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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
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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?
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Rövid bevezetőben hivatkozik a szerző 
Geert Hofstede 1980-as átfogó kultúra-össze- 
hasonlító kutatásainak eredményeire, aki a 
kulturális különbségek 5 dimenzióját külön
bözteti meg:

• hatalmi távolságtartás;
• individualizmus - kollektivizmus;
• férfias - nőies társadalmak;
• hosszútávú - rövidtávú tervezés;
• a bizonytalanság kerülése.
Ezek a dimenziók határozzák meg az 

egyén viselkedési normáját. Más kultúrák 
vonatkozásában mindig a saját értékek a 
mérvadók, mindig a saját kultúrához viszo
nyítva értékeli az idegen kultúrát.

Hofstede kulturális dimenziójának alter
natívájaként Thomas megalkotta a kultúra
standard fogalmát. A kultúrák kategorizálják 
a helyzeteket és az egyénnek azokra adott 
reakcióját is. Minden kultúrának vannak 
normái, standardjai, azaz a gondolkodásnak, 
az értékítéletnek és cselekvéseknek vannak 
olyan módjai, amelyek egy kultúrában nor
málisnak, elfogadottnak, magától értetődő
nek, tipikusnak és kötelező érvényűnek te
kint a többség. A kultúrastandard határozza 
meg az élet minden szintjét. Ide tartozik ter
mészetesen munka közbeni viselkedésünk és 
nyelvi szokásaink is.

A kultúrák közti különbséget legpregnán- 
sabban mindig két konkrét kultúra összeha
sonlításánál lehet leginkább tetten érni, a 
legkisebb különbség, eltérés itt válik nyil
vánvalóvá. Értékítélet hozatalakor mindig a 
saját kultúra a kiindulópont. Konkrétan: a 
leginkább gyakorlatra vonatkoztató követ
keztetések levonására két kultúra összeha
sonlítása adja a legjobb alapot. A könyv ezt 
a nézetet tette magáévá, és ezen az alapon 
tárja fel, rengeteg konkrét példával illuszt
rálva a két nemzet munkakapcsolatában 
megmutatkozó másságot.

A második, legterjedelmesebb fejezet a 
kulturális különbségeket ismerteti, mégpe
dig ugyanazt a problémát mindkét, magyar 
és német oldalról is megvilágítva.

• Probléma-megoldási stratégiák: a meg
kérdezettek kétharmadának az a véleménye, 

hogy a németek elemzőbben, rendszerezet
tebben közelítenek a problémákhoz. Ezzel 
szemben sokan kiemelik a magyarok krea
tivitását, improvizálási készségét.

• Önállóság: a németek szerint a magyar 
munkavállalók kevésbé önállóak. A magyar 
beosztottak állandó szakmai segítséget vár
nak főnöküktől, míg a németek önállóan dol
goznak.

• Felelősség vállalás: A magyarok szerint 
a felelősségvállalás német erény.

• Vezetési stílus: A válaszadó németek sze
rint a magyar vezetői stílus patriarchális, 
túlságosan tekintélyelvű, és a magyar veze
tők nem kellő mértékben ruházzák át másra 
a felelősséget. Magyarországon a munkavál
lalók elvárják, hogy főnökük egyben a leg
jobb szakember legyen. Ez a németek szá
mára nem elsődleges kritérium.

• Pontosság/időmenedzsment: A megkér
dezett német alkalmazottaknak több mint a 
fele gondolja úgy, hogy a magyarok pontat
lanok. Ez érvényes a pár perces késésekre és 
a be nem tartott határidőkre egyaránt. Az 
utóbbi esetében sok német nem érti, miért 
nem jelzik előre a magyar beosztottak, ha 
feladataikat az adott határidőre nem tudják 
teljesíteni. A magyarok viszont nem értik, 
hogy miért is kell a határidőkhöz ennyire 
mereven ragaszkodni.

• Formális/informális érintkezés: Miköz
ben a németek jellemzően távolságtartóak, 
a magyarok a hivatalos érintkezések során is 
közelségre törekednek. A németek szerint a 
magyarok udvariasabbak náluk.

• Nemi különbségtétel: általános véle
mény, hogy a magyar társadalom patriarchá- 
lisabb, az emancipáció Németországban elő
rehaladottabb.

A tanulmány harmadik fejezete a munka
helyi kommunikációval foglalkozik. A meg
kérdezettek kétharmada észlelt a nyelvből 
fakadó kommunikációs problémát. A kije
lentések direktségének foka igen különbözik 
a két kultúrában, a németek sokkal közvet
lenebbül fogalmaznak, amíg a magyarok 
körbejárják a dolgokat. A közvetlen német 
stílust a magyarok döntő többsége udvariat-
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lannak tartja. A vitakultúra is eltér, a magya
rok a szakmai kritikát is személyes támadás
nak érzékeli.

A nyelv maga is konfliktusok forrása le
het, mert az egyik fél anyanyelvként, a má
sik tanult idegen nyelvként használja. A nem 
anyanyelvű számára a tartalom sokkal fonto
sabb, nyelvi hiányosságok miatt a megfor
málás hogyanjára már nem jut energia. Sok
szor az anyanyelvű hiányzó kulturális isme
rete miatt nem tudja átlátni a partner 
szándékát. (A magyaroknak kell bevezető 
csevegés, ahelyett, hogy rögtön a lényegre 
térnének.) A nem anyanyelvű, nyelvi hiá
nyosságok miatt kerülheti a beszédet. Talán 
ezzel magyarázható, hogy a németek nehe
zen viselik, hogy a magyar beosztott nem 
beszél, a közvetlen kommunikáció alatt hall
gat. Szakmai véleményét nem mondja el, 
kérdéseit nem teszi fel.

A nyelv mellett vannak nyelven túli esz
közök is, amelyek a kommunikációban részt 
vesznek, mint pl a testbeszéd. Német érzé
kelés szerint a magyarok mereven viselked
nek a tárgyalások során. A tanulmány fog
lalkozik azzal, hogy hogyan lehet a félreér
téseket elkerülni, milyen stratégiák vannak, 
amelyek segítségével egy nem anyanyelvű 
kommunikációját egyértelműbbé teheti.

Végül a szerző összefoglalja német és ma
gyar szempontból a leglényegesebb eltéré
seket. A kötet végén található néhány gya
korlat, amellyel az egyén interkulturális kom
petenciája fejleszthető.

A könyv célja nem az, hogy közvetlen fel
használható tippeket, javaslatokat adjon a 
„hogyan bánjunk magyar/német munkatár
sainkkal?” kérdésben megfogalmazott di
lemmára.

Sokkal inkább felhívja az olvasó figyel
mét olyan problémákra, amelyeknek nem 
volt tudatában. Németország földrajzilag és 
kulturálisan nem áll messze Magyarország
tól, sokan abba a hitbe ringatják magukat, 
hogy emiatt nincs is különbség a munkakul
túrákban. A látszat azonban csal. A tanul
mány egyik erénye, hogy példák változatos 
sorával teszi az olvasót érzékennyé erre a 
problémára. A másik, hogy minden különb
séget mind a két, a német és a magyar szem
pontból is megvilágítja, ezzel a mű nem kelti 
azt a benyomást, hogy csak az egyik néző
pont a helyes, az érem másik oldala is bemu
tatásra kerül.

Aki elolvassa és tudatosítja magában eze
ket a következtetéseket, biztosan sikereseb
ben mozog a magyar német munkakapcso
latok világában.

Nemes Agnes

SZOFTVER-KRITIKA
Oxford Student's 
Multimedia CD-ROM 
Dictionary (2002)

Az Oxford Student's Multimedia Dictionary 
nem az első CD-ROM-formátumban megje
lenő angol szótár, mégis érdemes arra, hogy 
a Modern Ny elv oktatásban bemutatassuk. 
Sokban hasonlít ugyan a hagyományos 
könyvkiadásban megjelent egynyelvű Ox
ford Student's Dictionary of Eng lis h-hcz, 
mégis a CD-ROM további szolgáltatásokat 
nyújt a nyelvtanulónak.

Az egyszerű telepítés után hét pontból álló 
menüsor jelenik meg a monitor legfelső sáv
jában. A hét menüpont közül a célunknak 
éppen megfelelőre kattintsunk az egérrel. Ha 
egy bizonyos szó jelentésére vagyunk kíván
csiak, válasszuk az elsőt, mely alatt egy egy
nyelvű angol szótár áll rendelkezésünkre. 
Sajnos nem derül ki sem a CD-ROM-ból, 
sem a borítón található ismertető szövegből, 
vagy az Oxford honlapján található leírásból, 
pontosan hány szóból áll a szótár. A keresett 
szó beírása után elolvashatjuk annak magya
rázatát, megtudhatjuk többféle jelentését (ha 
van), valamint példamondatot is találunk.


