
CS. JÓNÁS ERZSÉBET

Az orosz-magyar üzleti levelezés 
pragmalingvisztikai kérdései

A gazdasági életben megélénkülő idegennyelvi kommunikáció a nyelvoktatás terén is új 
feladatokat jelöl ki. Az üzleti élet egyik kiemelkedő területe a levelezés. Az írásbeli kommuni
káció, vagyis az üzleti levél, e szövegmúfaj sajátosságainak tudatos elemzését igényli. Az 
üzletkötés taktikai lépéseinek olyan eleme ez, amelyet dokumentumértéke miatt a fordítás 
szempontjából különös gonddal kell megtervezni. Az üzleti levél a meggyőzés pszichológiájára 
épülve az adott nyelvi kultúra stilisztikai eszköztárát használja fel a célnyelven megvalósuló 
befolyásolás érdekében. Funkciójánál fogva a levél nem szubjektív nézőpontú művészi szöveg, 
de nem is objektív megközelítést, szakmai információk tényszerű átadását igénylő írásmű. A 
meggyőzés grammatikájának adott nyelvi ismeretét feltételező, szándékoltan befolyásolni akaró 
szövegegész, amely a célnyelvi kultúrában adott korhoz, szociális és társadalmi viszonyrend
szerhez, nyelvi divathoz stb. kötődő elemekre épül.

A meggyőzés mint közvetett kommunikáció
A meggyőzés kommunikatív folyamatának leírása a fordításelméleti kérdések szempontjából 
lényeges, hiszen az adekvát fordítói ekvivalenciát ennek tükrében tudjuk hitelesen megválasz
tani. A meggyőzés olyan cselekvéssor, amikor valakit vélekedése, magatartása megváltoztatá
sára igyekszünk rábírni. Ám hogy önérzetét ne sértsük, s ezáltal ne késztessük ellenállásra, ezért 
a közvetett kommunikáció eszközeit választjuk. A társas érintkezésnek ezt a mindenütt fellelhető 
jelenségét Goffmann „homlokzatmunka” modelljével mutathatjuk be (Goffmann, 1990). A 
magunk által képviselt véleményt vagy nézetet a másik egy cselekvéssomak, gondolati „vonal
nak” látja (line). Eközben ő saját magáról is fenn akar tartani valamilyen, általában pozitív képet, 
„homlokzatot” (face), amit nekem ismernem és tisztelnem kell, ha eredményt akarok elérni, ha 
az önérzetének sérelme nélkül a saját érdekeim szolgálatába akarom állítani. A kölcsönös 
megbecsülést veszem alapul, amikor arra törekszem, hogy a partner önérzete, „homlokzata” ép 
maradjon (Brown és Levinson, 1990).

A „homlokzatvédő” vagy „arculatvédő” mérlegelés során három szociológiai tényezőt kell 
figyelembe vennünk: Azt a társadalmi távolságot, ami köztünk és címzettünk között fennáll 
(rokon, barát, közeli ismerős, ismerős, idegen stb.); a köztünk és címzettünk között társadalmi 
rangban, hatalomban fennálló különbséget (kolléga, beosztott, idősebb, fiatalabb, a nyelvemet 
nem beszélő külföldi stb.); s végül azt, hogy az egyes nyelvi formák - tegezés, magázás, önözés, 
udvariassági fordulatok - az udvariasság mekkora mértékét képviselik a célnyelvi kultúrában. 
Amikor valamilyen, a másik „homlokzatát” várakozásunk szerint fenyegető lépésre, pl. kérésre 
szánjuk el magunkat, mérlegelni kell a fenti három szempont figyelembevételével, hogy mi 
legyen a konkrét lépésünk, nyelvi akciónk. A pozitív homlokzat óvása már a levél megszólítá
sával kezdődik. Magyar példáinkat egy 1994-es kézikönyvből válogattuk (Dobiné Mónus, 1994):
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Nagyrabecsült Főorvos Úr!
Igen tisztelt Asszonyom!

A pozitív arculat óvása a rábeszélő reklámcélú leveleknél (direct mail) különösen fontos. Az 
alábbi levél azt sugallja, hogy címzettjét igényes, jómódú, ám a pénz értékét szem előtt tartó, 
elfoglalt üzletasszonynak tartja a levelet küldő cég (pozitív homlokzat óvása). Ezzel a képpel 
azonosulva csakis segítő szándékkal akarja megkönnyíteni az elfoglalt háziasszony kertészkedő 
gondjait. Végül arra kéri, hogy küldje el megrendelését (negatív homlokzat), ám ennek enyhí
tésére felajánlja az első osztályú minőséget, az ingyenes szállítást és a VW Golf megnyerésének 
lehetőségét (uo. 80):

Igen tisztelt Szegediné Úrnő!

Az 1995-ös kerti szezon az Ön számára már elkezdődhet azzal, hogy megtervezi 
növényeit a kertjébe, a balkonjára, a teraszára, a lakásába.

A mellékelt katalógusunk az új termékeinket és azok kedvezményes árait tartalmaz
za. Ha átnézi a kínálatunkat, megállapítja, hogy a legszebb évelők, balkonvirágok, 
díszcserjék, gyümölcsfák, bogyósok, növényritkaságok közül válogathat és rendelhet 
kedvezményes áron. Nem kell utánajárnia, időt szentelnie a növények beszerzésére, 
ugyanis cégünk az otthonába (vagy az Ön által megadott címre) szállítja azokat, a 
megrendelése szerint, díjtalanul.

Mindezt kockázat nélkül teheti, mert mi garantáljuk Önnek az első osztályú minő
séget minden termékünknél, és példás küldőszolgálatunk minden igényt kielégít.

Megrendelésével egyben részt vesz azon a sorsoláson, amelyen megnyerhet egy piros 
VW Golfot.

Kérem, nézze át a katalógusunkat, és ha valamelyik növény megnyerte a tetszését, 
rendelje meg nálunk. Használja ki a kedvezményes ajánlatunkat és a nyerési esélyét.

Szívélyes üdvözlettel
A cég neve, címe

Aláírás

Nézzük meg, egy hasonló funkciójú, ajánlattevő levél milyen eszközöket használ fel a mai orosz 
üzleti kommunikációban (Деева, 1992):

Уважаемая г-жа ...

Благодарим Вас за Ваш недавний заказ 
на костюм который рекламировался в 
нашем осеннем каталоге.

Зтот фасон того цвета который Вы 
заказали оказался очень популярным. К 
моему глубокому сожалению мы 
распродали весь запас товара.

Dear Miss...

Thank you for your recent order for the suit 
advertised in our autumn catalogue.

This style, in the colour you requested, 
has proved to be very popular. I very much 
regret that we have sold our complete stock.
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Позвольте мне предложить Вам 
посмотреть прилагаемый проспект новых 
дополнений к нашему осеннему 
ассортименту; некоторые из них 
имеются в выбранном Вами цвете и по 
той же цене. Фасон который Вы 
просили все еще имеется в продаже 
только темно-синего и болотного цвета.

Пожалуйста отметье Ваш новый 
выбор в прилагаемом бланке. С другой 
стороны Вы можете потребовать 
возврата денег которые будут Вам 
направлены с обратной почтой. 
С нетерпением ожидаю от Вас известий.

Искренне Ваш...

May I suggest that you look at the 
enclosed leaflet of new additions to our 
autumn range, several of which are 
available in the colour of your choice and 
at the same price. The style you requested is 
still available in navy blue and moss green.

Please mark your new selection on the 
enclosed form. Alternatively you may 
request a cash refund which will be sent to 
you by return.

I look forward to hearing from you.

Elemezve az orosz levelet, melynek megadjuk az ugyanott megjelent angol fordítását is, 
figyeljük meg, milyen pozitív arculatvédő eszközöket sorakoztat fel a reklámlevél feladója:

A megszólításban rejlő elismerés, tisztelet azonos a magyarral: Tisztelt ...Úrnő!
A köszönetnyilvánítás a rendelés kapcsán szintén az elismerést fejezi ki. A katalógusból 

kiválasztott kosztüm a kért színben viszont már elfogyott (negatív arculat), s ezt ellensúlyozza 
a sajnálkozás („legnagyobb sajnálatomra”), s az újabb ajánlattevés a kiegészítő katalógusból.

A rendelés megváltoztatására vagy a pénz visszaigénylésére vonatkozó udvarias, bár direkt 
felszólítást („jelölje be új választását a mellékelt űrlapon”) ellensúlyozza a kifejezetten válasz
tékos levélzárás: „Mielőbbi értesítését várva az ön őszinte tisztelője:... ”

Az orosz üzleti levelezést oktató kézikönyvek a pozitív arculat megőrzésének, illetve 
erősítésére az alábbi fordulatokat kínálják (Хавронина, 1991):

Уважаемый господин ...

Мы были рады получить Ваше письмо 
от 15. 11. 91 года.

Благодарим Вас за интерес проявленный 
к нашей фирме.
Надеемся на установление деловых 
контактов с вами.

В ответ на Ваше письмо сообщаем 
следующее.

Многоуважаемый господин ...

Мы получили Ваше письмо ...
Мы с интересом прочитали Ваше 
письмо от 15. 11. 91 года.

Нам приятно что Вы проявили интерес 
к нашей фирме.
Мы были бы рады иметь возможность 
сотрудничать с Вами.
Мы готовы (Наша ассоциация готова) 
сотрудничать с вами.

В соответствии с вашей просьбой 
сообщаем интересующую Вас 
информацию.
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Дополнительно можем сообщить Вам 
также что ...

Заверяем Вас что Вы можете 
полностью рассчитывать на нашу помощь.

С уважением ...

Что касается Вашего запроса о ... то

Мы готовы оказать Вам необходимую 
помощь.

С глубоким уважением ...

A fokozás érzékeltetésére álljanak itt a magyar funkcionális megfelelések (Az udvarias formulát 
egy csillaggal, a fokozott udvariasságot kifejezőt két csillaggal jelöljük):

*
Tisztelt... Úr!
Érdeklődéssel olvastuk ...-i levelét.
Megtisztelő érdeklődése cégünk iránt.

Reméljük, hogy üzleti kapcsolatba kerülhe
tünk Önnel.

Válaszolva levelére a következőket közöljük.

Készek vagyunk segítségére lenni.

Tisztelettel...

**
Mélyen tisztelt... Úr!
Örömmel fogadtuk ...-i levelét.
Köszönjük/hálásan köszönjük cégünk iránt 
megnyilvánuló érdeklődését.
Örülnénk/örvendenénk a lehetőségnek, ha 
együttműködhetnénk Önnel.
Készek vagyunk az Önnel folytatandó 
együttműködésre.
Kérésének megfelelően a következő, Önt ér
deklő információkat tudjuk közölni. 
Biztosíthatjuk Önt, hogy tökéletesen /maxi- 
málisan/legmesszebbmenőkig számíthat a 
segítségünkre.
Őszinte tisztelettel/nagyrabecsüléssel...

A kommunikatív ekvivalencia kérdései
A magyar funkcionális megfeleltetések, amelyeket az orosz lehetséges levélfordulatok bemuta
tására állítottunk fokozási sorrendbe, felvetik az ekvivalencia, az adekvát megfeleltetés kérdé
seit. A szakirodalom hangsúlyozottan hívja fel a gyakorló fordítók figyelmét arra, hogy a 
célnyelvi egyenértékűség csak akkor jön létre, ha három ekvivalencia-viszony egyszerre érvé
nyesül. Ezek a referenciális egyenértékűség, a kontextuális egyenértékűség és a funkcionális 
azonosság (vö. Klaudy, 1994, 68-79). A referenciális egyenértékűség azt várja el, hogy a 
célnyelvi szöveg a valóságnak ugyanarra a szeletére, tényeire, eseményeire vonatkozzon, mint 
a forrásnyelvi szöveg. Az üzleti levelezés kötött tematikájánál és célkitűzéseinél fogva ezen első 
feltételnek természetes módon megfelel. A kontextuális egyenértékűség elvárja, hogy a célnyelvi 
mondatok ugyanazt a helyet foglalják el a célnyelvi szöveg egészében, mint a forrásnyelvi 
mondatok a forrásnyelvi szövegben. A levél kötött formájánál, szerkezeténél fogva világos, hogy 
itt a megszólításnak, a köszönetnyilvánításnak, a szabadkozásnak, az ajánlattevésnek, a levélzá
rásnak a sztereotip fordulatainak figyelembevételéről van szó. A funkcionális azonosság meg
követeli, hogy a célnyelvi szöveg ugyanazt a szerepet töltse be a célnyelvi olvasók körében, mint
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amilyet a forrásnyelvi szöveg betölt a forrásnyelvi olvasók körében. Ez a szerep lehet információ 
átadása, érzelemkeltés, felhívás stb., vagy - mint az általunk vizsgált reklámlevél esetében - 
mindez egyszerre a meggyőzés üzleti érdekébe állítva.

A funkcionális azonosság ugyanakkor erősen korhoz, társadalomhoz is kötött, csak a 
kontraszt érzékeltetésére álljon itt egy alig tíz éve még normának számító orosz és magyar 
hivatalos levél, ahol a kor stílusának megfelelően sem a pozitív homlokzatvédelem, sem a 
negatív arculatot ellensúlyozó kötelező udvariassági ellentételezésről nem lehetett szó (Sződi, 
1989):

Эмблема Государственное внешнеторговое предприятие 
"ТЕХНОИМПЕКС” 

Бубапешт 62 П. Я. 183 
Телеграфный адрес: Техноимпекс Бубапешт

15.03.87 N0 23-43546
10.03.87 N0 3365-499

B/O ’’Технопромимпортторг”
Москва
Кузнецкий мост 22.

О поставке тракторов по контракту No 344/05-344

Сообщаем что поставленные Вами вышеуказанному контракту в виде пробной 
партии 20 тракторов марки СК-84 вполне удовлетворили наших комитетов.

Мы полагаем что в том году нам будут нужны 250 тракторов той же марки.
Просим сообщить согласны ли Вы заключить с нами договор на то количество 

тракторов с отгрузкой в течение двух первых кварталов будущего года двумя 
партиями.

С уважением
’’Техноимпекс” 

Варро Б.

Az orosz levél stílusának érzékeltetésére álljon itt egy tíz éve kelt magyar stílusbeli párja 
(Kökény, 1984):

Villamossági Gépgyár
Miskolci János Elvtárs 
igazgató

Budapest
Táncsics u. 8.
1222

Budapest, 1985. december 19.
Iktató szám: В 965/1985.

Ügyintézőnk: Kertész Béla 
Hivatkozási szám: - 

Ügyintézőjük: -
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Tárgy: Munkaverseny értékelése

Kedves Igazgató Elvtárs!

A vállalatunk gyáregységei között meghirdetett munkaverseny eredményesen befejeződött. 
Ebből az alkalomból ezúton köszöntöm a vállalat vezetőségét, a versenyben résztvevő 
brigádokat és dolgozókat.

Örömmel értesültem arról, hogy a versenyből valamennyi dolgozó és brigád aktívan kivette 
részét. A tájékoztató jelentések beszámoltak arról, hogy a dolgozók átérezték a verseny jelentő
ségét, munkájukkal bizonyították lelkesedésüket, a munkához való dicséretes viszonyukat. Kü
lönösen nagy elismerést érdemelnek a szocialista brigádok dolgozói, akik a kommunista műsza
kokban végzett munkájukkal nagymértékben hozzájárultak a határidős exporttervek teljesítésé
hez.

A vállalatvezetőség nevében elismerésemet és köszönetemet fejezem mi mind a vezetőség, 
mind a dolgozók jó munkájáért.

Villamosipari Központ
Dr. Monostori Gábor 

vezérigazgató 
Melléklet: oklevelek

A pozitív megerősítés, illetve a direkt kérés (negatív homlokzat) udvarias ellensúlyozása ezekre a 
tipikusan szocialista stílusú levelekre nem jellemző. Nem találunk olyan - nyilván akkor felesle
gesnek tartott - fordulatokat, amelyekkel a levélíró kifejezné, hogy tiszteletben tartja azokat az 
értékeket, amelyeket a címzett, hogy az értékek, igények alapján az egy csoportba tartozást, a 
közös célt hangsúlyozná. Ahol olyan stratégiát használ a levélíró, amellyel enyhítené a direkt 
kérés tolakodás jellegét. A másik presztízsét ugyanis azáltal emeljük, ha nem csupán egyszerű 
felszólítást intézünk hozzá, hanem magunk is erőfeszítést teszünk a kérés megfogalmazásával. 
Ezek a fordulatok azonban a korstílustól idegenek voltak, s épp átmenetet tükröző jelenünk 
sajátosságaként, talán még ma is keverednek az első levélmintákban felmutatott arculatvédő, 
meggyőző stílussal. A nyelvhasználónak tehát a társadalmi, szociális háttérinformációk olyan 
megközelítésű birtokában kell lennie, hogy ki tudja választani, vajon a célnyelvi környezetben 
melyik fordulat tölti be leghitelesebben a meggyőzés feladatát. Mindez nyelvi és kulturológiai 
biztonságot követel az üzleti levél írójától, fordítójától.

A nyelvi ekvivalenciakutatás jelentősége abban áll, hogy olyan egymástól merőben külön
böző nyelvi formák kerülhetnek kommunikatív megfelelési viszonyba, amelyeknek azonos 
funkciója fordítás nélkül talán fel sem tűnne. Gyakorlati, nyelvelsajátítási szempontból is 
lényeges ez a kérdéskör, hiszen tudatossá teheti az írásbeli kommunikáció eddig jobbára 
intuitíven művelt szövegalkotási stratégiáját. Az üzleti nyelv szövegrészekre bontott összevető 
elemzése további megközelítési szempontokat kínál a műveltségi területekben megfogalmazott 
viselkedés- és kommunikáció-oktatás, s a nyelvben tükröződő világképek és értékrendek bila
terális vizsgálata számára.
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