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Az előítéletesség verbális kifejeződései és annak következményei a rendvédelemben 

 
 

 
A Rendőrtiszti Főiskola nappali tagozatán évek óta folyik etika- és retorikaoktatás, amelybe 
három évvel ezelőtt magam is bekapcsolódtam. Egyrészt tehát az ez idő alatt összegyűjtött 
oktatási tapasztalataim alapján, másrészt alapvető érdeklődési területem, a nyelvészet 
segítségével, harmadrészt pedig a rendvédelmi tevékenység ilyen szempontú figyelemmel 
kísérése révén úgy gondoltam, hogy ezen a konferencián kitűnő alkalom kínálkozik arra, hogy 
a két területen szerzett tapasztalataimat összekapcsoljam. Előadásomban az előítéletesség 
kommunikációs – elsősorban verbális – megnyilvánulási formáit, s ezen keresztül működési 
mechanizmusát szándékozom bemutatni. 

Gyakran hangoztatott elvárás a rendvédelemben dolgozókkal szemben, hogy ne 
legyenek előítéletesek. Ez nagyon szép, de sajnos, megvalósíthatatlan illúzió. Hogy miért, arról 
kollégáim előadásaikban nálamnál sokkal szakavatottabban szóltak. Magam ezt a tényt – 
mármint az előítéletességtől való abszolút mentesség lehetetlenségének tényét – teljes 
mértékben elfogadom. Így ahelyett, hogy az előítéletesség ellen tűzzel-vassal harcolnánk, 
sokkal inkább azt tartom fontosnak hangsúlyozni, hogy miképpen tehetünk valamit annak 
érdekében, hogy meglévő előítéletességünk legalább valamelyest enyhüljön, illetve hogy 
hogyan tudjuk azt elérni, hogy ne akadályozzon bennünket hétköznapi élethelyzeteink 
megoldásában. Ehhez az első lépés természetesen az, hogy előítéleteit ki-ki beismerje, minél 
jobban megismerje azok természetét, irányultságát. Amit lehet, közülük megszüntessünk, vagy 
legalább enyhítsünk rajtuk, a fennmaradó legmélyebb, legerősebb, kiirthatatlan előítéleteket 
pedig tanuljuk meg kezelni, a konfliktusok során háttérben vagy pontosabban kordában tartani.  

Már-már közhelynek számít, hogy azok az előítéletek, amelyek a hétköznapi 
élethelyzetekben semlegesek, vagy csak nagyon kevéssé konfliktusokozók, néhány speciális 
foglalkozás, szakma, így a rendvédelmi hivatás gyakorlása közben veszélyesek is lehetnek. Egy 
közkeletű példával élve: Ha történetesen én mint magánember nem szeretem a cigányokat, 
akkor nyugodtan megtehetem, hogy az utcán meglátván egy cigányt, átmegyek a túlsó oldalra, 
rá sem nézek, s általában is kerülöm a velük való találkozást. Ha azonban tanár vagyok, és az 
osztályomba akár csak egy cigány tanuló is jár, mindjárt “hivatalból” foglalkoznom kell a 
jelenséggel, nem is beszélve arról, ha a cigánygyerek és a többi között valamilyen probléma 
adódik. Vagy – hogy a rendvédelemnél maradjunk – még jobb példa a rendőrök vagy a 
büntetés-végrehajtásban dolgozók szinte mindennapos találkozása a cigányokkal. Az említett 
foglalkozások képviselői egyszerűen nem engedhetik meg maguknak, hogy előítéletességüknek 
teret engedjenek, netán elhatalmasodjon rajtuk, több okból sem. Elsőként az előítéletből 
táplálkozó agresszivitás a legszembeötlőbb nemkívánatos következmény. Ám nemcsak azért 
ajánlatos elkerülni, mert kellemetlen, veszélyes, utólagos felelősségre vonással jár, hanem – s 
erre a második okra sajnos már kevesebben gondolnak – igencsak rossz fényt vet az így eljáró 
egyénen túl magára az egész rendvédelmi szervezetre is. 

Szól azonban egy harmadik, sokkal egyértelműbb és közvetlenebb hatású, és nagyon is 
“kommunikációs” észérv is amellett, hogy nem érdemes az előítéleteinktől befolyásolva, 
elvakultan intézkedni. Az előítéletesség ugyanis nagyon nagy mértékben korlátozza a helyzet 
megoldására kínálkozó alternatívák körének észrevételét. Például ha egy tanúkat kihallgató 
rendőr általában előítélettel viseltetik az idős emberek iránt, akkor nagy valószínűséggel 
pusztán emiatt már eleve türelmetlenül, bizalmatlanul, netán sértően fog közeledni egy idős 
korú tanúhoz, s ennek megfelelően fog vele viselkedni s ennek részeként beszélni is, akkor is, 
ha erre egyébként semmi konkrét oka nincs. S mivel a kommunikációs helyzetek irányítója – 
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ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni – a rendvédelmi hivatását gyakorló személy kell hogy 
legyen, az ő fellépése már alapvetően meghatározza az interakció további menetét, s ilyen 
előzmények után nem nehéz kitalálni a végkifejletet: vagyis a kommunikáció a kívánatosnál 
sokkal hosszadalmasabb, fárasztóbb, feszültebb, eredménytelenebb lesz, vagy akár teljesen 
sikertelenül zárul. Ez pedig senkinek sem jó. Közvetlenül a munka sikeressége a tét. Könnyű 
belátni tehát, hogy ennek érdekében szinte kivétel nélkül minden megoldandó helyzetben a 
célratörő, tudatosan irányított – a gyanúsított-kihallgatásnál talán még azt is 
megkockáztatnám: az okosan manipulált – interakció, ha lehet, az előítéletektől mentes, de 
legalább azokat kellő önfegyelemmel és figyelemmel háttérbe szorító magatartás a kívánatos.  

Az emberek egymás közötti viszonyait tükröző kommunikációs helyzetek sokaságában 
és minden fajtájában – szóban, írásban egyaránt – megnyilvánulhat ugyanis előítéletességünk. 
Anélkül, hogy gondolnánk és figyelnénk rá, sokszor már egy-egy szavunkkal, 
szóválasztásunkkal, mondatunkkal, mondatfűzésünkkel, a szórend alakításával, kijelentéseink 
megformálásával, kiejtésével, hangsúlyozásával lelepleződik a szövegünk mögött sokszor csak 
megbúvó, de a kommunikációs szempontú elemzés segítségével kétségtelenül kimutatható 
kisebb-nagyobb fokú előítéletesség. Nem is beszélve aztán ennek a már szándékos, határozott, 
erőteljes, sőt durva kinyilvánításáról, elmenve egészen a sértő, nyomdafestéket sem tűrő, trágár 
kifejezések, megszólítások alkalmazásáig, sőt a nem verbális közlésmódok közül a 
testtávolság, a testi kontaktus szerepének maximális kihasználásáig, amikor már – akár minden 
szó és előzmény nélkül – egyenesen belerúgunk a másikba. 
  Kik, milyen beszédpartnerek közötti kommunikációs helyzetekben figyelhető meg az 
előítéletesség nyelvi realizációja? Azt mondhatjuk, hogy bárkik között, de természetesen itt 
illik a rendvédelmi tevékenységgel kapcsolatos példákat bemutatnom.  
  A példák javarészében kizárólag a nyelvi megfogalmazást helyeztem előtérbe, tehát 
csakis a nyelvi jellemzőket: a szóhasználatot, a mondatfűzést, a nyelvtani formákat. 
Idekívánkozik az a megjegyzés, hogy természetesen tisztában vagyok azzal, hogy szóbeli 
közlés a nem verbális jelzésektől teljes egészében mentesen nem képzelhető el, hiszen 
közvetlen kommunikációs helyzetben a kimondott szavakhoz szinte mindig társul mimika, 
gesztikuláció, testbeszéd, hangzás stb. Ezzel a témával azonban terjedelmi és más okokból itt 
részletesen nem foglalkozom. Itt csak azt a “trükköt” említem, amikor – ismervén az akusztikai 
eszközök, a hanglejtés, a hangerő stb. óriási szerepét – azoktól tudatosan tartózkodva, 
igyekszünk mondatainkat semlegesen kiejteni, mimika nélkül közölni (vö. az ún. “pókerarc-
jelenséget”) ám választott szavainkkal, azok elrendezésével a hallgatónak mégis egyértelműen 
tudtára kívánjuk és tudjuk is adni, hogyan viszonyulunk hozzá. Vagy fordítva: hogy szavaink 
szószerinti jelentésébe, tartalmába még véletlenül se lehessen belekötni, hanggal, mimikával, 
egy-egy gesztussal egyértelműen kijelöljük az értelmezés irányát. 
 Az alábbiakban következzen néhány konkrét nyelvi jelenség bemutatása. 
 
Tegeződés—magázódás 
 
- Sokszor árulkodó lehet, hogy a rendvédelmi dolgozó – akár kollégájához, 

beosztottjához/főnökéhez, akár az intézkedés alá vont személyek bármelyik köréhez 
tegeződve vagy magázódva fordul. Ennek főleg akkor van külön jelzésértéke – és akkor 
utalhat esetleg előítélet jelenlétére –, ha a közléshelyzetnek megfelelő, normatív 
használattól eltérően, azaz általában a magázódó forma helyett a tegeződést használja a 
kezdeményező beszédpartner. Hogy ne feltétlenül a rendőrök előítéleteiről beszéljünk, 
gondoljunk arra a helyzetre, amikor egy állampolgár fordul eleve tegeződve a rendőrhöz, 
minden különösebb indok és jogalap nélkül (tehát nem ismerősök, és nem is éppen 
bizalmaskodni akar). De hadd ne idézzem itt a mindannyiunk által sajnos jól ismert, 
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nyomdafestéket nem igazán tűrő megszólításokat, amelyekből nyilvánvalóan érződik az 
előítélet. Különben a durva, trágár kifejezések és megszólítások az előítéletesség 
egyértelmű, egyáltalán nem leplezett megnyilvánulási formáinak körébe tartoznak. 

Ráadásul közismert, hogy a magyarban a magázódásnak két változata is él, amelyek 
közül az ún. “önözés” egy mindenki által finomabbnak, udvariasabbnak tetsző, nagyobb 
távolságot feltételező, közvetettebb, nagyobb tiszteletet sugalló forma. Míg az ún. 
“magázás” általában közvetlenebb, kevésbé távolságtartó, nem ritkán – például amikor a 
sokkal odavalóbb “önözés” helyett használják – egyenesen udvariatlan, durva, kevésbé 
tiszteletet sugárzó. A kettő különbségére és tudatos alkalmazására is érdemes odafigyelni. 

 
Kihagyás–elhallgatás–elliptikus szerkesztés 
 
- Az ún. elliptikus, kihagyásos szerkesztés a nyelvhasználat ökonomizmusából adódóan 

általában spontán alkalmazott eljárás. Rengeteg lehetőség kínálkozik erre. Szemléltetésére 
az egyik legegyszerűbb példa az, amikor azonos alany esetén két állítmányhoz csak egyszer 
tesszük ki az alanyt: a Pista beteg, ezért Pista nem mehet focizni helyett azt mondjuk: 
Pista beteg, ezért nem mehet focizni. Élhetünk azonban ezzel a módszerrel tudatosan, 
szándékosan is. Ilyen kihagyásos-utalásos közlésmód például, amikor manapság – jóllehet 
ez régebben szokás volt – a jelentésekben, de főleg a sajtóban nem közlik az elkövető 
nemzetiségét, ám elmondják teljes nevét, amiből azonban egyértelműen lehet következtetni 
etnikai hovatartozására. Ez utóbbi látványos példája annak, hogyan ügyelünk arra, hogy 
szavaink miatt “ne érje szó a ház elejét”, azaz nem fogalmazunk bele a szövegbe szó szerint 
olyan közlést, amely alapján a negatív diszkrimináció vádjával kellene számolnunk, de azért 
mindenki tudja, hogy a sorok között mit akartunk közölni. 

 
Helyettesítés 
 
- A nyelvészetben az alakzatok között tartják számon az ún. immutáció, amely magyarul 

helyettesítést jelent. Tulajdonképpen ezzel a megoldással kényszerülnek élni a rendőrség 
tagjai is mint a hivatalos nyelv alkalmazói, amikor egy át nem gondolt belső szabályzás 
nyomán, legalábbis időnként, igyekeznek nem használni a cigány kifejezést. Ebből adódik 
aztán az a szintén sokunk által ismert sajátságos és igencsak furcsa, nem ritkán humoros 
szóhasználati kavalkád, amivel a cigány nemzetiségűeket a rendőri szaknyelvben illetik. 
(Vö. nemzetiségi, roma, nem magyar nemzetiségű stb.) Ez a példa egyébként a 
szóhasználatra, a lexikai elemek gondos megválogatására is jó bizonyíték. Igenis szoktunk 
ezzel élni. Ilyesmi az is, amikor szándékosan más jelentéssel töltünk meg egy-egy szót, 
fogalmat, mégpedig természetesen annak megfelelően, ahogyan azt pillanatnyi vagy nagyon 
is tartós érdekeink megkívánják. Rendőrhallgatóimmal, gyakorló rendőr tanítványaimmal 
beszélgetve nem egyszer hallottam már részükről azt a számomra lenyűgöző “elméletet”, 
miszerint a rendőrök nem is ismerik az előítéletesség fogalmát. Ezt ugyanis ők 
tapasztalatnak hívják… 

 
Személyes és mutató névmások 
 
- Az anyanyelv tanulásának spontán folyamatában nem különösebben tudatosítjuk azt az 

alapvető nyelvtani szabályt, hogy személyekre az ő/ők személyes névmást, tárgyakra az 
az/azok mutató névmást kell használni. Ezeket többnyire ösztönösen helyesen alkalmazzuk 
beszédünk során. Jelzésértékű tehát megint csak a normától való eltérés lehet, mégpedig az 
az eset, amikor személyre az ő/ők személyes névmás helyett az az/azok, ez/ezek mutató 
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névmást használjuk. (Pl. Ezek itt mit akarnak?) Ez egy nem igazán finomnak nevezhető 
megnyilvánulási formája lehet az előítéletességnek. 

 
E néhány gondolatból és az azokat illusztráló példákból a következő tanulságot vonhatjuk le. 
El kell fogadnunk azt a szükségszerű tényt, hogy megnyilvánulásainkat, azok nyelvi és nem 
nyelvi megformálását nem kontrollálhatjuk szüntelenül, ez képtelenség volna. Erre csak a 
színész képes, aki szerepének minden egyes szavát és mozdulatát megtanulja, s azt tudatosan, 
folyamatosan kontrollálva adja elő. A hivatását gyakorló nyelvhasználónál – aki bizonyos fokig 
színész, hiszen szerepet (mégpedig vállalt szerepet) játszik, ráadásul "jelmezben" 
(egyenruhában) van, és mindig "közönség" (a közösség) előtt cselekszik – igen jó 
eredménynek számít, ha legalább időnként, az igazán fontos, fajsúlyos, kényes helyzetekben 
képes tudatosan figyelni ezekre a nyelvi és nem nyelvi “apróságokra”. Ha megismerjük őket, 
megtehetjük, hogy korlátozzuk használatukat, vagy pedig ellenkezőleg, szándékosan élhetünk 
velük. Ezt azonban igyekezzünk tudatosan mi magunk és mindig a helyzetnek és a kívánt cél 
elérésének megfelelően alakítani! Nem kevésbé hasznos, ha mások megnyilvánulásaiban is 
megtanuljuk felismerni őket, s így könnyebben eligazodunk a kommunikációs helyzetek 
útvesztőjében. Ugyanis amilyen nehezen ismerjük el magunkról, hogy előítéletesek vagyunk, 
ugyanolyan mértékben tud rosszul esni, ha velünk szemben viselkednek és kommunikálnak 
előítéletesen. S érdekes módon ez utóbbit azonnal észre- és zokon vesszük! 

 
*** 
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A következőkben egy konkrét előítéletet tartalmazó kijelentés példáján modellálva egy 
hipotézist szeretnék felállítani arról, hogyan is működik valójában a nyelvileg is objektiválódott 
előítélet. Hogyan születik, hogyan terjed, hogyan hat, és végül – ami a legveszélyesebb – 
hogyan válik egyre nehezebben vagy szinte teljesen kiirthatatlanná. 
 Sokunk által ismert az a mai rendőrség berkeiben létező, ellentmondásokkal és nem 
ritkán előítéletekkel terhes viszonyrendszer, amely a fiatalok és idősebbek, a kezdő és 
gyakorló/gyakorlott(?) rendőrök között fennáll. Itt ennek elsősorban arra a területére 
gondolok, s beszélni is erről szándékozom, amely a főiskolánkon frissen végzett és a szakmai 
életbe kikerülő rendőrtisztek és leendő beosztottjaik, nem ritkán már a szakmában évtizedeket 
eltöltött “öreg, dörzsölt” rendőrök között érezhető.  
 Az ezt a viszonyt legtömörebben kifejező és leggyakrabban elhangzó előítéletes 
kijelentés valahogy így hangzik: “A főiskolát végzett fiatal rendőrtisztek képzetlenek.” 
Kísérjük végig ennek a kijelentésnek az életútját. A születése körülbelül így rekonstruálható: 
Egyszer valaki egy valós tapasztalata alapján tett egy ilyen kijelentést, esetleg nem is ilyen 
formában, hanem egy konkrét személyre vonatkozóan (“X. Y. még csak most került ki a 
főiskoláról, és ezért tapasztalatlan, képzetlen, gyakorlatlan.”) Tételezzük fel ennek a 
kijelentésnek az igazságát, hiszen ilyen helyzet létezik. Ez az illető találkozik egy kollégájával, 
akinek netán hasonló tapasztalata van, aminek alapján aztán ketten megerősítik egymást abbéli 
meggyőződésükben, hogy lám, a főiskoláról frissen kikerült tisztek képzetlenek. Az egyedi 
tapasztalatokból levont általánosítások egyébként igen gyakoriak, nap mint nap élünk velük. 
Ebben tehát még semmi különös nincs.  
 A baj ott kezdődik, amikor egy-egy ilyen kijelentés elkezd terjedni, mégpedig általában 
gyorsan és feltartóztathatatlanul. Az egészet leginkább egy lavinához tudnám hasonlítani: 
ahogyan az egyetlen hópihéből keletkezve nekiindul, úgy az igazán erős előítélet is egyetlen 
kijelentésből keletkezik, amely akár valós tapasztalaton, jogos ítéleten is alapulhat. (Hiszen 
valóban volt/van/lesz olyan főiskolás, aki képzetlen.) Az első hópihéhez aztán egyre több 
tapad, növekszik: az egyéni tapasztalatok összeadódnak, az ítéletekből általánosítás lesz; a 
lavina minden útjába kerülő akadályt letarol: az általánosítás előítéletté merevedik, minden 
ellene felhozott észérv, meggyőzés, megismerés és tény hiábavaló, ezeknek konokul ellenáll. 
Végül pedig a megfagyott hó- és jéggörgeteg hatalmas erővel megérkezik a mélybe, megáll, s 
óriási torlaszt alkot: az állandó nyelvi formába fagyott előítélet ugyanígy képes akár teljes 
kommunikációs gátat szabni, megakadályozva ezzel a tisztázásnak, az előítélet feloldásának – 
felolvasztásának – minden további lehetőségét.  
 Nézzük, hogyan is működhet mindez. Az emberek közötti mindenféle viszony- és 
kapcsolatrendszer, így a kommunikáció is – bármilyen furcsán hangzik is mai világunkban, de – 
alapvetően a bizalomra és az igazmondásra épül. Gondoljunk bele: ha a bizalmatlanság és a 
hazugság volna az alapértelmezés az emberi interakciókban, akkor lehetetlen és értelmetlen 
volna bármilyen közlés. A bizalmatlanság és a hazugság tehát csak kivételek, még ha 
napjainkban mégoly gyakori kivételek is. Ennek értelmében tehát igazként fogadjuk el mások 
kijelentéseit és ítéleteit is, bízván abban, hogy azok valódi tapasztalatokon nyugszanak. Ezzel 
még nincs is semmi baj. Annál is inkább, mert minden egyes információnak képtelenség 
utánajárni, meggyőződni azok valóságtartalmáról. A világról szerzett tudásunk túlnyomó 
többségét mások által, közvetve szerezzük, annak csak elenyésző része saját tapasztalás. 
Ugyanígy vagyunk az általánosításokkal is. Az egyedi esetből az általánosra való következtetés 
gyakori és teljesen elfogadott, ráadásul kényelmes is, hiszen – úgy tűnik – meggyorsítja és 
megkönnyíti a világban való tájékozódásunkat. Ez részben igaz is. Csakhogy éppen az 
előítéletek makacs és törhetetlen létezése és működése bizonyítja, hogy ebből a “megismeréssel 
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való fukarkodásból” bizony nem kevés kárunk is származik. A kár nagyon is kézzel fogható és 
jelentős: nevezetesen az, hogy anélkül, hogy mi magunk bármiféle konkrét ismerettel 
rendelkeznénk az adott helyzetről, emberről stb., már eleve fenntartásokkal fogadjuk, s 
negatívan közeledünk hozzá, vagy akár teljesen elzárkózunk a vele való találkozástól. Az első 
esetben “csak” nehezebbé, körülményessé válik a kommunikáció, s ezáltal természetesen 
kevesebb esély van az eredményességre (nem is beszélve az idő- és energiaveszteségről), a 
második esetben azonban teljesen lehetetlen is.  
 A fentiek ismeretében úgy gondolom, jól követhető, hogyan is terjed és működik egy-egy 
ilyen “előítélet-lavina”. Pusztán az, hogy az előítélet nyelvileg objektiválódik, viszonylag 
állandó nyelvi megfogalmazást kap, már jelentős mértékben garantálja létét, fennmaradását: a 
dolgok nyelvi megnevezése ugyanis eleve feltételezi a szavak által megjelölt tárgy, fogalom, 
jelenség, személy stb. létezését. Ez hétköznapian fogalmazva nem más, mint a kimondott szó 
ereje. Ha ehhez hozzáadjuk, hogy bizony az sem mindegy, hogy kitől származik egy-egy 
kijelentés, vagy mi magunk kitől halljuk azt: mennyire megbízható az illető, mennyire adunk a 
szavára, véleményére, mennyire ismert, elismert, elfogadott személy, akkor mindezt csak 
megerősíteni tudjuk. Még tovább menve, az sem kevésbé meghatározó, hogy nekünk 
magunknak mennyire áll érdekünkben, hogy az adott kijelentést kész tényként, igazként 
elfogadjuk, vagy mennyire vagyunk érintve a kérdésben. Visszatérve eredeti példánkhoz, “A 
főiskolát végzett fiatal rendőrtisztek képzetlenek” kijelentésben megfogalmazódó előítélethez, 
a főiskola körein kívül állók, vagy netán az ellentétes érdekeket képviselők számára 
nyilvánvalóan ez a kényelmes és kívánatos álláspont. Közülük soha senki nem fogja megtenni, 
hogy minden egyes végzett rendőrtisztet külön-külön megvizsgál, hogy melyikük mennyire 
képzett vagy képzetlen. Éppen ezért azonban – mivel konkrét, kézzel fogható, bizonyíték erejű 
információkkal nem rendelkeznek –, sohasem fogják tudni elmondani, hogy a végzett tisztekkel 
mik a problémák, vagy netán hogy  képességeiket, tudásukat stb.-t illetően mik a pontos 
elvárásaik. Ennek – vagyis a kommunikáció hiányának, hogy ne mondjuk szinte teljes 
csődjének – vagyunk szenvedői hosszú ideje. Ezért nincs igazi, együttműködő, konstruktív 
párbeszéd az ún. megrendelő szervek és a képzést végző intézmények között. A másik oldalon 
állók, akiket az előítélet negatívan érint, természetesen próbálkoznak, bizonygatják, hogy az 
előítéletek mögött nincs valós tartalom, csakhogy – s ezt a fentiekből nagyon jól tudjuk már – 
ez mit sem ér. Hiába teszünk le az asztalra tudományos kutatásokon, felméréseken, statisztikai 
adatokon alapuló, nagyon is kézzel fogható, bizonyító erejű eredményeket (vö. pl. Szakács 
Gábor: A Rendőrtiszti Főiskolát végzett tisztek és a főiskolai hallgatók beilleszkedéséről, élet- 
és munkakörülményeinek alakulásáról című beválásvizsgálatát, RTF, Bp., 1993.), sokkal 
kevesebbet nyomnak a latban, mint a kövületként álló előítéletek. S érdekes módon az ilyen 
eredményekre és közlésükre nem igaz a bizalom és az igazként való elfogadás alapelve: ezekre 
valahogy mindig gyanakvóan, fenntartással tekintenek azok, akiknek a meggyőzésére 
születnek.  
 Talán érdemes elgondolkodnunk azon: Hogy is van ez?  
  


