényekként kezeli, akik elérik kommunikáci-
ós céljaikat. Rávilágít arra is, hogy milyen
készségeket, stratégiákat kellene egy nyelv-
tanulónak megtanítani a sikeres idegen nyel-
ven történő kommunikációhoz. A könyv min-

denkinek nagyon hasznos, aki bármilyen
szempontból foglalkozik a nem anyanyelvi
angol beszélők angol nyelven történő kom-
munikációjával és az angol nyelv szerepével
a világban, valamint hasznos minden nyelv-
tanár számára is.

Kovács Emőke
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