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1. A disszertáció témája, kutatási célok 

Disszertációm keretei között a magyar és vietnami nyelvhasználók közötti interkulturális 

érintkezés vizsgálatára vállalkozom, különös figyelmet fordítva a vállalkozói szektorra. 

Célkitűzésem az, hogy pontosabb betekintést nyerjek a magyar-vietnami interkulturális 

kapcsolatok területébe, remélve, hogy ezzel hozzájárulhatok az interperszonális 

kommunikáció és az üzleti kapcsolatok hatékonyságának növeléséhez a két említett ország 

viszonylatában. 

Kutatásom akciókutatás, amely kulcshelyzetben tárja fel a magyar és a vietnami 

kommunikáció különbségeit. Ennek eredményeit meg kívánom osztani mindazokkal, akik 

részt vesznek vagy potenciálisan részt vehetnek a magyar-vietnami kétoldalú gazdasági 

kapcsolatok fejlesztésében. A kutatás folytatása lehet egy olyan kommunikációs program 

kidolgozása, amely felkészíti a vietnami közegbe belépő magyar embereket a hatékony 

kommunikációra, ebből adódóan a sikeres üzletkötésre.1 

Az orosz etnopszicholingvisztikai iskola elméleti hátterére támaszkodva kettős célt tűztem ki 

magam elé: egyfelől szeretném a lakúna-elméletet az eddiginél szélesebb szakmai 

közönséggel megismertetni (az e témakörben végzett kutatások a korábbiakban jórészt az 

orosz és a német nyelvterületre korlátozódtak); másfelől a lakúna-elmélet üzleti területen 

való felhasználásán keresztül hozzá kívánok járulni az interkulturális nyelvészet metodológiai 

hátterének megerősödéséhez. 

Munkám során az alábbi főbb célokat tűztem ki: 

1. A magyar-vietnami kommunikáció vizsgálata általánosságban és az üzleti élet 

területén; 

2. A lakúna-elmélet bemutatása magyar és más, angol nyelvű kutatói közösség számára; 

 

                                                             

1 Álláspontom rokon a labovi megközelítéssel; Labov az Ann Arbor-i perben végzett szakértői tevékenységének 
tapasztalatai alapján mutatott rá a társadalmi folyamatokat „nyugodt és szenvtelen” kívülállóként figyelő 
nyelvész álláspontjának etikailag kétes voltára. „Ha válaszolni tudunk a jelen szükségleteire anélkül, hogy 
megalkudnánk ezzel a helyzettel, talán képesek leszünk feloldani azt a dilemmát, hogy egyszerre vagyunk 
szociális lények és elemző nyelvészek. Így nagyobb esélyünk lesz arra, hogy kutatásainkhoz támogatást kapjunk 
honfitársainktól. És lehet, hogy arra a legvégső kérdésünkre is kielégítő választ kapunk majd, hogy vajon hiába 
vesztegetjük-e időnket ezen a földön.” (Labov 1982, 166-167.p.) 
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3. Kísérlet a lakúna-kutatás módszertanának részletesebb kidolgozására; 

4. Az interkulturális nyelvészet módszertani hátterének megfelelőbb standardizálásához 

való hozzájárulás; 

5. Az interkulturális kommunikáció hatékonyságának növelése magyar-vietnami 

kontextusban. 
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2. Hipotézisek 

 

2.1. Első hipotézis 

A társadalmi hierarchia, a szociális státuson, rangon és életkoron alapuló tisztelet 

erőteljesebben jelentkezik a vietnami kultúrában, mint a magyarban.2  

2.2. Második hipotézis 

A vietnami-magyar összehasonlításban eltérő családfogalom hatással van a kétoldalú 

kommunikációra, mindez különböző nyelvi lenyomatokban manifesztálódik. Ezek a 

lakúna-elmélet kutatási módszerként való felhasználásán keresztül sikeresen 

felfedhetők. 

2.3. Harmadik hipotézis 

A vietnami vállalkozók időhorizontja3 “rövid távú”-ként jellemezhető.4  

2.4. Negyedik hipotézis5 

A szakirodalomban fellelhető tipologizálási javaslatok alapján jelenleg nem lehetséges 

a lakúnák teljes körű kategorizálása. A disszertációban kidolgozott vegyes módszeran 

segítségével újabb típusok, csoportok és csoportosítási sémák beazonosítása válik 

lehetővé.6 

                                                             

2 Mind az első, mind a második hipotézist az előzetes kutatások motiválták. A válaszadók kifejezésre juttatták, 
hogy a vietnami nyelvben erőteljesebben megjelenik a társadalmi hierarchia és az eltérő családmodell. E két 
állítás nyelvészeti vetületét és igazolhatóságát kívántuk megvizsgálni. 
3 Az időhorizont szót pénzügyi/kontrolling szakkifejezésként használom (lásd pl. Musinszky 2013, 15-22.p.), 
hosszú, közép és rövid távú (tervezési) időhorizontot különböztetünk meg. 
4 A 3. hipotézis kialakítását elsősorban az az előzetes kutatásokban azonosított ellentmondás motiválta, mely 
összeegyeztethetetlennek találta a Hofstede által képviselt (Hofstede 2010) , az ázsiai kultúrák hosszú távú 
orientáltságát feltételező állásontját az előzetes kutatások eredményeivel, melyek egyértelműen arra utaltak, 
hogy Vietnamra – legalábbis üzleti környezetben – határozottan rövid távú mentalitás jellemző. A hofstedei 
kutatások ellentmondásairól lásd bővebben: Falkné Bánó K. (2014). 
5 Az első 3 hipotézis az interkulturális kommunikáció tartalmi kérdéseire, míg a negyedik (az elméleti kerettel 
kapcsolatos) metodológiai problémákra koncentrál. A negyedik hipotézis kutatási célként is értelmezhető. 
6 A disszertációban számos, a lakúnák teljes körű csoportosítását célzó kísérletet mutatunk be (Markovina 
2011, Ertelt-Vieth 2004, Panasiuk 2006 stb.). Meglátásunk szerint egyik a szakirodalomban meglévő tipológia 
sem képes teljes körűen számot adni a lakúnák összes típusáról, ez indukálta a hipotézis megalkotását. 
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3. Az alkalmazott kutatási módszertan  

A kutatás alapja egy személyes interjúk keretében elvégzett kérdőíves vizsgálat; az 

interjúalanyokat egy kb. 4000-5000 fős, 60 év körüli átlagéletkorú, vietnami populációból 

választottam ki. A kérdőívek lekérdezésére személyesen, időpont-egyeztetés után került sor. 

A kutatásba kettős identitású vietnami állampolgárokat válogattam be, akik felsőfokú 

tanulmányaikat Magyarországon végezték. A válaszadókat az alábbi feltételek megléte 

esetén illesztettem a mintába: (1) a magyar nyelvet relatíve magas szinten beszélik; (2) 

jelenleg is aktívak vagy csak a közelmúltban vonultak vissza üzleti vagy államigazgatási 

tevékenységükből. Összességében 638 kitöltött kérdőívvel zártam a kutatást. 

A magyar nyelvtudást előzetes beszélgetéssel ellenőriztem, ennek során kiszűrtem azokat a 

potenciális válaszadókat, akik az elmúlt évtizedekben elvesztették kapcsolatukat 

Magyarországgal. A kérdőívekbe továbbá beépítettem egy nyelvi önértékelési kérdést is. A 

Magyarországgal ápolt aktív kapcsolatok biztosításának céljából az interjúalanyokat 7  a 

Vietnami-Magyar Baráti Társaság tagsági köréből választottam ki. 

A disszertáció eredeti témavázlatával összhangban közmondásokra vonatkozó kérdéseket is 

beépítettem a kérdőívbe, azzal a céllal, hogy a nyelvhasználóktól nyelvi adatokat, állításokat, 

megfigyeléseket gyűjtsek a helyi kultúra szerves részét képző szokásokra, természetes és 

mesterséges környezetre, személyes kapcsolatokra stb. vonatkozóan.  

A személyes lekérdezéseket vietnami nyelven folytattam le. A válaszadók kiválasztásakor, 

bár elsősorban a Vietnami-Magyar Baráti Társaság tagsági listájára támaszkodtam, 

kiegészítésképp az ún. “hólabda-módszert” is alkalmaztam. Ennek keretében minden 

válaszadót megkértem, hogy saját ismeretségi köréből ajánljon 1-2 további potenciális 

résztvevőt. A személyes beszélgetések egy interjú-asszisztens jelenlétében zajlottak: a 

                                                             

7 A kutatást módszertanilag kérdőíves kutatásként definiálom. Megjegyzem azonban, hogy nem áll távol a 
strukturált interjútól sem, a két műfaj nem különíthető el szigorú határvonalakkal (“Teljesen strukturált interjú, 
ami gyakorlatilag egy kérdőív”, In: Sztárayné 2011, 5.p.). Az utóbbi esetén a válaszadó szabadabban reagálhat 
a feltett kérdésekre, bővebben kifejtheti mondandóját, az interjúvezető inkább terelgeti az interjúalanyt előre 
strukturált kérdések mentén. A disszertációhoz kapcsolódó kutatás során 6 különböző kérdőívet használtam, 
melyek közül némelyik kizárólag zárt kérdéseket tartalmazott (pl. a 4. sz. kérdőív: állítások), és egyértelműen 
kérdőívként definiálható, míg más esetben (pl. a 3. sz. kérdőív: esettanulmányok; a 7. sz. kérdőív: szokások, 
lakúnák) inkább strukturált interjúkról beszélhetünk. Következésképp mind a disszertációban, mind a 
témavázlatban váltakozva használom a kérdőív, interjú, illetve a válaszadó, interjúalany, interjúkészítő, 
valamint az interviewer, interviewee és a respondent kifejezéseket. 
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segítők a Vietnami Nemzeti Egyetem Társadalom- és Bölcsészettudományi Egyetemének 

graduális nyelvész hallgatói közül kerültek ki8. 

A disszertációt két előzetes kutatás előzte meg, melyek során egy 13, illetve egy 21 fős 

mintával dolgoztam (Lénárt, 2013a). Az elsőben 13, a magyar-vietnami relációban sikeres 

üzleti tevékenységet folytató magyar üzletemberrel készítettem interjút. A megkérdezettek 

több éves tapasztalattal rendelkező szakemberek voltak, akik már sikeres befektetéseket 

és/vagy külkereskedelmi ügyleteket bonyolítottak le a magyar-vietnami relációban. A 

második kutatás során 21 Magyarországon élő és dolgozó vietnami vállalkozóval készítettem 

kérdőíves felmérést. 

Az előzetes kutatások egyik fontos eredménye szerint a disszertációhoz kapcsolódó 

kérdőívbe szükséges egy a sztereotípiák kérdését vizsgáló rész beépítése, ugyanis mind az 

auto-, mind a hetero-sztereotípiák viszonylag könnyen azonosítható, verbalizált formában 

mutatnak rá az egyes kultúrák – esetünkben a magyar és a vietnami kultúra – különbségeire. 

Másrészt a sztereotípiák és a lakúnák között szoros összefüggést találhatunk, és ez a 

továbbiakban szilárd alapot biztosított a lakúna-kutatáshoz. 

Az előzetes kutatások megerősítették azt a feltételezést, hogy a vietnami üzletemberek 

mind a pénzkeresés, mind a profittermelés, mind sikeres üzletkötés területén rövid távon 

gondolkoznak – legalábbis a válaszadók szerint az emberek általában ekképp látják őket. Az 

eredmény érdekesnek tűnt, különösképp figyelembe véve Hofstede megállapításait a 

délkelet-ázsiai országok hosszú távú orientációjára vonatkozóan (Hofstede et. al. 2010).9 

A kérdőívek összeállítása, tesztelése és véglegesítése 2013 októbere és 2014 októbere 

között történt, az alábbi főbb lépésekben: 

1. Az előzetes kutatások és a disszertációban tárgyalandó tematika figyelembe 

vételével egy vegyes kérdőívet állítottam össze angol és vietnami nyelven. 

                                                             

8 Az interjú-asszisztensek segítséget nyújtottak problémás helyzetek kezelésében, fordítási kérdésekben, 
amennyiben a válaszadó nem volt képes magyar nyelven válaszolni vagy további magyarázatot kért vietnami 
nyelven. 
9 Hofstede szerint (Hofstede G, Hofstede G. J. és Minkov M. 2010) az egyes kultúrák jól jellemezhetők 
ellentétpárok által kialakított skálák segítségével (pl. férfiasság/nőiesség, individualizmus/kollektivizmus, rövid 
távú/hosszú távú beállítottság). A szerző szerint a délkelet-ázsiai országok jellemzően hosszú távú 
orientációjúak, ezzel az állásponttal mondtak ellent az előzetes kutatások eredményei. 
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2. A kérdőívet vietnami állampolgárokon teszteltem. A hibákat, félreérthető pontokat 

javítottam, így a kérdőív könnyebben érthető, transzparensebb, egyértelműbb lett. 

3. 2014 januárjában online konzultációt kezdtünk Irina Markovinával, a Moszkvai 

Állami Nyelvészeti Egyetem pszicholingvisztika professzorával, aki egyben a lakúna-

elmélet egyik kidolgozója. Markovina professzor értékes útmutatásai alapján a 

kérdőíveket mind tartalom, mind forma tekintetében átdolgoztam. 2014 

szeptemberében az online megbeszélések személyes konzultációkkal egészültek ki a 

Moszkvai Állami Nyelvészeti Egyetemen.  

A fentiek keretében elvégzett változtatások legfőbb pontjai az alábbiak voltak: (1) 

nagyobb hangsúlyt kapott a magyar-vietnami kölcsönös percepciók kérdésköre (az 5., 

asszociációkat tartalmazó rész ebben a fázisban nyerte el végső formáját, benne 5 

kérdéssel, köztük 4 szabad asszociációs feladattal, (I) a magyarokra, (II) a vietnamiakra, 

valamint (III) a magyar üzletemberekre és (IV) a vietnami üzletemberekre 

vonatkozóan); (2) a teljes kérdőívet 6 részre bontottam, az első, demográfiai adatokat 

tartalmazó szekció után 5 tartalmi részt különítettem el az alábbiak szerint: 

sztereotípiák, esetleírások, állítások, asszociációk és közmondások.  

Ebben a stádiumban vált világossá, hogy az általános kérdőív helyett 5 önálló, 

specifikus kérdőív alkalmazása szükséges, a részletesebb, jobb eredmények elérése 

érdekében. 

4.   2014 októberében, kiegészítve a korábbi módszertant, egy újabb részt illesztettem 

a kérdőívekhez. E 7. részben a korábbi indirekt módszerrel szemben (asszociációk, 

közmondások, esetleírások stb.) ezúttal az interjúalanyok által tapasztalt lakúnákra 

vonatkozó közvetlen kérdéseken keresztül próbáltam adatokat gyűjteni. 

5. A majdnem végleges kérdőívet 2014 októberében ismét vietnami állampolgárokkal 

teszteltem. Célom a hibák, elütések, nehezen érthető pontok kiszűrése volt. 

6. Az interjúkat 2014 októberében kezdtem meg és 2015 júniusában fejeztem be, 

összesen 638 db kitöltött kérdőívvel zártam a kutatást.  
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A módszertan kialakításának fontos szempontja volt, hogy eltérő metódusok alkalmazásával 

gyűjtsek nyelvi adatokat, és több, különböző forrásból származó eredményre támaszkodva 

vonjak le következtetéseket. Mivel a kultúraközi különbségek és hasonlóságok felderítése 

kihívást jelentő feladat, 6 különböző jellegű és tematiákájú kérdőívet használtam a 

sztereotípiák, esetleírások, állítások, asszociációk, közmondások és szokások/lakúnák 

témakörben.  

A kérdőívek lekérdezését személyes interjú formájában, anonim módon folytattam le, a 

résztvevőktől csak az alapvető személyes adatok felfedését kértem, úgymint: nem, életkor, 

nemzetiség, foglalkozás, legmagasabb iskolai végzettség, iskola neve, specializáció (szak), 

fokozatszerzés éve, Magyarországon és Vietnamban eltöltött idő, illetve magyarnyelv-

ismeret (önértékeléses alapon). 

Vizsgálataim során Markovina tanulmányaival (Markovina, 2011), Ertelt-Vieth kutatási 

módszertanával (Ertelt-Vieth, 2003), valamint a szerző előzetes kutatásaival összhangban 

auto- és hetero-sztereotípiákat gyűjtöttem össze. A második kérdőívben 4 db magyar-

vietnami interkulturális találkozással kapcsolatos esetleírást olvastam fel a válaszadóknak. 

Az esetek közül kettő üzleti környezetben játszódik, további kettő általános jellegű. Az 

esetleírások felolvasását követően a válaszadókat megkértem azok kommentálására. Mind a 

4 eset valós szituációkat dolgozott fel.  

Az első esetleírás egy a vietnami megszólítási formák ismeretének hiányából adódó 

félreértést mutatott be. A példában szereplő magyar üzletember nem tudott róla, hogy a 

vietnamiak közeli ismerőseiket rendszerint testvérükként mutatják be, még ha nem is állnak 

vérrokonsági kapcsolatban egymással. A második esetleírás az idő fogalmának kezeléséből 

adódó félreértést mutatott be, amely egyben a valláshoz és a babonák témaköréhez is 

kötődik: a magyar üzletember haragra gyúlt, amiért vietnami társa elhalasztotta egy 

szerződés aláírását. A példa magyar szereplője nem tudta, hogy partnere mindössze a 

szerencsés dátumra vár. A harmadik szituációban a vietnami édesanya döntött lánya pénze 

felől, anélkül, hogy lányával előzetesen konzultált volna. Az utolsó esetleírásban egy 

komplex helyzetet villantottam fel: egy tudományos konferencia alkalmával váratlan 

eseményként az egyik vietnami résztvevő engedélyt kér és kap egy dal eléneklésére, ezzel 

megszakítva a hivatalos programot. 
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A kutatás egy 10 állításból álló kérdőívet is tartalmaz, melyből 5 állítás vietnami, további 5 

állítás pedig magyar üzletemberekre vonatkozik. A válaszadóknak zárt kérdésekre adott 

válaszaikban egy 9 fokú skála alapján kellett eldönteniük, milyen fokig értenek egyet az 

adott állítással. Az erősen sztereotip állításokat az előzetes kutatások válaszanyagából 

válogattam ki. Az állítások az alábbi tematikus pontokat ölelték fel: (1) üzleti etika; (2) 

érzékenység, a csend kommunikációs szerepe; (3) hosszú és rövid távú időhorizont; (4) 

üzletemberek megbízhatósága; (5) hasonlóságok és különbségek Észak- és Dél-Vietnam 

között; (6) a kommunikáció közvetlenségének foka; (7) a privát tér eltérő értelmezése; (8) 

udvariasság és kedvesség a kommunikációban; (9) túlzott magabiztosság és felvágás a 

kommunikációs folyamatban; (10) külföldiekkel való együttműködési készség. 

A kutatás asszociációs részében a válaszadókat arra kértem, hogy szabadon asszociáljanak 

(1) Magyarországról; (2) Vietnamról; (3) egy magyar emberről és (4) egy vietnami emberről. 

Bár a téma felvetése némileg átfedésben áll a sztereotípiákról szóló résszel, az asszociációs 

részt szándékosan illesztettem be a sztereotípiákra vonatkozó információk kiegészítésének, 

árnyalásának céljával. E kérdőívtől újabb lakúnák beazonosítását vártam, tekintetbe véve, 

hogy a válaszadók, miközben felidézik magyarországi emlékeiket, valószínűleg azokra a 

területekre, témákra, élményekre, jellegzetességekre koncentrálnak, melyek furcsák, 

váratlanok voltak számukra. 

A közmondásokat 4 különálló csoportban gyűjtöttem: (1) vietnami közmondások a pénzről; 

(2) magyar közmondások a pénzről; (3) vietnami közmondások, valamint (4) magyar 

közmondások. E kérdőív összeállításakor reméltem, hogy értékes nyelvi adatokat nyerek, 

melyek tovább árnyalhatják a válaszadók véleményét a két országról, azok kultúrájáról mind 

általánosságban, mind üzleti kontextusban.  

A szokásokra és lakúnákra koncentráló kérdőív kidolgozásakor célom a lakúnák 

legközvetlenebb módon való beazonosítása volt, jelesül: a válaszadókat ezeknek a 

jelenségeknek a felsorolására kértük. Az egyik lehetséges módszer e tekintetben Ertelt-Vieth 

lakúna-értelmezésének felhasználása: “A kultúrák közötti hézagok vagy – latin kifejezéssel 

élve – lakúnák valami furcsa, szokatlan, esetleg kínos vagy emlékezetes dologra utalnak”10 

(Ertelt-Vieth, A. 2003, 2.p.). E kvázi-definíció felhasználásával arra kértem a válaszadókat, 
                                                             

10 Magyarra fordította, itt és a további idézetek esetén: LI 
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hogy soroljanak fel hasonlóan “furcsa”, “szokatlan” vagy “kínos” élményeket a 

Magyarországon töltött évekből.  

Egyik korábbi kutatásom interjúalanya inspirálta a következő kérdést. A válaszadó spontán 

módon felsorolta, hogy Vietnamba való visszatérése után mely szokásait változtatta meg 

magyarországi tartózkodása hatására (megemlítette, hogy azóta áll sorban, illetve köszöni 

meg, ha ajándékot kap). Azzal a céllal tehát, hogy újabb, kiterjedtebb mintából származó 

lakúnákat azonosítsak be a magyar-vietnami relációban, felhasználtam a fent említett, a 

megváltozott szokásokat kiemelő spontán megnyilatkozást. 

Egy további, interkulturális lakúnák beazonosítását célzó kérdésben arra kértem az 

interjúalanyokat, hogy sorolják fel, Vietnammal összevetve milyen különbségeket észleltek 

magyarországi tartózkodásuk alatt. Végül, a negyedik kérdésben konkrét példákat kértem a 

válaszadóktól a magyar és a vietnami kultúra közötti kommunikációs, viselkedésbeli és 

üzletkötési különbségekre. 

 

4. Elméleti háttér  

Kutatásomban az európai szakirodalomban viszonylag ismeretlen lakúna-elméletre 

támaszkodtam. 

Az interkulturális kommunikáció kutatásának egyik hatékony eszközeként az 1970-es 

években jelent meg a lakúna-elmélet, egy új teória, mely legfőképp a kultúraközi 

félreértések mélyebb elemzését és pontosabb megértését célozta. A lakúna-elmélet, illetve 

az annak keretében pontosan definiált lakúna terminus az orosz etnopszicholingvisztikai 

iskola képviselőinél, Szorokinnál és kutatótársainál, Markovinánál and Taraszovnál jelent 

meg először (Földes, 2007, Jolowicz, 2006). 

A lakúna kifejezést a kanadai fordítástudományi szakemberek, Vinay és Darbelnet már az 

1950-es évektől használták (Anokhina, 2013, 168-170.p.). Mindazonáltal, míg a kanadai 

lakunológiai iskola a lakúnát fordítási hézagként értelmezte, és célkitűzését a 

fordítástudományra korlátozva mindössze e hézagok megszüntetésére kívánt megfelelő 

módszereket kidolgozni (Vinay and Darbelnet, 1958), addig az orosz etnopszicholingvisztikai 

iskola a kérdést kultúraközi problémaként értelmezte, és jóval tágabb keretek között 
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operálva kidolgozta a terület terminológiáját, a lakúnák tipologizásását és a lakúna-kutatás 

módszertanát.11 

Az 1990-es években egy másik nagy hatású kutató, Pym folytatta a lakúnák 

tanulmányozását, immár kultúraközi szemszögből. Pym szerint a lakúnák az egyes kultúrák 

határvonalát jelölik, megjegyezve, hogy “azok az elemek, melyek a leginkább ellenállnak a 

fordításnak, jó jelzői az adott kultúra lényegének, valamint e kultúra határvonalainak” (Pym, 

1993, 27.p.). Vinay and Darbenet munkáival szemben Pym lényegesen nagyobb hangsúlyt 

fektetett az interkulturális szempontokra. 

Egy évtizeddel később Ertelt-Vieth, a lakúna-kutatás egyik legnagyobb hatású szakértője, aki 

a lakúnák máig alkalmazott tipológiáját is kidolgozta, hangsúlyozza, hogy a lakúnák nem 

kizárólag egy adott kultúra markerei, de egyben a kultúraközi konfliktusok elemzésének is 

kiváló kiindulási pontjai. A szerző megfogalmazásában: 

“A lakúna-modellt tekinthetjük olyan kategóriák tárházának, mellyel lehetővé válik a 

kulturális sajátosságok rendkívüli sokféleségének feljegyzése, csoportosítása és azok 

elemzése. Következésképp egy konfliktushelyzet számos különböző aspektusa, akár a 

konfliktus teljes keletkezése is elemezhetővé válik.” (Ertelt-Vieth, 2003, 6.p.) 

Grodzki,  a lakúna-elmélet kiemelkedő kutatója és teoretikusa vezeti be a „kulturális 

szemüveg” kifejezést, melyet azzal indokol, hogy interkulturális helyzetekben a valóságot 

mindig saját, kulturálisan meghatározott szemszögünkből látjuk. „A világon mindenki 

kulturális szemüveget visel, mely kulturális prizmaként működik, valahányszor egy idegen 

kultúra valamely jelensége áthatol annak lencséin” (Grodzki, 2003, 13.p.). A lakúna-elmélet 

segít e „kulturális szemüveg” tudatosításában, ezáltal növelve a kultúraközi találkozások 

során tudatosságunkat és érzékenységünket. 

Annak ellenére, hogy a lakúna-elmélet mindinkább elfogadottá válik a nemzetközi 

szakirodalomban, a mai napig számos terminus létezik a jelenség leírására. Mochalova 

közelmúltbeli tanulmányában ekképp ír (Mochalova, 2013, 82.p.): „A tudományos 

irodalomban számos kifejezést találhatunk az egybevetett nyelvek és kultúrák 

                                                             

11 A fordítástudomány már Szorokin munkássága előtt is széles körben használta a “gap in the text” (hézag a 
szövegben) és a “Textlücke” (szöveghézag) kifejezéseket. A terminust Szorokin és követői “alakították át a 
kultúraközi kutatás eszközévé” (Ertelt-Vieth 2003, 5.p.) 
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különbségeinek leírására, nevezetesen: non-equal lexicon, casual lacunas, dark places, 

agnails, лакуны, нулевая лексема, антислова, значимый нуль, слова-реалии, фоновые 

слова, слова с национально-культурным компонентом, национально-маркированные 

слова, варваризмы etc.”12  

A magyar nyelvű szakirodalomban a fentiek közül leginkább a reália terminus jelenik meg, 

főként fordítástudományi értekezésekben, bár számos szinonim kifejezéssel is 

találkozhatunk, többek közt: „’kulturális reália’, ’kultúrszó’, ’(le)fordíthatatlan elem’, 

’nonekvivalens lexéma’, ’kultúraspecifikus szó’, ’etnokulturéma’" (Lendvai 2005, 68.p.). 

Tellinger szerint a reália fordítástudományi szakkifejezés alatt egy adott nyelvközösségre 

jellemző jeltárgyat és egyben magát a szót is értjük, így pl. a „gondola” tárgy és maga a 

gondola szó is egy reáliaként értelmezendő, jelentése egy speciális formájú velencei evezős 

csónak (Tellinger 2005, 123.p.). 

Klaudy részletesen tárgyalja a reáliák fogalmát, mind szűk, mind tágabb értelmezésben 

(Klaudy 1999). „Szűk értelmezésben csak egy nyelvközösségre sajátosan jellemző ételek, 

italok, ruhák stb. tartoznak a reália fogalomkörébe, míg egy tágabb értelmezés szerint a 

nevek, megszólítások, ünnepek, vallásokkal kapcsolatos kifejezések stb. is ide tartoznak.” (In: 

Horváth J. 97.p.). 

A fordítástudomány szakirodalma a reáliákat több különböző módon csoportosítja. 

Barkudarov három típust különít el: 1. „olyan szavak, melyek más nyelveket beszélők 

csoportjai gyakorlati tapaszatalatai között nem létező tárgyakat, fogalmakat vagy 

helyzeteket jelölnek”; 2. „olyan szavak, melyek egy adott nemzet anyagi és szellemi kultúrája 

jellegzetességeit megjelenítő tárgyakat jelölnek” (például nemzeti ételek, ruhák, cipők stb.); 

illetve 3. „olyan szavak és állandósult szókapcsolatok, melyek egy adott nemzetre jellemző 

politikai intézményeket és társadalmi eseményeket jelölnek” (Barkhudarov 1975, 93.p.). 

Vlahov és Florin 3 főbb csoportot különbözetet meg: a bolgár szerzőpáros 1. földrajzi, 2. 

                                                             

12 Mochalova így folytatja: “Az orosz nyelvészet azokat a szavakat, melyek olyan koncepciókat, tárgyakat és 
jelenségeket jelölnek, melyek csak egy bizonyos nyelvi közösségben jellemzőek, más nyelvekben nem található 
meg a megfelelőjük, az alábbi kifejezésekkel írja le: “bezekvivalentnaya leksika” (L. Barkhudarov, E. 
Vereshchagin, V. Kostomarov), “realia”, “ekzotizmy” (S. Vlakhov, S. Florin), “culturemy”, “ksenonimy” (V. 
Kabakchi), “words for the national-specific realities” (A. Fyodorov).” 
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néprajzi és 3. társadalmi-politikai reáliákat különít el egymástól (Vlahov, Florin 1980, 51-

69.p.). 

Tellinger a reália terminussal rokon etnokulturéma szakszót használja. A szerző megállapítja: 

„Az orosz szakirodalomban még a múlt század 70-es és 80-as éveiben megfogalmazódott a 

reáliák kapcsán egy olyan tágabb értelmezés, amely már majdnem egybeesik egy újabb 

fogalommal - az etnokulturémákkal. Ezen utóbbi terminus a reáliák tágabb értelmezését 

jelenti.” (Tellinger 2014, 123.p.). 

Szorokin és Markovina definícióját követve megállapíthatjuk, hogy a lakúna terminus alatt a 

következőt értjük: „egy adott kultúrában tapasztalható jelenség, melynek sem nyelvi, sem 

kulturális értelemben nincs megfelelője egy másik kultúrában” (In: Jolowicz 2006, 74.p.). 

Antipov tömör definíciója szerint: “a lakúnák olyan elemek, melyek az egyik kultúrában 

léteznek, míg a másikban nem” (Antipov et al. 1989, 85.p.13). Grodzki (Grodzki 2003) és 

Dellinger (Dellinger, 1995a) meghatározásából14 kiindulva megállapíthatjuk, hogy „A lakúnák 

olyan egyedi, különleges objektumok, események és sajátos folyamatok, helyzetek, melyek 

’ellentmondanak a más nyelvet beszélő nyelvhasználó általános tapasztalatainak.’”  

Dellinger hozzáteszi, hogy a lakúnákat általában “a szöveg valamely felfoghatatlan, 

szokatlan (egzotikus), furcsa (ismeretlen), hibás vagy pontatlan részeként”, esetenként 

"felesleges, megdöbbentő (sajátságos), váratlan" vagy "kiszámíthatatlan" elemként 

észleljük. Grodzki definíciója szerint (Grodzki 2003, 13.p.): “A lakúnák egy kultúra olyan 

elemei, melyeket a nem az adott kultúra tagjai közé tartozók nem teljes mértékben értenek 

meg.” 

Dashidorzhieva, utalva Ertelt-Vieth-re és Grodzkira, a következőképp definiálja a lakúna 

fogalmát: „A lakúnák a szövegek – ide értve a kultúrákat is – olyan rész-elemei, aspektusai, 

melyek nem vágnak egybe a másik kultúra tagjainak tapasztalataival.” (Dashidorzhieva, 

2011a, 1.p.). Anokina a következőképp fogalmaz: „Egy adott kultúra kulturális és nyelvi 

sajátossága egy másik kultúrában ’zéró elemnek felelhet meg’.” (Anokhina 2013, 5.p.). 

                                                             

13 In: Grodzki 2003, 35.p. 
14

 A definíció idézet Grodzki-tól (LI fordítása) (Grodzki 2003, 13.p), aki Dellinger kifejezését időzőjelek között 
építi be meghatározásába (Dellinger 1995a).  
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Ertelt-Vieth a lakúna terminust átfogó módon definiálja (Ertelt-Vieth 2003, 14-15.p), amikor 

annak jellemzőit 5 pontban foglalja össze, megállapítva, hogy „minden kutatási eredmény,  

*...+ amely megfelel az első 3 pontban megadott meghatározásnak, lakúnának tekinthető”. 

 A szerző a következő tulajdonságok mentén definiálja a szakkifejezést:  

1.) „A lakúnák a szövegnek olyan részei, illetve aspektusai, melyek nem felelnek meg egy 
másik kultúra alanya tapasztalatainak.”;  

2.) “A szövegek legtágabb értelemben vett megértése, mely a különböző kultúrákat is 
magába foglalja, aktív, kreatív és nézőpont-orientált folyamat.”;  

3) “A lakúnák nem fix jelentéseket írnak le, sokkal inkább egy adott találkozásra 
vonatkozó körülményektől függnek, melynek alkalmával legalább két kultúra vagy 
kulturális szint képviselőjének adott időpillanatban való találkozásáról beszélünk.”;  

4) “Tartalmuk alapján megkülönbözetünk mentális, cselekvési és tárgy-lakúnákat.”; 

5) “A kultúra-specifikus konnotációkat és értékeléseket axiológiai lakúnáknak nevezzük 
*…+.” 

Grodzki az elmélet nyelvészeti aspektusát hangsúlyozza: „A lakúnák kultúraközi szövegek 

észlelt vagy nem-észlelt ’hézagait’ jelölik (ez lehet olyan lexéma, melynek nincs megfelelője a 

másik kultúrában vagy más nehezen érthető kulturális elem).” (Grodzki 2003, 13.p.) 

Rohn egy másik, részletesebb definíciót ad a lacuna terminus technicus jelentésére: 

“Nyelvészeti kontextusban a lakúna kifejezés egy olyan nyelvi jellemzőre utal, amely 

megvan az egyik kultúrában, de hiányzik a másikból. Tágabb értelemben, a terminust 

bármely olyan eseményre használhatjuk, melynek során valami létezik az egyik 

kultúrában, de nem létezik a másikban, legyen szó értékekről, attitűdökről, tudásról, 

tapasztalatról vagy elvárásokról. A lakúnák megdöbbenést, ingerültséget, 

tanácstalanságot vagy bosszúságot váltanak ki, de egyúttal kíváncsiságot és 

elragadtatást is indukálhatnak a kultúraközi találkozások során.” (Rohn, 2010, 89.p.) 

Komplexitása, árnyaltsága és szemléletessége okán disszertációmban e Rohn-féle 

meghatározást használom a lakúna terminus definíciójaként. Rohn ugyanis egyidejűleg több, 

általam fontosnak tartott szempontra hívja fel a figyelmet. Így foglalkozik a lakúna 

szakkifejezés szűkebb és tágabb értelmezésével, a kérdést nyelvészeti kontextusba helyezi 

(ugyanakkor nem korlátozza azt kizárólag nyelvileg megragadható jelenségekre), valamint 

kitér a lakúnák észlelésekor megfigyelt reakciókra is. 
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5. A kutatás hozadéka, új tudományos eredmények 

5.1. A társadalmi hierarchia nyelvi megjelenése (1. sz. hipotézis) 15 

Disszertációmban igazoltam, hogy a magyar személyes névmások szerepében alkalmazott 

vietnami megszólítási formák, különösen a rokonsági terminusok meghatározó 

kommunikációs szerepet játszanak. A rokonsági kifejezések – melyek önmagukban is a 

magyar-vietnami lakúnák jó példái – a kommunikáció nélkülözhetetlen részei, segítségükkel 

válik meghatározhatóvá a beszélők relatív kapcsolata, bennük tükröződik vissza a 

kommunikációs aktusban részt vevők relatív életkora, társadalmi státusa és neme. A 

közmondásokat tárgyaló kérdőív nyomán azt találtam, hogy Vietnamban a leggyakrabban 

kiemelt érték az idősek és a tanárok tisztelete. A rokonsági terminusokra vonatkozó 

esetleírásra adott reakciók pedig rávilágítottak, hogy „a félreértés hátterében az idősebb és 

fiatalabb között alkalmazott vietnami megszólítási formák ismeretének hiánya áll”16. 

5.2. A különböző család-fogalmak nyelvi lenyomatai (2. sz. hipotézis) 

Vietnamban a család mint a társadalom lényegi egysége kiemelkedő fontosságú; ezt jól 

jelezte a sztereotípiákkal foglalkozó kérdőív jó vietnami üzletemberre vonatkozó része: itt 11 

válaszadó vélte úgy, hogy a jó üzletember jellemzője, hogy boldog családdal rendelkezik. Ez 

volt az 5. leggyakrabban említett ide vonatkozó sztereotípia. Az ugyanerre a kérdésre adott 

válaszokban találkozhatunk azzal a vélekedéssel is, hogy a jó üzletember az, aki a munkát és 

a családi életet jól kombinálja.  

Vietnamban a társas kommunikáció során megvalósuló interakciók szorosan összefüggnek a 

rokonsági terminusok használatával. Az erősen hierarchikus és szigorúan szabályozott 

vietnami családban a családtagok a megfelelő rokonsági terminusok segítségével 

                                                             

15 Mind az 5.1., mind az 5.2. fejezetben tárgyalt kérdéseknek jelentős szakirodalma van például az interakciós 
szociolingvisztikában és a diskurzusstratégiák vizsgálatában. Disszertációmban ezeket a területeket egy új 
aspektusból, a lakúna-keret felhasználásával vizsgáltam meg. A lakúna elméletet tehát egy alternatívaként 
alkalmaztam, mely az egyéb kereteknél teljes körűbb, bővebb megközelítést ajánlott. A lakúnakutatáshoz 
legközelebb a reáliák és etnokulturémák elmélete áll, de egyik sem képes egy a lakúnaelmélethez hasonlóan 
részletesen kidolgozott apparátust felvonultatni. Klaudynál (és pl. Tellingernél) ugyan megjelenik a reáliák és 
etnokulturémák tágabb értelmezsének koncepciója, azonban a kutatást a szerzők inkább a fordítástudomány 
területére korlátozzák, az interkulturális szempontok másodlagosak, csak a fordítástudományiaknak 
alárendelten jelennek meg. 
16 Idézet egy válaszadótól 
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szólíthatják meg egymást. Kutatásomban a vietnamiak és magyarok közötti különbségek 

beazonosítása során többek között az alábbi válaszadói megnyilatkozást rögzítettem: “a 

vietnamiak több szintet használnak a nyelvben”; ez arra utal, hogy a vietnami nyelv 

gazdagon rétegzett rokonsági terminusok rendszerét alkalmazza az életkor, a nem és a 

szociális státus alapján a tisztelet kifejezésére. 

A disszertáció 5.4. pontjában (állítások eredményeinek ismertetése) bizonyítékot találtam 

arra vonatkozóan, hogy a vietnamiak családias viselkedése mindennapi 

kommunikációjukban jelen van. A verbális interakció megkezdésére jellemzően az alábbi, 

üdvözlési formaként alkalmazott mondatokkal kerül sor: “Ettél már?”, “Hova mész?”, “Mit 

csinálsz?”. Ezek a formák általában a partner iránti törődés és tisztelet jelei, semmi esetre 

sem értelmezhetők udvariatlanságnak vagy túlzott kíváncsiságnak. Az egyik válaszadó 

szavait idézve: “a vietnamiak gyakran tesznek fel magánéletre vonatkozó kérdéseket a 

hozzájuk közel állóknak”. A magyarok számára a vietnamiakkal való kommunikáció során ez 

a viselkedési forma és néhány ehhez kapcsolódó tematika furcsa, váratlan lehet, akár 

félreértéshez vagy konfliktushoz is vezethet. A vietnamiak továbbá gyakran a családon kívül 

is “családias kapcsolatokat építenek ki”, ide értve az iskolát, a médiát, a munkahelyet és a 

társadalmi élet más tereit, alapvetően a személyközi kommunikáció minden területét.   

A vietnamiak az üzleti élet területén is nagy hangsúlyt helyeznek a családi kapcsolatokra, 

gyakran előnyben is részesítik azokat. Az előzetes kutatásban gyűjtött megnyilatkozást 

felhasználva (“ha a vietnamiak jövedelmező üzleti lehetőséget látnak, jobban kedvelik saját 

finanszírozásban megoldani azt, és megpróbálják elkerülni idegenek bevonását”) 

megkértem a válaszadókat, hogy véleményezzék a fenti állítást. Az eredmények szerint az 

interjúalanyok 41%-a egyetért azzal, hogy a vietnamiak “nem szeretnek idegeneket bevonni, 

a hasznot maguk akarják megkeresni”; “nem szeretnek osztozni a profiton”; “jobban 

szeretik, ha megállnak a saját lábukon”; illetve “a haszon lehető legnagyobb részét meg 

akarják tartani”.  
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5.3. Időhorizont (3. sz. hipotézis) 

Annak ellenére, hogy Vietnamra gyakran a jellemzően hosszú távú orientációval bíró, 

konfuciánus ország példájaként tekintenek, igazoltam, hogy ennek az ellenkezője igaz, 

ugyanis: 

A./ A vietnami auto-sztereotípiák világosan bizonyították a szűklátókörűségre vonatkozó 

vélekedés meglétét. 

B./ A válaszadók erőteljes meggyőződésüknek adtak hangot, amikor kifejezésre juttatták, 

hogy a vietnami üzletemberek rövid távú orientációjúak. 

C./ A válaszadók megnyilatkozásainak vizsgálata során azt találtam, hogy általánosságban 

egyetértenek abban, hogy a vietnami üzletembereket a rövid távú pénzügyi megtérülés 

érdekli17. 37,5%-uk egyetértett ezzel az állítással, míg szinte senki sem fejezett ki egyet nem 

értést (a válaszadók jellemzően vagy nyíltan egyetértettek az állítással vagy indirekt 

indoklást adtak hozzá). 

D./ Néhány válaszadói megjegyzés tovább árnyalta és pontosította az eredményeket: “a 

vietnamiak rövid távon gondolkoznak, az ‘instant leves’ kifejezés a társadalmi és üzleti élet 

minden területén alkalmazható”. 

E./ A válaszok rávilágítottak arra, hogy az északi és déli országrész különbözik egymástól: “a 

déli üzletemberek a hosszú távú projekteket részesítik előnyben, míg az északiak a rövid távú 

célokért küzdenek”. 

F./ A “vietnami ember”-re vonatkozó szabad asszociációs teszt eredményei is 

megerősítették azt a vélekedést, hogy a vietnamiak szűklátókörűek. 

G./ A magyarok és vietnamiak személyes tulajdonságainak egybevetésekor is azt a 

különbséget találtuk, hogy a vietnamiak “rövid távú célokat” tűznek maguk elé. 

Összességében nagy bizonyossággal állíthatjuk, hogy a vietnamiakat mind az üzleti életben, 

mind általánosságban szűklátókörűnek tekintik.  

                                                             

17 Az állítást a 4. kérdőív 3. kérdése tartalmazza, melynek eredeti szövege: „A vietnami üzletemberek csak 
akkor hajlandók erőfeszítéseket tenni, ha a projekt már nagyon rövid távon is haszonnal kecsegtet.” (LI 
fordítása) 
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5.4. A lakúnák csoportosítása (4. sz. hipotézis) 

Megállapítottam, hogy bár a legkomplexebb és legszélesebb körben elfogadott Ertelt-Vieth-

féle osztályozási rendszer valóban hasznos keretet ad a különféle lakúnák közötti 

különbségtételre (jelesül az Y-modellben  bevezetett mentális, cselekvési és tárgyi lakúnák 

elkülönítésével), mégsem alkot teljes mértékben konzisztens rendszert. Véleményem szerint 

a lakúnák csoportosításának Ertelt-Vieth által bevezetett második, axiológiai dimenziójának 

bevezetése18 ellentmondásos. Ertelt-Vieth megállapításaival szemben úgy vélem: minden 

lakúna per se axiológiai jellegű és per definitionem kulturális konnotációkat hordoz. Ezért 

javaslom egy olyan osztályozási rendszer kidolgozását, amely minden létező lakúnáról 

számot tud adni, egy konzisztens rendszer keretein belül.  

A magyarországi és vietnami élet összehasonlításakor (ld. 7. kérdőív, 1. kérdés) nyert 

különbségekre alapozva 175 db lakúnát azonosítottam be, melyeket 18 kategóriába19 

osztottam az alábbiak szerint: személyes jellemvonások; életmód/társadalom; 

kommunikáció; fizikai környezet; viselkedés; üzleti élet/gazdaság; környezetvédelem; a 

törvény/szabályok irányába mutatott attitűd; munka/iskola; ételek/konyha; szokások; 

szellemi beállítottság/érzelmek; közlekedés; lakhatás; módszerek; nem; történelem; az 

idősebbekhez való viszony. A korábbi kutatásokban már említett kategóriák mellett 

meglátásom szerint 2 további szempont hozzáadása, megjelenítése szükséges: 1./ a 

valláshoz, hagyományokhoz és a nemhez kapcsolódó értékek; 2./ ad hoc területek az adott 

kutatás függvényében (pl. gazdasági, művészeti, egyes tudományterületekre vontakozó 

stb.).  

A magyarok és a vietnamiak közötti kommunikációs, viselkedésbeli és üzletkötési 

különbségeket kutatva (7. kérdőív, 2. kérdés) 120 eltérést fedtem fel. Azt találtam, hogy a 

legnagyobb különbség a magyarok magasabb fokú időtudatossága/nagyobb pontossága 

                                                             

18
  Ertelt-Vieth lakúna csoportosítási rendszere szerint a lakúnák második dimenziója az ún. axiológiai dimenzió. 

A szerző szerint az axiológiai lakúnák „eltérő jelenségek kultúrspecifikus konnotációit és értékelését jelölik” 
(Ertelt-Vieth, 2003, 54.p., LI fordítása). 
19 Az említett kategóriákat a szerző alakította ki, a kutatás eredményeit figyelembe véve. A kategóriák jó része 
– különböző rendező elvek mentén – már megjelent a korábbi szakirodalomban is. Jelen csoportosítást, a 
kategóriák felállítását empirikus alapon, a kutatás konkrét eredményeire támaszkodva alakítottam ki. 
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terén tapasztalható, életüket tervezettebben, „tudományosabban” 20  élik. A környezeti 

kérdések nagy hangsúlyt kaptak a válaszokban: az interjúalanyok Magyarországot tisztább 

helynek tekintik, ahol az állampolgárok környezettudatossága magasabb.  

Az ugyanebben a pontban (7. kérdőív, 2. kérdés) feltárt lakúnákat 6 tematikus csoportba 

soroltam az alábbiak szerint: üzleti élet; kommunikáció; személyes jellemvonások; 

életmód/társadalom; konyha és nyelv. Megállapítottam, hogy a ’nyelv’ kategória a 

kommunikáció alegységeként is értelmezhető. E taxonómia nem eredményezett újabb 

lakúna-típusokat (eltekintve az előző bekezdésben említett dichotómiától).  

Az alábbiakban kiragadtam néhány példát a disszertáció hangsúlyos témájával, az üzleti 

élettel kapcsolatos lakúnák köréből: a magyarok kevésbé barátságosak és nem olyan 

szociábilisek, ritkán tárgyalnak étkezés vagy bulizás (szórakozás) alkalmával, nem beszélnek 

mellé, egyenesebbek, türelmesek, a kapcsolatrendszerük bővítésére törekednek, jól 

megtervezett menetrend szerint dolgoznak. A vietnamiak ezzel szemben barátságosabbak, 

szociábilisebbek, gyakran tárgyalnak étkezés vagy szórakozás (bulizás) alkalmával, sokszor 

mellébeszélnek, kevésbé egyenesek, néha nem őszinték, a vietnami üzletemberek pedig 

kizárólag eladni akarnak. 

A beazonosított lakúnákat a válaszadó megnyilatkozási formájának függvényében 2 fő 

típusba osztottam: (1) oppozíciók a két nemzet képviselőinek egybevetése alapján; (2) a 

magyarokra vagy vietnamiakra vonatkozó egyoldalú megállapítások.  

Az interjúalanyok által felidézett furcsa, váratlan szituációk (l. 7. kérdőív, 3. kérdés) 55 esetét 

19 főbb kategóriába soroltam a következők szerint: nyelv; 

diszkrimináció/sztereotípiák/általánosítások; általános jellemvonások; csalás/félrevezetés; 

komplex helyzetek; szülőkhöz és régi tanárokhoz fűződő viszony; társadalom/életmód; viták 

(nyelvezet és viselkedés szempontjából); közterületen való viselkedés; lakhatás; éghajlat; 

öltözködés; főzés; nemi szerepek; meghívás; fizetés; közlekedés és vezetés; járásmód; 

                                                             

20
 A “tudományos” (”khoa học”) életvitelt, mely maga is egy lexikális lakúna, számos válaszadó említette meg. 

Ez alatt egy tervezettebb és szervezettebb életmódot értenek. 
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egyebek. A korábbiakban említett, azokkal átfedésben lévő csoportok mellett kiemelem az 

alábbi újonnan beazonosítottakat, úgymint:  

1./ diszkrimináció/sztereotípiák/általánosítások;  
2./ csalás/félrevezetés;  
3./ lakhatás és  
4./ komplex helyzetek. 

Dolgozatomban foglalkoztam a válaszadók Vietnamba való visszatérése utáni megváltozott 

szokásaival is (7. kérdőív, 4. kérdés). A 141 db felfedett megváltozott szokás között számos 

atipikus eredményt találtunk:  

1./ bocsánatkérés és köszönetmondás;  
2./ zsebkendő használata;  
3./ majszolás az utcán és  
4./ mások dolgai iránti kevésbé kíváncsi viselkedés.  

A fentieket figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy a fent bemutatott 4 kérdésre (7. 

kérdőív, 1-4. kérdés) adott válaszokat vizsgálva nem tudtam teljesen konzisztens új lakúna-

tipológiát megalkotni. Ugyanakkor számos javaslattal egészítettem ki a meglévő 

csoportosítási rendszereket, jelesül: javasoltam az axiológiai dimenzió megszüntetését; 

felvetettem a valláshoz, hagyományokhoz és a nemhez kapcsolódó, valamint a speciális 

kutatási területekhez köthető lakúnák bevezetésének lehetőségét; különbséget tettem 

egyszeres és többszörös/komplex lakúnák (l. részletesebben: 6.3.) között; valamint felhívtam 

a figyelmet néhány atipikus lakúnára (diszkrimináció/sztereotípiák/általánosítások, valamint 

a csaláshoz/félrevezetéshez kapcsolódó lakúnák). 

 

6. Javaslatok 

6.1. A lexikális lakúna mint a kutatás központi egysége 

Kutatásom fontos implikációja az a feltételezés, hogy a lakúnák további vizsgálata és 

pontosabb, interkulturális nyelvészeti szempontú rendszerezése során a lexikális lakúnákat 

szükséges kiindulási pontként kezelnünk.  Ezek ugyanis az e területen végzett nyelvészeti 

kutatás legkézzelfoghatóbb leletei.  
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Gibson gondolatmenete szerint (Gibson 2010, 25.p.) az interkulturális kommunikációt 

különböző tudományágak – úgymint az antropológia, a szociológia, a pszichológia, a 

nyelvészet stb. – csomópontjain, kapcsolódási pontjain keresztül lehet megragadni. Finke 

hozzáteszi (Finke 2002, 39.p. In: Földes 2007), hogy a nyelvészetet hálózatként és nem 

autonóm, különálló területként kell kezelnünk. Mindenesetre, ha az interkulturális 

nyelvészet a lakúna-elméletet az interkulturális kommunikáció nyelvészeti szempontú 

leírásához használni kívánja, akkor a első lépésben a lexikális lakúnákat kell világosan és 

tömören definiálni. 

6.2. A lakúna-modell bővítése vs. szűkítése 

1977-ben a lakúna-modell tartalmi, minőségi változáson ment át (Szorokin ebben az évben 

publikálta első releváns cikkét), ekkor ugyanis egy a fordítási hézagok áthidalására 

alkalmazott eszközből az interkulturális kommunikáció elemzésére használt metódussá vált 

(Anokhina, 2013). A disszertációmban bemutatott szakirodalmi háttér és kutatás fényében 

érdemes reális lehetőségként számba venni az elmélet további bővítését, és átgondolni, 

hogy célravezető-e ismételten, második alkalommal is tágítani a lakúna-kutatás vizsgálati 

körét. Amennyiben két nyelvet, egyúttal két kultúrát összevetünk, azok lexémái esetén azt 

találjuk, hogy kisebb-nagyobb mértékben minden esetben jelen van a lakunaritás jelensége. 

Ad absurdum tehát – interkulturális kontextusban – akár minden lexémát lakúnának 

tekinthetnénk.  

Markovina példájában egybeveti az angol/amerikai friend és az orosz друг szavak jelentését 

(Markovina 2011a). Markovina szerint az orosz друг szóval kapcsolatosan az orosz 

nyelvhasználók az alábbi kifejezésekre asszociálnak21: hűséges, régi (öreg), igaz, odaadó, 

szívből szeretett, szívélyes/jószívű, gyermekkor, hűség, védelem, segítség, melegség, 

boldogság22, míg az amerikai beszélőközösség tagjainak a friend szó hallatán a következők 

                                                             

21
 Markovina a kifejezések angol megfelelőjét adja meg az alábbiak szerint: друг (faithful, old, true, devoted, 

bosom-beloved, cordial/warm-hearted, childhood, faithfulness, protection, help, warmth, happiness), friend 
(acquaintance, companion, colleague, buddy, neighbor, ally, foe, girl, good, enemy) 
22 Rendkívül érdekes megjegyezni, hogy Markovina szerint (forrás: személyes, szóbeli közlés) az amerikai friend 
szó megfelelője az orosz nyelvben valójában nem a друг, sokkal inkább a знакомый vagy a приятель 
(приятельница). 
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jutnak eszébe: ismerős, társ, kolléga, haver, szomszéd, szövetséges, ellenfél, lány, jó, 

ellenség. Következésképp a két szó jelentése kultúraközi kontextusban erőteljesen eltér.23 

A lakúnáknak tehát a viszonylag könnyen felismerhető válfaja mellett (vietnami–magyar 

viszonylatban például a gyermeki engedelmesség és hűség jelentésben használt és 

disszertációmban bemutatott hiếu szó, melyre a magyarban nem találunk lexikális 

ekvivalenst) megfigyelhetjük, hogy (az orosz-angol/amerikai друг-friend példához 

hasonlóan) számos egyéb lexémapár esetén is kulturális közegtől függő jelentésbeli 

eltérések fedezhetők fel.  

Kétségtelen azonban, hogy a lakúna fogalmának parttalanná tétele (vagyis az az elgondolás, 

hogy minden lexémapár lakúna) megnehezítené, egyes esetekben lehetetlenné tenné a 

további kutatást. Vitathatatlan, hogy egy adott nyelvpár (kultúrapár) tekintetében léteznek 

erősebb lakúnák, melyek esetén az egyik nyelvben meglévő lexéma helyén a másik nyelvben 

teljes hiátus/vákuum24 áll (lásd például a vietnami nhậu igét, jelentése: barátokkal, üzleti 

partnerekkel enni-inni, szórakozni, egyúttal üzleti lehetőségeket felfedni), míg felfedezhetők 

olyan lexémapárok, melyek esetén a lakunaritás foka alacsonyabb (lásd például a fenti друг-

friend orosz-angol/amerikai egybevetést). 

Meglátásom szerint célszerű a lakúna-modellt egyrészt tágítani, vagyis interkulturális 

egybevetésben minden lexémapárt (ahol a pár egyik oldalán akár zéró elem is szerepelhet) 

megvizsgálni abból a szempontból, hogy azok milyen mértékben tekinthetők lakúna-

párnak. 25  Egyidejűleg szükségszerűnek tartom a lakúna-fogalom szűkebb értelmezése 

mentén is folytatni a vizsgálatokat, többek között azzal a céllal, hogy hozzájáruljanak az 

alábbi területeken történő alkalmazott nyelvészeti munkákhoz: kulturális szótárak 

összeállítása (lásd 6.8.), lakúna-alapú üzleti kézikönyv szerkesztése (lásd 6.9.), kultúrák 

leírása művészi szövegekből kivonatolt lakúnák segítségével (lásd 6.10.). 

                                                             

23 Panasiuk szerint (Panasiuk 1999, In: Grodzki 2003, 52.p.) a szavak közös szemantikai magja a denotatív 
jelentés, melyre kulturális konnotációk rétegződnek (Markovina az ethnic verbal consciousness kifejezést 
használja, In: Markovina 2011a). 
24

 Lendvai megfogalmazásával élve a lakúnákat „jelentéstani vákuumok”-nak tekinthetjük (Lendvai 2012). 
25 Érdekes megjegyezni, hogy fordítástudományi megközelítésben a reáliakutatás terén mind Klaudy, mind a 
Vlahov -Florin bolgár szerzőpár hasonló következtetésre jut: „Klaudy szerint bár a tágabb értelmezés 
veszélyeket rejt magában, mégiscsak érdekesebb és szerteágazóbb vizsgálati terület, mivel azt lehet vizsgálni, 
hogy a fordítónak milyen nyelven kívüli információkat kell használnia a fordításkor. Az általa említett Vlahov és 
Florin bolgár kutatók is a tág értelmezést részesítik előnyben *...+” (Horváth 2007, 97.p.). 
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6.3. Többszörös/komplex lakúnák 

Ahogy a disszertáció több pontján konstatáltam, valós élethelyzetekben a lakúnák 

jellemzően nem elszigetelt módon jelennek meg, rendszerint több lakúna egyidejűleg van 

jelen. Az esetleírások között ismertettünk egy példát, melyben egy tudományos konferencia 

magyar résztvevőjének megrázó élményben van része, amikor a panelbeszélgetés alatt 

valaki énekelni kezd. E helyzet elemzésekor elkerülhetetlen, hogy komplex térbe helyezzük a 

történteket.26  

Az eset általános háttere egy tudományos konferencia, annak sajátos szabályaival és 

protokolljával; a magyar résztvevő egy nő (nemi dimenzió); az éneklés és a zene társadalmi 

szerepe eltérő a két országban. Következésképp a helyzet elemzésekor legalább 3 lakúnát 

kell figyelembe vennünk. Ezt a típusú lakúnát komplex, illetve többszörös lakúnának 

neveztem el.  

6.4. Vegyes módszertan27 

A disszertáció módszertani koncepciója szerint több kutatási módszert kívántam alkalmazni. 

Ezek közt szerepeltek nyitott és zárt, illetve skálázott és nem-skálázott kérdések; 

esetleírásleírások, melyek lehetőséget adtak a válaszadóknak gondolataik szabad kifejtésére; 

asszociációk (Markovina és az orosz etnopszicholingvisztikai iskola képviselőinek egyik 

kutatási módszere); közmondások (mint a kultúra értékes lenyomatai a nyelvben); állítások 

értékeltetése a korábbi kutatások válaszadóinak megnyilatkozásai alapján és végül egy külön 

kérdéssor az interkulturális lakúnák direkt módon történő beazonosítására. 

Az interkulturális nyelvészet fiatal tudományterület, melynek még nincs jól megalapozott 

módszertani háttere, ezért is tartottam fontosnak, hogy néhány ötletet és koncepciót 

felvessek e téren. A legtöbb felvetett téma igazolta e megközelítés hasznosságát (pl. az 

üzletemberek időhorizontjának vagy a személyközi kommunikációnak a vizsgálata).  

                                                             

26
 A szociálpszichológiában alkalmazott script-elméletek szerint a nyugati kultúrákban az éneklés nem része a 

konferencia scriptnek, míg például egy baráti összejövetelnek része lehet (a script-elméletről l. részletesebben: 
Tomkins 1987). 
27 Vegyes módszertan alatt azt értem, hogy az alapvetően kérdőíves kutatáson belül 6 különböző módszert 
alkalmaztam a lakúnák detektálására. Módszertani értelemben tehát mind a 6 esetben kérdőívről van szó, a 
lakúnák felfedésének alapvető mechanizmusa azonban a 6 esetben elérő. 
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6.5. A lakúna-paradoxon 

Labov nyomán megfigyelői paradoxonnak nevezzük azt a jelenséget, amikor a megfigyelés 

maga torzítja a kutatás eredményeit: „a nyelvészeti kutatás célja egy közösségre 

vonatkozóan az, hogy felfedjük, hogyan beszélnek az emberek, amikor nem állnak 

szisztematikus megfigyelés alatt; mégis ezen adatokhoz csakis szisztematikus megfigyelés 

útján juthatunk hozzá” (Labov, W. 1972, 209.p.). A kutatást végző személy és beállítottsága 

jelentősen befolyásolhatja a kutatás eredményeit. Hofstedet például azért kritizálták, mert 

kultúraközi kutatásai során a kérdőívek kialakítására, valamint a kutatási célokra rányomta 

bélyegét a kutató “kulturális beprogramozottsága”.  

Disszertációmban egy hasonló hiányosságot fedeztem fel, melyet lakúna-paradoxonnak 

neveztem el. A lakúna-paradoxon meglátásom szerint minden kultúraközi kutatásban 

megjelenik, melyben legalább 2 különböző nyelvet használunk a kutatáshoz. Az eredmények 

nyelvészeti okokból szükségszerűen torzulnak, hiszen a kutatás önmaga is lakúnákat 

tartalmaz (pl. a kérdőívek szövegében, a válaszadók megnyilatkozásaiban, a kutatást végző 

magyarázatában stb). Munkámat e jelenség még erősebben érintette, hiszen a magyar és a 

vietnami mellett közvetítő nyelvként az angolt is használtam. A disszertációban számos 

példát említettünk, többek közt az alábbiakat: nhiệt tình (melléknév, jelentése lelkes, 

segítőkész, angol fordítása: enthusiastic); khoa học (melléknév, jelentése tudományos, angol 

fordítása: scientific), vagy gần gũi (melléknév, jelentése barátságos, összetartó, segítőkész 

angol fordítása: close). A példák mind jól szemléltetik, hogy az egyes lexikális elemek nem 

fordíthatók pontosan át a másik két nyelvre, hiszen maguk is lakúnáknak tekinthetők. 

6.6. Jelölt versus jelöletlen lakúnák 

A lakúnák lehetnek explicit vagy implicit jellegűek (Schröder 1995, Grodzki 2003; In: 

Jolowicz, 2006, 64.p.) attól függően, hogy a kommunikáció során jelenlétüket észlelik-e a 

résztvevők. A kutatási eredményekből idézve: explicit lakúna például, ha egy vietnami 

rákérdez beszélgetőpartnere életkorára, ami furcsának vagy illetlennek tűnhet 

magyaroknak, míg implicit lakúna lehet (amennyiben a magyar partnernek nincs tudomása 

erről a gyakorlatról), hogy a vietnamiak az étkezéseket gyakran üzletkötésre használják.  
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Úgy véljük, hogy e felosztáshoz hasonlóan egy másik bipoláris csoportosítást is szükséges 

megtennünk, szembeállítva a jelölt és a jelöletlen lakúnákat. Az első esetre példa lehet egy 

olyan lakúna, amely nyelvileg észlelhető formát ölt, míg az utóbbi típusba tartozó lakúnák 

nyelvileg nem megragadhatók.  

Jelöletlen lakúnára a következő példát hozzuk. Egy turistacsoport Hanoiból a Ha Long 

Öbölbe tart autóbusszal. Út közben a busz megáll egy pihenőhelyen ebédszünetet tartani. 

Az utasok 6-fős asztaloknál foglalnak helyet, az egyik asztalnál 3 vietnami, 2 magyar és egy 

olasz turista foglal helyet. Tíz perc múltán a felszolgálók egy nagy tál levest tesznek az 

asztalra. Míg az európaiak, akik már igen éhesek, enni kezdenek, a vietnamiak türelmesen 

várnak. Mindkét fél kicsit zavarban érzi magát, hiszen a másik nem a kulturálisan elvárt és 

elfogadott viselkedést tanúsítja.28  

Az európaiak számára érthetetlen, hogy a vietnamiak miért nem kezdik meg az étkezést 

(mivel az előbbiek számára természetes, hogy a levest első fogásként fogyasztják el), míg a 

vietnamiak sértve érzik magukat, amiért asztaltársaik nem várták meg a többi ételt 

(Vietnamban általában az egy asztalnál ülők osztoznak a különféle felszolgált ételeken; az 

étkezést akkor kezdik meg, ha már minden étel az asztalra került, továbbá a levest általában 

az étkezés második felében fogyasztják el, a gyümölcsök előtt). Mivel az ismertetett 

szituáció – bár a kultúraközi kommunikáció megjelenik benne – nem ölt nyelvileg 

megragadható formát, jelöletlen lakúnaként értelmezzük.  

6.7. A lakúna-elmélet további alkalmazási lehetőségei az interkulturális nyelvészeti 

kutatásban  

Földessel teljes egyetértésben (Földes 2007a) úgy gondolom, a lakúna-modell alkalmazása 

jelentősen megkönnyítheti a kulturális különbségek értelmezését, és elősegítheti a 

kultúraközi konfliktusok elkerülését. Röviden: a modell kiválóan funckionálhat az 

interkulturális nyelvészet általános elméleti és metodológiai háttereként. Földes egyébként 

a lakúna-modellt az interkulturális kommunikáció jövőbeli kutatása négy legígéretesebb 

keretrendszere közé sorolja a konstruktivista (Drescher, 2004), a strukturalista szemiotikai 

                                                             

28
 Az esetet a 6.3. fejezetben említett script-elmélet a kulturálisan különböző scriptekkel magyarázza (Tomkins 

1987). 



26 
 

(Greimas, 1995) és a kulturális szkriptekre támaszkodó (Goddard, Wierzbicka, 2004) 

megközelítés mellett. Hozzáteszem, hogy a további kutatásokhoz fontos háttér lehet a 

funkcionális kognitív nyelvészet is, amely a szituációk nyelvi megkonstruálásának 

különbségeit vizsgálja a nézőpontok különbözőségei alapján. 

Disszertációm célkitűzésével összhangban mind a magyar, mind az angol nyelvű 

szakembereknek be kívántam mutatni a lakúna-modellt, tekintettel arra, hogy mindezidáig 

ez a hatékony eszköz nem képezte az interkulturális kutatással kapcsolatos mainstream 

diskurzus részét (ez alól kivételt képez az orosz nyelvterület és elvétve egy-egy német nyelvű 

publikáció). 

6.8. Kulturális szótárak összeállítása 

A lexikális lakúnákat a kultúraközi különbségek legközvetlenebb és legkézzelfoghatóbb 

indikátorainak tekinthetjük. Az interkulturális nyelvészet területének jövőbeli kutatási 

irányai között (melyek egyben a tudományterület kialakítását és metodológiájának 

megalapozását is elősegíthetik) említjük a lexikológiát, mely kulturális szótárak összeállítását 

is zászlajára tűzheti. Nyelvészeti nézőpontból a lakunológia hasznára válhat olyan különleges 

lakúna-szótárak összeállítása, melyekben minden szócikk nagy mennyiségű információt 

hordoz az adott kultúra jellegzetességeiről.  

A lakúna-elmélet interkultuális nyelvészeti területen való jövőbeli alkalmazásának egyik 

módja lakúna-szótárak összeállítása, melyek minden lakúnához szélesebb közönségnek szóló 

magyarázatot fűznek. Jó példa erre a The Dictionary of Traditional Vietnamese Culture (Hữu 

2012), illetve több Magyarországon megjelent kulturális szótár, többek közt Ádám Péter 

Francia-magyar kulturális szótára (Ádám 2004), Bart István Amerikai-magyar kulturális 

szótára (Bart 2000), és Angol-magyar kulturális szótára (Bart 1998), Györffy Miklós Német-

magyar kulturális szótára (Győrffy 2003), Gy. Horváth László Japán kulturális lexikona (Gy. 

Horváth 1999), Soproni András Orosz-magyar kulturális szótára (Soproni 2008), illetve Raj 

Tamás 100+1 jiddis szó, Zsidóságismeret új megközelítésben című műve (Raj 2010).29 

 

                                                             

29 Az említett szerzők bár nem említik a lakúna-elméletet, számos lakúnát önálló szócikkben dolgoznak fel. 
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6.9. Lakúna alapú üzleti kézikönyv 

A szótárkészítés mellett egy magyar-vietnami (vagy egyéb relációjú) interkulturális lakúna 

alapú üzleti kézikönyv összeállítása növelhetné a kétoldalú gazdasági interakciók 

hatékonyságát. Az általánosan elterjedt do’s and don’ts típusú kézikönyvek helyett, melyek 

sokszor a sztereotip gondolkozást erősítik az új, ismeretlen kultúra irányában, egy lakúnákat 

bemutató, példákat és esetleírásokat tartalmazó üzleti kézikönyv hozzájárulhatna az 

interkulturális menedzsment területén megjelenő kiadványok és az e téren ajánlott 

tréningek sikeréhez. 

6.10. Kultúrák leírása művészi szövegekből kivonatolt lakúnák segítségével 

További kiváló kutatási területnek ígérkezik irodalmi szövegek (regények, versek, mesék, 

legendák stb.) lakunológiai elemzése. Vietnami kontextusban egy klasszikus példát, a 

vietnami irodalom mind belföldön, mind nemzetközileg legismertebb művét, a Kieu 

történetét (Nguyễn Du, 1820) említhetjük, mely széleskörű információkat nyújt a vietnami 

kultúráról.  

Ha megvizsgáljuk a Kieu története cselekményét (Du, Nguyễn, Wikipedia 2015), számos 

kulturális sajátosságot fedezhetünk fel, többek közt az alábbi részek tanulmányozásakor: 

“amikor meglátogatta ősei sírját, találkozott és kapcsolatba lépett egy halott 

előadóművésszel”; “Kimnek haza kellett térnie, hogy fél évig egyik családtagját gyászolja”; 

“Kiều elhatározta, hogy családja megváltására eladja magát Mã Mesternek, ezzel kimutatva 

gyermeki hűségének erényét”; “Kiều szépsége sok férfit rabul ejtett, így Thúc Sinh-t is, aki 

vagyona segítségével megvásárolta Kiều-t a nyilvános háztól és elvette őt, annak ellenére, 

hogy már volt egy felesége, aki a Hoạn Thư névre hallgatott”; “azt kérte híveitől, hogy 

rabolják el Kiều-t és kényszerítsék arra, hogy házában rabszolgaként dolgozzon”; “soha nem 

merte megérinteni az első felesége jelenlétében”; “elment egy buddhista templomba”; “ezzel 

bevégezve rossz karmájának ciklusát”; “a Kiều impulzív természete és gyermeki hűsége 

közötti feszültség nyilvánvaló; egy előző életéből származó rossz karmának betudhatóan”; 

“a versben végig a konfuciánus és buddhista hiedelmek folyamatos harcát figyelhetjük meg”. 

A Kieu története cselekményének fent felsorolt főbb pontjait azzal a céllal mutattam be, 

hogy szemléltessem, a klasszikus szövegek a lakúnák gazdag forrásai, így azok 
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szisztematikus tanulmányozása és a lakúna-elmélet e téren való alkalmazása fontos és előre 

mutató törekvés lehet. 

6.11. Lakúna-hálózatok kutatása 

Kutatásom során a lexémák között interferenciákat azonosítottam, mint például a vietnami 

xúc xích főnév esetén, amely a francia saucisse (kolbász) szó vietnami transzkripciója, a 

francia szóhoz hasonló, de attól enyhén eltérő jelentéssel.  

Különböző magyar és vietnami hústermékek összehasonlítása során megállapítottam, hogy 

amellett, hogy a két nyelv különböző megnevezéseket és más-más osztályozási rendszert 

alkalmaz e területen, valamint maguk a reáliák is eltérőek (a termékek, fizikális 

megjelenésük, összetevőik és előállítási módjuk), ugyanazok a kategóriák (például 

hústermékek) összevethetők az egyes földrajzi területeken. Mind a terminusok, mind azok 

osztályozási módszerei egybevethetők és elemezhetők, következésképp hasonló 

kifejezésekből álló homogén területek és hálózatok határozhatók meg – ez is a lakúna-

kutatás egy gyümölcsöző területe lehet.  

6.12. További kutatások a vietnami intrakulturális lakúnák területén 

Véleményem szerint a vietnami intrakulturális lakúnák további tanulmányozása termékeny 

terület: ahogy fent említettük (lásd 4.3.), Észak- és Dél-Vietnam mind kulturálisan, mind 

nyelvészeti szempontból figyelemre méltó különbségeket rejt magában.30 

Az északi és a déli országrész ugyanis Vietnam történelme során több alkalommal részben 

vagy teljesen független területként működött (pl. 1954-1975 között két külön országot 

alkottak), és bár az északi és a déli dialektust beszélők kölcsönösen megértik egymást, jól 

körvonalazhatók az eltérő kulturális hatások nyelvi lenyomatai is. Míg északon mindig erős 

kínai hatás érvényesült, a déli országrész nyugatiasabb, nyitottabb, liberálisabb, amely 

kulturálisan közelebb áll az európai és észak-amerikai országokhoz. 

6.13. Lakúna-tanulmányok a szleng- és szitokszók területén 

A szleng- és szitokszók vizsgálata a lakúna-kutatás hatékony eszköze lehet, ezt a cu ̣ és a bão 

főnevek példájával érzékeltetjük. Az első példa jól szemlélteti a szitokszók haszálatának 

                                                             

30
 Több összehasonlító elemzés készült már ezen a terülen, melyek közül itt Ly ́Tùng Hiếu Language – Culture in 

Saigon and Southern Vietnam című, a két országrészt összehasonlító munkáját említjük meg. 
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fontosságát a vietnami nyelvben. A cụ szó már első jelentésében is lakúna: a dédapát vagy 

dédanyát jelöli (az európai nyelvekben, így a magyarban sincs önálló, nem összetett lexéma 

a ’dédszülő’ jelentésben). A vulgáris kifejezés “Địt cụ31 32 mày33!” szó szerinti jelentése: 

“Feküdj le34 a dédapáddal!”. Feltételezésünk szerint a szitokszók és szleng kifejezések 

további vizsgálatán keresztül a lakúnák egy újabb értékes körét, egy különleges regisztert 

ismerhetünk meg, amely az eddigi kutatások során rejtve maradt. 

Másik példánk a bão (vagy cơn bão35) főnév, melynek első jelentése vihar, a szlengben 

ugyanakkor egy különleges eseményt jelöl, melynek során motorosok özönlik el a vietnami 

utcákat, egy-egy sikeres sportesemény, például a vietnami futballválogatott győzelme után. 

Ezen alkalmakkor az emberek – leginkább a fiatalabb generációk tagjai – összegyűlnek, és 

motorral végighaladva a nagyobb városok utcáin, zászlókat lengetnek, dudálással hívják fel 

magukra a járókelők figyelmét. A fogalom a vietnami kultúra megfelelő ismerete nélkül 

(például a motorkerékpárok használata a mindennapi közlekedéshez, illetve a motorozás 

mint bevett szabadidős tevékenység) nem érthető meg. 

7. A disszertáció témakörében megjelent publikációk a szerzőtől 

Lénárt I. (2013a), Cac dien mau trong quan he kinh doanh buon ban giua nguoi Viet Nam va 
nguoi Hungary: Typical Models in Trade and Business Relationship between 
Vietnamese and Hungarians, Nghien Cuu Chau Au/ European Studies (Vietnam), Vien 
Nghien cuu Chau Au, IES, Institute for European Studies, ed.: Dinh Cong Tuan, 
2013/10, pp. 74-87.p., Hanoi 

                                                             

31
 A vietnami nyelv egyik egyedi sajátossága, hogy nagy számú a család generációit jelölő lexémát tartalmaz. 

Kilenc nemzedék különböztethető meg eltérő lexémákkal, úgy mint: kỵ vagy cô ́(ükapa), cụ (dédapa), ông 
(nagyapa), cha (apa), con (gyermek), cháu (unoka), chắt (dédunoka) és chút (ükunoka) (Thêm 2008, 239.p). A 
legtöbb nyelv mind felfelé, mind lefelé összesen 1-2 generációt különböztet meg önálló lexémákkal. A jelenség 
egyértelműen jelzi a család kiemelt jelentőségét Vietnamban, továbbá kapcsolatban állhat azzal a szokással, 
hogy a nagyszülők fölötti további 2 generáció esetén a család általában minden évben megemlékezik a halál 
évfordulójáról.  (Bár Thêm munkája – amely a vietnami kultúra leírásának egyik talán legértékesebb darabja  – 
csak 9 generációt említ, megjegyezzük, hogy a ük-ükunokára (10. nemzedék) is önálló, bár ma már kevéssé 
használt lexéma léltezik (chít). 
32 A mai Vietnamban általános vélekedés szerint kívánatos és szerencsés, ha 4 generáció él egy fedél alatt. 
Annak ellenére, hogy a kisebb család modellje egyre népszerűbb, különösen a nagyvárosokban, a vietnamiak 
nagy része így vélekedik. 
33

 A mày megszólítás, amely a te személyes névmás egyik vietnami megfelelője, jó példa a szleng területén 
beazonosítható lakúnára: kizárólag durva, udvariatlan, dehonesztáló megszólításként alkalmazzák.  
34 A fentiekben az eufemisztikus feküdj le! fordítást használtuk, szemben a địt ige vulgáris baszd meg 
jelentésével.  
35

 A bão főnévhez tartozó osztályozószó a cơn, melyet általában az időjárással kapcsolatos jelenségek esetén 
használnak, továbbá egyes (különösen erőteljes, illetve negatív) érzelmek leírásakor. 
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Panasiuk, Igor (2006): Lakunen-Theorie und Äquivalenzproblematik, In: Вопросы 
Пcихолингвистики, Международный выпуск, посвящается 70-летию Юрия 
Александровича Сорокина, No. 3/2006, Moscow, 193-219.p. 

Raj T. (2010), 100+1 jiddis szó. Zsidóságismeret új megközelítésben, Makkabi, Budapest 

Samovar, L.A., Porter R.E et al. (2012), Communication Between Cultures, 8th Edition, 
Wadsworth, Cengage Learning, Boston 

Schröder, H. (1995), “Lacunae” and the Covert Problems of Understanding Texts from 
Foreign Cultures, In: Schröder, H. et al. [eds]: Lacunaology - Studies in Intercultural 
Communication. Vaasa. 10-25.p. 

Soproni A. (2008), Orosz-magyar kulturális szótár, Corvina, Budapest 

Szorokin, J.A. (2009), Linguistic Culturology, Lacunology, Somatology and their A Priori 
Interrelation (an Attempt to Expand the Terminological Apparatus), In: Theoretical 
basis of lacunology 28-33.p., http://iling-ran.ru/library/voprosy/11.pdf 

Sztárayné Kézdy É. (2014), Az interjúkészítés módszertana, In: Kutatásmódszertan és 
prezentációkészítés (6. rész), Károli Gáspár Református Egyetem, TÁMOP-4.1.2.A/1-
11/1-2011-0091 „INFORMÁCIÓ - TUDÁS – ÉRVÉNYESÜLÉS” program keretében, 1-21.p. 

Tellinger D. (2005), Az etnokulturémák szerepe a műfordításban, In: Publicationes 
Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica, Tomus X, Fasciculus 3., 123-129.p. 
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