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a bölcsészkarokon a záróvizsgán és egyálta
lán szinte mindenhol eltörölték a fordítást 
mint követelményt. Jó harmincéves nyelvta
nári gyakorlattal képtelen vagyok elfogadni, 
hogy nincs szükség mind az anyanyelv, mind 
a tanult nyelv magas fokú ismeretét elősegítő 
és arról tanúságot tevő fordításra, a kont- 
rasztívitásra építő nyelvoktatásnak erre az 
annyira fontos területére, az országok, kul
túrák közötti írásbeli kommunikáció művel
tebb formájának megtanítására, gyakorolta
tására és fejlesztésére.

Ezeket a célokat szolgálja Horváth Éva 
könyve, a Nemzeti Tankönyvkiadó „Wie 
geht das?” készségfejlesztő sorozatának leg
újabb darabja, amelyet egyébként már kéz
be venni is jó. Kellemes tipográfia, olvasható 
betűkkel, szellős oldalakkal és jópofa rajzok
kal. A tartalom aztán meg pláne megragad.

Az első, rövidebb rész három fejezete for
dítástechnikai alapismereteket közöl, takti
kai tanácsokat ad, és tipikus hibákat tárgyal. 
Nem stilisztika, amit nyújt, és nem nyelvtan, 
hanem valóban fordítástechnika. Szellemes 
és jól illusztráló példákon mutatja be a leg
fontosabb átváltási műveleteket (konkreti
zálás, összevonás, szófajváltás, kihagyás, 
betoldás, mondatszintre emelés, jelentések 
felbontása és szórendi változtatások). A pon
tosan meghatározott célcsoport (300 óra 
nyelvtanuláson átesett tanulók) tudásszintje 
az írásbeliség terén valószínűleg épp ezek
kel az ismeretekkel emelhető tovább. Na
gyon jók a taktikai tanácsok is, amelyek a 
cím fordítására, a szótárhasználatra, a szö
vegkezelésre, a háttér-információkra stb. vo
natkoznak. Kifejezetten tetszett az allein, 
immer módosítószók, illetve a dabei kötőszó 
fordítási lehetőségeinek bemutatása. A „Ti
pikus hibák” című fejezetben van némi nyelv
tan (a bevezetetlen feltételes mellékmondat, 
a konjunktívusz és a módbeli segédigék 
szubjektív jelentésének visszaadása kap
csán), mivel azonban ezek valóban tipikus 
hibaforrások, jogos és tanulságos ezeknek a 
kérdéseknek az itteni tárgyalása.

A könyv második, nagyobbik része érde
kes és aktuális témákkal foglalkozó újság

cikkek gyűjteménye, amelyek jól tükrözik és 
ügyesen gyakoroltatják a sajtónyelv szókin
csét, mondatépítését, stílusát. A cikkek há
rom tudásszintnek megfelelő csoportba van
nak osztva. Az első fokozat összesen 31 in
kább rövidke szöveget közöl azok számára, 
akik (nem a német nyelv tanulásában, ha
nem) a fordításban még kezdők. Az első há
rom szöveghez nagyon jó fordítástechnikai 
elemzést és megoldási javaslatokat is ad a 
szerző. A második fokozat összesen 31 már 
valamivel hosszabb szöveget és 2 részletes 
elemzést nyújt, a harmadik fokozat pedig 12 
viszonylag hosszú szöveget és 1 elemzést. 
Az elemzések szinte lépésről lépésre veze
tik a tanulót, hogyan is kell nekifogni a szö
vegnek, milyen nehézségekkel találkozik a 
szókincs terén, milyen nyelvtani buktatókra 
vigyázzon. Megtanít a kézikönyvek ügyes 
forgatására, amennyiben praktikus tanácso
kat ad, mit hol, melyik szótárban, milyen 
formában talál meg a tanuló, és hogy hogyan 
döntsön több megoldás közül a lehető leg
jobb mellett. De hasonlóképpen ügyesen ve
zet a mondatszerkesztés rejtelmeinek elsa
játításában, és megmutatja azt is, mitől lesz 
„magyaros” a fordított szöveg.

Az igényes nyelvtudás megteremtésének 
és az írásbeli kifejezőkészség fejlesztésének 
kiváló eszköze lehet ez a könyv mindazok 
kezében, akik még hisznek abban, hogy^ a 
fordítás tanítására igenis szükség van. Én 
nagyon szívesen tanítanék Horváth Éva 
könyvéből, és fogok is.

Szmodits Anikó

Ingrid Piller
Bilingual Couples Talk - The 
discursive construction of 
hybridity
John Benjamins Publishing 
Company: Amsterdam/Philadelphia, 
2002. 314p.

2002-ben látott napvilágot Ingrid Pillérnek, 
a Sydneyi Egyetem nyelvészének tollából 
a kétnyelvűség-kutatás, a kultúrák közötti
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kommunikáció és a diskurzus-elemzés tudo
mányterületeinek metszéspontjában clhe
lyezkedő könyve. A mű célja, hogy az egyéni 
nyelvi érintkezés egy sajátos formáját - a 
kétnyelvű párok kommunikációját - mutas
sa be a szociolingvisztika és a diskurzus
elemzés módszereinek segítségével.

A 10 fejezetből álló könyv két fő szerke
zeti egységre tagolódik. Az első fejezet előtt 
álló rész (Transcription) a hanganyag lejegy
zése és kódolása során használt jelrendszert 
magyarázza. Az 1-4. fejezetek a kutatás el
méleti és módszertani hátterét ismertetik, 
míg az 5-9. fejezetek az eredmények rész
letes bemutatására vállalkoznak, amelyet a 
10. fejezet összefoglaló következtetései zár
nak.

Az első fejezetben (Researching bilingual 
couple talk) a témaválasztás bemutatására és 
az elméleti háttér kijelölésére kerül sor. A szer
ző poszt-strukturalista és szocio-konstrukti- 
vista megközelítésből foglalkozik a tágabb 
értelemben vett kontextus vizsgálatával, 
miközben a közvetlen diszkurzív gyakorla
tokra és a narratív minták szerveződésére 
összpontosít. A társas folyamatok és produk
tumok hatását a kétnyelvű párok dialógikus 
beszédeseményeire három színtéren vizsgál
ja: a nyelv és identitás kapcsolatában, az 
ideológiák nyelvhasználatra gyakorolt sze
repében és a diskurzusok „többszólamúságá- 
ban” (polyphony of discourse).

A második fejezetben (What we know - 
bilingual couples in linguistic research) a 
szerző a téma szempontjából releváns alkal
mazott nyelvészeti kutatásokat áttekintve a 
következő főbb megállapításokat teszi: a szak
irodalom jelentős része a különböző nyelvű 
partnerek életközösségét egyértelműen a 
nyelvmegtartást akadályozó tényezőként 
kezeli, és a nyelvvesztést (a kisebbségi nyelv 
eltűnését) determinálnak tekinti; a kétnyel
vű párok együttélését (házasságát) elsősor
ban csoportközi és nem személyközi kapcso
latként értelmezi; a két (vagy több) nyelvű 
párok fő feladatának az inter-generációs 
nyelvátadást tekinti, és a gyermekkori két
nyelvűségre koncentrál. A szerző a könyv 

további részében - saját kutatási eredménye
ire támaszkodva - a szakirodalomban elter
jedt nézetek felülvizsgálatát tűzte ki célul.

A harmadik („It needs to be natural” - 
building a corpus) és negyedik fejezet (The 
Couples) betekintést nyújt az empirikus 
anyaggyűjtés folyamatába, illetve ismerteti 
a kutatásban részt vevő párok nyelvi hátte
rét és szociológiai jellemzőit. Az elemzés 
alapját 36 „vegyes házasságban” élő (több
ségében angol-német) pár által - kutató je
lenléte nélkül - készített, több mint 20 órás 
hangfelvétel-anyag, valamint az általuk ki
töltött kérdőívek képezik. (A megkérdezet
tek postán kapták kézhez azt az „egységcso
magot”, amely a kutatással kapcsolatos álta
lános tudnivalókat tartalmazó levélen kívül, 
egy kérdőívet és a beszélgetést irányító kér
déssort, valamint kazettát tartalmazott.) Hasz
nos lett volna, ha az olvasók a módszertani 
kérdéseket taglaló résznél - vagy a könyv 
végén elhelyezendő függelékben - betekin
tést nyerhettek volna a kérdőív felépítésébe, 
illetve a beszélgetések vezérfonalát alkotó 
kérdésekbe.

Az ötödik fejezet („I speak English very 
well” - Linguistic backgrounds) az adatköz
lők kétnyelvűségének kialakulását, valamint 
az első (Ll) és második nyelvvel (L2) kap
csolatos képzeteiket térképezi fel. A kétnyel
vűséghez kötődő fogalmak (pl. anyanyelv, 
idegen nyelv, diglosszia, nyelvi kompeten
cia, kiejtés stb.) tárgyalásakor a szerző rámu
tat azok ideológiai telítettségére.

Piller szerint a kétnyelvű párok nyelvvá
lasztását legfőképpen a kommunikációban 
részt vevők nyelvi kompetenciája és az ah
hoz kötődő ideológiák határozzák meg. En
nek körülményeit és okait veszi számba a 
könyv legterjedelmesebb hatodik fejezete 
(„We speak bilingually” - language choice). 
A szerző - saját korpuszának eredményeit 
bemutatva - megcáfolja azt a szakirodalom
ban széles körben elterjedt nézetet, miszerint 
a különböző nyelvű élettársak automatiku
san a többségi nyelvet választják a kommu
nikáció közös nyelvének. Figyelemre mél
tó, hogy a szerző a családi kommunikáció-
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ban használt angol nyelvet is kisebbségi 
nyelvként kezeli azokban a szituációkban, 
amelyekben a környezetnyelv az angoltól 
eltérő hivatalos nyelv (pl. Németországban 
élő német-angol pár esetében). A továbbiak
ban részletes ismertetésre kerül az interjúk
ban résztvevő adatközlőknek a különböző 
nyelvhasználati színtereken (domain) való 
nyelvválasztása, valamint a kódkeverés je
lensége és az azzal szembeni attitűdjeik.

A hetedik fejezet („We are citizens of the 
world” - Identity in a cross-cultural couple
hood) a nyelv és az identitás kapcsolatát bon
colgatja. A szerző számba veszi a párok di
alógusaiban felszínre kerülő narratív min
tákat, majd elemzi azok hatását a közös 
identitás kialakításának lehetőségeire. Rá
mutat arra, hogy vegyes házasságok eseté
ben - az erőteljes nemzeti identitás diskur
zus jelenléte miatt - a feladat nem mentes az 
ellentmondásoktól sem. Ezt a gondolatme
netet folytatja a nyolcadik fejezet („Talk is 
essential” - Doing couplehood) a pár-iden
titás (couple identity) kialakításának és fenn
tartásának metanyelvi és konverzáció straté
giai eszközökkel történő bemutatása segítsé
gével.

A kilencedik fejezet („The doors of Euro
pe will be open to them” - Private language 
planning) témája az egyéni nyelvi tervezés 
és nyelvátörökítés a kétnyelvű családokban. 
Piller - a szakirodalomban rendhagyó mó
don - a jelenséget a szülők, nem pedig a gyer
mekek) nézőpontjából vizsgálja. A könyv 
szerzője részletesen elemzi a mintában részt 
vevő párok nyelvátadási igényének okait, 
módszereit és eredményeit.

A tizedik fejezet („I’m a hybrid” - Hybrid 
identities, multiple discourses) szintetizálja 
a könyv előző részeiben kifejtett nézeteket 
és a kizárólagosságot sugalló diskurzusok 
ellenében hitet tesz a többszörös és „hibrid 
identitások” mellett.

Összefoglalásképpen elmondható, hogy 
Ingrid Piller: Bilingual Couples Talk - The 
discursive construction of hybridity című 
könyve tudományos alapossággal megírt, jól 
szerkesztett alkotás, amely olvasmányos stí

lusa ellenére kerüli az empirikus munkákat 
gyakran jellemző anekdotizálást. A kötet 
végén bőséges, a nemzetközi szakirodalmat 
felvonultató bibliográfia és index található.

Csiszár Rita

Szalay Györgyi
Arbeit und Kommunikation 
in deutsch-ungarischen 
Teams
Munka és kommunikáció 
német-magyar teamekben 
Deutsch-Ungarischen Industrie- und 
Handelskammer és Goethe-Institut 
InterNationes Budapest. 2002.

A szerző tanulmánya a magyarországi német 
vállalatok interkulturális kommunikációját 
vizsgálja, és megpróbál rávilágítani, hogy az 
ilyen cégeknél dolgozóknak milyen különb
ségekre kell felkészülniük. Ilyen volumenű 
felmérés eddig még nem végeztek magyar
német vonatkozásban, csak Kainzbauer- 
Brück 1996-ban megjelent Cultural Stan
dards Austria - Hungary című könyvében 
lehetett információkat szerezni német nyel
vű, közelebbről osztrák és magyar munka
kapcsolatokban adódó problémákról.

A könyv hét, magyarországi székhellyel 
rendelkező német nagy vállalt 45 német és 30 
magyar munkavállalóval készített interjú 
következtetéseit teszi közzé. A megkérdezett 
németek elsősorban vezető beosztást tölte
nek be. Elkészült még 30 olyan interjú is, 
amit kisebb német cégek magyarországi al
kalmazottai adtak.

A kutatás két témát állított középpontjába:
1. Kulturális különbségek. Milyen különb
ségeket észlelnek a munkavállalók? Megál
lapítható-e valamiféle tipikusság ezen a te
rületen?
2. Nyelvi kommunikáció. Milyen félreérté
seket lehet megfigyelni? Milyen kommuni
kációs stratégiát használnak a megkérdezet
tek a szemtől szembeni kommunikációban?


