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Az RTF nappali tagozatos hallgatóinak motiváltsága 
a kommunikációs készségek fejlesztésében 

 
A Társadalomtudományi Tanszék kötelező tantárgyainak körébe a Retorika c. tárgy az 1999–
2000-es tanévtől kezdődően került be. Bevezetését több tényező indokolta.  
 Egyrészt e tárgynak a tanszéken már hagyományai voltak: az 1990-es évek közepétől 
oktatott ún. kötelező alternatív tantárgyi blokkban szerepelt egy hasonló című kurzus. Ennek 
azonban a jelenlegitől alapvetően különböző célkitűzése volt, s ennek megfelelően jelentős 
mértékben eltérő tematikával rendelkezett. (Vö. erről részletesebben Molnár 1999: 57–8.)  
 Másrészt – s itt most ez a lényegesebb indok – a Retorika c. tárgy keretében oktatott 
kommunikációs ismeretek és készségek meglétének, illetve ezek minél jobb színvonalra 
emelésének igénye a rendvédelmi szervezeten kívüli, illetve azon belüli tényezők sokasága 
mentén egyre inkább felmerült. 
 Nézzük előbb a külső okokat, azok közül is elsőként az általunk legfontosabbnak tartottat. 
A rendszerváltás óta Magyarországon zajló társadalmi változások a rendvédelmi 
szervezeteket is erőteljesen érintették. Mindenekelőtt átértékelődik e szervezetek 
társadalomban betöltött szerepe, helye, s ennek nyomán folyamatosan változni kényszerül 
működésük jellege. Ez akkor is így van, ha ezek a változások ma még csak a munkavégzésnek 
esetleg csak egyes vagy szűkebb területein mutatkoz(hat)nak meg. A rendvédelemmel, illetve 
annak különböző területein (a rendőrségnél, a határőrségnél, a vám- és pénzügyőrségnél, a 
büntetés-végrehajtásnál) dolgozó szakemberekkel szemben egyre élesebben körvonalazódnak, 
sőt egyre konkrétabb és egyre szigorúbb tartalommal telnek meg bizonyos elvárások, amelyek 
alapvetően mások, mint a rendszerváltás előttiek voltak. Ezek nemcsak a munkavégzés 
minőségének, a munka eredményességének, hatékonyságának növelésére vonatkoznak, 
hanem ennek egyik eszközére, a rendvédelmi dolgozók és az ún. civil társadalom tagjai 
közötti kapcsolatok rendszerének, jellegének reformjára. Az ezen a téren jelentkező igények 
olyan erőteljesek, hogy nem lehet őket figyelmen kívül hagyni, az általuk sürgetett változások 
elkerülhetetlenek. 
 A külső tényezők áttekintésekor feltétlenül említést érdemel Magyarország küszöbön álló 
európai uniós csatlakozása is. Hiába unalomig ismert kényszerítő körülmény – többek között 
– rendvédelmünknek az európai színvonalhoz való felzárkózása, tény, hogy e területen is van 
még mit tennünk. Ha kommunikációs szempontból más hátrányunkat nem említjük, csak 
rendőreinknek az európai kollégákhoz viszonyított idegennyelv-tudási mutatóit, akkor is igaz 
a fenti állítás. És akkor még nem is beszéltünk más jellemzőkről, például a rendvédelmi 
kommunikáció oly fontos részének, az információáramlásnak a tárgyi-technikai feltételeiről; 
vagy a szakmai-emberi kommunikációs játszmák egyik legmeghatározóbb 
„szereposztásának”, a magyar rendvédelmi testületek még mindig rendkívül merev, szigorú 
alá-fölérendeltségen alapuló, hierarchikus szervezeti felépítésének negatív, a kommunikáció 
gördülékenységét, sikerességét semmiképpen nem elősegítő következményeiről. 
 A belső, azaz a rendvédelem szervezetén belüli, a munkavégzés jellegéből adódó okokat 
természetes módon lehet hozzákapcsolni a külső okokhoz. Nemcsak az uniós normáknak való 
megfelelés miatt lenne ugyanis fontos minél gyorsabban behozni az imént említett 
„lemaradásainkat”. Ezt diktálják a rendvédelmi szakmák újabb és újabb kihívásai is. Ilyen 
például a nemzetközi bűnözés terjedése vagy a vám- és pénzügyőrség és a határőrség 
határokon átnyúló munkája (ami a rendőrök, vámosok, határőrök nyelvtudásának 
gyarapítását, sőt a különböző kultúrák esetenként jelentősen eltérő kommunikációs 
szokásainak ismeretét kívánja meg). De ilyen új kihívás a bűnözés mára már nem is annyira új 
formáinak (pl. a szervezett bűnözésnek, az informatikai és a gazdasági bűncselekményeknek) 



a terjedése, amelyek felderítése az információáramlás fent említett technikai korlátai miatt 
szinte lehetetlenné válik. Nem is beszélve arról, hogy a rendvédelmi munka egyes területei 
(pl. az igazgatásrendészet, közlekedésrendészet) kifejezetten „polgáriasodnak, civilesítésre 
várnak” (vö. ezt a fent említett merev hierarchia egyre feleslegesebbé, erősen korlátózó 
tényezővé válásával). 
 Mindezek nyomán kerülnek tehát egyre inkább reflektorfénybe az utóbbi években az 
alábbi kérdések: Milyenek a rendvédelmi dolgozók kommunikációs ismeretei, képességei, 
készségei? Hogyan, milyen hatékonysággal használják azokat? Hogyan lehet meglévő 
ismereteiket, készségeiket gyarapítani, fejleszteni, természetesen annak érdekében, hogy a 
rendvédelmi munkavégzés során minél eredményesebbek, hatékonyabbak legyenek? S e 
kérdésekkel nemcsak a különböző tudományok (a kommunikáció-kutatás, a szociológia, az 
informatika) foglalkoznak úgymond elméletileg, hanem élénk, nagyon is gyakorlati 
érdeklődés kíséri e szempontból a rendvédelmi szervek – közülük is mindenekelőtt a 
rendőrség – munkáját a civil szféra részéről, egyrészt közvetlenül, személyes, mindennapi 
tapasztalok révén, másrészt – az előzőnél sokkal meghatározóbban és mondhatni 
veszélyesebb eredménnyel – közvetve, azaz a média útján. 
 Tantárgyunkat, annak formai és tartalmi jellemzőit éppen ezen igények mentén 
igyekeztünk kialakítani, s igyekszünk a jövőben is reflektálni a folyton változó 
körülményekre. Túljutottunk az első nehézségeken, az első tapasztalatokon. Idén már a 
harmadik évfolyam kezdte meg a kurzusokat. Az idén ősszel megjelent a tantárgy első 
főiskolai, azaz kifejezetten a Rendőrtiszti Főiskola hallgatói számára készített jegyzete, 
„Kommunikáció a rendvédelmi munkában” címmel. A jegyzet alapozó ismereteket tartalmaz, 
az általános kommunikációelméleti ismeretek elsajátításához nyújt segítséget, mégpedig oly 
módon, hogy az alapfogalmakat, a kommunikáció működését és fajtáit speciálisan, a 
rendvédelmi szakma gyakorlóinak szempontjából közelíti meg és dolgozza fel. A közeljövő 
tervei között szerepel a jegyzethez kapcsolódó szöveg- és feladatgyűjtemény elkészítése, 
amely már teljes egészében a rendvédelem területeiről származó példaanyaggal kívánja 
szemléltetni és elsajátíttatni a legalapvetőbb – elsősorban verbális – kommunikációs 
ismereteket és készségeket. 
 Ahogyan a fentiekből kitűnik, a Retorika igazán fontos, sikeres, hatékony tantárggyá válhat 
itt a Rendőrtiszti Főiskolán. A hallgatók részéről ennek egyik alapvető feltétele a motiváltság. 
Jelenleg ezzel a kérdéssel kapcsolatban vannak problémák, vagyis hallgatóink rendkívül 
különböző mértékben motiváltak, sőt, nem kevesen jelentősen alulmotiváltak. Évek óta 
gyűjtött tapasztalataink és megfigyeléseink alapján a következőkben azt kíséreljük meg 
körüljárni, vajon milyen tényezők állhatnak ennek a motiválatlanságnak vagy jelentős 
alulmotiváltságnak a hátterében, s ezek ismeretében megoldási módokat keresünk a 
motiváltság megteremtésére, illetve növelésére. 
 Mielőtt azonban az okokat keresnénk, pontosítanunk kell a fenti állításunkat. Nevezetesen: 
a motiváltság mértékében feltétlenül különbséget kell és lehet is tenni a főiskola hallgatói 
között, mégpedig alapvetően attól függően, hogy a) milyen szakra; b) hányadik évfolyamra (e 
tekintetben csak az első- és harmadéveseket tudjuk összehasonlítani, hiszen a második 
évfolyamosokkal tanórán nem találkozunk); c) melyik szakaszba, azaz milyen társakkal együtt 
járnak, illetve d) hogy ún. külső vagy belső pályázóként kerültek az intézménybe. Az eltérések 
esetenként nagyon jelentősek.  
a) Megfigyeléseink szerint a legnagyobb érdeklődést a büntetés-végrehajtás és az 

igazgatásrendészet szakosok mutatják, a legkevésbé pedig a közlekedés szakosok és a 
nyomozók lelkesednek a tantárgy iránt. Hogy ennek mi az oka, azt pontosan még nem 
sikerült feltérképezni. Lehet például az egyes szakterületek eltérő jellegű munkája, ily 
módon például a bv-sek és az igazgatásrendészet szakosok érdeklődése nagyon is érthető, a 



bűnügyesek érdektelensége viszont egyáltalán nem, hiszen az utóbbiak munkája során az 
emberi interakciók sikerességének ugyanakkora szerepe van, mint az előbbiek esetében.  

b) Az évfolyamok összehasonlításából egyértelműen az elsősök kerülnek ki győztesen. Ennek 
okát semmiképpen nem az életkor előrehaladtában látjuk, sokkal inkább az intézményben 
eltöltött idő, pontosabban az itt szerzett benyomások, élmények, tapasztalatok hatásában. 
(Erről a későbbiekben részletesen is fogunk szólni.) 

c) Az egyes szakaszok közötti különbségek kialakulásában elsősorban a véletlennek kell 
szerepet tulajdonítanunk. Előfordul ugyanis, hogy egy-egy szakasz a többi tényezőtől – 
például a szakiránytól, az évfolyamtól – teljesen függetlenül kivételes érdeklődést, 
nyitottságot tanúsít, rendkívül aktív, kezdeményező, egy másik viszont ellenkezőleg: 
minden képzeletet felülmúlóan passzív, érdektelen, sőt akár elutasító a tantárggyal 
szemben. (Természetesen a mindenkori tanár és az egyes hallgatók vagy a csoport egésze 
között fennálló szimpátia-antipátia sem zárható ki teljesen, aminek éppen egy ilyen, erősen 
interaktív tantárgy esetében különösen nagy szerepe van, bármennyire próbálunk is 
elfogulatlanok maradni.) 

d) A külső és belső pályázók motiváltsága között is viszonylag éles különbség figyelhető 
meg, mégpedig egyértelműen a külső pályázók javára. Ennek oka vélhetően abban rejlik, 
hogy azok a hallgatók, akik néhány évet már eltöltöttek a szervezetben, viszonylag jól 
kiismerték az ott uralkodó viszonyokat. Azokat a viszonyokat, amelyeket már más 
írásokban is (vö.: Molnár 1999: 59–60; Molnár 2000: 111–7), de itt a bevezetőben is 
jellemeztünk. Ismereteiknek „köszönhetően” ők kevésbé lelkesek, egyáltalán nincs vagy 
csak igen kevés illúziójuk van a rendvédelmi szervezetben működő kommunikációs 
eljárásokkal kapcsolatban. Ez a különbség sokszor nemcsak a teljesen „hivatásos” és 
teljesen „civil” pályázókból álló szakaszok között jelentkezik, hanem ugyanazon szakaszon 
belül is. Ez leginkább a bűnügyesekre jellemző, ahol a csoportban vegyesen vannak belső 
és külső pályázók. Egyes kommunikációs jelenségek, szituációk megítélésében nem 
egyszer alakult már ki nézeteltérés a két „tábor” között, aminek hátterében egyértelműen a 
szakmai tapasztalatok, illetve azok hiánya állt. A nézeteltérések gyakorta mélyen 
gyökerező előítéletekből táplálkoznak, amelyek éppen ezért sokszor kibékíthetetlenek.  

 
Máshonnan származó tapasztalatokkal is rendelkezünk az ugyanezen tantárgyat illető 
motiváltságról. Az összehasonlítás azonban nem túlságosan hízelgő a főiskola hallgatóira 
nézve.  
 Az ORFK Rendészeti Szervek Kiképző Központ Továbbképzési és Koordinációs 
Osztályának ügyeletesi és váltásparancsnoki szaktanfolyamairól, pontosabban az ott folyó 
kommunikációs képzésről más helyütt röviden már beszámoltunk (Molnár 1999: 61). Itt most 
e kurzusok jellemzői közül egy objektív és egy szubjektív tényezőt emelnénk ki, amelyek 
nagyon nagy mértékben meghatározzák az ottani hallgatók e tantárgy iránti élénk 
érdeklődését. 
 Az objektív tényező: Az említett tanfolyamon – ellentétben a Rendőrtiszti Főiskolával – 
„A kommunikáció elmélete és gyakorlata” c. tantárgyból nincs osztályozás, számonkérési 
kötelezettség, ami – tudjuk – jelentősen megkönnyíti a tantárgyat oktató tanár helyzetét. Ez 
esetben talán már nem is egyszerűen egy tantárgyról van szó. Sokkal inkább arról, hogy a 
kommunikációról mint az ember világában előforduló legérdekesebb és legfontosabb 
jelenségről, illetve mint a rendvédelmi munka során is az egyik legkényesebb területről 
önmagáért, úgymond minden következmény és felelősség nélkül, méghozzá a tanár–diák 
viszony látszatát sem keltve, kellemesen beszélgethetünk, véleményt, gondolatokat, 
tapasztalatokat cserélhetünk. (Itt kell megjegyeznünk, hogy amikor a főiskolán most mindenki 
számára kötelező Retorika tantárgy a kötelező alternatív tárgyaink sorában szerepelt, azt a 



hallgatók választhatták, nem volt gyakorlatjegy-köteles. Ennek köszönhetően az iránta való 
érdeklődés és lelkesedés is nagyobb volt.) 
 A szubjektív tényező: A tanfolyam résztvevői valamennyien gyakorló rendőrök, döntő 
többségük 5-10 vagy ennél is több éves szolgálati viszonnyal a háta mögött. Őket érdekes 
módon egyáltalán nem kell győzködni a téma fontosságáról, aktualitásáról, hiszen pontosan 
értik-érzik, hogy szakmai és személyes életük mindennapjainak apróbb-nagyobb konfliktusai 
legtöbbször kommunikációs eredetűek. Gyakorta egészen nyíltan osztják meg jó és rossz 
szakmai tapasztalataikat, szívesen fogadják a kommunikációs kutatásokból származó 
újdonságokat, érdekességeket, kíváncsian hallgatják s elgondolkoznak a nem „szakmabeli” 
tanár nem ritkán az övéktől teljesen eltérő meglátásain, tanácsain. S lelkesedésükön sokszor 
még az a körülmény sem ront – íme egy újabb, nagyon is objektív tényező –, hogy ők nem 
önként jelentkeznek ezekre a tanfolyamokra, hanem kénytelen-kelletlen beiskolázzák őket. A 
rendőrtiszti főiskolai hallgatók ezzel szemben mégiscsak saját jószántukból jelentkeznek az 
intézménybe.  
 Az előzőekben már részben jeleztük, hogy az általunk motiválatlanságnak vagy 
alulmotiváltságnak nevezett hallgatói viszonyulás mit jelent, milyen viselkedési formákban, 
megnyilvánulásokban kerül a felszínre és figyelhető meg (érdeklődés/érdektelenség, 
nyitottság/zárkózottság, aktivitás/passzivitás, elfogadás/elutasítás). A következőkben azt 
kívánjuk részletesebben is bemutatni, hogyan jelentkezik mindez a hétköznapokban: mit 
tapasztalunk ezzel kapcsolatban a tanórákon, illetve a tanórákon kívül. 
 A tanórákon elsősorban a hallgatóknak a tanárral, illetve egymással folytatott 
interakcióiból vonhatunk le következtetéseket: egyrészt közvetlenül magára a tantárgyra 
vonatkozó kérdéseink nyomán (ez szokásosan része a félév eleji, a tantárgyat bemutató 
beszélgetéseknek); másrészt a kommunikációról zajló beszélgetések során elhangzó 
válaszokból, hozzászólásokból, véleménynyilvánításokból; harmadrészt a számonkérés 
különböző formáinak (szemináriumi dolgozat, zárthelyi dolgozat) az eredményeiből. 
Mindezek alapján természetesen határozott benyomásokat szereztünk a hallgatói 
motiváltságot illetően. Ahhoz azonban, hogy a valódi okokat viszonylag pontosan feltárjuk, 
nem tartottuk elégségesnek, hogy pusztán ilyen fajta benyomásainkra, tapasztalatainkra 
hagyatkozzunk. Feltétlenül szerettük volna azokat összevetni a hallgatók véleményével, s 
kontrollálni kialakuló meglátásainkat, még azelőtt, mielőtt szilárd meggyőződésekké 
válnának. Ezért az itt következő minden egyes hipotézisünkre a tanulmány megszületését 
megelőző tanórákon minden egyes csoportban irányított beszélgetés formájában rákérdeztünk. 
Az irányított beszélgetés ez esetben azt jelentette, hogy nem saját meglátásainkat, 
véleményeinket „adtuk a hallgatók szájába”, azaz nem azt kérdeztük, igaz-e hogy a hallgatók 
így és így viszonyulnak a Retorika tantárgyhoz stb., hanem bizonyos szempontok mentén az ő 
véleményüket kérdeztük. (Ezek a szempontok alapvetően a fentebb a)–d) pont alatt felsorolt 
szempontok voltak.) A hallgatók előtt nem titkoltuk közvetlen indítékunkat. Vagyis a 
beszélgetés során mindvégig tudták, hogy egy a kommunikációfejlesztés iránti 
motiváltságukról szóló előadás, illetve tanulmány elkészítéséhez kérjük a segítségüket. Valódi 
célunkat sem rejtegettük: azaz hogy mindezzel nemcsak a pontosabb és árnyaltabb helyzetkép 
megfestéséhez járulnak hozzá, de az esetleges megoldási lehetőségek kialakításához is. Kissé 
elfogultan ugyan, de mindenképpen jóleső érzéssel dicsekedhetünk azzal, hogy talán éppen a 
mi nyíltságunk következtében ők is kendőzetlenül számoltak be tapasztalataikról, fejtették ki 
véleményüket, amiért ezúton is köszönettel tartozunk. Lássuk tehát ezek után azokat a 
tényezőket, okokat, amelyek hallgatóink motiváltságát alapvetően befolyásolják, alakítják.  
1. Nagyon sok esetben a hallgatóknak a különféle kommunikációs témákkal szemben 
kialakult előítéleteit, ellenszenvük, sokszor téveszméik vannak. Ezek gyökerei – sajnos 
sokunk által tudottan és tapasztaltan – legtöbbször az általános és középiskolai 
anyanyelvoktatásban keresendők. Sok hallgatónak a stílus, a nyelvi kifejezőkészség, a 



helyesírás, a szöveg szavaknak – vagyis a legalapvetőbb kommunikációs fogalmaknak – már 
a hallatán is rossz emlékei támadnak, s attól félnek, hogy ezeken az órákon már megint 
„nyelvtanozni” kell. Meg kell értetni és el kell fogadtatni velük, hogy a kommunikációval – 
benne elsősorban a verbális kommunikációval – való foglalkozás, az ez irányú ismeretek 
bővítése és készségek fejlesztése több egyszerű „nyelvtanozásnál”, s ha netán mégis 
elhangoznak nyelvi-nyelvtani példák, azok akár még érdekesek, élvezetesek és nem 
utolsósorban tanulságosak is lehetnek. A motiváltság tekintetében az adott témához és 
tantárgyhoz való érzelmi viszonyulásnak óriási szerepe van. A tanárok felelőssége ebben 
rendkívül nagy: az esetleges pozitív viszonyulást fenn kell tudni tartani, a negatívot pedig 
leküzdeni, s pozitívra váltani.  
2. A hallgatókat – legalábbis eleinte – kifejezetten meg kell győzni e tantárgy 
szükségességéről. Nemcsak azt nem látják be elsőre, hogy a rendvédelemben miért van a 
kommunikációnak különleges szerepe, hanem sokszor még azt sem tudják felbecsülni, hogy a 
hétköznapi érintkezésben mennyi minden múlik az emberek jó vagy rossz kommunikációs 
készségein. Ebben – mostanában egyre határozottabban megszilárduló – véleményünk szerint 
az életkori sajátosságok játszanak döntő szerepet. A fentebb említett szaktanfolyami 
résztvevők (több éve, nem ritkán több évtizede gyakorló rendőrök, azaz a főiskolásoknál jóval 
idősebb korosztályokba tartozók) éppen több és többféle élettapasztalatuk alapján sokkal 
pontosabban tudják és érzik, hogy milyen jelentősége van a kommunikációnak az emberek 
szakmai és magán jellegű érintkezéseiben. Ebből a szempontból magától értetődően kellene 
motiváltabbaknak lenniük a belső pályázóknak, vagyis azoknak a hallgatóknak, akik 
főiskolára kerülésük előtt már dolgoztak több-kevesebb ideig. Ám ez egyáltalán nincs így. 
Sokszor ők sokkal kisebb jelentőséget tulajdonítanak a kommunikációs ismereteknek és 
készségeknek, mint szakmailag „láthatóan” tapasztalatlanabb társaik. (A láthatóan azért került 
idézőjelbe, mert ez csak az ő számukra látható. Az első találkozásukkor az a számukra 
azonnal nyilvánvalóvá váló tény, hogy melyikük hivatásos, melyikük nem, a velük találkozó 
tanár számára egyáltalán nem látható, főleg, ha egyforma ruhában, egyforma hallgatói váll-
lappal közlekednek, s főleg, ha az illető tanár számára ennek a ténynek egyáltalán nincs 
jelentősége. Megkülönböztetésük azonban – viszonylagosan magas találati aránnyal – valami 
alapján mégis elvégezhető: éppen kommunikációs megnyilvánulásaik jellege, stílusa, 
hangneme, tartalma, és magabiztosságuk mértéke alapján.) Erről a helyzetképről nagyon 
meggyőzően és – nem titkoljuk, számunkra eléggé megdöbbentően – tanúskodott az egyik 
szakaszban lezajlott indulatokkal, szinte ellenségeskedéssel terhes vitajelenet, amelynek a két 
főszereplője között feszülő ellentét oka elsősorban a hivatásosság/nem hivatássoság volt. 
3. A kurzus elején meg kell birkózni a hallgatók kisebb-nagyobb fokú passzivitásával, sok 
esetben zárkózottságával. Ebben a tekintetben tűnnek ki leginkább a hallgatók évfolyam 
szerinti különbségei, mégpedig, mint jeleztük, egyértelműen az első évfolyamosok javára. Ha 
a fentebb egymással szembeállított tulajdonságpárokkal akarjuk jellemezni a két évfolyam 
hallgatóit, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy az elsősök sokkal érdeklődőbbek, nyitottabbak, 
aktívabbak és elfogadóbbak, míg a harmadévesek érdektelenebbek, zárkózottabbak, 
passzívabbak és elutasítóbbak. Ennek okát fentebb – csak jelzésszerűen – az intézményben 
eltöltött idő, illetve az ez idő alatt a hallgatókat érő élmények, tapasztalatok hatásában jelöltük 
meg. Itt látjuk szükségesnek árnyalni, pontosítani a mondottakat. Egyrészt kezdetben 
valamelyest az elsősök is passzívak, pontosabban fogalmazva félénkebbek, visszafogottabbak. 
Ennek okát legfőképpen abban kell keresnünk, hogy a középiskolai tanórákhoz és 
követelményekhez képest a számukra még új főiskolaiakhoz hozzá kell szokniuk, meg kell 
tanulniuk közlekedni az intézmény normái szerint, kezdve onnan, hogy például a tanárok 
magázzák őket. Megilletődöttségük az első órákon jól érzékelhető, ez azonban hamar oldódik, 
sőt, harmadéves korukra nemcsak hogy teljesen el is múlik, de nem ritkán látványosan átcsap 
az ellenkezőjébe, azaz gyakran fegyelmezési problémákkal kell küszködnie a tanárnak az 



órákon. A harmadévesek passzivitása más jellegű, és ráadásul sokszor zárkózottsággal, 
érdektelenséggel, elutasítással párosul. Nem akarják, sőt, az is előfordul, hogy nem merik 
nyíltan elmondani meglátásaikat, véleményeiket, tapasztalataikat. Úgy tűnik, mintha 
tartanának valamitől. Például hogy amit mondanak, az úgysem érdekel senkit, főleg a tanárt 
nem; vagy hogy nem jó, amit mondanak; esetleg hogy véleményük nem esik egybe a 
tanáréval, s ebből hátrányuk származik. Vagy – s sajnos ez is megesik – megfelelő 
kifejezőkészség híján gondolataikat nem tudják olyan formába önteni, ami „szalonképes”, s 
miután ezt hamar (a tanár visszajelzései alapján) megtapasztalják, ahelyett, hogy másképpen 
próbálkoznának, inkább nem szólnak többet. Valamennyi itt felsorolt esetre volt példa a 
„helyfelmérő” beszélgetések során, s kivétel nélkül mindig a harmadévesek között. Akadt 
olyan hallgató, aki már az órán, de főleg az azt követő szünetben, az udvaron a tanárral 
folytatott beszélgetésben hivatkozott arra, hogy bizony sokszor érzi úgy, hogy nem tudja 
pontosan kifejezni magát, nem találja a megfelelő szót, kifejezést. Más valaki abszurd módon 
szinte mentegetőzött amiatt, hogy nehogy azt higgyem, hogy ő most dicsekszik azzal, hogy 
tolmácsolni volt egy rendőri biztosításon, vagy hogy külföldi tanulmányútján szerzett 
tapasztalatait szakdolgozatában fogja hasznosítani, vagy hogy a jogi egyetemre jár áthallgatni. 
Olyan jelenetnek is tanúi lehettünk már, hogy az órán egy-egy tanári kérdésre formálódó 
válaszát a hallgató inkább „visszaszívta”, vagy a levegővétel után el sem kezdte a mondatot, s 
a biztatásra inkább csak legyintett, hogy úgysem érdemes elmondania, amit akart, mert 
biztosan senkit se érdekel, vagy úgyis lehurrogják a többiek. Vagy például sokan bevallják, 
hogy kommunikációs szokásaik, érdeklődésük, kapcsolataik szűkültek, lényegesen 
kevesebbet vagy egyáltalán nem olvasnak, vagy ha igen, azt lehetőleg ügyesen titkolják, hogy 
szókincsükre, stílusukra rátelepedett valami korábban tőlük teljesen idegen vonás, például a 
durvaság, az igénytelenség, a szürkeség, vagy éppen a hivatalosság, a távolságtartás, az 
óvatoskodás, a bizalmatlanság. 
 Minek „köszönhetően” alakulnak ki hallgatóinkban ezek a kommunikációs tünetek? 
Tapasztalataink nyomán talán jogosan fogalmazható meg az a kérdés, hogy vajon nem a 
főiskolai oktatás jellegében, a követelményrendszer színvonalában, a hallgatók egymás közti 
és a tanárokkal való érintkezésének normáiban és formáiban, a főiskolai évek alatt közvetített 
értékrendben kell-e hibát, de legalábbis hiányosságokat keresnünk? Az is kérdés továbbá, 
hogy – akár közvetlenül, akár közvetve – a Retorika órákon egyértelműen értékként 
megjelenő kommunikációs normák milyen mértékben hatnak a hallgatók kommunikációs 
szokásaira? Vagy még jobban kiélezve a kérdést: az intézmény egésze által közvetített 
normák és értékek között vagy mellett egy kifejezetten a kommunikációval foglalkozó 
tanórán hallottak és tanultak milyen súlyúak, milyen hatásúak lehetnek a hallgatók számára? 
Az elméletben oly szépen hangzó és kívánatos kommunikációs normák és a gyakorlatban 
tapasztaltak között lévő egyre mélyülő szakadék átívelése tehát az egyértelműen 
megfogalmazódó célja e tantárgynak.  
 Tudjuk, ez a legfontosabb és egyben legkényesebb kérdés. Maguk a hallgatók jobbnál 
jobb, nagyon is célravezető és hasznos lehetőségeket soroltak, amelyekben valós, meglévő 
vágyaik, igényeik fogalmazódnak meg. Sok ezek közül arról szól, hogy ne folyton csak 
büntetésben, negatív kritikában, tiltásban, fenyegetésben, elriasztásban legyen részük, hanem 
legalább ilyen mértékben, ha nem sokkal többször jutalmazásban, pozitív visszajelzésekben, 
segítőkészségben, biztatásban, pozitív példamutatásban is. Úgy vélik, hogy a negatív kritikát 
is elviselnék, sőt igényelnék, ha az egyrészt olyan mértékben jogos lenne; másrészt nem lenne 
feltétlenül a többiek előtt megszégyenítő, megalázó; harmadrészt pedig az, akitől származik, 
maga is megfelelne az általa támasztott követelményeknek. (Az a kiképző, aki egyenesebb sor 
létrehozására biztatván az évfolyamot, a következő mondatot kiabálja nyilvánosan: „Ennél a 
sornál én egyenesebbet hugyozok!”, vajon milyen jogon várhat el ettől minőségileg 
különböző reakciókat az efféle instrukciót hallóktól?)  



 A hallgatók nagyon is hiányolják a lényegesen több visszajelzést, a velük való törődést, az 
irántuk megnyilvánuló valódi érdeklődést. Egyikük úgy fogalmazott, hogy „tükröt kellene 
tartani elénk, hogy meglássuk, valójában milyenek is kommunikációs készségeink.” A 
szakszerű, reális, visszafogott, kulturált, emberi hangnemben megfogalmazott kritikát 
könnyebb elfogadni, mint az éles, durva, túlzó, sértő, csak a rosszat hangsúlyozó, s az 
esetleges pozitívumokat teljesen figyelmen kívül hagyó visszajelzéseket.  
 A hallgatók kitűnően látják-érzékelik a különbséget aközött, ha valaki csak „beszél”, és 
aközött, ha valakinek a viselkedésében, cselekedeteiben is az nyilvánul meg, azt közvetíti, 
amiről a szavai szólnak. A tanárok, a feljebbvalók valóban, a szó igazi értelmében legyenek 
példamutatóak, érdemeljék ki a hallgatók elismerését, a tekintélyt, s ne csak formailag, azért, 
mert rendfokozatuk, koruk, tanárszerepük alapján jár nekik. Ennek egyik beszédes példája, s 
nagyon is kommunikációs jelzés értékű az, amikor a tanárok formailag ugyan „kollégák”nak 
szólítják a hallgatókat, tartalmilag azonban föl sem merül, hogy valóban akként kezelnék 
őket, sőt, kifejezik és lépten nyomon éreztetik velük tapasztalatlanságukat, tudatlanságukat. 
Vagy egy másik, az elsősöktől származó példa, amikor bizonyos tanáraik fölajánlják a 
tegeződést, ám ők képtelenek élni vele, s nem tegezik vissza a felajánlót, mert nem érzik 
igazán őszintének a benne rejlő tartalmat, csak formálisnak. Olyan tanárok is vannak, akik az 
ún. csendőrpertu hívei, azaz ők maguk tegezik a hallgatókat, de viszont nem engedik 
ugyanezt. A szakmában már dolgozók véleménye szerint ilyen jelenség a „kinti világban”, a 
kapitányságokon nincs, és nem is indokolt, ott sokkal egyértelműbbek, tisztázottabbak az 
udvariassági formulák, mint itt az intézményen belül. A hallgatók éppen ennek a 
tisztázatlanságnak a következtében elég bizonytalanul közlekednek az alá-fölérendeltségi 
viszonyok között, sokszor túlbiztosítják magukat, aminek egyik mosolyogtató és 
elgondolkodtató példája, amikor egy nyilvánvalóan nem hivatásos tanárhoz is „kérek 
engedélyt” formulával kopognak és nyitnak be.  
4. A Retorika tantárgy tananyagának, a tanórákon tanított és a jegyzetekben fellelhető 
ismereteknek a számonkérése látszólag ugyanolyan, mint bármely más tantárgy esetében. 
Valójában azonban itt nem kizárólag ismeretek átadásáról lehet és kell beszélnünk, hanem 
sokkal inkább szemléletmód, viselkedési normák, kommunikációs értékek közvetítéséről, 
amelyeknek a számonkérése legalábbis problematikus. A hallgatók órai szereplésében, 
valamint zárthelyi és házi dolgozataiban jól elkülöníthetően jelenik meg ez a kétféle „tudás”: 
lehetnek jók, sőt kiválóak tárgyi ismereteik (hiszen például megtanulhatják a fogalmakat), 
ugyanakkor írásbeli és szóbeli kifejezőkészségük, fogalmazásmódjuk, stílusuk pongyolasága, 
szürkesége vagy éppen igénytelensége, szóhasználatuk szegényessége, helyesírásuk minősége 
mindennél jobban árulkodik egyrészt képességeik hiányosságairól, másrészt 
szemléletmódjukról, a kommunikációs eljárásokat érintő normáikról, értékrendjükről.  
 A tanórákon kívül a tanárok a hallgatókkal több színtéren találkoznak. Egyrészt még félig 
hivatalosan, de már részben személyesebb jelleggel például konzultációk alkalmával. 
Másrészt még az intézmény falai között, vagyis olyan helyeken (tanszékeken, folyosón, 
udvaron, ebédlőben stb.), ahol az intézményben érvényes speciális viselkedési normák szerint 
működik a kommunikáció. Harmadrészt az intézményen kívül (közlekedési eszközön, utcán, 
egyéb intézményekben, uszodában stb.), ahol viszont nem feltétlenül és nem mindig 
egyértelműen a tanár–diák viszony, az intézményi hierarchia lesz a meghatározó a 
kommunikációs játszmák szabályozásában. Úgy véljük és úgy is tapasztaljuk, hogy az itt 
vázolt találkozási alkalmak mindegyike alkalmas a hallgatók kommunikációjának 
megfigyelésére, sőt kommunikációs szokásaikra, kulturáltságukra nézve a sorrenddel 
fordítottan arányos mértékben komoly következtetések levonására nyílik lehetőség. Minél 
inkább szabályozott keretek között zajlik ugyanis az interakció, annál inkább leplezik a 
szereplők valódi viselkedésüket, szokásaikat, véleményüket, egymáshoz való viszonyukat.  



 Ha leendő tisztjeink képzésében igazán komolyan szeretnénk venni a rendvédelmi munka 
hatékonyságának növelése szempontjából elengedhetetlen kommunikációs készségek 
fejlesztését, mindenekelőtt – legalábbis a jelenleginél sokkal – motiváltabbá, érdekeltebbé kell 
tennünk hallgatóinkat – a többi mellett – e tantárgy tanulásában is. Az itt megfogalmazott 
kérdésekre adott őszinte válaszok jelenthetik ezen az úton az első és egyben legfontosabb 
lépést. A főiskola egészének – benne a jelenlegi formájában szigorú alá- és fölérendeltségi 
viszonyok oldásával, az oktatás és a számonkérések színvonalának emelésével, az 
alapkiképzés és a szakmai gyakorlatok tartalmának és formájának átgondolásával, a hallgatók 
tanórán kívüli elfoglalásának, szórakozásának az eddigieknél gondosabb, igényesebb 
megvalósításával – pozitív példaként kell szolgálnia, s olyan értékeket kell közvetítenie a 
hallgatók felé, amelyekkel azonosulva nemcsak szakmailag képzett, de emberileg is rátermett, 
felkészült tisztekként hagyhatják el az intézményt.  
 Jelentős szerep juthat e célok megvalósításában a jelenleg már működő osztályfőnöki 
rendszernek, a tanári továbbképzéseknek, és nem utolsósorban a főiskolán bármilyen 
fórmában és fórumon napvilágot látó írásos anyagok igényesebb megszövegezésének. 
Természetesen azonban nemcsak személyi feltételek vannak, hanem tárgyi-technikaiak is. 
Csak jelzésként – s kifejezetten a kommunikáció gördülékenységét akadályozó tényezőként – 
említjük meg az oktatás során oly fontos és kívánatos szemléltetést szolgáló technikai háttér 
(például vetítésre alkalmas készülékek, helyiségek) csaknem teljes hiányát, azt, hogy a 
tantermek többségében a legritkább esetben van kréta, s a padok elrendezése kizárólag az ún. 
frontális oktatást teszi lehetővé, ami a legkevésbé sem alkalmas a tantárgy által sugallni 
kívánt partneri kommunikáció megvalósítására.  
 A kommunikációs készségek fejlesztése olyan szakmai kvalitások kialakításához járul 
hozzá, amelyek a rendvédelmi hivatás eredményes műveléséhez nélkülözhetetlenek. A 
megfelelő oktató és nevelő munkához ennek felismerése természetesen csupán az egyik 
leglényegesebb kiindulópont. Szükséges feltételrendszerében fontos helyet foglal el a 
hallgatói motiváltság folyamatos és egyre pontosabb feltérképezése és növelése. Előadásom 
ehhez kívánt segítséget nyújtani. 
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