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MÁGOCSI ABIGÉL

Magyar kisebbségi nyelvhasználat 
egy külföldi cégnél

(Pillanatfelvétel)

Bevezetés
A jelen írásomban a Viad Trade Kft. (Ukrajna, Nagyszőlős, amerikai–ukrán közös vál-
lalat) magyarul beszélő dolgozóinak munkahelyi nyelvhasználati szokásait igyekszem 
feltárni. Ennél a cégnél az alkalmazottak többsége csak szláv nyelveken (orosz, ukrán, 
illetve ruszin) beszél. A cég hivatalos nyelve a szláv nyelvcsaládba tartozó ukrán. Fi-
gyelemre méltó azonban, hogy a munkatársak egy kis része beszél magyarul is.

A fent vázolt nyelvi keveredés felkeltette érdeklődésemet, hogy megtudjam: a 
cégnél dolgozó magyarul is beszélők milyen nyelvet használnak munka közben, és 
mi befolyásolja a nyelvválasztásukat. Kíváncsiságomat tett követte, elkészítettem és 
meg is valósítottam egy kutatási tervet. Dolgozatomban a kutatás lefolyását és a kapott 
eredményeket osztom meg olvasóimmal.

a kutatás céljainak meghatározása
A Viad Trade Kft.-nél egyetlen ember sem toporgott előttem, hogy ő adatszolgáltató 
akar lenni egy általam ki sem talált nyelvi vizsgálatban. Vagyis teljesen egyedül kellett 
kitalálnom a vizsgálat rendszerét, megkeresnem a továbblépést is sugalló felülvizsgá-
lati lehetőségeket, valamint egyedül kellett lefolytatnom a teljes vizsgálatot. Ennek 
során a legelső lépés a kutatási terv meghatározása volt. Így került sor a kutatási célok 
összegyűjtésére:

• Vizsgálni kell, hogy a cég a dolgozók felvételekor megkövetel-e valamilyen nyelv-
használatot, vagy ez a kérdés számára teljesen közömbös, így a munkatárssal való 
későbbi kommunikáció nyelve nem is kerül terítékre az új dolgozó felvételekor.

• A fenti kérdés folyományaként vizsgálható, hogy ha fontos kérdés a kommuni-
káció nyelve, akkor az diszkriminatív vagy követelmény-szintű válogatási szem-
pont-e.

• Ezen gondolat adta a következő célt, miszerint meg kéne tudni, hogy ha nem te-
kintik fontos kérdésnek a kommunikáció módját, akkor a termeléssel kapcsolatos 
információcserét mire akarják alapozni.

• Megvizsgálandó az, hogy az ide felvett, csak egy nyelven beszélő dolgozók aránya 
milyen lehet a többnyelvűekkel szemben, okoz-e ez valamilyen kommunikációs 
akadályokat.

• Feltárandó, hogy a vállalatnál dolgozó magyarul beszélők milyen nyelvet vagy 
nyelveket használnak munkájuk során. Értem ezen, hogy amikor ténylegesen 
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szakmai dolgokat beszélnek meg, melyik nyelvet használják; illetve melyik nyelvet 
részesítik előnyben, amikor nem a munkáról folyik a beszélgetés.

• További cél kideríteni, hogy a beszélgetés témáján kívül a nyelvválasztást befo-
lyásolja-e egyéb körülmény.

A célok meghatározásával közel egyidejűleg hipotézisek merültek fel a lehetséges 
eredményeket illetően.

Hipotézisek
A vizsgálat végeredményét illető elképzeléseimet rögzítettem, hogy a végén összevet-
hessem a kapott eredményekkel. Várakozásaimat arra alapoztam, hogy a cég dolgozói 
közül egy-kettővel már volt korábbi ismeretségem, s némi információim voltak a cég 
nyelvi világát illetően. Ennek megfelelően feltételeztem az alábbiakat:

• A dolgozók felvételekor szinte kizárólagos feltétel a cég profiljába illő munkavégző 
képesség, a kommunikáció nyelvét nem mérlegelik.

• A munka folyamán a nyelvhasználat fontos szerepet tölt be; a nyelvhasználat sokkal 
inkább a dolgozót, mint a munkáltatót zavarja.

• A magyarul is tudó dolgozók a főnökükkel ukránul beszélnek, annak ellenére, 
hogy a főnök is beszél magyarul.

• A magyarul tudó, de nem anyanyelvi beszélők a vitás helyzetekben az anyanyel-
vüket fogják használni.

• A dolgozók leginkább a ruszin nyelvet használják munkájuk során, anyanyelvtől 
függetlenül.

alkalmazott kutatási módszerek
Fontosnak tartottam, hogy mind objektív (az adatközlőtől függetlenül létező valóság), 
mind szubjektív (az adatközlő véleménye a nyelvről, jelen esetben a nyelvhasználat-
ról) módszerekkel gyűjtsek nyelvi adatokat. A kutatás kivitelezéséhez és ahhoz, hogy 
releváns képet kapjak a nagyszőlősi Viad Trade Kft. magyarul is beszélő dolgozóinak 
nyelvhasználatáról, kérdőíves módszert alkalmaztam. Itt jegyzem meg, hogy a be-
gyűjtendő információkat két részre lehetett osztani. Az egyik csoportba tartozott azon 
kérdések köre, melyek a cégtől és nem a pillanatnyi nyelvhasználattól függtek (felvételi 
kritériumok, technológiai leírás nyelve stb.). Ezen kérdésekre minden részvételi alanytól 
ugyanazt a választ kellett kapnom, ezért ezeket a válaszokat beszélgetés formájában 
gyűjtöttem be.

A további információkat – annak érdekében, hogy őszinte válaszokat kapjak – anonim 
kérdőívek kitöltetésével szereztem meg, a kérdőív a munkahelyen való nyelvhaszná-
lattal volt kapcsolatos.

résztvevõk
A kutatásban a Viad Trade Kft. dolgozóinak az a része vett részt, akik beszéltek magyarul 
és ukránul, továbbá vállalták közreműködést. A Kft.-nek 200 dolgozója van, ebből 20 
személy volt a kutatás résztvevője, akik megfeleltek a kutatási kritériumoknak. Tehát 
a résztvevők mindegyike többnyelvű volt, esetünkben még oroszul is beszéltek. A 20 
résztvevőből 16 nő volt és 4 férfi. A nemek ilyen megoszlása egyébként megfelel a cég 
egészének. A koreloszlás szerint 7 fő a 17–25 éves korosztályba tartozott, 13 személy a 
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26–50 korosztályba. A 20 résztvevőből 17 városi, míg 3 falusi lakos volt. A résztvevők 
többsége vallotta magát magyar anyanyelvűnek (14 fő), a maradék 6 résztvevő ukrán 
anyanyelvűnek tartotta magát. Megjegyzendő, hogy az anyanyelv fogalmát jelen esetben 
nem firtattam (ez ugyanis akár értelmezési eltolódásokat is hagyhatott maga után).

A résztvevők között vegyesen találhatók irodai dolgozók és varrónők, valamint 
műszerészek. Azért ilyen vegyes a megkérdezettek sora, mert a kutatás a cégen belüli 
nyelvhasználatot kívánta feltárni. Ez a vegyes eloszlás egyébként tükrözi a cég dol-
gozóinak sokszínűségét.

a felmérés eredményei
A kérdőívet kitöltő személyeknek 21 kérdésre kellett válaszolniuk, melyek közül az 
1–7. számú kérdések általános adatokra kérdeztek rá az adatközlők személyével és 
nyelvi előéletével kapcsolatosan, míg a többi kérdés (8–21) a munkán1 történő nyelv-
használatra irányult.

Felmerült a kérdés, hogy a több nyelven beszélők melyik nyelvet használják 
leggyakrabban a munkájuk közbeni információcsere során. A 8. kérdésre adott vá-
laszokból kiderült, hogy a többség az ukrán nyelvet használja ilyen esetekben (17 
személy), a többi megkérdezett (3) a magyar nyelvet. Felmerül a kérdés, hogy mi 
lehet az oka ennek a megoszlásnak, mennyi ebből a valóság és mennyit módosít a 
szépítő emlékezet.

A kutatás alanyai mindannyian egyöntetűen azt vallották, hogy munkájuk során egy-
nél több nyelvet használnak (9. kérdés). Olyan alkalmakkor használják a nem-magyar 
nyelvet, amikor tudják, hogy a munkatársuk nem értené meg, illetve félreértelmezné a 
mondanivalót, ha magyarul szólnának. Mindez azt jelzi, hogy a válaszadók igyekeznek 
a beszélgetőpartnerrel azon a nyelven beszélni, melyen az jobban ért. A megkérdezet-
tek azt felelték a 10. kérdésre, hogy a nyelv választását nagymértékben befolyásolja 
a partner anyanyelve, illetve nemzetisége. Mivel a cégnél gyakorlatilag mindenki 
mindenkit ismer anyanyelve, illetve nemzetisége szerint, a téves nyelvválasztás lehe-
tősége fel sem merül. Tehát ha a munkatárs magyar anyanyelvű és ezt tudja is róla a 
beszélgetőpartner, akkor magyar nyelven fog vele társalogni, ha viszont orosz, akkor 
orosz nyelven folyik majd a diskurzus.

A Kft. igazgatója ukrán anyanyelvű, de beszél magyarul is. A kérdőívben rákérdez-
tem arra (11–12. kérdés), hogy milyen nyelven beszélnek a főnökkel, és mi határozza 
meg a nyelvválasztást a vele folytatott beszélgetések kapcsán. A kutatás résztvevői 
megosztott válaszokat adtak erre a kérdésre. A 20 megkérdezettből 9 azt felelte, hogy 
mivel a főnök ukrán nemzetiségű és a hivatalos nyelv is ukrán a munkahelyen (miként 
az országban is), ezért vele ukránul társalognak. Heten adták azt a választ, hogy a 
nyelvválasztás attól függ, hogy milyen nyelven beszél, illetve szólal meg a főnök. Ab-
ban az esetben viszont, ha a főnököt a dolgozónak kell megszólítania, mindig az ukrán 
nyelvet használják. Ez különösen érvényes a nőkre, hiszen itt a presztízs is megjelent 
a nemi különbségek mellett. Ezek szerint, ha magyarul kezd a főnök beszélni, akkor 
a magyar nyelvet fogják alkalmazni a dolgozók, ha ukránul, akkor az ukránt. Hárman 
válaszolták azt, hogy magyarul társalognak a főnökkel, mert a főnök ért magyarul is, 

1 Ez a „munkán” szó az anyaországi „munkahelyen” kifejezés megfelelője.
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és ezen a nyelven jobban megértik egymást. Volt egy olyan válaszadó, aki azt felelte a 
kérdésre, hogy azt a nyelvet használja a főnökkel való társalgás alkalmával, amelyiken 
jobban ki tudja fejezni gondolatait.

A megkérdezettek fele (10) vezető pozícióban van, így rákérdeztem a kérdőívben 
(13–14. kérdés), hogy a válaszadó milyen nyelven beszél kétnyelvű beosztottjaival, és 
mi határozza meg a nyelv választását ebben az estben. A 10 vezető beosztású dolgo-
zóból négyen azt válaszolták, hogy a nyelvválasztás attól függ, milyen nyelven kezdi 
a beosztott, vagyis a beszélgetőpartnertől függ a diskurzus nyelve. Ketten az ukrán 
nyelvet alkalmazzák minden esetben, s ezt azzal magyarázták, hogy ez a hivatalos 
nyelv, illetve így jobban megértik egymást, míg négyen a magyar nyelvet használják 
a beosztottjukkal, mondván így jobban megértik egymást. Természetesen a válaszok 
függnek a beosztottak nyelvi arányától, ám erre a kérdésre a kérdőív nem tért ki.

A válaszokból kiderült (15–16. kérdés), hogy a kutatásban részt vevő 20 személyből 
17 a magyarul is beszélő munkatársakkal a munkaügyben folyó társalgás alkalmával 
magyarul is beszél. E 17 megkérdezettből 4 ukrán anyanyelvűnek vallotta magát. A 
nyelvválasztást a beszélgetőpartner nemzetisége, anyanyelve, a kifejezés könnyedsé-
ge, illetve a nyelv szeretete határozza meg. 3 válaszadó (ebből 2 magyar anyanyelvű) 
ukrán nyelven társalog munkaügyben hasonló helyzetben. Nyelvválasztásukat a 
munkakörülmények, valamint a csak ukránul beszélő munkatársak iránti tolerancia 
határozza meg.

A szabadidős vagy kötetlen beszélgetéseknél a 17–18. kérdésre adott válaszok alap-
ján a 20 megkérdezettből 4-en csak a magyar nyelvet jelölték meg, ők valamennyien 
magyar anyanyelvűek. 6-an ukránul kezdeményezik a beszélgetést függetlenül attól, 
hogy kik a társaik. Ezek közül csak 2 ukrán anyanyelvű. 7 fő a nyelv választását a 
partner nyelviségétől vagy nemzetiségétől teszi függővé. Közülük 2 ukrán anyanyel-
vű. A maradék 3 adatközlő vegyes nyelvet használ a partnertől függően. Ezek közül 
1 magyar, a többi ukrán anyanyelvű. A nyelvválasztást egymás kölcsönös megértése, 
illetve a kifejezés lehetőségének könnyedsége határozza meg.

A résztvevők saját bevallásuk szerint a vitás helyzetekben többnyire ukrán nyelven 
intézik nézeteltéréseiket. Azért ezt a nyelvet választják, mert amint leírták, biztosak 
akarnak lenni abban, hogy a másik megérti őket (19–20. kérdés).

Következtetések
A felmérés egy ukrán környezetű és nyelvezetű cégnél folyt, kétnyelvű dolgozók kérdő-
íves megkérdezésével. A felmérésből kiderült, hogy a kétnyelvű dolgozók a munkájuk 
során valamennyien használják mindkét nyelvüket. Az ukrán nyelvet mindannyian 
beszélik és presztízse van az anyanyelvnek, viszont az anyanyelvüket nem minden 
esetben használják. Mindamellett, hogy használják az ország hivatalos nyelvét, az 
ukránt, a munkahelyen a nyelvválasztást többnyire a partner nemzetisége, valamint a 
kifejezés könnyedsége határozza meg. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a szakmai 
dolgokat az anyanyelvükön beszélik meg a dolgozók. A szakmai témákat inkább azon 
a nyelven beszélik meg, amelyen először megtanulták a szakmát, hisz a szakkifejezé-
seket ezen a nyelven sajátították el.

Amint azt a dolgozat elején említettem, a felmérés célja volt kideríteni, hogy milyen 
nyelvet használnak a magyarul is beszélő dolgozók szakmai beszélgetéseik alkalmával. 
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A válaszadók többsége, pontosabban 17 személy, akik közül 4 ukrán anyanyelvű, a 
magyar nyelvet jelölte meg a társalgás alapkódjának. Ez arra enged következtetni, hogy 
arányaiban sok magyar van a cégnél.

A nyelvválasztást a beszélgetőpartner nemzetisége, a kölcsönös érthetőség, valamint 
a nyelvtudás mélysége határozta meg.

A három kiinduló hipotézisből az egyik, hogy a főnökkel való kapcsolattartás ukrán, 
beigazolódott. Az anyanyelvi vita feltételezése nem igazolható, mert e válasz elől öten 
kitértek, a maradék 15 válaszadóból 8 a partner nyelvét választja a jobb megértésre 
való hivatkozással, míg 3-an vegyes nyelvet használnak. További négyen ilyenkor az 
ukrán nyelvet használják. Egy további feltételezés szerint az ukrán nyelvet használják 
a szakmai kommunikációs kapcsolatokban, amire fele-fele arányban jelent meg az 
ukrán és a magyar nyelv.

Mindez azt bizonyítja, hogy nincs kiemelkedő presztízse az ukrán nyelvnek a ma-
gyarral szemben a vizsgált körülmények között. A legfontosabb az információ átadása 
során az üzenet megértése, nem pedig a „magasabb presztízsű” nyelv használata.

Megjegyzések
Több kérdőíven figyelhetők meg ellentmondások. Az anonimitás ellenére – mint kollé-
gákat – fel tudtam ismerni a válaszadókat. Így az ellentmondások, illetve az esetleges 
megfigyelt – valóságnak nem megfelelő – válaszok okait két csoportba osztottam.

Az egyik csoportba soroltam a kérdőíven belüli ellentmondásokat tartalmazó vá-
laszokat (például nem írja, hogy tud magyarul, de tökéletes magyarsággal rögzíti az 
adatokat, s hivatkozik is a magyar nyelv használatára). Ilyen és hasonló esetekben a 
felületes válaszokra láthatunk jó példákat.

A másik csoportba azokat a válaszokat soroltam, ahol például a válaszadó azt állítja, 
hogy a magyar nyelvet nem használja a szakmai kérdések kezelésére, viszont a szakmai 
problémákat magyarul beszéli meg. Itt a – felismert – válaszadó a minden szempontból 
való megfelelőségével a tökéletességét kívánta bizonyítani.

Nagyon jellemző, sok kérdőíven megjelenik az a felfogás a válaszadók között, 
mely szerint magas fokú a nyelvi tolerancia a beszélgetőtárs nyelvértését illetően. Az 
írásbeli válaszok alapján mindenki a beszélgetőtárs készségeihez alkalmazkodik a 
nyelvválasztásban. Mindemellett egyetlen válaszadó sem vallotta be, hogy ő beszélge-
tést kezdeményezne valamilyen nyelven, mindig a másik félre hárítják a beszélgetési 
nyelvválasztás kérdését. Ezek alapján meg kell állapítani, hogy az írásbeli válaszok 
nem mindig életszerűek.

A 21. kérdés (egyéb közlendők) válaszai külön tanulmányt érdemelnének. Egyéb 
fejtegetés helyett néhány példa:

• „Számomra könnyebb magyarul beszélni, mert az egész családom magyar, és ez 
a nyelv nekem tetszik.”

• „Szerintem sokkal jobb, ha értjük egymást, bármilyen nemzetűek vagyunk.”
• „Szerintem a legtöbb ember itt Kárpátalján egy nyelvet sem beszél helyesen, inkább 

a helyi kárpátaljai nyelvet beszéli.”
• „Jó tudni több nyelvet is, mert így jobban lehet megérteni egymást.”
• „Igyekszem mindenkivel azon a nyelven beszélni, amelyiken ő jobban ért.”
• „Jó lenne, ha mindenki magyarul beszélne!”
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FüGGElÉK

Nyelvhasználati Kérdőív
(magyar nyelv használata a Viad Trade-ben)

1. Neme? férfi nő
2. Hány éves? 17 – 25 26-50
3. Hol lakik? város falu
4. Mi az anyanyelve? magyar orosz ukrán egyéb
5. Milyen nyelveken beszél még?  .........................................................................................
6. Mi a beosztása a munkahelyén? .........................................................................................
7. Melyik a „hivatalos” nyelv a munkahelyén? .....................................................................
8. Munkája során melyik nyelvet használja leggyakrabban? .................................................
9. Szokott ezen kívül más nyelvet is használni a munkán? ....................................................
10. Ha igen, melyiket és milyen alkalmakkor? ........................................................................
  ............................................................................................................................................
11. Milyen nyelvet használ, ha főnökével társalog? ................................................................
12. Mitől függ a nyelvválasztás ebben az esetben? ..................................................................
  ............................................................................................................................................
13. Hogyan beszél beosztottjával, ha tudja, hogy kétnyelvű /ha van/? ....................................
  ............................................................................................................................................
14. Mi ennek az oka? ...............................................................................................................
  ............................................................................................................................................
15. Milyen nyelven szól a magyarul is beszélő munkatársaihoz, ha munka ügyben társalognak?  
  ............................................................................................................................................
16. Mi határozza meg a nyelv választását?  .............................................................................
  ............................................................................................................................................
17. Milyen nyelven beszélget a szünetben közvetlen munkatársaival? ...................................
  ............................................................................................................................................
18. Miért ezt a nyelvet használja a kötetlen beszélgetéskor? ...................................................
  ............................................................................................................................................
19. Munkatársával milyen nyelven veszekszik?  .....................................................................
20. Mitől függ a nyelvválasztás ebben az esetben? ..................................................................
  ............................................................................................................................................
21. Van még valami közölnivalója a témával kapcsolatban? ...................................................
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