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Előszó 

 
A Kommunikáció a rendvédelmi munkában című jegyzet elkészítése és közreadása fontos 
állomása annak a törekvésnek, amely a Társadalomtudományi Tanszék tevékenységét évek 
óta meghatározza. Ennek alapvető vonása, hogy igyekszünk értően figyelni a rendvédelem 
különböző területeinek aktuális, szakmai szempontból egyre nagyobb erővel jelentkező 
igényeire, s megpróbálunk ezekre olyan módon és eszközökkel reagálni, amelyeket a leendő 
tisztek, vezetők számára hasznosnak ítélünk. 
 A kommunikáció kérdéskörének középpontba állítása kézenfekvő. A rendvédelem a 
társadalmi változások alapvető tendenciáinak, hazánk uniós közeledésének közvetlen 
hatásaira gyökeresen új helyzetbe került. A rendőrség, a határőrség, a vám- és pénzügyőrség 
és a büntetés-végrehajtás szakemberei, mindenekelőtt pedig vezetői számára feladatvégzésük 
történetileg kialakult és kialakított „arzenálja” folyamatos korszerűsítést igényel. Ebben a 
kommunikáció összetett és kiemelkedő szerepet játszik.  
 A rendvédelmi munkavégzésben jelenleg érvényesülő szakmai kommunikáció, 
elsősorban annak verbális része a testületek harmonikus fejlődését (más tényezők mellett) 
erőteljesen megnehezíti. E kommunikációnak a jellegzetességei – tartalmukban és 
formájukban egyaránt – történetileg egy korábbi társadalmi rendszer közegében születtek, 
annak szükségleteire reflektáltak. Ezért mára tudatos átalakításuk, továbbformálásuk 
elkerülhetetlen. 
 Ennél talán még látványosabb indíték a kommunikációval való koncepciózus 
foglalkozásban a rendvédelmi szervezetek, és bennük a szakemberek szociális 
szerepváltozása. A lakossággal való folyamatos együttműködés egy modern, demokratikus 
társadalomban a szakmai munka eredményességének nélkülözhetetlen része. Ennek 
közhelyszerű fontossága ismert, még akkor is, ha az erre irányuló törekvések ma még csak 
részben válnak valósággá. A lakossággal való produktív együttműködés a rendvédelmi 
kommunikáció alapvető átalakítása nélkül elképzelhetetlen.  
 Ezek a tényezők az uniós csatlakozás folyamatában határozott követelményekké 
szintetizálódtak. A kompatibilis rendvédelmi tevékenység olyan szakmai kultúrát feltételez, 
amelyben a kommunikációs eszközök, képességek, készségek modernek és magas 
színvonalúak. 
 A Társadalomtudományi Tanszék ezért az elmúlt évek során fokozatos lépésekkel 
elérte, hogy a szakmai kommunikáció kérdéskörével ma már nappali tagozaton minden 
hallgató találkozik, foglalkozik. Az ennek keretéül szolgáló tantárgy természetesen csak 
néhány fontos feltételt tud megteremteni a kommunikációs készségek fejlesztéséhez. Ezek 
közül a két legfontosabb: a kommunikáció kiemelt szerepének elfogadtatása és ezen keresztül 
s készségek fejlesztése iránti motiváció felkeltése, illetve a legalapvetőbb ismeretek 
közvetítése. A hallgatóknak tudniuk kell, hogy a megfelelő színvonalú szakmai 
kommunikáció csaknem olyan jól használható „fegyver”, mint a rendvédelmi szakmai tudás. 
Ráadásul a szónak mint fegyvernek a szakszerű használata számos helyzetben szükségtelenné 
teheti az erőszak, a valódi fegyver használatát, ami a rendvédelmi hivatás művelőinek is 
fontos érdeke. 
 A tárgyat oktató tanárok felelőssége tehát nagy. A szerző szakmailag sokoldalú 
tapasztalatokkal rendelkezve készítette el a fenti célokat szolgáló, bevallottan is alapozó 
jellegű jegyzetét, amelyet a jövőben terveink szerint további kiegészítő, már kifejezetten 
szakmai specifikumokkal foglalkozó kötetek követnek. A jegyzet szakmai lektorainak 



 4 

elismerő véleménye szerint a most közreadott tananyag kiváló eszköze lehet ennek az alapozó 
munkának. 
 A jelenlegi tananyag összeállításánál igyekeztünk úgy súlypontozni az ismeretek 
között, hogy a rendvédelmi munkavégzés szempontjából érdekes, fontos, hasznos tudnivalók 
kerüljenek előtérbe. Így jártunk el például az egyes stílusrétegek ún. rangsorolásával, valamint 
azzal, hogy a példák túlnyomó része a rendvédelmi munka területéről származik. 
 Az elsajátított tananyag ellenőrzéséhez, az ismeretek, készségek gyakoroltatásához, az 
önálló munkavégzéshez minden fejezet végén Kérdések, feladatok, gyakorlatok szerepelnek. 
Ezeket egyrészt a szemináriumi munkában, másrészt pedig az otthoni tanulásban, a 
számonkérésekre való felkészülésben lehet jól használni. 
 A jegyzetet egy Szemelvénygyűjtemény is gazdagítja. Az itt szereplő szövegek 
sokfélék. Egyik részük a kommunikáció gazdag általános szakirodalmából származik. Másik 
részük szépirodalmi szöveg, amelyeknek célja – természetesen a szórakoztatáson és 
gyönyörködtetésen túl – minden esetben a szemléltetés. Harmadik részük a mai magyar 
nyelvből vett példák gyűjteménye, amelyek a mai magyar társadalomra jellemző 
kommunikációs szokásokat, jelenségeket hivatottak bemutatni. A szövegek sorrendje követi a 
fő fejezetekét, számozásuk az adott fejezetekhez tartozásukat mutatja. 
 A kiadványt Irodalomjegyzék zárja, amelynek itt sincs más funkciója, mint bármely 
hasonló jellegű munkánál: jelzi a feldolgozott gazdag szakirodalmi hátteret, illetve a benne 
felsorolt kiadványok további információkat, elmélyülést kínálnak a téma iránt érdeklődők 
számára.  
 Nem marad más hátra, mint az, hogy a szemelvényekhez jó szórakozást, a feladatok 
megoldásához szorgalmat, a tananyag elésajátításához türelmet, a kommunikáció útvesztőiben 
való eligazodáshoz pedig igazán sok sikert kívánjunk. 
 

Dr. Valcsicsák Imre 
tanszékvezető 
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1. A kommunikáció 
 
 

„Szó, szó, szó…” 
 
 
Egy kommunikációval foglalkozó jegyzetet magától értetődő magának a kommunikáció 
fogalmának meghatározásával kezdeni. Mi is ezt tesszük hát, bár természetesen nem azért, 
mert feltételezzük, hogy a fogalom ismeretlen az olvasó számára. Mégis, ha elhangzik az a 
kérdés, hogy mi a kommunikáció, akkor legtöbbször túlságosan egyszerű, a jelenség több 
lényeges összetevőjéről megfeledkező, hiányos válaszok születnek. 
 A kommunikáció szó a magyarban idegen szónak számít, bár gyakran használatos és 
ezért már nem annyira tűnik annak. (Egyszavas és legáltalánosabb magyar megfelelője a 
közlésfolyamat.) Az idegen szavak szótárát érdemes hát megnézni elsőként, hogy megtudjuk, 
honnan származik és mit jelent a szó eredetileg: kommunikáció lat 1. tájékoztatás, (hír) 
közlés 2. inf információk közlése v. cseréje vmilyen erre szolgáló eszköz, ill. jelrendszer 
(nyelv, média, gesztusok stb.) útján 3. ritk közlemény 4. összeköttetés, kapcsolat, érintkezés. 
(Bakos 1994: 409.) 
 A másik legmegbízhatóbb forrásnak a Magyar Értelmező Kéziszótár számít, amely 
azonban nagyon röviden fogalmaz: kommunikáció fn Távk Közlés, híradás. Ennek 
eredménye. (Magyar Értelmező Kéziszótár 1982: 701.) 
 A Magyar Larousse Enciklopédia egy kicsit bővebb meghatározást kínál: kommunikáció 
fn 1. Tájékoztatás, (hír)közlés. 2. Nyelvt.Szoc Információk közlése v. cseréje vmilyen erre 
szolgáló eszköz, ill. jelrendszer (nyelv, gesztusok stb.) útján. (Magyar Larousse Enciklopédia 
2. kötet 1979–1992: 493.) 
 A legrészletesebb definíciót a Világirodalmi Lexikon adja: kommunikáció <latin 
communicatio ’közlés’> : 1. információcsere olyan rendszerek között, amelyek információk 
tudomásulvételére, tárolására és átalakítására képesek. Létrejöttéhez a következő összetevők 
és műveletek szükségesek: adó; vevő, kód; kódolás; maga a közlemény; csatorna; dekódolás. 
Azt a tényezőt, amely a közleménynek a csatornán való haladását gátolja, ill. a dekódolást 
megnehezíti, zajnak nevezzük. (Világirodalmi Lexikon VI. kötet1979: 479–80.)  
 Buda Béla, a magyarországi kommunikációkutatás egyik legismertebb és legelismertebb 
szakembere pedig így fogalmaz: „Kommunikáció mindaz, amelyben közös kód alapján 
jelzésváltás folyik, függetlenül attól, hogy a kód milyen módon lett közössé, és a jelzésváltást 
kísérik-e tudatos élmények. (…) A kommunikáció (…) aktív folyamat, amelynek irányulása 
és célja van, amely szükségképpen emberre vonatkozik.” (Buda 1998: 81, 83) 
 Nem akarjuk tovább szaporítani a tudományos meghatározások számát, elégedjünk meg a 
fentiekkel. Annál is inkább, mert ezekben a kommunikáció minden lényeges ismérve és 
összetevője benne van. További megszorítást csak egyet kell tennünk: jegyzetünk 
természetesen az emberi kommunikációval foglalkozik, s annak bemutatása során nem 
törekszik – jellegénél fogva nem is törekedhet – a teljességre és részletességre. Igyekszünk az 
emberi kommunikációról minél több tudást közvetíteni, mégpedig mindvégig azt a 
szempontot kiemelve, hogy kiknek és milyen céllal szánjuk művünket. Az emberi 
kommunikációról nyújtott alapvető általános ismereteken túl, ahol lehet, rámutatunk a 
szakmai sajátosságokra. 
 Már a kommunikáció fogalmának meghatározásakor elhangzott egy sor olyan fogalom, 
amelyek további kifejtésre szorulnak. Ezek tulajdonképpen a közlésfolyamat tényezői, 
amelyek megléte és összehangolt működése révén jön létre maga a kommunikáció. Az egyes 
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tényezők összefüggésrendszerének szemléltetésére használható a következő kommunikációs 
modell, amelynek egyszerűbb változatával sok kommunikációról szóló könyvben, 
tankönyvben találkozhatunk. Nézzük! 

 
 
 
 

 

 

Ü Z E N E T  ( k ó d – d e k ó d o l á s )  
 
 
 
 
 

v i s s z a c s a t o l á s  

VEVŐ 
(hallgató, 
olvasó, 

befogadó) 

ADÓ 
(beszélő, 

író, 
közlő) 

zaj 
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A legegyszerűbb változathoz képest (amelyben általában az adó, a vevő, az üzenet, a nyelv, a 
csatorna, a beszédhelyzet és a valóság szerepelnek) az általunk kínált modell több mindenben 
eltér. 
 Egyes tényezőknek például több megnevezést is adtunk. Ezt mutatják az 
adó/beszélő/író/közlő stb., illetve a vevő/hallgató/olvasó/befogadó stb. kifejezések.  
A változatok felsorolását azért tartjuk szükségesnek már a modellben is feltüntetni, mert így 
közülük mindig az aktuális közlés módjának megfelelőt választhatjuk a kommunikáló felek 
pontos megnevezésére.  
 Más tényezők megnevezésére az általában használatostól eltérő, másik szót találtunk 
alkalmasabbnak. Így választottuk a nyelv helyett a kódot, hiszen nem csupán a nyelvi 
kommunikációt kívánjuk e modellel szemléltetni, hanem a nem nyelvi jelekkel, azaz 
másmilyen jelrendszer által kódolt üzenetek továbbítását is.  
 Ismét más tényezők elnevezését szükséges volt pontosítani, árnyalni, bővíteni. Ily módon 
lett az eddigi modellekben szereplő, e tényező problematikáját igencsak leegyszerűsítő 
valóságból valóság – ismeretek a valóságról kifejezés, amely a közlés egész folyamatának 
legtágabb keretét adja. Az árnyalás kedvéért illesztettük továbbá a beszédhelyzet mellé a 
kontextus fogalmát is, amellyel azt akartuk jelezni, hogy e két, gyakran szinonimaként 
használatos kifejezésnek az általunk felvázolt modellben más jelentése lesz. 
 A kód fogalma mellé már a folyamatábrába is feltétlenül odakívánkozik a dekódolás is, 
hiszen a sikeres kommunikációnak a kettő együttes megléte az alapja. Bekerült a rendszerbe, 
mégpedig minden egyes tényező mellé a zaj is, amely – mint a továbbiakban bővebben is 
kifejtjük – kisebb-nagyobb mértékben, de állandó velejárója a kommunikációnak. Külön is 
feltüntettük a visszacsatolást, amivel alapvetően jelezni szándékoztuk a többirányúságot, 
amely a kommunikációs helyzetek legtöbbjére jellemző. A stílust külön nem tüntettük fel, ezt 
talán azzal lehetne leginkább érzékeltetni, ha az egész rajzot kiszíneznénk. Ez jelezhetné a 
közléseknek azt a gazdagságát és sokszínűségét, amelyet a stílus biztosít, s amelyről 
jegyzetünkben még bőven lesz szó. 
 
Vegyük sorra a modellben sematikusan ábrázolt kommunikációs tényezőket! 
 
 
Adó  
 
Adónak nevezzük a mindenkori közlőt (vagy beszélőt, írót stb.), aki éppen aktuálisan 
kezdeményezi az interakciót. Az adó lehet több személy is (pl. szerzőpáros egy könyv 
esetében, vagy két énekes duett éneklésekor stb.).  
 Az adó kommunikációs adottságai, készségei, képességei (a veleszületettek, mint pl. 
hangjának magassága, színe stb., illetve a tanultak, mint pl. kézírásának minősége, 
artikulációja stb. egyaránt), valamint neme, kora, társadalmi szerepe-rangja, egyénisége, 
műveltsége, iskolázottsága, kulturáltsága, igényessége, aktuális pszichikai és fizikai állapota 
mind-mind alapvetően befolyásolják a közlést. Ezt egyszerűen beláthatjuk. Képzeljük el, hogy 
ugyanarról a témáról, ugyanannak a hallgatóságnak, ugyanolyan körülmények között, 
ugyanolyan típusú közlési csatornán keresztül más és más valaki beszél. Azt fogjuk 
tapasztalni, hogy egészen mást és egészen másképpen fog mondani az egyik, mint a másik. 
Vagy képzeljünk el egy színházi előadást, amely két szereposztással megy, egyik előadáson 
az egyik, másik előadáson a másik színész alakítja a főhőst. Hiába ugyanaz minden, a két 
színész (vagyis az adó) személye-személyisége annyira meghatározó, hogy attól maga a darab 
is különböző értelmezéseket kaphat.  
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Vevő 
 
A vevő a közlésfolyamat során a mindenkori befogadó (vagy hallgató, olvasó stb.), aki éppen 
aktuálisan partnere az adónak. Természetesen a vevő is lehet több személy (egy előadás 
hallgatásakor vagy tévénézéskor, színházban stb.). A vevő személye, annak tulajdonságai 
(neme, kora, társadalmi szerepe-rangja, egyénisége, műveltsége, iskolázottsága, kulturáltsága, 
igényessége, aktuális pszichikai és fizikai állapota, illetve a „vevőkészülékének” finomsága-
érzékenysége, a befogadó készség) legalább annyira fontosak és meghatározóak a 
kommunikációra nézve, mint az adóéi. Közvetett kommunikációnál az ő visszajelzéseinek 
tükrében módosul az adó által formált közlés, mégpedig olyan mértékben, irányban és 
minőségben, amennyire, amerre, illetve ahogyan azt a vevő személye lehetővé teszi.  
 
(Közvetlen kommunikációs helyzetről akkor beszélünk, ha a kommunikáló felek egy térben és időben vannak 
jelen, pl. közvetlen párbeszéd; előadás egy teremben stb. Minden ettől eltérő helyzet közvetett kommunikációnak 
minősül, pl. a hagyományos levelezés; egy telefonos üzenet hagyása/vétele; sajtótermékek vagy egy regény 
írása/olvasása stb. A teljesen közvetlen és a teljesen közvetett kommunikáció között léteznek még átmenetek, 
ezek az ún. félig közvetlen kommunikációs helyzetek, amilyen például a telefonbeszélgetés; az internetes 
„csetelés”; az, ha valakinek egy üvegajtón keresztül mutogatunk; vagy a televízióban-rádióban az ún. élő adások, 
amelyekbe be lehet telefonálni stb. Az ilyen félig közvetlen kommunikációs helyzetek mindegyikében a 
kommunikáló felek időbeli vagy térbeli együttléte megvalósul. A közvetettség másik nagyon fontos „mérője” az, 
hogy az egymással párhuzamosan működő verbális és nem verbális csatornák egymáshoz viszonyított aránya 
milyen. Minél több csatorna működik ugyanis egymás mellett, egymást kiegészítve, annál közvetlenebb lesz a 
közlés.) 
 
A kommunikációs készségek fejlesztése során mind az adó, mind pedig a vevő oldaláról 
felmerülő elvárásokra figyelemmel kell lenni. Ez szükséges ahhoz, hogy a személyi 
feltételeket illetően a kommunikáló felek minél teljesebben hozzá tudjanak járulni a 
kommunikáció sikerességéhez, eredményességéhez. Ezeken kívül az interakciók során úgyis 
közrejátszik számtalan más tényező – legtöbbször persze nehezítő, zavaró körülmény –, 
amelyek befolyásolják a közlést, s amelyek kiiktatásához, vagy negatív hatásuk 
csökkentéséhez szintén az adó, illetve a vevő képességeire lesz szükség. (Vö. a 
kommunikációs készségekről és fejlesztésükről szóló 5. fejezetet!) 
 
 
Üzenet 
 
Az üzenet az a tartalom, amely az adó részéről megformált közleményben eljut a 
befogadóhoz; amit annak meg kell fejtenie. Az üzenet tartalma lehet szándék, akarat, kérés, 
kérdés, felszólítás, felhívás, információközlés, érzelemkifejezés, gondolat stb.  
 Üzenet minden közleményben van. Az üzenet nem mindig szándékos, nem tudatos. 
(Például a füllentő gyermek hirtelen a szája elé kapja a kezeit: nyilvánvalóan nem áll 
szándékában ezzel a gesztusával leleplezni a valótlan állítását, az mégis megtörténik, s a 
verbális közlésével diszharmóniában lévő gesztusának az üzenete az őt néző felnőtt számára 
éppen az, hogy a gyerek hazudott!) Legfeljebb a vevő nem érti; vagy érti, de nem jelez vissza, 
hogy értette; vagy visszajelez, de mégsem cselekszik annak megfelelően stb. Az adó által a 
közleménybe „rejtett” üzenetnek a vevő részéről történő megértése kulcsfontosságú a 
kommunikáció kimenetele, eredményessége szempontjából. Ennek, illetve még pontosabban a 
félreértés lehetőségének a kommunikáló felek nem mindig vannak tudatában, nem veszik 
komolyan a jelentőségét. Az üzeneteket nagyon gyakran félreértjük (akár szándékosan, 
amikor félremagyarázzuk őket, vagy pusztán előítéletek miatt, netán ingerültségből, 
rosszindulatból; akár szándéktalanul a kommunikációs zajok vagy a valóságról alkotott 
ismereteink eltérései miatt – lásd még a következőkben a valóságról írtaknál); vagy egyáltalán 
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nem értjük, s ennek sokszor minimum kellemetlen, időnként pedig beláthatatlan, végzetes 
következményei vannak. Pedig az üzenetek megértésének ellenőrzésére egy végtelenül 
egyszerű módszer bármikor a rendelkezésünkre állna: az ellenőrzés, a visszakérdezés.   
 
 
Visszacsatolás 
 
A visszacsatolás az adóhoz a vevőtől érkező jelzések, pontosabban visszajelzések összessége. 
Ezek révén az adó észleli a vevőnek a kommunikációs helyzetben való jelenlétét; 
információkat szerez a vevőtől az üzenet vételére, dekódolására, megértésére, feldolgozására 
vonatkozóan, valamint a vevőnek arról a szándékáról, hogy nem kíván-e szerepet cserélni az 
adóval. A visszacsatolás alapvetően kétféle lehet: közvetlen és közvetett. A közvetlen 
visszajelzés alkalmas arra is, hogy magát a közlést már annak megfogalmazódása során 
módosítsa. A közvetett visszajelzés erre csak időbeli késéssel képes, s az eredeti közlést 
magát már nem tudja megváltoztatni, azt az adó csak érvénytelenné tenni, kiegészíteni, 
pontosítani, átírni stb. tudja. A visszajelzésnek – minden közhiedelem ellenére – nem kell sem 
szándékosnak, sem aktívnak lennie. Vannak ugyanis reakciók, amelyeket a közlés 
automatikusan kivált a vevőből. Ezek többnyire nem verbális úton fejeződnek ki. (Gondoljunk 
csak a fájdalom okozásakor vagy a meglepetés hatására „kicsúszó” feljajdulásra, artikulálatlan 
felkiáltásra vagy a mimika, a gesztusok, a mozdulatok, a testtartás különböző formáiban 
megnyilvánuló reakciókra.) Az aktivitás hiánya pedig azt jelenti, hogy ha a vevő semmit sem 
szól vissza, vagy semmit sem jelez non-verbális úton, akkor éppen ennek a reakcióhiánynak 
lesz jelentése az adó számára. (Jelentheti pl. azt, hogy a vevő nem hallotta, nem vette az 
üzenetet; hogy nem akar vagy nem tud válaszolni; hogy nem ért egyet vagy éppen 
ellenkezőleg, egyetért a közléssel stb. Korántsem igaz minden esetben az a megállapítás, hogy 
„a hallgatás beleegyezés”.)  
 A visszacsatolás nem minden kommunikációs aktusban van jelen. Vannak 
közléshelyzetek, műfajok, közegek, amelyek eleve megkövetelik, kívánatosnak tartják, de 
minimum lehetővé teszik (társalgás, szeminárium, telefonbeszélgetés, magánlevél, színházi 
előadás, szónoklat, orvosi vizsgálat, igazoltatás, kihallgatás stb.), és vannak, amelyek eleve 
kizárják, keretek közé szorítják vagy legalábbis a minimálisra korlátozzák a visszajelzéseket 
(parancs, utasítás, felszólítás, vizsgáztatás, prédikáció, híradás-tájékoztatás a médiában stb.). 
Olyanok is vannak, amelyek nem tiltják és nem is várják el a visszajelzéseket, vagy csak 
formálisan biztosítják a lehetőségét, valójában azonban az esetleges visszajelzések vagy el 
sem jutnak az adóhoz (szépirodalom), vagy ha eljutnak, semmilyen hatással nincsenek az 
eredeti közlésre (recenzió, kritika), azaz az eredeti közlés szövege már nem változik. 
 
 
Csatorna 
 
A csatorna a közlés anyagi megjelenése, fizikai realizációja. Alapvetően két fajtája létezik: az 
írásbeli és a szóbeli csatorna. Itt most e két kifejezést nagyon tág értelemben használjuk, azt 
értjük rajtuk, hogy a közölt információt (vagy más szóval, szintén tág értelmében a szónak: 
„szöveget”) az adó rögzíti, maradandóvá teszi vagy sem. Nagyon fontos, hogy itt a 
maradandóság időtartama nem számít, a lényeg csak az, hogy az üzenetet azért kell rögzíteni, 
hogy a vevőhöz eljusson, mert más úton ez nem történhetne meg, vagy megtörténhetne, de az 
adó valamiért kifejezetten ezt az utat választja – könnyebb, kényelmesebb, adekvátabb stb. 
Nem számít tehát, ha az üzenet a vételt követően vagy akár még az előtt használhatatlanná 
válik vagy megsemmisül – a papír elég; az agyagtábla széttörik; a homokot elfújja a szél, 
elmossa a víz; a festék elolvad; a tinta szétkenődik; a magnószalag megnyúlik, elszakad stb. 
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Hasonlóképpen azt sem kell figyelembe vennünk, ha az eredetileg az adó által rögzíteni nem 
kívánt közlemény mégis rögzül, pl. ha valaki jegyzőkönyvbe, magnóra, videóra veszi azt. 
Hiába marad meg ugyanis a közlemény, akár tartósan is, a „szóbelisége” azt jelenti, hogy az 
adó maga nem szánta azt rögzítésre, és a szövegformálás során teljes egészében ennek 
megfelelően járt el. Azt mondhatjuk tehát, hogy ha az adó a közleményt a saját szándékából 
rögzíti, akkor az írásbelinek számít, ha nem, akkor szóbelinek.  
 Mindkét esetben magának a rögzítés meglétének vagy hiányának a ténye, illetve ha van 
rögzítés, annak mikéntje alapvetően befolyásolja a közlést. Más és más követelményeknek 
kell eleget tennie az adónak abban az esetben, ha közlését rögzíti, vagy ha azt csak egyszeri 
„elhangzásra” szánja. A közlés egyéb körülményei (szituáció, téma, műfaj stb.), illetve az 
időbeli/térbeli lehetőségek által szabott keretek szintén befolyásolják a kommunikációt. A 
rögzített szöveg elkészítésére, „gyártására” minden esetben több idő áll rendelkezésre. A 
fogalmazás körülményei mások, nyugodtabbak, esetleg kényelmesebbek is. Nem kell azonnal 
kimondani a mondatokat, van idő gondolkodni. Lehet korrigálni a hibákat (radírozni, 
kitörölni, újra felvenni stb.), mégpedig úgy, hogy arról a vevő nem is szerez tudomást. Nem 
kell számítani a vevő visszajelzéseire, legalábbis nem azonnal, csak időeltolódással, aminek 
hallatlanul nagy előnye, hogy az eredeti közlést nem módosítja: az teljes egészében az adó 
elképzeléseinek mentén formálódik. A vevő lehetséges visszajelzése, leendő véleménye, 
befogadói magatartása, reakciói csak annyiban befolyásol(hat)ják a közlést, amennyire azt az 
adó elképzel(het)i, feltételez(het)i, de egyáltalán nem biztos, hogy ezek az elképzelések a 
ténylegesekkel egybeesnek.  
 Mindezek értelmében lesz lényegileg más minőségű egy tipikusan írásbeli (azaz 
rögzítésre szánt) magánlevél, tanulmány, újságcikk, regény vagy lexikoncímszó; egy sms, 
telefonüzenet vagy e-mail; egy előre megrendezett, magnószalagra, filmszalagra vett műsor; 
egy hajótörött palackpostába zárt segélykérése; egy falfirka; egy képvers; egy hűtőajtóra 
kiragasztott útmutatás; egy törvény- vagy jogszabályszöveg; egy plakát vagy reklámfilm stb. 
És lesz másmilyen a tipikusan szóbeli (azaz nem rögzítésre szánt) közlések közül például egy 
kávéházi vagy folyosói beszélgetés; egy piaci alkudozás; egy évfolyam-előadás; egy 
pohárköszöntő; egy tanóra; egy tükör előtti reggeli „frizuraértékelés”; egy televíziós 
kerekasztal-beszélgetés; egy rikkancs kiabálása; egy házastársak közti marakodás vagy a 
gyerekek háborúsdi játéka közben elhangzó párbeszéd-imitáció. (A szóbeliségről és 
írásbeliségről lásd részletesebben a 2.3. sz. alfejezetet!) 
 
 
Kód (dekódolás) 
 
A kód egy jelrendszer, amely jelekből és e jelek használatára vonatkozó szabályokból áll. 
Ezek segítségével kódolja az adó az üzenetet, amely így közvetve jut el a vevőhöz, aki a kód 
ismeretében képes azt dekódolni, azaz értelmezni, felfogni. Fontos és elengedhetetlen feltétele 
a kommunikációnak a kód mindkét beszélgető fél általi ismerete, azaz hogy rendelkezzenek 
egy közös kóddal, ha nem is azonos színvonalon. (Például akkor is tudunk – persze csak 
bizonyos korlátok között – kommunikálni egy idegen anyanyelvűvel, ha az ő nyelvét csak 
alapfokon beszéljük. Ha viszont egyetlen szót sem tudunk egymás nyelvén, akkor kénytelenek 
vagyunk a non verbális csatornák mindkettőnk által ismert kódját alkalmazni, s megelégedni 
az ezen keresztül közvetíthető üzenettel, amely nyilvánvalóan nem túl hosszas és tartalmas 
eszmecserére ad lehetőséget. Vagy egy másik példa: Ha valaki nem ismeri a KRESZ jelzéseit, 
nem tud eligazodni a közlekedésben, azaz számára a közlekedési jelek értelmezhetetlenek. 
Ugyanez a helyzet a siketnémák jelzésrendszerével is. 
 Az emberi kommunikáció legalapvetőbb, legelterjedtebb és egyben legegyetemesebb 
jelrendszere a nyelv. Azért, mert egyrészt – legalábbis elvileg – minden ember birtokában van 



 11 

a nyelvi jelrendszer ismeretének, másrészt pedig az összes többi jelrendszerben kódolt üzenet 
értelmezése is a nyelv segítségével történik.  
 
 
Beszédhelyzet – kontextus 
 
A kommunikációs aktus mindig valamilyen konkrét helyen, időben és körülmények között 
zajlik. Ezek összességét nevezzük beszédhelyzetnek, más néven szituációnak. A 
kommunikáció ezen körülményei is alapvetően befolyásolják a közlés mikéntjét. Ennek 
bizonyítására vegyünk sorra például olyan helyzeteket, amelyekben minden más tényező 
változatlan (ugyanaz az adó ugyanazzal a vevővel ugyanarról a témáról ugyanolyan csatornán 
beszélget), csak a beszédhelyzet, vagyis a közlés körülményei változnak. Pl. az egyik 
tanulónak az édesanyja a történelemtanára. Történelemórán ez a tanuló felel a francia 
forradalom magyarországi hatásairól, s a gyerek, mivel nem nagyon tudja a tananyagot, 
elégségest kap. Majd ugyanaznap este otthon az édesanya türelmesen és kedvesen 
elmagyarázza az erről szóló leckét gyermekének. Ami tehát változott, az a beszédhelyzet, s 
persze az ennek következtében alakuló közlésmód.  
 A kontextus jelentése a beszédhelyzetéhez képest szélesebb. Ezen a továbbított üzenet, 
közlemény hátterét, a hozzá tartozó háttér információkat értjük, vagy másképpen fogalmazva 
azt a tágabb összefüggésrendszert, vagy szűkebb értelemben szövegkörnyezetet, amelybe 
helyezve, amelybe beleágyazva az adott szöveg megjelenik, és amely által megtöltődik az 
éppen ott és éppen akkor aktuális jelentéssel. (Képzeljük el a következő helyzetet: Valaki 
reggel nyolc helyett valamilyen okból – például mert láthatóan elaludt – délelőtt tizenegykor 
érkezik meg társai közé, s a nyolc óra óta együtt lévő, őt váró többiek úgy köszönnek neki, 
hogy „Á, jó reggelt, jó reggelt!”. A vevő – és a külső szemlélő is – egyrészt a beszédhelyzet, 
másrészt viszont a kontextus ismeretéből kaphat információt e közlés feltételezhetően 
ironikus értékéről. A beszédhelyzet ez esetben azt jelenti, hogy valaki, akit vártak, elkésett, s 
ezt a többiek, mondjuk, tudomásul veszik, nem haragszanak érte, de azért szükségesnek 
tartják ironikusan kifejezésre juttatni. A kontextus ismerete pedig azt jelenti, hogy tudjuk, 
hogy Európában délelőtt tizenegy óra körül általában már inkább Jó napot!-tal szokás 
köszönni, mintsem Jó reggelt!-tel. 
 
 
Zaj 
 
Zajnak nevezünk minden olyan tényezőt, amely a kommunikációt zavarja. Ennek megfelelően 
a zaj kommunikációelméleti fogalom, amelyet itt a hétköznapi szóhasználattól eltérően 
szélesebb, gazdagabb tartalommal használunk, nemcsak kifejezetten zajt (azaz hanghatást) 
értünk rajta. (A modellben a zajt kis villámokkal jeleztük.) 
 Általában számos olyan jelenség "kíséri" az egyébként korrekt (azaz minden tényezőt 
magában foglaló és optimális körülmények között zajló) kommunikációs aktust, amelyek csak 
abban az esetben válnak zajjá, ha valamilyen mértékben vagy módon zavarják a 
kommunikációt. Például egy beszélgetés történhet olyan halk zene mellett, amely a beszélgető 
partnerek egyikét sem, s így magát a kommunikációt sem zavarja, ám ha a zene felerősödik, 
akár egyik, akár másik beszélgető fél számára már zajjá, s így a kommunikációt zavaró 
tényezővé válhat. 
 A zajok jellege és mértéke, s ennek megfelelően a kommunikációra gyakorolt zavaró 
hatásuk természetesen rendkívül sokféle lehet. Van, amelyik erősen megnehezíti a 
kommunikálást, van, amelyik teljesen lehetetlenné is teszi. Nézzünk néhány példát! 
Kommunikációs zajnak minősül, ha valakinek nehezen olvasható vagy olvashatatlan a 
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kézírása; ha a tintával véletlenül pacát ejtünk a füzeten, s a szöveg egy része elmosódik; ha 
gyűrött, tépett, maszatos a papír; ha a félhomály miatt nem látjuk tisztán a másik mimikáját; 
ha a mobiltelefon vételkörzetének határa körül gyenge a vétel és ki-kihagy, recseg a vonal; ha 
fáradtak vagyunk és nem tudunk teljes erővel koncentrálni és figyelni az adóra; ha fáj a 
fogunk vagy a torkunk, és fizikailag nehezünkre esik beszélni; ha sürget az idő, és ezért 
gyorsan be kell fejeznünk a mondandónkat stb. 
 
 
Stílus 

A stílus a kommunikációs folyamat egészét átszövi. Nélküle nincs emberi kommunikáció, 
hiszen ha például azt mondjuk valamilyen közlésre, hogy stílustalan, akkor természetesen 
nem a stílus hiányáról, hanem annak bizonyos minőségéről beszélünk. A közlésfolyamat 
minden tényezője szoros összefüggésben áll a stílussal, ezért mindegyik mellé oda kellene írni 
a modellben. Azok bármilyen kis mértékű változása azonnal a közlés stílusának módosulását 
vonja magával. (Állításunk igazságát egy egyszerű próba is igazolja: hagyjuk meg a tényezők 
többségét, s változtassunk meg mindig csak egyet-egyet! Legyen ugyanaz a vevő, a téma, a 
beszédhelyzet, a csatorna stb., s legyen más az adó! Pl. egy adott tananyagot ugyanannak a 
hallgatóságnak egyetlen előadás keretében három különböző tanár mond el. Milyen 
következményekkel jár ez a stílusra? Minden egyes előadó másképp és másképp fog beszélni, 
vagyis ún. egyéni stílusuk nyilvánul meg. Vagy cseréljük ki a csatornát: ugyanannak a 
vevőnek ugyanaz az adó ugyanarról a témáról beszél személyesen vagy telefonon, illetve 
levélben. Mi az, ami változik? Természetesen megint a közlés módja, azaz a stílus.)  
 A stílus tehát nélkülözhetetlen "színt, ízt, életet" visz az információk puszta átadásába, az 
üzenetek közvetítésébe. Nélküle a kommunikáció elviselhetetlenül színtelenné válna. Ahány 
adó, ahány közlés, ahány csatorna, ahány téma stb., annyi stílus, annyi szín. Ez a szín persze 
szürke is lehet, többnyire ilyenkor szoktuk a stílust neutrálisnak, semlegesnek nevezni. Van 
olyan stílusréteg, amellyel szemben a szürkeség (a feltűnés nélküliség, az uniformizáltság, az 
érzelemmentesség, a semlegesség) egyenesen követelmény. Ilyen a hivatalos stílus.  
 
 
Valóság – ismeretek – kommunikáció 
 
Mivel a valóságról minden egyes embernek különböző ismeretek formájában van tudomása, s 
a kommunikációs folyamatban ismeretek közvetítése-cseréje zajlik, a valóság, az ismeretek és 
a kommunikáció kapcsolatának néhány fontos elemét és ezek következményeit röviden át kell 
tekintenünk. Annak a kérdésnek a megválaszolásával, hogy a valóság és az ismeretek milyen 
módon születő és milyen természetű kapcsolatban állnak egymással, a modern 
ismeretelméletben önálló, roppant szerteágazó tudományterület foglalkozik. Az általunk 
tárgyalt téma szempontjából azonban számunkra elegendő mindebből annak kiemelése, hogy 
az emberi ismeretek mindegyike kivétel nélkül szubjektív tartalmú és formájú. Ez egyszerűen 
azt jelenti, hogy az egyes emberek ismereteiket szuverén tudatú egyénként szerzik, az 
ismeretek szerzésének folyamatában egyéni-szubjektív sajátosságaik folyamatosan 
befolyásoló szerepet játszanak. Ennek a megállapításnak a legegyszerűbb illusztrációja, ha 
arra gondolunk, hogy ugyannak a dolognak, jelenségnek, helyzetnek, eseménynek az 
észlelése, gondolati és érzelmi feldolgozása a szituációban szereplő vagy az arról véleményt 
formáló egyes emberek részéről mennyire eltérő, időnként nagyon jelentős mértékben 
különböző lehet. Általánosan ismert tapasztalat, hogy ugyanarról a cselekményről szóló, más-
más emberek által megfogalmazott tanúvallomások – gondolatilag, képileg, érzelmileg – 
milyen eltérőek. 
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 Annak a ténynek, hogy ismereteink szubjektívek, alapvetően az egyes emberhez kötöttek, 
az egyén tudata által sokoldalúan meghatározottak, az emberi kommunikációra vonatkozóan 
is fontos következményei vannak. E következmények közül itt elsősorban azokat kell 
kiemelnünk, amelyek a kommunikáció folyamatában zavaró tényezőként szerepelnek vagy 
szerepelhetnek, mert az ezekkel való megismerkedés és tudatos kezelésük eredményesebbé 
teheti a kommunikációt.  
 Az ismeretek szubjektív természete első megközelítésben arra enged következtetni, hogy 
az egyes emberek számára talán lehetetlen is az általuk szerzett, birtokolt ismeretek más 
emberekkel történő közlése. Ez a lehetőség annál is inkább figyelmet érdemlő, mert 
ugyanakkor nap mint nap tanúi, részesei vagyunk a szakadatlanul ismeretekkel operáló 
közléseknek. Fontos tehát annak az összefüggésnek a tisztázása, hogy miközben a mindennapi 
élet során rendre ismereteket közlünk más emberekkel, a közölt ismeretek ugyanakkor 
forrásuk, tartalmuk és formájuk tekintetében közvetlenül teljes mértékben a szubjektivitáshoz 
kapcsolódóak. Például bármelyikünk az őt körülvevő valóságról ismeretek formájában csak 
azt tudja a másikkal közölni, hogy ő a világnak a közlése által érintett "szegletét" milyennek 
érzékeli, milyennek gondolja. Mindennapi tapasztalataink is azt mutatják, hogy ugyanarra 
vonatkozó ismereteink igen eltérőek lehetnek, miközben jól tudjuk, hogy viszonylag 
eredményes kommunikáció (ismeretek közvetítése) csak abban az esetben történhet, ha van 
valamiféle egyetértés vagy megállapodás az ugyanarra vonatkozó ismeretek tartalmáról, 
formájáról.   
 Ezek a megállapodások, egyetértések az emberi beszéd kialakulása óta léteznek, 
biztosítva a gyakorlati élet zavartalan működtetéséhez szükséges ismeretcseréket, közléseket, 
kommunikációt. Szükséges, hogy a társadalmi termelés, az alapvető szociális együttműködés 
során a közlésben szerepet játszó ismeretek tartalmáról legyen a közösség tagjai között 
alapvető egyetértés. Az erre vonatkozó megállapodások, egyezségek természetesen nem 
közvetlenül ilyen igénnyel kialakított konferenciák, megbeszélések eredményeként születnek, 
sokkal inkább a mindennapi gyakorlat "szövetébe" ágyazódva. Ezért azoknak az ismereteknek 
a közlése, felhasználása során, amelyek tartalmára vonatkozóan a társadalomban működnek 
ilyen megállapodások, létezik egy fajta magától értetődőség. 
 A társadalmi érintkezésben, de kiváltképp az egyes emberek privát életében azonban 
számos olyan ismeret közlésére kerül sor, amelyek tartalmi tisztázását az előzőekben jelzett 
megállapodások nem érintik. Ennek következtében mindegyikünk rengeteg olyan 
benyomással, érzéki képpel, gondolattal rendelkezik, amelyek oly mértékben szubjektívek, s 
oly mértékben térnek el más emberek ugyanarról kialakított benyomásaitól, érzéki képeitől és 
gondolataitól, hogy ezek a különbségek a kommunikáció eredményességét is jelentősen, néha 
döntően befolyásolják. Gyakorta fordul elő, hogy minden erőfeszítésünk ellenére nem tudjuk 
sikeresen közölni a másik emberrel azon ismereteinket, amelyek pedig általunk tudottan a 
másik ember számára sem teljességgel idegenek, csak éppen – tartalmilag – az általunk 
mondottak alatt ő egészen mást ért, mint mi.  
 Ez egy jellegzetes kommunikációs problémahelyzet, amellyel 
összefüggésben feltétlenül meg kell  fogalmaznunk a megoldásához 
legeredményesebben elvezető  néhány utat.  
 A valóság, az ismeretek és a kommunikáció szoros kapcsolatát  az 
előzőekben is kihangsúlyoztuk. A sikeres kommunikáció egyik 
nélkülözhetetlen feltétele, hogy tisztában legyünk azzal, miszerint  a 
közléseinket időnként fogadó értetlenség forrása korántsem a másik ember 
butasága vagy rosszindulata. Az ilyen helyzeteknek nagyon is emberi forrásai  
lehetnek. Ha tudjuk ennek a ténynek a természetességét, gondosabban, 
értőbben, türelmesebben tudjuk orvosolni a felmerülő  problémát. Nem elég 
azonban ennek a zavarlehetőségnek a puszta tudata, hanem megfelelő  
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eljárásokat kell alkalmazni a megoldásban. Így például szándékoltan 
törekedni kell arra (minden esetben, amikor ezt szükségesnek ítéljük!), hogy a 
kommunikáció során működjön – vagy ha nincs, akkor megszülessen – a 
közölt ismeretek tartalmára vonatkozó közös megegyezés.  Az erre irányuló 
törekvés történhet a kommunikáció aktusa előtt ,  de érvényesülhet  annak 
folyamatában is.  Mindez csak úgy, ha a kommunikáció során mindvégig jelen 
van a nélkülözhetetlen és kölcsönös tolerancia. 
 A mindennapi életben nem egyszer előfordul, hogy a kommunikációt  
félreértések, eltérő  értelmezések zavarják, vagy éppen lehetetlenné teszik. Ha 
ismerjük ennek a helyzetnek it t  jelzett forrásait , azt is  tudjuk, hogy a 
létrejövő  kommunikációs zavar feloldásában milyen nagy szerepet játszhat a 
türelmes visszakérdezés, az esetleg eltérő  tartalommal használt  fogalmak 
kölcsönös pontosítása, a kommunikáció menetének "újraindítása".   
 A valóság rendkívül sokarcú és gazdag. Ehhez a sokszínű  valósághoz 
sajátosan emberi,  valóságos kialakulásukat il letően sokszor nehezen 
értelmezhető  folyamat során kapcsolódnak ismereteink, azok az ismeretek, 
amelyek azután a kommunikációban oly fontos szerepet játszanak. Ezért 
szüntelenül tudatában kell lennünk annak, hogy a valóság ugyanazon részéről  
roppant sokféle szubjektív benyomás születhet, s hogy ennek a sokféleségnek 
a "kezelése" a sikeres kommunikáció egyik alapvető  feltétele. 
 
 
Szándékosság – tudatosság – kölcsönösség – irányultság 
 
A modellben nem tüntettük fel a fenti négy fogalmat külön tényezőként, mert gyakran 
felmerül a kérdés, hogy a kommunikációnak mennyire elengedhetetlen feltétele e tényezők 
megléte. Buda Béla írja, hogy „nem szükségszerű feltétele a kommunikációnak a közlés 
szándéka. Kommunikáció történik akkor is, ha a potenciális befogadó jelenlétében, annak 
bármiféle hatására jelzések indulnak ki a kommunikátorból, és azokat a jelzéseket a befogadó 
dekódolja.” (Buda 1998: 57) Ezt másképpen úgy is megfogalmazhatjuk, hogy egyszerűen 
nem lehetséges nem kommunikálni, vagyis a kommunikáció szükségszerű, elkerülhetetlen. 
Nem kell tehát akarnunk, hogy létrejöjjön. (Vö. Buda 1998: 113) (A kommunikátor szót 
többször is fogjuk használni a jegyzetben. Jelentése: a kommunikációs folyamat résztvevője, 
közlő és/vagy befogadó. Vö. Bakos 1994: 409.) 
 Amennyiben a kommunikációba mind a verbális, mind pedig a nem verbális közléseket 
beleértjük (márpedig a fejezet elején a fogalom meghatározásánál leszögeztük, hogy így 
járunk el), akkor szintén Buda megállapítását kiegészítve, miszerint „nem szükséges a 
dekódolás tudatossága sem; ha a jelzés automatikusan kivált olyan reakciót, amely a jelzés 
jelentését kifejezi, máris megtörténtnek tekinthető a kommunikáció” (Buda 1998: 57), azt 
mondhatjuk, hogy a nem verbális csatornán közvetített jelzések kibocsátásának sem feltétele a 
tudatosság.  
 A kommunikáció létrejöttéhez még csak a kölcsönösség sem szükséges. Az író regénye, 
vagy még szemléletesebb példával élve: egy imádság, egy himnusz akkor is megszületik, ha 
az adó számára semmiféle visszajelzés nem érkezik rá (például mert az adott művész életében 
senki sem olvassa a művet, csak a hagyatékában találnak rá, és adják ki; illetve az imádságra, 
a himnuszra a megszólított isten vagy múzsa nem válaszol). Az ember ugyanis arra is képes, 
hogy akár a létező, de jelen nem lévő, akár a már nem létező befogadót felidézze; elképzeljen 
magának ilyet, vagy külső vevőt nem is igényelve, önmagához intézzen közlést. Ily módon 
természetesen kommunikációnak számít, ha valakinek levelet írunk; ha elhunyt rokonunkhoz 
beszélünk a temetőben; ha Istennel vagy önmagunkkal beszélgetünk.  
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 Az irányultság megléte azonban szükséges, amennyiben a közlésnek valakire 
vonatkoznia kell. Az, hogy ez nem mindig tudatos, vagy hogy nem mindig az összes 
lehetséges befogadóra vonatkozik, eredetileg nem rájuk irányul vagy nem őket célozza a 
közlés, más kérdés. Ha például szándékosan hallgatózunk, vagy csak véletlenül vagyunk jelen 
egy interakciós helyzetben, ahol mások kommunikálnak, akkor is kommunikációként kezeljük 
a közlést, és annak nyomán mi magunk is kommunikálni kezdhetünk, például véleményt 
alkothatunk, beleszólhatunk, cselekedhetünk. Ezen kívül az irányultság akkor is megvan, ha a 
közlés célja az adó saját maga. 
 
 
KÉRDÉSEK, FELADATOK, GYAKORLATOK 
 
 
1. Mit nevezünk kommunikációnak? 
2. Mi a kommunikáció célja, funkciója? 
3. Idézze fel és rajzolja le a kommunikáció tényezőit szemléltető modellt! 
4. Magyarázza meg, mit fednek le a kommunikációs modellben szemléltetett tényezők, és 

mutassa ki a köztük lévő összefüggésrendszert! 
5. Mely kommunikációs tényező hagyható el a modellből? Hagyjon el egyet-egyet, és 

mutassa be következményeit a kommunikációra!  
6. Mit jelent az, hogy a nyelv a legegyetemesebb jelrendszer?   
7. Magyarázza meg és illusztrálja példával, hogy mi a különbség beszédhelyzet és kontextus 

között! 
8. Melyek a közvetett és közvetlen kommunikációs helyzetek ismérvei? 
9. Soroljon fel közvetett és közvetlen kommunikációs helyzeteket, illetve átmeneteket a 

kettő között! 
10. Milyen jellegzetes közlési csatornákat ismer? Jellemezze röviden a köztük lévő 

különbségeket! 
11. Jelöljön meg olyan közlésfajtákat, műfajokat, amelyek esetében  

- kötelező, ajánlott, lehetséges, lehetetlen, tilos, képtelenség a visszacsatolás;  
- a visszacsatolás csak fáziskéséssel valósul(hat) meg; 
- a visszacsatolás befolyásolja az eredeti közlemény szövegét; 
- a visszacsatolásnak az eredeti közlemény szövegére már semmilyen hatása nem lehet!  

12. Soroljon fel különböző típusú és mértékű kommunikációs zajokat! 
13. Olvassa el figyelmesen az 1. sz. szemelvényt! Keresse meg a szövegben a két szereplő 

nézőpontjának, valóságértelmezésének különbségeit! 
14. A kommunikációs helyzetek szereplőinek valóságértelmezései milyen viszonyban 

lehetnek egymással, illetve ennek milyen gyakorlati következményei alakulhatnak ki? 
(Illusztrációként használja az Amerikai szépség, a Mátrix vagy Az igazi Mao c. filmeket!)  

15. Mutasson be a hétköznapi életből olyan helyzeteket, amelyekben a valóság 
értelmezésének különbözőségei kisebb-nagyobb félreértéseket okoznak! 

16. A rendvédelmi munka mely területein kap különösen nagy jelentőséget a valóság, illetve a 
beszédpartnereknek a valóságról szóló – sokszor igencsak eltérő – tapasztalatai, 
benyomásai?  

17. A rendvédelmi hivatás művelői milyen kommunikációs nehézségekkel találják szemben 
magukat a valóságfeltáró munkájuk során (pl. nyomozati munka, kihallgatás közben stb.)?  
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2. A verbális kommunikáció 
 

„Szóból ért az ember.” 
 

 
A kommunikáció legalapvetőbb és kimondottan fajspecifikus (kizárólag az emberre jellemző) 
formája a verbális kommunikáció. A fogalmat a hétköznapi szóhasználat gyakran egybemossa 
a beszéddel, a szóbeliséggel. Tisztáznunk kell azonban, hogy a kettő nem ugyanaz. A verbális 
kommunikáció nyelvileg történő megformálást, szavakba öntött közlés jelent, s ez kétféle 
módon történhet: szóban és írásban. (A két csatorna különbségeivel jegyzetünk 2.3. sz. 
alfejezete részletesen foglalkozik.) 
 A verbális kommunikáció elsődlegességébe vetett hit és annak monopóliuma évezredek 
óta tart. Sokáig a kommunikáció modellje teljes egészében a beszéd volt, a kommunikáció fő 
eszközévé a nyelv vált, olyannyira, hogy a nem verbális kommunikációt – legfőképpen az 
európai kultúrákban – teljesen jelentéktelenné, másodlagossá tette. Csak a XX. században 
kezdtek felfigyelni ez utóbbiak fontosságára. A ma embere is úgy véli, elsősorban arra figyel, 
hogy mit mond, illetve hogy mit mondanak neki, s kevésbé arra, hogy mindez hogyan 
történik. A mit mondás lényegében tehát a verbális kommunikáció, az pedig, hogy mindez 
hogyan történik, a nem verbális kommunikáció.  
A nyelv használatához – a beszéd vagy az írás produkálásához és befogadásához egyaránt – 
feltétlenül szükséges a következő három tényező megléte: közlési szándék, tudatosság és 
egyezményes jelrendszer. Ha valaki nem ismeri ezt a jelrendszert, sem közlésre, sem 
megértésre nem képes. (A nem verbális kommunikáció működéséhez ugyanakkor ezek közül 
egyikre sincs szükség: a közlés és befogadás szándéktalan, nem tudatos, és nincs 
egyezményes jelrendszer sem.) (Vö.: Buda 1998: 82) 
 A verbális kommunikáció vizsgálata tehát magának a nyelvnek a vizsgálatát jelenti: 
annak eszközkészletét és szabályrendszerét kell feltárni és működését leírni. Jelen jegyzetben 
ezt teljes mértékben elvégezni természetesen nincs lehetőségünk, de szükség sincs rá. Ilyen 
vagy olyan mértékben és módon, de nagyrészt megtették ezt hallgatóink eddigi anyanyelvi 
tanulmányaik során. Amivel mi ebben a fejezetben hangsúlyozottan szeretnénk foglalkozni, 
azok az anyanyelvnek már bizonyos szintű ismeretére épülő, de azokon jóval túlmutató 
nyelvhasználati kérdések. Mégpedig elsősorban a verbális közlések (azaz a mit mondás) 
mikéntjére vonatkozó ismeretek, vagyis a következő alfejezetek fő tárgyául választott 
stilisztika fogalmába tartozó valamennyi jelenség.  
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2.1. A STÍLUS  
 
 
A stílus legegyszerűbben fogalmazva, s ahogy már mondtuk – a szín, az íz a kommunikáció 
során. Általánosan, azaz nem nyelvészeti kritériumok alapján azt is mondhatjuk, hogy a 
stíluson múlik minden, s azon az egész embert kell értenünk. Nemcsak a szavak 
megválogatását, a fogalmazás módját jelenti tehát a stílus, hanem egyfajta erőt is, amely ezek 
mögül sugárzik a vevő felé. Ez a megközelítés tulajdonképpen az ismert mondással – „a stílus 
maga az ember” – ért egyet. Eszerint a stílus olyan erő – kifejezőerő – lenne, vagyis olyan 
eszköz az ember kezében, amelynek körültekintő és értő használata felvértezi őt a 
kommunikációs helyzetekben? Netán tekintélyt, hatalmat ad? Válaszunk egyértelműen igen, s 
ennek bizonyítására irányul jelen fejezet minden egyes sora. 
 Ahhoz, hogy a stílus kommunikációban játszott szerepét egészen pontosan megértsük, 
elöljáróban idézzünk fel néhányat a szó mindenki által ismert egyéb jelentései közül. (Az 
összes felsorolására nem vállalkozunk. Akit érdekel, az választ kap, ha fellapozza pl. az új 
Világirodalmi Lexikon „stílus” címszavát, ahol Fónagy Iván 12 meghatározást mutat be. 
Fónagy 1992, 606–7.) A stílus szót szoktuk használni például általában valamilyen 
magatartásforma, viselkedésmód jellemzésére – ilyenkor a modor szóval helyettesíthetjük. 
Máskor a hangnem a megfelelőbb szinonima – ezen is azt értjük, hogy az adó milyen 
stílusban fordul, szól a vevőhöz. De stílusa – azaz módja, mikéntje – van az öltözködésnek, az 
autóvezetésnek, a járásnak, a zenélésnek, a táncnak stb. Ilyenkor a stílust az adott cselekvésre 
vagy a cselekvést végző személy(ek)re jellemző sajátságok összességeként lehetne 
meghatározni. (A stílus eredetileg palavesszőt jelentett, amelynek hegyes végével írtak a 
viasztáblára, tompa végével pedig időnként elsimították, kitörölték – mai szóval kiradírozták 
– a nem kívánt szövegrészt. Vagyis aki gyakran forgatta a stílusát, az jobban írt, jobb lett a 
szövegének minősége. Innen terjedt át aztán a jó stílusú – jó tollú – szerző kifejezésen át a 
stílus szó magának a szövegnek a minőségére. Magyarországon az első stilisztikával 
foglalkozó mű, amelyet Révai Miklós írt 1805-ben a következő címet viseli: Magyar szép toll. 
A ’toll’ a ’stílus’ szó eredeti jelentésében szerepel, azaz a cím mai szóhasználattal ennyit tesz: 
Szép magyar stílus.)  
 De hogy még jobban megpróbáljuk megértetni immár a nyelvi közlések stílusának 
mibenlétét, vegyük sorra röviden a különböző nyelvészeti definíciókat is.  
 Az igencsak sokféle megközelítés kézenfekvő oka, hogy a nyelvi stílus a kommunikáció 
során olyan gazdagon és összetetten jelenik meg, amely gazdagságot egyszerre nem mindenki 
volt képes vagy nem mindenki akarta megragadni. A különböző szerzőktől származó 
definíciók tehát természetes módon aszerint térnek el egymástól, hogy a nyelvi 
közleményeket milyen szempontból közelítik meg, még pontosabban fogalmazva: az adott 
szöveg vizsgálatához a kommunikációs modell mely tényezőjét használják kiindulópontként. 
Azt nézik, hogy az egyes tényezők változásai hogyan befolyásolják a közlés stílusát. Ezek 
alapján léteznek a stílusnak olyan értelmezései, amelyek azt közlésmódként; nyelvi elemek 
választásának és elrendezésének folyamataként; többletként; bizonyos nyelvi és stilisztikai 
normáknak való megfelelésként vagy azoktól való eltérésként; bizonyos nyelvi elemek 
gyakoriságaként vizsgálják, s persze az ezeknek megfelelő tulajdonságokat hangsúlyozzák. 
 A stílus nyelvészeti meghatározásának legkörültekintőbb, az összes addigi megközelítést 
magába foglaló változata Péter Mihálytól származik: „…a stílus a tág értelemben vett 
kontextusnak, azaz a kommunikációs helyzetnek megfelelő [adekvát] nyelvi változat. A jeladó 
szempontjából e megfelelés bizonyos nyelvi elemek kiválasztásában és összekapcsolásában 
valósul meg, a jelvevő számára a kontextusra vonatkozó járulékos információként [többlet] 
jelentkezik, magában a szövegben pedig bizonyos elemek előfordulási gyakoriságának, illetve 
valószínűségének más, hasonló kontextusú szövegek (illetve egy empirikusan megállapított 
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kontextuális norma) gyakorisági értékeihez viszonyított arányaiban. Ha viszont az adott 
szöveg gyakorisági értékeit egy kontextuálisan nem megfelelő szöveghez (…) hasonlítjuk, 
akkor a minősítés a deviáns stílusfelfogás (»eltérés«) alapján történik.” (Péter 1978, 223 – 
kiemelések tőlem.)    
 Ha a fenti hosszúnak tűnő meghatározást a kommunikációs modell tényezőinek 
egyenként megfeleltetjük, nagyon pontosan kirajzolódik a stílus természetrajza, és az 
egyáltalán nem tűnik többé bonyolultnak, hanem feltárul szép logikája.  
  
 
 
2.2. STILISZTIKAI ALAPFOGALMAK 
 
 
Az előzőek alapján immár egyértelmű, hogy a stilisztikai kérdésekkel való megismerkedés a 
hétköznapi és a szakmai kommunikációs helyzetekben való jobb eligazodást segíti. Ezt az 
ismerkedést az alapfogalmak elsajátítása – pontosabban az e fogalmak által jelölt jelenségek 
megértése – nélkül lehetetlen elkezdeni. Erre vállalkozik a következő alfejezet. 
 
 
Kommunikatív kompetencia – nyelvi kompetencia –  
stilisztikai kompetencia – adekvát stílus 
 
A kommunikációval kapcsolatos legalapvetőbb fogalmak egyike a kommunikatív 
kompetencia. Egészséges, ép beszédfejlődésű és normális körülmények között 
szocializálódott embert feltételezve e készség megléte természetes. Azt jelenti, hogy az 
életünk során előforduló emberi interakciókban képesek vagyunk teljes mértékben részt 
venni, azaz tudjuk, mit és hogyan kell tennünk és mondanunk annak érdekében, hogy 
szándékaink – a közlés által – megvalósuljanak, vagy hogy másokat ugyanilyen úton 
megértsünk. A kommunikatív kompetencia magában foglalja a verbális és nem verbális 
csatornákra vonatkozó eljárásmódok ismeretét és használatát egyaránt. (Például 
kommunikatív kompetencia szükséges ahhoz, hogy ha valaki megszólít minket egy 
buszmegállóban, és láthatóan valamit kérdez – még akkor is, ha nem értjük, mit, mert 
történetesen számunkra idegen nyelven beszél –, jelzéseit véve reagáljunk azokra, és ha 
tudunk, segítsünk neki, ha pedig nem tudunk, akkor valamilyen módon ezt adjuk tudtára.)  
 A kommunikatív kompetenciához szorosan kapcsolódik a nyelvi kompetencia, amely már 
kissé szűkebben a verbális közlésekre vonatkozó szabályok ismeretén, a bennük való 
jártasságon alapul. Olyan képességet jelent, amelynek segítségével – többnyire az anyanyelvi 
beszélő – képes ítéletet hozni az adott nyelven elhangzó kijelentések nyelvi-nyelvtani 
helyességéről. Erre – persze különböző szinten – minden beszélő képes, aki legalább egy 
nyelven anyanyelvi szinten beszél. (Ha valakinek több anyanyelve van, annak ez a 
kompetenciája minden anyanyelvén megvan.) Gondoljunk csak arra, amikor idegen 
anyanyelvűek akcentusát vagy ragozási, szóhasználati, mondatszerkesztési hibáit felismerjük, 
és – ha nem is hangosan, de legalább magunkban – automatikusan javítjuk. Ilyenkor a 
birtokunkban lévő nyelvi kompetenciát használjuk – többnyire ösztönösen. Ennek a 
tudatosítása, fejlesztése az egyik legfőbb kommunikációfejlesztési célkitűzés kell, hogy 
legyen. A nyelvi kompetencia magasabb szintjén áll például a felnőtt a gyermekhez képest, a 
nyelvtanár a diákhoz képest, vagy a színvonalas közszereplő vagy színész az átlagemberhez 
képest.    
 A harmadik – és témánk szempontjából most a legfontosabb – a stilisztikai kompetencia. 
Ez természetesen a kommunikatív kompetencia függvénye, nélküle nincs értelme stilisztikai 
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kompetenciáról beszélni. A stílus ugyanis csak kommunikáció során jelenik meg, a 
kommunikációt természetesen nagyon széles értelemben véve (azaz minden olyan jelenséget 
annak számítva, amely jelentést, üzenetet hordoz, amelynek jelzés értéke lehet vagy van). A 
szűkebb értelemben vett nyelvi kompetencia megléte azonban már csak akkor alapvető 
feltétel a stilisztikai kompetenciához, ha a stílust a nyelvi közlemények mikéntjeként értjük. 
Ha nem nyelvi jelrendszerrel kódolt üzenet – például egy táncelőadás, egy zenedarab vagy 
díszlet – stílusát, pontosabban az adott közlési helyzethez való illőségét (adekvátságát) 
kívánjuk megítélni, ahhoz nem kell nyelvi kompetencia. Ehhez „csupán” az adott közlési 
helyzettel szemben támasztott követelmények, normák ismeretére, a bennük való jártasságra, 
azaz egy más jellegű kompetenciára van szükség, amit persze egészen széles értelemben 
nyugodtan nevezhetnénk nyelvi kompetenciának. (Amennyiben persze jogosan beszélhetünk 
a zene vagy a tánc „nyelvéről”.) Ha a néző vagy a hallgató nem ismeri például a reneszánsz 
korstílus stílusjegyeit, nem tudja megítélni, hogy a színházban látott Shakespeare-dráma, 
például a Romeó és Júlia jelmezei és díszletei – stílusukban – odavalók-e. (Persze 
bonyolultabb a helyzet, ha mondjuk ugyanezen témának egy modern, a mai világba adaptált 
filmfeldolgozásáról beszélünk. Ám itt a felvonultatott stiláris eszköztártól (stíluselemektől) 
már nem a mű eredeti korának való megfelelést várjuk, hanem más normák lépnek 
működésbe, s az azok között való eligazodás lesz a néző ítéletének alapja.) A stilisztikai 
kompetencia bemutatása során egyúttal tehát az adekvát stílus, azaz az illő, mégpedig a 
mindenkori közlési helyzethez illő stílus fogalmát is megismertük. 
 
 
Stíluselem – stílusérték – stílusjegy – stílusárnyalat 
 
Az előző bekezdésben felidézett Shakespeare-példa okán előfordultak a stíluselem, a 
stílusjegy, illetve a korstílus kifejezések. Kapcsoljuk hát ezekhez hozzá a még fennmaradó 
három fogalom magyarázatát, a stílusértékét, a stílusárnyalatét és a stílusirányzatét, hiszen 
ezek a fogalmak egymásból jól megérthetőek.  
 Stíluselemnek minősíthető bármilyen közlési elem, szűkebb értelemben nyelvi elem, 
amely az adott szövegben szerepel. Ha többször is szerepel, lehetséges, hogy mindannyiszor 
azonos értékben áll, de az is előfordulhat, hogy egyszer-egyszer vagy mindig más és más 
értéket kap, mégpedig a szöveg egészétől vagy annak egy-egy másik elemének értékétől, vagy 
akár a kommunikáció egyéb tényezőitől (például a vevő személyétől, a csatorna minőségétől 
stb.) függően. A stílusérték fogalmát magyaráztuk az iménti mondatban, amely tehát a 
stíluselemek mindegyikének sajátja, mégpedig a felsoroltaktól függően állandóan változó, 
dinamikus és mindig relatív módon. A stílusérték lehet semleges (neutrális) vagy – ha egy 
képzeletbeli számegyenes mentén a nullától pozitív és negatív irányba helyezzük egymás 
mellé egy-egy szó szinonimáit, akkor az elhelyezkedésük iránya és helye szerint – kellemes, 
illetve kellemetlen, erős vagy gyenge, szép vagy csúnya stb. A stílusértéknek a következő 
tömör definícióját olvashatjuk Szathmári Istvántól: „A stílusérték az a gondolati, érzelmi-
hangulati, asszociációs tartalom, amely az illető elemnek, kifejezésnek, mondatnak stb. – a 
vele azonos fogalmi tartalmú, de semleges, illetve más stílusértékű párjához viszonyítva – a 
sajátja, mondhatnánk többlete, és amely alkalmas arra, hogy különböző hatást váltson ki.” 
(Szathmári 1994: 22)  
 A stílusjegy a stíluselemek tulajdonságát jelenti, mégpedig legtöbbször olyan 
jellegzetességét, amely alapján jól elkülöníthető más stílussajátságoktól, illetve amely alapján 
besorolható valamely nagyobb stilisztikai kategóriába, például műfajba, stílusrétegbe (lásd a 
továbbiakban), korstílusba, stílusirányzatba.  
 A stílusárnyalat viszont a fentiekkel ellentétben valamiféle állandósult stílusértéknek 
fogható föl: bizonyos szavak a gyakori, azonos vagy hasonló körülmények között való 
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használattól olyan jelentéstartalmat, hangulatot, azaz többletet kaptak más szinonimáikhoz 
képest, amely feljogosítja őket arra, hogy különböző szövegkörnyezetekben megjelenve is 
mindig ugyanazt a stílusértéket hordozzák. Ilyenek stílusárnyalatot fejeznek ki például a 
következő minősítések: familiáris, gúnyos, ironikus, durva, kedélyes, tréfás, fennkölt, 
bizalmas, fesztelen, vulgáris, hivatalos, patetikus; amelyekkel egyébként egy-egy nyelv 
értelmező szótáraiban gyakorta találkozhatunk. 
 
 
Korstílus és stílusirányzat 
 
A korstílus és a stílusirányzat fogalma mindenki számára valamelyest ismerősen hangzik, 
még ha nem tudná is megadni a pontos jelentésüket. Csak röviden ejtünk tehát szót róluk, 
elsősorban azért, hogy a stilisztika alapfogalmainak ismertetése teljes legyen, másodsorban 
pedig azért, mert a kettő egymásba mosása a hétköznapi szóhasználatban gyakorta előforduló 
hiba.  
 A korstílus egy-egy kultúrtörténeti korszak egymástól – elsősorban időben, ritkábban 
térben is – jól elhatárolható stílusjegyeinek összességéből tevődik össze. Többnyire 
mindegyik (vagy a legtöbb) művészeti ágban, a szellemi és kulturális élet minden területén 
megjelenik, egyfajta világszemlélettel, korszelemmel, ízlésvilággal, magatartásformával 
társul. A fogalom kizárólag és szorosan az európai kultúrtörténethez kötődik, annak 
ismeretében nyer jelentést és jelentőséget. Az egyes korstílusok egymást váltva, de nem 
minden átmenet nélkül követik egymást, jellegzetességeik minden művészeti ágban pontosan 
leírhatók, s e jegyek alapján egy-egy alkotásról viszonylag pontosan meg lehet mondani, hogy 
mely korstílushoz tartozik. Az egyes korszakokban élő és dolgozó alkotók egyéni stílusát 
alapvetően meghatározza az adott kor uralkodó stílusa; az attól való eltérés – időben előre 
vagy visszafelé – a korához képest „előremutató, haladó” vagy ellenkezőleg: az „elmaradott” 
jelző kimondását vonja maga után, akár már magától a kortárs közmegítéléstől is. (A 
felsorolás teljessége nélkül, csak a példa kedvéért említsük meg a reneszánszt, a barokkot, a 
klasszicizmust.) 
 A stílusirányzatok elkülönítésének szándéka szintén egyfajta osztályba sorolása, 
kategorizálása bizonyos stílusjegyek összességének, de eltérő módon. A stílusirányzatok 
éppen akkor jelennek meg, amikor az egymást évszázadokon keresztül váltó ún. egységes 
korstílusok ideje – az emberiség szellemtörténete alakulásának megfelelően – leáldozik (a 
XIX. század végén, a XX. század elején). A stílusirányzatok szintén világlátást, 
magatartásformát, szellemiséget és az ezek kifejezésére választott stiláris jegyek összességét 
takarják, de ezek sokkal szűkebb körben, adott esetben csupán egy-egy művészeti ágban, egy-
egy kultúrkörben vagy országban, esetleg még kisebb területen, vagy akár csak egyes szerzői 
körökben jelentkeznek. Tipikusan ilyen már a romantika, a realizmus, a naturalizmus, vagy az 
ún. avantgárd mozgalomhoz tartozó kisebb hatókörű, de mégis jelentős, korszakhatárokat 
jelző futurizmus, expresszionizmus vagy dadaizmus.  
 
 
Stílusréteg 
 
A végére hagytuk a stílusréteg fogalmát, amelynek részletes kifejtését a 3. fejezet tartalmazza 
majd. Egyelőre jegyezzünk meg róluk ennyit: a rendkívül nagy számú és változatos emberi 
közlésformák stílusbeli jellemzőit egybefogó, egymástól viszonylag jól elkülöníthető nagyobb 
csoportokat nevezzük stílusrétegeknek. Ezeket a legcélszerűbb lenne inkább stilisztikai 
lehetőségekként meghatároznunk, vagyis mintha azt mondanánk a hozzájuk mellékelt 
használati utasításban az adó számára: Ha ezt vagy azt, ilyen vagy olyan szándékkal, ilyen 
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vagy olyan célból, ennek vagy annak, ilyen vagy olyan körülmények között stb. (vö. ismét a 
kommunikáció tényezőit!) akarod közölni, akkor a következő stílusrétegek ilyen és ilyen 
írásbeli vagy szóbeli műfajai közül választhatsz. S itt következne a hat stílusréteg és a 
hozzájuk tartozó gazdag műfaji kínálatnak és ezek összes jellemzőinek részletező felsorolása.  
 Erre vállalkozik – természetesen a teljesség és tökéletesség igénye nélkül, megpróbálva 
mindvégig a rendvédelmi terület számára alapvetően szükséges tudnivalókat szem előtt tartani 
– a 3. fejezet. 
 
 
 
2.3. ÍRÁSBELISÉG ÉS SZÓBELISÉG 
 
 
Nagyon fontos, hogy mind szóbeli, mind írásbeli kommunikációnkra képesek legyünk 
tudatosan odafigyelni, és mindent megtenni annak érdekében, hogy megnyilvánulásaink 
minél pontosabbak, korrektebbek legyenek. Ehhez természetesen ismerni kell e két 
közlésformával szemben támasztott követelményeket és az ezek nyomán létrejövő közlések 
jellegzetességeit. Az ebben az alfejezetben közölt ismeretek ehhez nyújtanak segítséget. 
 A verbális, azaz nyelvileg, szavakkal megformált emberi közlések fizikai megjelenésük 
szerint alapvetően kétfélék lehetnek: szóbeliek és írásbeliek. Itt a kettő közötti alapvető 
eltéréseket szeretnénk bemutatni, pontosabban azt, hogy ezek az eltérések a két megjelenési 
formával szemben támasztott követelmények különbözőségéből fakadnak.  
 Tudjuk, hogy az emberiség történetében a szóbeliség az elsődleges. Az írás csak jóval 
később alakult ki, és lassan, fokozatosan terjedt el a különböző nyelveken beszélő közösségek 
között (a mai napig sem teljesen). Az írás történetét – éppen maradandósága okán – sokkal 
könnyebb nyomon követni. Ám az írásos szövegek vizsgálata kapcsán óhatatlanul 
szembetaláljuk magunkat azzal a problémával, hogy belőlük vajon mennyire hűen lehet 
következtetni a keletkezésükkel egyidejűleg használt szóbeliségre. Csak részben, s ez is éppen 
abból adódik, hogy alapvetően más a szóbeli és az írásbeli közlés működési mechanizmusa. 
Nézzük meg ezt egy kicsit közelebbről! 
 Induljunk ki abból a közhelyesnek tűnő, ám most számunkra mindennél fontosabb 
megállapításból, hogy a szó elszáll, az írás megmarad. Az egyik legfőbb különbség a két 
közlésfajta között éppen ebből a tényszerűségből ered. A szó múlékonyságának, illetve az írás 
maradandóságának ugyanis automatikusan egy sor speciális következménye lesz, amellyel az 
adó már a szövegalkotáskor pontosan tisztában van, s amelyek a szövegalkotás módját 
alapvetően befolyásolják. Nem kell távoli példát keresnünk ahhoz, hogy ezt világosan értsük. 
Gondoljunk csak arra, mit és hogyan fogalmaznánk meg egy nyári élményünkről akkor, ha 
közvetlen baráti beszélgetés során, vagy akkor, ha egy magánlevélben számolnánk be róla 
ugyanannak a személynek. (Nem is beszélve aztán mind a szóbeliség, mind az írásbeliség 
számos további műfajáról!) Ha tehát két, csak a közlés csatornájában (szóbeli vagy írásbeli) 
eltérő, a kommunikáció többi alapvető tényezője szempontjából azonban ugyanolyan 
(ugyanaz az adó, a vevő, az üzenet, a kód) szöveget megvizsgálunk, azt tapasztaljuk, hogy 
pusztán a csatorna minősége alapvetően megszabja a közlés módját, a stílust.  
 Az első meghatározó tényező tehát a múlékonyság–maradandóság kérdése. A 
múlékonyság ténye valamelyest felszabadítja a beszélőt: megvan az a sokszor jóleső érzése, 
hogy szavai egyszer hangzanak el, s azon nyomban el is szállnak, éppen ezért azoknak talán 
nincs akkora súlyuk, jelentőségük – kisebb a beszélő felelőssége, utólag úgysem lehet szó 
szerint felidézni szavait, illetve mindig lehet rajtuk változtatni. Éppen ezért lehet mind formai, 
mind tartalmi szempontból kisebb vagy nagyobb mértékben igénytelenebb, kevésbé szabatos, 
kevésbé gondosan formált, megszerkesztett, akár hibás is a szóban elhangzó szöveg. A 
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maradandóság ezzel szemben komolyabb formai és tartalmi igényeket támaszt a beszélővel 
szemben: amikor leírunk valamit, többnyire tisztában vagyunk (legalábbis kellene) azzal, 
hogy az utólag bármikor elővehető, felidézhető, ellenőrizhető, és ha már egyszer kiadtuk a 
kezünkből, azon bizony változtatni sem lehet. Éppen ezért többnyire törekszünk (legalábbis 
törekednünk kellene) minél igényesebben, szabatosabban fogalmazni, gondosan szerkeszteni, 
hibákat nem ejteni.  
 Itt kell megjegyeznünk, hogy amióta léteznek a modern kor kommunikációs vívmányai (a 
szóbeli közléseket is rögzíteni, azaz maradandóvá tenni képes hang- és képrögzítő eljárások; 
illetve az egyszer már lejegyzett szöveg gyors változtatását is lehetővé tevő elektronikus írás), 
azóta nem igaz többé „a szó elszáll, az írás megmarad” képlet. Ennek pedig előnye és 
hátránya is akad. Előnye például, ha ezáltal szóbeli megnyilvánulásainkban is 
felelősségteljesebben nyilatkozunk, nem mondunk akármit és akárhogyan. Hátránya viszont, 
hogy az írásbeli szövegalkotásunk során esetleg elkényelmesíthet bennünket az, hogy 
akárhányszor kijavíthatjuk művünket, mégpedig anélkül, hogy arról a vevőnek a 
végeredmény láttán bárminemű fogalma is lenne. Hasonlóképpen merném hátránynak 
nevezni a számítógépes szövegszerkesztő programok helyesírás-ellenőrzőjét, amelynek 
használatában annyira megbízunk, hogy ezáltal könnyen eljuthatunk helyesírási 
kompetenciánk jelentős csökkenéséhez, akár teljes elvesztéséhez is.  
 Természetesen az előző tényezővel szoros összefüggésben további két tényező is 
alapvetően meghatározza a szóbeliség és az írásbeliség közötti különbségeket, ez pedig az idő 
és a terjedelem, amelyek szorosan összefüggnek.  
 A szóbeli közlés, vagyis a szűkebb értelemben vett beszéd – még viszonylag lassú 
beszédtempó esetén is – rendkívül gyorsan zajlik. Ha belegondolunk, szinte követni sem 
nagyon tudjuk, hogyan is történik a nyelvi elemek kiválasztása és elrendezése. Ha valamilyen 
elem nem passzol mondandónkhoz, azonnal kicseréljük, keresünk helyette jobbat, 
változtatunk a szórenden, variálunk a hangsúlyviszonyokkal stb. (persze ha tudunk!). Mindez 
a pillanat tört része alatt zajlik, e folyamatot lelassítani, ebbe belelátni csak nehezen lehet. 
Nem is nagyon volna idő hosszabb válogatásra és elrendezésre, hiszen a közvetlen 
kommunikációs helyzetekre rendelkezésre álló idő, a befogadók igénybevételének lehetősége 
többnyire véges. Nem ennyire égető és sürgető kérdés ugyanez az írásbeli közlés során. 
(Kivéve persze, ha felvételit, vizsgadolgozatot, zárthelyit stb. írunk, amelyek ideje nagyon is 
megszabott. Ám az ilyen, csak meghatározott ideig írható szövegek viszonylag ritkák, illetve 
irányítottak, például kérdések által, amelyek úgy vannak kitalálva, hogy a megadott időbe 
beleférjen a válasz.) Íráskor – a beszédhez képest legalábbis mindenképpen – több, és ami 
még fontosabb, hogy kizárólag az adó által meghatározott és általa uralt, általa beosztott idő 
áll rendelkezésre a szöveg megalkotásához. (Itt is lehetnek persze sürgető tényezők: már 
nagyon késő van, nem látunk jól, gyorsan fel kéne adni a választ stb. Ezek azonban jobban 
kiküszöbölhetők, azaz általában megteremthető a kellő mennyiségű idő, legalábbis ha 
számunkra elég fontos a megírandó üzenet.)  
 A beszéd terjedelmét időben mérjük: a tanóra, az előadás, a kerekasztal-beszélgetés, de a 
magánbeszélgetés is csak meghatározott ideig tarthat. Abba kell tehát – lehetőleg 
maradéktalanul, azaz minél ügyesebben – belesűríteni mondandónkat. Az írásbeli 
szövegeknél – bár műfajtól függően természetesen vannak kisebb-nagyobb terjedelmi határok 
– a terjedelemmel szabadabban gazdálkodhatunk. Hacsak nem haikuban (japán háromsoros 
vers) epigrammában vagy szonettben kívánjuk megfogalmazni közlendőnket, amire a 
hétköznapi kommunikáció során ritkán van szükség, akkor bizonyos határok között mozogva 
kedvünkre írhatunk. Általában nem szabják meg, hogy egy magánlevél, egy jelentés, egy 
szakdolgozat pontosan hány sor vagy hány szó legyen. Kivételek persze itt is vannak. 
Tipikusan ilyen a távirat, az apróhirdetés vagy az sms. Ezek a terjedelmi korlátok azonban 
nagyon erősen meghatározzák a közlés stílusát.  
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 A szóbeli és írásbeli közlések között szintén alapvető különbségeket okoz a 
visszacsatolás kérdése. A szóbeliség általában közvetlennek, az írásbeliség pedig közvetett 
kommunikációs helyzetnek minősül: az egyiknél a vevő az adóval azonos időben és térben 
van jelen, a másikban pedig nem. (Vannak persze átmenetek is közvetett és közvetlen 
helyzetek között. Ilyen a telefonbeszélgetés, ahol az egyidejűség megvalósul, a térbeli 
együttlét nem, vagy például tanórán a padtársak levelezése, amikor viszont térben és időben is 
együtt vannak jelen, mégis közvetve kommunikálnak. Lásd erről részletesebben az 1. 
fejezetnek a vevőről szóló bekezdésében az apró betűs részt.) A közvetlenség általában sokkal 
inkább megengedi a visszacsatolásnak egyrészt a megtörténtét, másrészt pedig annak 
mielőbbi, már a közléssel egy időben való  bekövetkeztét. Vagyis: amikor személyesen 
beszélgetünk valakivel vagy előadást, szónoklatot hallgatunk, értekezleten veszünk részt vagy 
kihallgatunk valakit stb., akkor a beszélgetőpartnerek – akik az interakció során többnyire 
felváltva egyszer adók, másszor vevők – visszajelzéseiket azonnal és szinte automatikusan 
eljuttatják egymáshoz. A visszajelzéseket felfogó partner pedig általában azokra szintén 
reagál valahogyan, és vagy azoknak megfelelően vagy azokkal ellentétesen, de hatásukra 
módosítja is eredeti közleményének tartalmát, irányát, menetét, módját, stílusát, terjedelmét, 
tempóját stb. Ha beszélgetés közben a hallgató visszakérdez valamire, amit nem hallott vagy 
nem értett, akkor ezt érzékelve az adó valahogyan reagál rá: például megismétli szavait. De az 
is lehet, hogy a kérés szándékos figyelmen kívül hagyásával jelzi, hogy esze ágában sincs 
tekintetbe venni a vevő visszajelzéseit, sőt, ahelyett, hogy ismételne, még gyorsabbra veszi a 
beszédtempót. A vevő ezt észlelve egy újbóli kísérletet tesz, hogy rábírja az adót az ismétlésre 
– pl. ezt mondja: „Nem halottad, hogy arra kértelek, ismételd meg, amit mondtál?” –, majd 
amikor az adó még erre sem reagál, vagyis megint csak továbbmegy, a vevő a nem válaszolást 
tekinti reagálásnak. És így tovább. Szerencsésebb és pontosabb tehát úgy fogalmaznunk, hogy 
a közvetlen kommunikáció során a visszajelzés megtörténhet. Ez még akkor is így van, ha 
bizonyos helyzetekben mindennemű visszajelzést megtiltanak, hiszen a csend is jelzésértékű 
lehet, illetve szavak nélkül, nem verbális úton is lehetséges a visszacsatolás. A közvetett 
kommunikációs helyzetekben viszont 1. vagy egyáltalán nem történhet meg a visszacsatolás; 
2. vagy csak kisebb-nagyobb időbeli eltolódással érkezik el az adóhoz; 3. vagy annak 
egyáltalán semmiféle hatása nincs a közleményre, azon sem egyidejűleg, sem pedig utólag 
már nem módosít, azt legfeljebb már csak kiegészíteni van mód.  
 Különösen érdekes ebből a szempontból néhány gyakori, mindannyiunk által ismert 
hétköznapi közléshelyzetet megvizsgálni. Legyen köztük szóbeli és írásbeli egyaránt, lényeg, 
hogy mindegyik közvetett legyen. Szóbeli, de mégis közvetett kommunikációs helyzet 
például a televízióban vagy a rádióban felvételről folyó műsor, egy közlemény vagy egy 
hírösszefoglaló, vagy egy sajtótermékben megjelenő cikk stb. A készülék előtt ülő, az újságot 
olvasó ember a vevő, akihez az üzenet közvetve jut el. A hallottak, látottak, olvasottak 
nyomán természetesen tele van reakciókkal, sőt, visszajelzéseit ki is nyilvánítja, esetleg 
levelet ír a szerkesztőségbe, vagy betelefonál, s hangot ad tetszésének vagy felháborodásának. 
Visszajelzése tehát el is jut a feladóhoz, annak azonban az eredeti közleményre semmilyen 
hatása nincs. Legfeljebb annyit ér el vele, hogy egy későbbi időpontban reagálnak rá, például 
helyreigazítással, ha például egy alapvető tévedésre hívta fel a hírszerkesztő figyelmét. A 
visszacsatolás tehát csak kvázi jellegű: megtörténik, és úgy tűnik, mintha hatása is lenne, de 
ez csak korlátozottan, időben később történik meg, és az eredeti közleményt megváltoztatni 
már nem képes.   
 Hasonló a helyzet egy másik közvetett közlésformával, a levéllel. A feladó megír és 
elküld egy levelet a címzettnek például hétfőn, amelyben megfogalmazott gondolatai, 
véleményei akkor és ott abszolút aktuálisak. A levél (hagyományos postai úton) megérkezik 
kb. kedden-szerdán. Ekkor a címzett elolvassa a feladó hétfőn érvényes szavait, s tételezzük 
fel, hogy aznap válaszol is rájuk, mégpedig kifejezve egyet nem értését. Válaszlevele 
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pénteken jut vissza az eredeti feladó kezébe, aki addigra a hétfőihez képest – akár saját 
magától, akár a kapott válaszlevél nyomán – az eredeti, azaz hétfői véleményéhez képest már 
egészen másként vélekedik. A hétfőn írt levelét megváltoztatni már nem tudja, amit tehet, 
csupán annyi, hogy visszautalva az ott írtakra fogalmaz egy újat, s elküldi a címzettnek. Ám 
mire az új küldemény két nap múlva megérkezik, a feladó már megint másként látja a dolgok 
állását… És így tovább és így tovább. (Ne feledjük: példánkban szorgos, egymásra kíváncsi, 
egymás véleményét tisztelő levelezőpartnereket szerepeltettünk. Mi lenne, ha a 
kommunikációnak egyébként a hétköznapi életben szép számmal jelentkező zavarait – az 
időbeli késedelmeskedést, a rosszindulatot, a tények elferdítését stb. – is bekalkuláltuk volna!) 
Mennyivel egyszerűbb volna leülniük beszélgetni, és azonnali visszajelzéseik alapján 
megvitatniuk a dolgaikat, kicserélni-módosítgatni véleményeiket… Hát persze! Csakhogy az 
már egy másik közléshelyzet lenne, s tegyük hozzá, nem mindig van rá lehetőség, vagy nem 
mindig akarják a felek. Természetesen mindkét közléshelyzetnek megvannak a maga előnyei 
és hátrányai, amelyeket pontosan ismernünk kell ahhoz, hogy bennük eligazodjunk, 
biztonsággal mozogjunk, s mindegyiket lehetőség szerint pontosan arra és olyan módon 
használjuk, amire és ahogyan az való. 
 Érdekes elgondolkodni még azon a jelenségen is, amikor a szövegalkotás során az adó 
már előre számol a vevő esetlegesen jelentkező reakcióival: előre elképzeli, netán meg is 
fogalmazza azokat. Ilyeneket mond vagy ír: „Szinte látom, milyen képet vágsz majd, amikor 
ezeket a sorokat olvasod. Ugye most ülsz, mert olyat mondok, hogy attól biztosan elájulsz. 
Kérlek, nehogy félreértsd, amit mondani fogok.” Stb. Ezek a fordulatok mind-mind arról 
tanúskodnak, hogy a szövegalkotás során az adó eleve számít a vevő visszajelzéseire, azokat 
elképzeli, beszámítja a közlésébe, tehát törekszik figyelni a vevőre, esetleg megfelelni 
elvárásainak, azaz fenntartani, garantálni a köztük lévő kapcsolatot. Ennek elengedhetetlen 
feltétele a visszacsatolások – mint láttuk – sokszor különösen szövevényes rendszere, 
amelyek a szóbeli és írásbeli kommunikációs helyzetekben törvényszerűen, a két közlésfajta 
lényegéből adódóan működnek eltérő módon.   
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KÉRDÉSEK, FELADATOK, GYAKORLATOK 
 
 
1. Mi a verbális kommunikáció? 
2. Honnan ered a stílus szó? 
3. Mi a stílus? 
4. Milyen szerepük van a kommunikáció egyes tényezőinek a stílus alakításában? 
5. Határozza meg a következő fogalmakat! 

- kommunikatív kompetencia, nyelvi kompetencia, stilisztikai kompetencia 
- stíluselem, stílusjegy 
- stílusérték, stílusréteg, stílusárnyalat  
- adekvát stílus 
- korstílus – stílusirányzat 

6. Olvassa el a 2/1. sz. szemelvényben található idézetet! A stílusnak mely sajátságára hívja 
fel a figyelmet a szerző? 

7. Mik okozzák a legalapvetőbb különbségeket a szóbeli és az írásbeli közlési helyzetek 
között? 

8. Olvassa el figyelmesen a 2/2. sz. szemelvény szövegének a) és b) változatát! 
Felhasználásukkal mutassa be a szóbeli és írásbeli közlés különbségeit! 

9. Véleménye szerint a rendvédelmi dolgozóknak van-e, lehet-e más hivatás művelőihez 
képest sajátos, megkülönböztethető stílusuk? Ha igen, ez vajon természetes jelenség vagy 
kiküszöbölendő hiba? 

10. Véleménye szerint miért kívánatos, hogy egy rendőr, egy határrendész, egy bv-s, egy 
vámos rendelkezzen egyéni stílussal? 
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3. A stílusrétegek 
 

„A stílus maga az ember.” 
 
 
Az előző fejezetben már megismerkedtünk a legalapvetőbb stilisztikai fogalmakkal, amelyek 
közül most a stílusrétegek tárgyalására kerül sor. Közülük is részletesebben csupán azokkal 
kívánunk foglalkozni, amelyek a rendvédelmi munka végzése során a leginkább előfordulnak, 
s ily módon a hozzájuk tartozó legalapvetőbb műfajok ismerete a rendvédelemben dolgozók 
számára elengedhetetlen.  
 Ezek a stílusrétegek – mégpedig az előfordulási gyakoriságuk hozzávetőleges 
sorrendjében – a következők: hivatalos, társalgási, publicisztikai és tudományos. A 
fennmaradó két további stílusréteggel, a szónokival és a szépirodalmival csupán érintőlegesen 
foglalkozunk, mert ezek használata nem jellemző az e szakterületen dolgozók munkája során, 
felismerniük és érteniük viszont ezeket is kell. A többi stílusréteg gyakoriságának sorrendjét 
azért mondtuk csupán hozzávetőlegesnek, mert a mindennapi gyakorlatban, az egyes konkrét 
beszélőtől függően a sorrend természetesen változhat és változik is.  
 Ami egyértelmű, az a hivatalos stílus magabiztos „uralma” a többi fölött. Ezt a stílust 
minden rendvédelemben dolgozó a leggyakrabban, nap mint nap használja, valamennyi 
műfajával találkozik, azokat ismernie és nagyon sokat közülük – mégpedig munkájának 
eredményessége érdekében magas színvonalon – használnia is kell. A társalgási stílusréteg 
második helyezése is biztosnak látszik, hiszen valamennyi rendvédelemben dolgozó ember 
társas lény, s mint ilyen, élete során megszámlálhatatlanul sok interakciónak részese, s 
hétköznapi érintkezési formáinak zömét mégiscsak a társalgási stílusban történő 
megnyilatkozások teszik ki. Ez még a szűkebb értelemben vett szakmai élet színterein zajló 
interakciók esetében is igaz, legalábbis ha elfogadjuk, hogy az ilyen jellegű társas 
érintkezések stílusa nem mindig, sőt szinte sohasem kristálytisztán csak hivatalos jellegű. 
Többnyire belevegyül valami más stílus is, s ez legtöbbször a társalgási. Gondoljunk például 
egy kihallgatásra vagy egy munkaértekezletre, amely műfajokat alapvetően a hivatalos 
stílusréteghez soroljuk, ám egy-egy ilyen keretben elhangzó párbeszéd részletes elemzése 
során szükségszerűen számos társalgási elemet is találunk, s még akkor is annak kell őket 
minősítenünk, ha bennük a tisztán társalgás jellegű helyzetekétől például jóval kötöttebb, 
merevebb, szigorúbb udvariassági formulák működtetése kívánatos.  
 A stílusrétegek keveredése nem egyedi jelenség a kommunikációban, sőt, leginkább az 
járna közel a valósághoz, ha kijelentenénk, hogy az egyes műfaji jellemzők – legalábbis a 
funkcionális stílusok esetében, azaz nem számítva a szépirodalmi szövegeket – konkrét 
megjelenésük során legtöbbször valamilyen más stílusréteg jellemzőivel együtt, keveredve 
jelentkeznek. (Tipikus példája ennek egy szeminárium, amely alapvetően a tudományos 
stílusréteg egyik műfaja, de benne természetes módon nagy számban megjelennek a 
társalgási stílus jegyei, amennyiben beszélgetés formájában zajlik az óra; a szónoki stílus, 
amennyiben a tanár, de a többi résztvevő is érvekkel, ellenérvekkel meggyőzni, megnyerni 
akarja a másikat; s akár a szépirodalmi is, amennyiben az óra tárgya például az irodalom 
bármely alkotása. Egy másik ilyen összetett műfaj a kerekasztal-beszélgetés, amely 
alapvetően publicisztikai stílusú közlésformaként tartalmazza még a társalgási, a szónoki 
elemeket, illetve témájától függően társulhat hozzá a tudományos, a hivatalos vagy akár a 
szépirodalmi stílus is.) 
 Az általunk harmadik és negyedik helyre tett publicisztikai és tudományos stílus 
sorrendjére igaz leginkább a hozzávetőlegesség, vagyis hogy ezek használati gyakorisága a 
mindenkori adó személyétől függően változó. Van olyan munkakör – például egy 
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sajtóreferensé, szóvivőé –, akinek a munkája legnagyobb részét a publicisztikai stílusrétegek 
különböző műfajaiban való „közlekedés” teszi ki. (Természetesen ez sem tisztán jelenik meg, 
hiszen közben „társalog”, „hivataloskodik”, „tudományoskodik” vagy éppen „szónokol”.) 
Vagy ha olyan rendvédelmi szakemberre gondolunk, aki egyben főiskolai oktató is, és 
előadást tart, szemináriumot vezet, jegyzetet, tanulmányt vagy éppen tudományos fokozata 
megszerzése érdekében doktori disszertációt ír, szintén egyértelmű, hogy az ő szakmai 
életének leggyakoribb megnyilvánulási formái tudományos stílusban zajlanak. (Már tudjuk: 
itt sem tisztán a tudományos stílussal kell számolnunk, hanem a hozzá társuló hivatalos, 
társalgási és pl. az előadás esetében szónoki elemekkel is.)  
 Az átlagoshoz képest mindenképpen nagyobb teret kap a tudományos stílusréteg a 
főiskolai hallgatók életében is, akik dolgozatokat írnak, vizsgáznak, tankönyveket olvasnak, 
referátumokat tartanak, évfolyam- és szakdolgozatot, esetleg TDK-dolgozatot készítenek. De 
példaként vehetjük annak a helyszínelőnek vagy országos/megyei kapitánynak az esetét is, 
akit egy konkrét ügy kapcsán nyilatkozatra, interjúra, riportra kér fel a sajtó, a rádió vagy a 
televízió. Az ő szereplésük sikere mindenekelőtt a publicisztikai és a szónoki stílusréteg adott 
műfajaiban való jártasságtól függ.  
 Az imént felsorolt  példákkal bizonyí tani szerettük volna, hogy a 
különböző  stí lusrétegek és a hozzájuk tartozó műfajok alapvető  ismerete és a 
használatukban szerzett jártasság – mint láttuk, az egyes munkaterületeken 
különböző  mértékben és szinteken – mindenképpen elengedhetetlen a 
rendvédelemben dolgozók magas fokú szakmai felkészültségéhez. 
 
 

*** 
 
 
Ha a stílust, annak sokféleségét a színekkel gondoltuk legtalálóbban és legszebben jellemezni, 
akkor e hasonlat folytatásaként elképzelhetjük, hogy vajon milyen színűeknek festhetnénk le 
az egyes stílusrétegeket. Természetesen az egyes stílusrétegek legáltalánosabb vonásait 
kiemelve – és csak a játék, a szemléletesség kedvéért – rendelünk hozzájuk egy-egy 
legjellemzőbb színt. Tudnunk kell azonban, hogy magán az adott stílusrétegen belül a 
legjellemzőbbnek választott szín valamennyi árnyalata megtalálható – a legkellemesebbtől a 
legcsúnyábbig, a legfakóbbtól a legfényesebbig, a legtisztábbtól a legkevertebbig – mégpedig 
természetesen egyrészt az adott stílusréteg egyes műfajaitól, másrészt a közlésfolyamat többi 
tényezőjétől (adó, beszédhelyzet, csatorna, kód, üzenet stb.) függően. 
 Kezdjük a legszíntelenebb, legegyhangúbb hivatalos stílussal, amelynek színe 
mindenképpen a szürke lehetne. Persze az árnyalatok a legpongyolább, legrosszabb stílusú, 
nyelvi és stilisztikai hibáktól hemzsegő, magyartalan és érthetetlen hivatalos levél, használati 
utasítás vagy jelentés poros-fakó színtelenségétől az értesítések és szerződések vagy az 
intézkedés-foganatosítások egyenruha-szürkéjén keresztül az alkotmányok, törvények 
szövegének veretes-fémes csillogású ezüstjéig rendkívül sokfélék. 
 Következne – talán kékkel és árnyalataival – a tudományos stílus. Itt haladjunk a szebb 
szövegektől a kevésbé szépek felé: elegáns mélykék öltönyt viselne az akadémiai székfoglaló; 
azúrral, türkizzel és égszínkékkel lehetne megfesteni egy jól megírt tudományos 
ismeretterjesztő könyv, tanulmány vagy természetfilm portréját; vizeskék vagy már-már 
szürkébe hajló halványkék lehetne egy tehetségtelen tanuló szakdolgozata, felelete. 
 A szónokival folytathatnánk a sort, amely kaphatná akár a fehéret, akár a barnát, a bíbort, 
vagy a feketét: ókori szónokóriások tógája, középkori hitvitázó szerzetesek csuhája, főpapok 
díszes palástja, reformkori országgyűlési képviselőink díszmagyarja egyaránt jelképe lehetne 
ennek a stílusrétegnek.  
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 A társalgási, a publicisztikai és a szépirodalmi stílus megfestéséhez nem csupán egy-egy 
színt és azok árnyalatait, hanem a színek egész kavalkádját kellene használnunk, de más és 
más módon, arányban és elrendezésben.  
 A társalgási stílust – attól függően persze, hogy ki, kivel, hol, mikor és miről társalog 
(tehát földrajzilag, történelmileg, társadalmilag, kulturálisan stb. meghatározott 
illemszabályoktól erősen kötötten vagy lazábban) – színezhetnénk valamely nem túl harsány 
színnel, és feltétlenül szabályos-csíkosan mondjuk az angol királynő iskolalátogatását 
illusztrálandó; de összevissza fröcskölve-pacázhatnánk a rajzlapot, ha például egy színházi 
előcsarnok, egy forgalmas sétálóutca párbeszédforgácsait, netán galeribe verődött fiatalok 
szlengjét akarnánk ábrázolni.  
 A publicisztikához leginkább harsány színeket kellene használnunk. Rendkívül sok színt 
és formát igényelne a stílusréteg műfajgazdagságának felvonultatása, fantáziadús 
látványelemekkel, fotókkal, ábrákkal, montázsokkal dolgozhatnánk. Valóban minden szín 
szerepelhetne az egérszürke MTI-hírtől a mély bordó nekrológon vagy a szivárványszínű 
tárcán és glosszán keresztül a harsány reklámokig vagy a pár fekete vonalból álló 
karikatúrákig.  
 Talán nem igényel külön magyarázatot, hogy a szépirodalmi stílus megfestésével a 
legügyesebb mestert kellene megbíznunk. Ki más is tudna hófehér, makulátlan menyasszonyi 
vagy istennői ruhát adni a himnuszra vagy az ódára; szedett-vedett, ütött-kopott tarka 
madárijesztő jelmezt a groteszk egypercesre vagy fűzöld bársonyból hosszú szoknyát a 
tájleíró költeményre. És így tovább és így tovább…  
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3.1. A HIVATALOS STÍLUS 
 
 
Mint e fejezet bevezetőjében mondtuk, valamennyi stílusréteg közül a hivatalos az, amelyik a 
rendvédelmi munkavégzés során előforduló kommunikációs helyzetekben a leggyakrabban és 
legerőteljesebben jelen van. Nagyon sokszor ún. tiszta formában, azaz nem keveredve más 
stílusrétegekkel, de az sem ritka, hogy a társalgási, a publicisztikai, a tudományos vagy a 
szónoki stílusok jegyeit is magán hordozza. 
 A hivatalos stílus funkciója a tájékoztatás, a felhívás, a hivatalos szervek vagy közegek, 
az intézmények egymás közötti, illetve az állampolgárokkal történő hivatalos érintkezésének 
biztosítása. Ennek az érintkezésnek azért fontos mindenekelőtt a hivatalosságát hangsúlyozni, 
mert ezen a területen az emberek általában nem egyénként, hanem valamilyen hivatalos 
minőségükben vannak jelen, ami leginkább két jellegzetességben fejeződik ki. Az egyik a 
hivatalos stílusra minden más stílusrétegtől eltérően jellemző személytelenség, az erre való 
folytonos törekvés, amely nyelvileg is markánsan megjelenik. Kizárt például az érzelmileg, 
hangulatilag árnyalt nyelvi elemek használata; gyakori az általános, a határozatlan alany (pl. 
senki, mindenki, az emberek); a többes szám első, illetve az egyes szám harmadik személyű 
forma (pl. értesítjük; felhívjuk figyelmét; A Vízművek értesíti fogyasztóit…); valamint a 
funkcióigés szerkezet, a határozói igeneves alak, az ún. „terpeszkedő kifejezés” (az ügy 
elintézést nyert; az irat lezárva: 2001. május; az ünnepség megrendezésre kerül).  
 A másik, szintén a személytelenséget szolgáló egész eszköztárat azokban a megszólítási 
formulákban találhatjuk meg, amelyek a hivatalos érintkezési formákban használatosak. A 
„legenyhébb” esetben is Kovács János Úr vagy Kovács Jánosné Asszony, illetve Nagy Mária 
Kisasszony a megszólított, de még inkább Tisztelt Állampolgár!, Tisztelt Fogyasztó!, Tisztelt 
Adófizető!, Tisztelt Ügyintéző!, Tisztelt Ügyfelünk!, Tisztelt Hivatalvezető!, Tisztelt Professzor 
Úr!, Tisztelt Főigazgató Asszony!, és sorolhatnánk a változatokat aszerint, hogy épp melyik 
hivatal vagy intézmény milyen rangú és beosztású munkatársai vagy „páciensei” a 
megszólítottak.  
 Részben az előzőekben bemutatott személytelenséggel magyarázható, részben pedig 
általában a hivatalos érintkezés alkalmával megkívánt illem diktálja a hivatalos 
nyelvhasználatban az „önöző” (és nem a „magázó”, sem pedig a „tegező”!) nyelvi formák 
kizárólagosságát. Ez az írásbeli érintkezések során még akkor is gyakran így van, amikor 
pedig az egymással levelező felek a hétköznapi életben tegeződnek. Mindez a szorosan vett 
hivatalos érintkezés alkalmával működik csak ennyire mereven. Más a helyzet a kötetlenebb 
kollegiális társalgások, szakmai beszélgetések során. (Erről vö. még a társalgási stílusról a 
3.2. sz. alfejezetben írtakat!) 
 A hivatalos stílussal szembeni legfontosabb követelmények a pontosság, a világosság, az 
egyértelműség, valamint a tárgyilagosság, az objektivitás. Ez utóbbi megint a 
személytelenségből következik: nincs helye szubjektivitásnak, egyénieskedésnek. Egyforma 
bánásmód, pártatlanság kell(ene?), hogy jellemezze a hivatalos közéletet. A pontosság pedig a 
hivatalos érintkezés legfőbb céljának, az ügyek elintézésének a könnyítése érdekében fontos, 
azt kellene, hogy elősegítse. Rendkívüli jelentősége van egy-egy adatnak, ügyiratszámnak, 
hivatkozásnak stb., amelyek alapján az információk visszakereshetőek, ellenőrizhetőek. 
Ugyanehhez kapcsolódik a világos, követhető szövegtagolás, a szerkesztés gondossága, 
gondoljunk például a törvények formai követelményeire, vagy a hivatalos levelek 
meghatározott elrendezésére, kötelező elemeire. 
 Ám éppen ez a követelmény – a „mindent iktatni, bejegyezni, lefűzni” elve – teszi 
egyben nehézkessé, bürokratikussá, sokszor követhetetlenné, a nem ebben a közegben mozgó, 
e stílus használatában gyakorlatlan ember számára kiismerhetetlenné, elviselhetetlenné, 
riasztóvá a hivatalos érintkezést. A hétköznapi embernek szinte médiumokként funkcionáló 
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ügyintézőkre, hivatalnokokra van szüksége ahhoz, hogy egy-egy űrlapot, kérvényt, beadványt 
stb. megfelelően, hibátlanul vagy hiánytalanul kitöltsön. A médiumok legtöbbje pedig – 
tisztelet a kivételeknek, akiknek számát az e fejezetben írtakkal feltétlenül növelni szeretnénk 
– tudásának és ebből adódó hatalmának teljes és magabiztos birtokában lépten-nyomon 
kifejezi fölényét. Érzékelteti velünk, a „civillel, a kívülállóval”, hogy járatlanok, 
tájékozatlanok vagyunk, ellenben ő, „a hivatalos szerv”, mindent tud. Kellő(?) alázattal talán 
sikerül elérnünk, hogy hajlandó legyen a dolgát végezni, azaz segítségünkre lenni ügyes-bajos 
dolgaink elintézésében, eligazodni a hivatal útvesztőiben. Pedig alapvetően mégiscsak ő van 
miértünk, és nem fordítva.  
   A hivatalos stílus nyelvi, nyelvhasználati jellemzői – sajnos – a fent leírt funkciónak és 
működési mechanizmusnak tökéletes lenyomatai. Részben már soroltuk azokat a 
jellegzetességeket, amelyek szükségesek, sőt, nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy bizonyos 
kommunikációs helyzetek ne csak tartalmilag, de formailag is hivatalosak legyenek. Egyúttal 
azonban mindegyiküknél azt is jeleztük, melyek azok a tipikus hibák, túlzások, amelyek 
elkerülésével jobbá, működőképesebbé, talán nem túlzás azt mondanunk, hogy elviselhetőbbé 
tehető a hivatalos stílus. Nézzünk még néhány szóhasználati, mondatszerkesztési, stilisztikai 
jellegzetességet. Róluk szintén azzal az igénnyel ejtünk szót, hogy közülük mindig csak azzal 
és olyan mértékben éljen a hivatalos stílust használó, amennyire az feltétlenül szükséges!  
 A magyar hivatalos stílus legerősebben a latin és a német nyelv hatásait hordozza. 
Egyszerű kultúrtörténeti magyarázata van ennek: írásbeliségünk kezdetén a közéletben 
(politikában, hivatali életben, a kultúra, főleg a vallás terén) sokáig a latin nyelvűség 
uralkodott. Az első igazán komoly „kitörés” a biblia lefordítása volt (1541, Sylvester János). 
A latin mellett, majd később azt egyre inkább felváltva a német nyelv dominanciája 
következett. Az egész nyelvújítási mozgalom (élén Kazinczyval, Révaival, Verseghyvel) az 
ez ellen való kitartó küzdelem jegyében zajlik a XIX. század elején, és óriási eredménnyel 
zárul: 1844-ben hivatalossá lesz hazánkban a magyar nyelv. Ám innentől kezdve sem 
zökkenőmentes és tiszta a magyar nyelv ügye: sokáig kell még küzdeni (persze főleg a 
fejezetünk tárgyát képező hivatalos stílusban) a latinizmusokkal, germanizmusokkal, 
amelyeknek hatása a mai napig érezhető.  
 Aztán újabb „betolakodó” jött, amely nemcsak a nyelvművelők széles táborának ad – 
sajnos, a mai napig – sok munkát; sok bosszúságot, és ami a fontosabb: sok érthetetlenséget, 
nehézséget okoz a tiszta magyar nyelvet szerető és őrizni törekvő hétköznapi beszélőnek is. 
Az angol nyelv XX. századi, Magyarországon is erőteljesen megfigyelhető terjedéséről van 
szó, amely a hivatalos stíluson belül nem annyira a jogi, illetve a belőle szerteágazó hivatali 
nyelvhasználatban, hanem elsősorban a kereskedelem, az üzleti élet szintén a hivatalos 
stílusba sorolható érintkezési formáiban hódít. (Nem is beszélve aztán a publicisztikai 
stílusréteghez tartozó reklámokról; a társalgási stílusréteg műfajaiban mindenhol jelen lévő 
kultúráról, ezen belül is elsősorban a szórakoztatóiparról; illetve a tudományos stílusréteg 
által lefedhető modern tudomány és technika világában zajló egyre nagyobb mértékű 
térnyeréséről.) 
 A hivatalos stílus mondatszerkesztésére – minden érthetőségi törekvés ellenére – a 
bonyolultság, a nehézkesség, a terjedelmesség, sőt terjengősség jellemző. Megmutatkozik ez a 
feleslegesen hosszú, sokszorosan összetett vagy éppen a végtelenségig bővített egyszerű 
mondatokban; a sok elemű jelzős szerkezetekben; az egyszerű szavak helyett a terjengős 
kifejezések, szószerkezetek alkalmazásában; a hivatalos ízű kötőszavak, névutók 
használatában; az igei szerkezetekkel szemben a névszóiak túlsúlyában stb. Mindezekre intő 
példát a 3/2. sz. szemelvény szövegei szolgáltatnak.   
 A rendvédelem területén a hivatalos stílus erőteljes jelenléte adja a st ílus 
egyik gyakori és legnagyobb hibáját .  Arról van szó, amikor az egyén 
hétköznapi nyelvhasználatára, annak minden szegmensére 
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(szövegszerkesztésére, mondatalkotására, szóhasználatára,  modorára) a 
hivatalos stílus jegyei átterjednek, vagy még szemléletesebb kifejezéssel  
rátelepszenek. Vagyis – sajnos – a hivatalos stílus,  pontosabban a 
„hivataloskodás” fertőző  az e st ílust  nap mint nap használókra nézve. Ez ellen 
kizárólag tudatosan, akaratlagosan lehet védekezni. Szemléletes, bár az 
érintettek saját bevallása szerit sem szép és kívánatos példája ennek a 
büntetés-végrehajtásban dolgozók nyelvhasználata, amelynek jelentős részét  
teszi ki az ún. börtönszleng, a fogva tartottaknak elsősorban a 
szóhasználatából építkező  stílus. Természetesen a napi munkavégzésben, az 
elítéltekkel való érintkezés során ennek a rétegnyelvnek az ismerete és 
használata elengedhetetlen,  ám a büntetés-végrehajtásban dolgozónak meg 
kell  tudnia őrizni,  illetve el kell tudnia különíteni saját egyéni stílusát  ettől  a 
felszedett , szakmai ártalomként jelentkező  nyelvhasználattól.  
 A hivatalos stílus műfajait több csoportba lehet sorolni. A műfajok teljes listáját azonban 
nem ígérjük, összegyűjtése szinte úttörő jellegű munka. A felsorolás részben a stilisztikai 
szakirodalomban itt-ott fellelhető leírásokból, részben saját „gyűjtésből” ered. A rendőrségi 
munkában fellelhető műfajok listája részben a Rendőrségről szóló, 1994. évi XXXIV. törvény 
alapján készült, részben pedig gyakorló rendőrök szíves szóbeli közlései alapján. Az egyes 
műfajok definícióját nem adjuk meg. Egyrészt terjedelmi szempontok miatt, másrészt mert 
döntő többségüket a rendvédelem területén dolgozók vagy már ismerik, vagy más tantárgyak 
keretében (például rendőri alapismeretek, rendvédelmi alapkiképzés stb.) tárgyalják őket.
  
 A műfajok egyik csoportjába a jogi nyelv, illetve annak is egy speciális alkalmazási 
területe, a rendőri hivatalos nyelvhasználat tartozik. Jegyzetünk szempontjából természetesen 
ezek felsorolásával kezdjük, közülük is elsőként nézzük a szóbeli érintkezési formákat, 
(műfajokat):   

- kihallgatás; 
- utasítás; 
- parancs; 
- feljelentés; 
- jelentés; 
- munkaértekezlet; 
- a bizonyítás eszközei: tanúvallomás; helyszínelés; (helyszíni) szemle; 
- a rendőri intézkedés legkülönbözőbb típusai: 

- igazoltatás; 
- fokozott ellenőrzés;  
- ruházat, csomag és jármű átvizsgálása; 
- felvilágosítás kérése; 
- elfogás és előállítás; 
- elővezetés; 
- bűnmegelőzési ellenőrzés; 
- személy- és tárgykörözés elrendelése; 
- biztonsági intézkedés; 
- közbiztonsági őrizet; 
- intézkedés magánlakásban és közterületnek nem minősülő egyéb helyen; 
- műszeres ellenőrzés; 
- kép- és hangfelvétel készítése; 
- a helyszín biztosítása; 
- közlekedésrendészeti intézkedés; 
- személy- és létesítménybiztosítási intézkedés. 
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A jogi nyelv és a rendőri hivatalos nyelvhasználat írásbeli érintkezési formái (műfajai): 
 

- jogszabály (pl. törvény, rendelet);  
- az állami irányítás egyéb jogi eszközei (pl. normatív határozat, normatív utasítás); 
- végzés, ítélet; 
- felirat, leirat, átirat; 
- jelentés, hivatalos feljegyzés; 
- parancs; 
- utasítás; 
- hivatalos levél;  
- értesítés;  
- idézés;  
- jegyzőkönyv; 
- igazolás; 
- kereset; 
- körlevél;  
- engedély; 
- okmányok (igazolvány, engedély, jogosítvány stb.); 
- meghatalmazás; 
- felszólítás; 
- közlemény. 
 

A jogi és rendőri szakmai nyelvhasználaton kívül a hivatalos érintkezésnek persze más 
területeit is ismerjük. Az ezeknek megfelelő műfajokat is a hivatalos stílus műfajai közé 
sorolhatjuk. Ilyenek: 
 

- házirend; 
- napirend (valamilyen értekezleten, ülésen, gyűlésen); 
- használati utasítás; 
- műszaki leírás; 
- jótállás; 
- árcédula; 
- minőségi tanúsítvány; 
- felhívás; 
- értesítés; 
- felszólítás; 
- okmányok (anyakönyv, oklevél, bizonyítvány stb.); 
- meghívó. 
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3.2. A TÁRSALGÁSI STÍLUS 
 
 
A hétköznapi emberi érintkezés során a legszélesebb körben, azaz mindenki által használt és 
ismert stílusréteg a társalgási stílus. Ebből a tényből magától értetődően következhetne, hogy 
erről tudunk a legtöbbet, ezt a legegyszerűbb jellemezni, bemutatni. Ez részben így van, 
hiszen erről a stílusrétegről minden embernek egyúttal aktív élménye is van, míg az összes 
többi stílusrétegről ugyanez nem mondható el. Még az sem biztos, hogy a többi stílusréteg 
mindegyikét passzívan (itt értsd: vevőként) ismeri mindenki, nem is beszélve arról, hogy 
alkalmazni, azaz az adott stílusban szöveget produkálni már jóval kevesebben szoktak, illetve 
tudnak is. (A mai modern, hatalmas információáradattal ránk zúduló világban az egyes 
stílusrétegeknek még a passzív ismerete alól is egyre nehezebb kivételt találni. Példaként a 
civilizációtól elzárt törzseket említhetjük, akik nem ismerik a tudományos, a hivatalos és a 
publicisztikai stílust; a gyerekeket, akik csak későbbi életkorban találkoznak a tudományos és 
a hivatalos stílussal. Illetve olyan embereket lehetne itt felsorolni, akiknek életében egyik 
vagy másik stílusréteg csak rendkívül csekély mértékben van jelen. Leginkább egy olyan 
másik emberrel szembeállítva válik ez feltűnővé, aki viszont egyik vagy másik stílusrétegben 
él, az a természetes, mindennapi közege. Például egy világtól elvonult embert, akinek nincs 
tévéje, rádiója, s újságot sem olvas – az egyik oldalon, míg egy írót, egy újságírót, egy 
politikust, egy tudóst, egy rendőrt – a másik oldalon, akik életének, tevékenységének viszont 
meghatározó részét teszi ki a szépirodalmi, a publicisztikai, a szónoki, a tudományos, illetve a 
hivatalos stílus.  
 Hiába használja azonban mindenki a társalgási stílust, leírása, megragadása valami miatt 
mégis sokkal nehezebb, mint bármely más stílusrétegé. Vajon mi lehet ennek az oka? Talán 
az egyszerisége, a megismételhetetlensége, az alkalmisága, a spontaneitása. Még pontosabban 
az a tulajdonsága, hogy a társalgási stílusban elhangzó közlések, szövegek eleve annak 
tudatában születnek, hogy egyszeriek és megismételhetetlenek lesznek. Amikor ugyanis 
társalgás, beszélgetés során kimondjuk a szavakat, tudjuk, hogy elszállnak. Nem szánjuk őket 
rögzítésre, maradandóságra. Mihelyt ugyanis ezt tesszük, megszűnik, mondhatni meghal a 
társalgási stílus lényege. Ezt leglátványosabban úgy lehet megmutatni, ha 1. felveszünk egy 
hétköznapi párbeszédet rejtett mikrofonnal, illetve 2. megkérjük a kiszemelt szereplőket, hogy 
beszélgessenek kötetlenül, mert párbeszédjüket fel szeretnénk venni, megvizsgálandó a 
társalgási stílus sajátosságait. Előre sejthető a különbség, ami végzetes arra a szándékunkra 
nézve, hogy a társalgási stílus lényegéről ez utóbbi esetben bármit is megtudjunk. Az előre 
bejelentett párbeszéd-rögzítés során éppen azokat a jellegzetességeket nem tudjuk 
megfigyelni, amelyeket szeretnénk. A szöveg minden bizonnyal mesterkélt lesz, de 
valószínűleg akadozó, zavart, őszintétlen is, ami alkalmatlan a spontán emberi 
beszélgetésekről szóló tanulságok levonására. Pontosabban egy tanulságot kapunk belőle: azt, 
hogy a társalgási stílus mitől is lesz sajátos. Karinthy Frigyes így ír erről a sajátosságról: 
„Eleven ember szájából eleven szót akarok hallani – azt az egyetlent, amit az egyetlen, soha 
nem létezett, soha vissza nem térő együttállása, konstellációja a véletlen körülményeknek 
megkíván, mikor ennek a pillanatnak az embere ezzel az élménnyel kerül össze.”  
 A társalgási stílus valamennyi stílusréteg közül a legkötetlenebb, legszabadabb. 
Bizonyítja ezt például végtelen számú kapcsolódási, keveredési lehetősége a többi 
stílusréteggel, illetve fogékonysága az azokból származó elemek befogadására a nyelvi 
eszköztár minden szintjén. A kötetlenség persze nem jelenti azt, hogy a társalgási stílusban 
mindent szabad. Itt is vannak bizonyos szabályok, használati normák, amelyeket be kell 
tartani ahhoz, hogy a stílusréteg funkcióját beölthesse, méghozzá amennyire lehet jól és 
zökkenőmentesen. A betartandó normák egy része alapvető emberi együttélési, talán nem 
túlzás azt mondani, hogy etikai norma. Ehhez kapcsolódnak az emberi viselkedést, érintkezést 
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szabályozó többnyire íratlan, ritkábban írott, a hagyományok, az egyes kultúrák, közösségek 
által meghatározott normák, amelyeket az etikett összefoglaló név fed le. Ezen belül 
elkülöníthetőek a kifejezetten kommunikációs – azaz mind verbális, mind pedig nem verbális 
– szokások, illemtani tudni- és betartanivalók. Nemcsak az illemmel kapcsolatosan 
leggyakrabban emlegetett megszólítások és köszönési formák tartoznak ide, hanem tágabban 
mindenféle nyelvi-stilisztikai, például szóhasználati kérdés, és természetesen a nem verbális 
kommunikáció minden területének számos finomsága. Sokszor közösségenként, kultúránként, 
nemenként, társadalmi csoportonként, foglalkozásonként stb. erősen eltérő normák szabják 
meg, hogy a beszélgetés folyamán kire mennyit tekinthetünk, milyen testrészét érinthetjük 
meg, milyen közel helyezkedhetünk el hozzá, kire mosolyoghatunk, kivel suttoghatunk stb. E 
normák betartása vagy megszegése a szó szoros értelmében büntetést, szankciót nem von 
maga után, de komoly zavart okozhat az érintkezésben, amelyek akár tartósan is 
fennállhatnak, sőt, akár teljesen meg is gátolhatják az érintettek közötti további vagy későbbi 
kommunikációt.  
 A nyelvi etikett egyik legismertebb kérdése, sokak számára problémája is egyben a 
megszólítások formái, legfőképpen a tegeződés-magázódás. (Tegyük hozzá, hogy ez 
természetesen csak az azokon a nyelveken beszélőket érinti, amely nyelvekben ez a két 
megszólítási forma grammatikailag is elkülönül.) Ismerős a tegeződés–magázódás jelensége a 
rendvédelemben dolgozók számára is. Íratlan szabály, hogy az azonos neműek között szinte 
kötelező, az ellenkező neműeknél viszont megállapodás kérdése a tegeződés. A bonyolultabb 
esetekben, amilyen például a jelentős kor- vagy rangkülönbség, általában az illemnek 
megfelelően az idősebb vagy a magasabb rangú fél a kezdeményező, a mérvadó. Még 
manapság is gyakran működik az ún. „csendőrpertu”, ami azt jelenti, hogy a korban-rangban 
feljebb álló fél tegezi ugyan a fiatalabbat vagy az alacsonyabb rangút, annak azonban nem 
szabad visszategeznie őt. A kommunikációs egyenrangúságot, partnerséget szorgalmazó 
felfogás szerint ez – legalábbis ha a tekintély, a hatalom ilyen úton is kívánt fitogtatása áll a 
hátterében – igencsak kifogásolható. Nem úgy az a kedves, udvarias formula, amikor a 
jelentősen idősebb kolléga, mester, tanár stb. tegeződést ajánl a fiatalabbnak, aki úgymond 
félmegoldással élve tegezi ugyan a kezdeményezőt, de a köszönéskor, megszólításkor a neve 
után teszi a bácsi, a bátyám vagy a néni szót. Ezek azonban már a társalgásnak a személyes 
kapcsolatok jellegétől és a partnerek stílusától függő olyan finomságai, amelyekre általános 
szabályokat nehéz lenne megfogalmaznunk. 
 Időnként félreértés, kellemetlen helyzet is adódhat a tegeződés-magázódás 
tisztázatlanságából, főleg olyankor, amikor az egyik fél lényegesen nagyobb jelentőséget 
tulajdonít akár az egyik, akár a másik formula használatának, mint a beszédpartner. 
Megtörténhet, hogy az a közeg, ahol valaki a maga számára teljesen automatikusan és minden 
sértő vagy távolságtartó szándék nélkül választja a magázódást, ezt zokon veszi. 
 A magázódással kapcsolatban felmerül még egy – itt nemcsak a teljesség, hanem az ezzel 
kapcsolatos félreértések, tévhitek eloszlatása kedvéért is említendő – kérdés. Gyakran halljuk, 
hogy sokan a Maga, illetve az Ön megszólítás között nagyon jelentős, sőt kifejezetten erős 
stilisztikai különbséget éreznek. Le kell szögeznünk, hogy sohasem önmagában e két 
megszólító formula használata vált ki bármiféle stilisztikai hatást, hanem ennél jóval 
összetettebb a kérdés. Általában az egyiket udvariasabbnak, finomabbnak tartják (az Ön-t), a 
másikat viszont hétköznapibbnak, durvábbnak, sőt közönségesebbnek (a Magá-t). 
Ugyanakkor meg az Ön távolságtartóbb, hidegebb, ridegebb, a Maga viszont közvetlenebb, 
kedvesebb is tud lenni. Hogyan lehetséges ez? Minden attól függ, hogy a különböző 
formulákat használó beszélgető felek egymással milyen viszonyban vannak, sőt, milyen 
aktuális beszédhelyzetben, esetleg kik előtt, miről társalognak. Nem is beszélve arról, hogy a 
megszólítások – ahogyan a többi nyelvi elem is – soha nem önmagukban állnak, hanem 
valamilyen szöveg részeként, ahol a szöveg egészétől, a többi stíluselemtől kapják meg adott, 
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aktuális stílusértéküket. És akkor még nem említettük a verbális közlést kísérő nem verbális 
jelzéseket, amelyek még egyértelműbbé teszik a megszólítások tartalmát, értékét. Lehet 
valakit nagyon udvariasan és tisztelettel tegezni, és viszont: lehet nagyon sértőn, durván, 
távolságtartóan, hidegen magázni vagy önözni. Ne féljünk tehát – sem a hétköznapi, sem a 
viszonylag kötetlenebb, de azért szakmai érintkezés során sem – a megszólítások változatos 
formáitól. Itt is, mint mindig, nem győzzük azonban az adekvátságot, a kommunikáció 
valamennyi tényezőjéhez való illőséget hangsúlyozni. 
 A társalgási stílus használatát, a benne való „közlekedést” az ember szinte már a 
beszédtanulás előtti időszaktól kezdve, s aztán élete folyamán mindvégig tanulja, többnyire 
nem tudatosan, hanem az őt érő – akár közvetlen, akár közvetett – kommunikációs élményei 
révén. Ebben a folyamatban egyrészt rengeteget jelentenek a passzív beszédélményeink: az, 
hogy hogyan beszél a környezetünk, főleg az, amelyben a legtöbb időt eltöltjük. Az ezekben a 
beszélői közösségekben elfogadott normák és a rajtuk alapuló nyelvhasználati 
jellegzetességek öntudatlanul is nagyon mélyen, erősen hatnak ránk, s nehéz a hatásuk alól 
kibújni, főleg akkor, ha ez a hatás negatívnak, de legalábbis egy másik közösségben nem 
elfogadottnak, sőt egyenesen nemkívánatosnak minősül. Ha az adott közösség nyelvhasználati 
normáit mi magunk is elfogadtuk, s be is tartjuk, azaz saját nyelvhasználatunkban, 
stílusunkban – azaz az aktív beszédcselekményeink során is – érvényesítjük, nagyon nehéz 
rajtuk változtatni.  
 A továbbiakban a társalgási stílus nyelvi, nyelvhasználati jellegzetességei közül – a 
teljesség igénye nélkül – kiemeljük az általunk legfontosabbnak tartottakat. Természetesen 
mindezt azzal a céllal is, hogy a velük kapcsolatos már meglévő ismereteket felfrissítsük, 
kiegészítsük, illetve néhány téveszmét eloszlassunk.  
  A szóhasználatra az emberi beszélgetések végtelenül gazdag és színes tematikájának 
megfelelő szókészleti gazdagság, változatosság, árnyaltság jellemző. Ennek a stílusrétegnek – 
ellentétben például a hivatalos vagy a tudományos (szakmai) stílussal, ugyanakkor viszont 
hasonlóan a szépirodalmi vagy a publicisztikai stílushoz – nincs speciális szókincse. Szorosan 
a szavak, a szókincs mellett érdemes néhány megjegyzést tenni az azok összefűzését végző 
mondatszerkesztésről. Egyrészt ennek minden más stílusrétegtől eltérő azon sajátságát kell 
kiemelni, amely a mondatok szerkezetét jellemzi. A társalgási stílusban szabad hiányos, 
tagolatlan mondatokat alkotni, egyszavas válaszokat adni, persze csak akkor, ha ennek 
funkciója van, s nem megy a megértés rovására. A funkciótlan hiányosság, a félreértést okozó 
rosszul szerkesztettség, a pongyolaság vagy éppen a túlbonyolítottság súlyos hiba a 
társalgásban is. 
 Mivel a beszéd során a közvetlen kommunikáció adta nem verbális kifejezési lehetőségek 
nagy mértékben segítik a hiányos szerkezetek megértését, sőt akár az el nem hangzó, azaz 
nem verbalizált üzenetek vételét is, teljesen természetes az elliptikus (kihagyásos) szerkesztés. 
A beszédelőzményekből ismert elemeket a beszélő nem ismételi el folyton, erre int őt 
egyrészt a nyelvi gazdaságosság, másrészt annak feltételezése, esetenként biztos tudása, hogy 
azokat a hallgató ugyanannyira vagy legalább részben ismeri. Ha meg nem így van, az az 
interakció során számos visszajelzésből úgyis kiderül, például a vevő visszakérdez, értetlenül 
néz, nem válaszol stb.. 
 A közvetlen emberi beszélgetések alkalmával jutnak a legnagyobb szerephez, s kapnak 
bőséges, gazdag, árnyalt kifejezési lehetőséget az érzelmek. Ennek nyelvi és nem nyelvi 
eszköztára szinte korlátlan. A nyelvi érzelemkifejezés (az expresszivitás) jelen van a 
mondatok modalitásában (felkiáltó, óhajtó, felszólító és kérdő mondatok); a szinonimák közül 
a legodaillőbb jelentésű és hangulatú szó kiválasztásában; szervetlen mondatrészek 
beépítésében (például a megszólítások formái); az indulatszók, a módosítószók nagy 
számában; a legfinomabb jelentésbeli árnyalatok kifejezésére is alkalmas szórend 
kialakításában; stb. A nem nyelvi eszköztárból az összes nem verbális lehetőséget itt is 
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felsorolhatnánk. Mégis, közülük most a vokális csatornát, a nyelv zenei eszközeit (elsősorban 
a hanglejtést, hangsúlyt, hangszínt, hangerőt) azért emeljük ki, mert ezek kötődnek 
legszorosabban a nyelvi jelrendszerhez. Általuk öltenek ugyanis testet, formát a szavak, s 
lesznek élővé, elevenné, abban az értelemben is, ahogyan Karinthy értette. (Szorosan ehhez a 
témához kapcsolódik az artikuláció, a kiejtés kérdése is, amelyről azonban a kommunikáció 
fejlesztéséről szóló 5. fejezetben lesz szó.) 
 Szintén a társalgási stílussal, azon belül is kifejezetten az egyéni szóhasználattal 
kapcsolatosan gyakran előforduló fogalmak a nyelvi panel, a közhely, a töltelékelem, a 
szójárás. Velük kapcsolatban él a legtöbb tévhit a közfelfogásban. Amellett, hogy 
természetesen az e fogalmak által takart jelenségek feltűnő gyakorisága mindenképpen hibája, 
elítélendő jegye az egyéni stílusnak, azt is el kell róluk mondanunk, hogy létezésük és 
egészséges mértékű, arányú, adekvát használatuk nélkül elképzelhetetlen volna a hétköznapi 
társalgás.  
 A nyelvi panelek csupán bizonyos típusú nyelvi szerkezetek, amelyeket vagy készen, 
változtatás nélkül használunk fel a beszéd során, vagy mintájukra hozunk létre hasonlóakat. 
(Ilyenek például: ismert és elismert alakja valaminek; végül, de nem utolsósorban; az a 
véleményem; véleményem szerint; nem akarlak kiábrándítani, de…; nem megmondtam, 
hogy… stb.)  
 A közhelyek közismert, az általános emberi tapasztalás, megfigyelés alapján levont 
tanulságfélék, kijelentések, amelyek nem olyan szigorú, merev formában rögzültek és 
terjednek, mint a bölcsességek, a szólás-mondások vagy a közmondások, mégis viszonylag 
állandó formulák. Használatuk bizonyos helyzetekben teljesen odaillő, szemléletes, kifejező, 
találó, szellemes stb. Stílushibává akkor válik, ha valakinek a beszéde csak ezekből épül, saját 
gondolatai, megfigyelései nincsenek, vagy képtelen ezek önálló, egyéni, eredeti kifejezésére.  
 A töltelékelemek – ahogyan elnevezésük is jól mutatja – a beszéd ún. üresjáratainak, a 
szavak közti kisebb-nagyobb szüneteknek a kitöltésére szolgálnak. Okuk többnyire a csendtől 
mint nem informatív közlésrésztől való tartózkodás: a beszélő mintha attól félne, hogy az 
átlagosnál hosszabb szünetek lassúbb gondolkodását, esetleges kommunikációs zavarát 
leplezik le. A csendtől tartva tehát látványosan, azaz szavakkal tölti ki azt, csakhogy 
ugyanolyan kevéssé informatív, „látszatszavakkal” (töltelékelemekkel), ami azonban legalább 
annyira, ha nem még pontosabban és hitelesebben informálja a hallgatót: éppen a zavar, a 
szünetektől való félelem olvasható ki belőle. Vannak aztán olyan töltelékelemek is, amelyek 
használata divatosak; egy adott közösséghez tartozásnak a jelei, egy felvett, rossz szokás 
eredményei, vagy valódi szorongás, stressz áll a hátterükben. A töltelékelemek nyelvi 
realizációjuk szerint nagyon sokfélék lehetnek. Lehet egyetlen hang szavak közötti gyakori 
ejtése (ilyen például az „ööö”-zés). Lehetnek folyton és főleg funkciótlanul ismételgetett 
szavak, többnyire a mondat szerkezetébe csak szervetlenül beépülő, azaz nem 
mondatrészértékű szavak, például módosítószók, indulatszavak, nem valódi megszólítások, 
trágár kifejezések (tulajdonképpen, valójában, egyébként, kvázi, no, te, figyelj, érted, kérem 
szépen, b…d meg, cse…d meg stb.). De töltelékelemeknek minősülnek egyes sűrűn ismétlődő 
nem verbális megnyilvánulások is, amelyeknek ugyanolyan csendet – azaz nem verbális 
jelzésszünetet – áthidaló szerepük van, mint a verbális közlés során a töltelékszavaknak. 
(Ilyen például, amikor valaki csettintget az ujjaival; vakarássza a fejét, az orra hegyéhez 
támasztja mutatóujját stb.) Töltelékelemeket valamilyen mértékben mindenki használ. 
Stílushibává akkor válnak, ha nagyon egyediek, vagy olyan feltűnőek és gyakoriak a beszéd 
során, hogy már-már a megértést korlátozzák, illetve jelentős mértékben elterelik a figyelmet 
a közlés tartalmáról. (Ez bizony az az eset, amikor a hallgatóság elkezdi strigulázni, hányszor 
hangzik el az előadó szájából egy óra alatt mondjuk a tulajdonképpen szó.) 
 A szójárás annyiban hasonló, mint a töltelékszó, hogy itt is bizonyos szavak ismétlése, 
gyakori használata történik. Elkülönítésére mégis azért van szükség, mert ez esetben a beszélő 
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által feltűnően gyakran használt szavaknak valamilyen kimutatható tartalmi, stilisztikai 
funkciójuk van. Mindenkinek megvan a maga szavajárása, ami – szintén egészséges mértékű 
használatot feltételezve – az egyéni stílus jelzése, az illető stilisztikai ismertetőjegye, tehát 
mint ilyen önmagában semmiképpen nem elítélendő. Kerülendő viszont akkor, ha ez a vevőt 
olyannyira zavarja, hogy ezt kifejezi, például miatta negatív megítélés, nevetség, gúny 
tárgyává teszi a beszélőt. Saját szójárásunkat kis utánagondolással többnyire magunk is 
felismerjük. Ha a gyakran mondogatott szavaink között van olyan, amelyet már magunk is 
ununk, érdemes elhagyni, mert ezzel talán a bennünket hallgatók még inkább így vannak. A 
szójáráshoz hasonló jelenség a nem verbális eszköztárunkban is van: mindenki rendelkezik 
csak rá, vagy rá az átlagosnál jobban jellemző gesztusokkal, mozdulatokkal, járással, 
arckifejezéssel, hangszínnel stb., amelyek felismerése s főleg megváltoztatása még nehezebb. 
Érdemes ezekkel is foglalkozni, hiszen fontos részei a beszélő befogadóra tett összhatásának. 
(Vö. a nem verbális kommunikációról szóló 4. fejezet ide vonatkozó adalékaival!) 
 A nyelvi igénytelenséget, durvaságot, trágárságot a társalgási stílus kapcsán sajnos nem 
lehet említés nélkül hagyni, de engedtessék meg, hogy annál több időt és teret, minthogy 
kifejezzük velük kapcsolatos elítélésünket, ne szenteljünk nekik. (Más összefüggésben 
egyébként e jelenségről szintén volt már és lesz is még szó jegyzetünkben. Vö. a 3.1. 
alfejezetben a börtönszlengről szóló részt, illetve az 5.7. sz. alfejezetet!) 
 A fentiekből is láthattuk, hogy e stílusréteg egyes szintjei igen változatos képet mutatnak, 
kezdve a szellemes, tudatosan formált, művelt, igényes beszélgetéstől, a kész elemekből 
építkező, jellegtelen, néhány szavas párbeszéden át a mindennapi érintkezésben sokszor 
elhangzó igénytelen, akár durva, trágár szóváltásokig, veszekedésekig. Az ezeket 
hozzávetőlegesen lefedő közléshelyzetek ennek megfelelően szintén sokfélék. Nem maradt 
más hátra, mint hogy felsoroljuk őket. 
 
A társalgási stílusréteg szóbeli műfajai: 
 

- beszélgetés; 
- telefonbeszélgetés; 
- vita; 
- veszekedés; 
- monológ; 
- szóbeli üzenet; 
- telefonos üzenet. 

Írásbeliek: 
- magánlevél; 
- napló; 
- írásbeli üzenet; 
- feljegyzés; 
- e-mail; 
- sms. 

 
 A társalgási stílus írásbeli változatával jegyzetünkben külön nem kívánunk foglalkozni. 
Egyrészt azért, mert a szóbeliség és írásbeliség stílusbéli jellegzetességeit, különbségeit a 2.3. 
sz. alfejezetben részletesen taglaltuk. Másrészt pedig azért, mert a rendvédelmi munkavégzés 
során a magán jellegű írásbeli érintkezési formák, illetve közlési helyzetek fő műfajai (a 
magánlevél és a napló) nem használatosak. A kisebb – ám egyáltalán nem jelentéktelen – 
műfajok, mint az írásbeli üzenet, a feljegyzés, az e-mail és az sms – előfordulnak, mégis 
kisebb szerepet játszanak a rendvédelem területén végzett munkában. (Az e-mail 
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tulajdonképpen a magánlevélnek a modern, gyors, elektronikus változata, az sms szintén, csak 
hozzá még – legalábbis egyelőre – terjedelmi korlátai is vannak. 
 Leginkább e fejezetrészhez, a társalgási stílusról szóló jellemzéshez kívánkozik még egy, 
a kommunikáció folyamán gyakran jelen lévő, véleményünk szerint nélkülözhetetlen eleme, 
úgy is mondhatnánk fűszere az emberi érintkezésnek: a játék, a humor. Annak is minden, 
nyelvileg rendkívül sokféleképpen megjelenő formája: a kétértelműség, a csipkelődés, a vicc, 
az ugratás, az élc, a gúny, az irónia, a szarkasztikusság, a groteszk. (Vö. erről még a 3.6. sz. 
alfejezetben a kettős kódolásról írtakat, illetve a 6. fejezetet a kommunikációs zavarokról!) 
Kisebb-nagyobb mértékben a többi stílusréteg is beengedi, vagy egyenesen megkívánja a 
humort. Például a szépirodalom és a publicisztika külön műfajokat is alapoz rá (komédia, 
pamflet, paródia; glossza, vicc, karikatúra). A szónoki már kevésbé szorgalmazza, bár egy-
egy jó szónok adott esetben jól kihasználhatja a humorban rejlő lehetőségeket. A tudományos 
stílus és főleg közélet viszont nehezen tűri, a hivatalos pedig egyenesen kizárja jelenlétét. 
Akkora teret, amekkorát a társalgási stílus biztosít a humornak és a játéknak, egyetlen más 
stílus sem „enged meg magának”. Éljünk hát vele bátran, de azért mindig csak ott, akkor és 
annyira, ahol, amikor és amennyire lehet! 
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3.3. A PUBLICISZTIKAI STÍLUS 
 
 
A stílusréteg elnevezése a latin ’publicare’ szóból származik, melynek jelentése: 
’közhasználatra ad, közhírré tesz’. Az emberek tájékoztatása és véleményük formálása – ami 
a publicisztikának a mai napig is a legfőbb feladata – fontos része a társadalom életének, s ez 
a régi korokban is így volt. Az írásbeliség megjelenése és elterjedése előtt a közhírré tételnek 
a szóbeli módjai működtek (közlemény, hirdetés, nyilvánosságra hozatal, kidobolás, 
„szétkürtölés”). A hírek terjesztésében azonban az igazi áttörést az írásbeliség hozta, s 
nemcsak mennyiségileg, hanem minőségileg is. Az eleinte kéziratos formában történő 
közzététel, majd a nyomtatás feltalálása után a nyomtatott sajtó megteremtette a szélesebb 
körű írásbeli hírközlés tipikus formáját, az újságot. (Nyugat-Európában a XVII. századtól 
kezdve jelennek meg szabályos időközönként nyomtatott újságok, napilapok pedig a XVIII. 
századtól léteznek. A magyarországi sajtótörténet kezdete a XVIII. század: először latin és 
német nyelven, a század végétől pedig már magyar nyelven is jelenik meg újság. Az első 
magyar nyelvű hírlapunk a pozsonyi Magyar Hírmondó 1780-ból, az első napilapunk pedig a 
Budapesti Híradó 1848-ból.) Az újságírás aztán megteremtette és fokozatosan bővítette a 
maga műfaji repertoárját, amelyet a mai sajtótermékek is őriznek.  
 A nyomtatott sajtó kínálta terjesztési lehetőségek azonban – egy-egy sajtótermék igen 
magas példányszáma ellenére is – a szintén a publicisztikai stílushoz tartozó többi nagy 
ágazathoz képest igencsak korlátozottak. Ezen ágazatok – kialakulásuk sorrendjében – a 
rádió, a televízió és az Internet. A XX. században a publicisztikai stílus alakulására óriási 
hatással volt e három médium gyors és hatalmas térhódítása. Egyrészt az a tempó, amire az 
általuk használt technika az információátadást képessé teszi s ezáltal a használókat készteti, 
másrészt pedig az a mód – elsősorban a közvetlenség –, ahogyan mindez zajlik, egyre újabb 
és újabb speciális érintkezési formákat, műfajokat hoz létre. A XX. században a média 
szerepe eddig soha nem tapasztalt mértékben megnőtt, s olyannyira megváltozott, hogy 
„jelképesen akár »negyedik hatalmi ágnak« is nevezhetjük. (A média társadalmi szerepéről 
vö. Bodonyi–Kozáry 2000: 115–20.)  
 A publicisztika alapvető funkciója azonban még mindig az, hogy bemutassa a politikai, 
gazdasági, társadalmi, kulturális élet eseményeit, legfontosabb jelenségeit, s így alakítsa a 
közvéleményt. De nemcsak egyszerűen bemutat, tájékoztat, hírt ad, tudósít, hanem elemez, 
háttér-információkat közöl, meggyőző szándékkal lép fel, befolyásol (sőt, manipulál, s 
manapság egyre inkább ez utóbbi célkitűzése dominál). A publicisztika funkciójának 
leginkább úgy tud eleget tenni, ha a tájékoztatásban a pontosságra, az objektivitásra törekszik, 
s ha minél gyorsabban kínálja a mindig legfrissebb és aktuális híreket. A 
véleményformálásban pedig elvi felelősséggel, korrektül és visszafogottan jár el, nem pedig 
agresszíven, gátlástalanul, ízléstelenül, etikátlanul, ami – sajnos – a mai médiában egyre 
jellemzőbb. 
 A publicisztikai stílusréteg nyelvezetében és stílusában több réteg is keveredik, ami 
kifogyhatatlan tematikai gazdagságának köszönhető. Leginkább funkciójából, illetve a 
megjelenési formáiból (nyomtatott sajtó – elektronikus sajtó) adódóan viszont vannak a többi 
stílusrétegétől eltérő stilisztikai jellegzetességei. Most röviden ezeket foglaljuk össze. 
 Az átlagosnál gyakrabban fordulnak elő a sajtó nyelvében a tények és adatok 
legkülönbözőbb megjelenései: időpontok, helyszínek, címek, nevek, rangok stb., mégpedig 
pontosan, hivatalosan. (Ha véletlenül nem sikerül eleget tenni a pontosság követelményének, 
akkor annak mindig helyreigazítás a vége.)  
 A társalgási mellett ez az a stílus, amely a legváltozékonyabb. Hamar befogadja a 
legújabb keletkezésű szavakat, sőt, ő maga is gyakran alkot neologizmusokat. Ám nem ritkán 
a média lesz elindítója egész nyelvi divatoknak, úgy is fogalmazhatnánk, hogy könnyen 
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megfertőzi a köznyelvet bizonyos szavakkal, fordulatokkal. Egyes újságírók a színesség, a 
változatosság, az érdekesség, a figyelemfelhívás (vagy inkább a feltűnni akarás?) érdekében 
sokszor túlzásba is viszik az egyénieskedést, s a világosság, egyszerűség rovására stílushibát 
stílushibára halmoznak. A képzavarra, a felesleges túlzásokra, a túlbeszélésre, a 
homályosságra, az erőltetett, humoroskodó fordulatokra bőségesen mutatunk be példákat a 
6.3. sz. szemelvényben.  
 A publicisztikai stílus – persze műfajtól függően – megengedi a személyes hangvételt, az 
érzelmek gazdag és árnyalt kifejezését. Vannak műfajok, amelyek kifejezetten megkívánják 
ezt (pl. glossza, tárca, jegyzet, anekdota, adoma, közvetítés, riport, portré, tudósítás). Szintén 
helye lehet a humornak, a nyelvi leleményességnek (pl. karikatúra, reklám). Vannak azonban 
olyan műfajok, amelyek kizárnak minden ilyesmit, sőt, egyenesen követelmény velük 
szemben a szürkeség, az uniformitás (pl. hír, közlemény, nyilatkozat, ismertetés, 
hírösszefoglaló, tartalomjegyzék). 
 Külön kell szólni a címek szerepéről. A találó, érdeklődést felkeltő, tömör, de a lényeget 
mégis tartalmazó cím már fél siker. Ugyanis eléri, hogy a vele jelölt írást elolvassuk vagy 
műsort meghallgassuk, megnézzük. 
 Erőteljesen vizualizálódó világunkban a média minden formájában óriási jelentősége van 
a látványnak. Egyfelől a legmodernebb nyomdatechnikával szerkesztett és előállított 
újságokra kell gondolnunk. Ha a kezdetektől követjük nyomon az ezen a téren lezajlott 
eseményeket, igen feltűnő a változás. A mai sajtótermékek egyrészt színesek, gazdagon 
illusztráltak, másrészt rendkívül strukturáltak, tagoltak. Mindez nemcsak az esztétikai 
élvezetet szolgálja, hanem a szövegek tartalmi-logikai követhetőségét, az olvasó minél jobb és 
gyorsabb tájékozódását. Mégis a televíziózás és az Internet világa az, ahol igazán döntő a 
látvány. Olyannyira, hogy a látványosságnak, a mozgalmasságnak mindenáron való 
megfelelni vágyás mögött néha már-már háttérbe szorul a lényeg. Az effektek, a vágások, a 
befogadó szemét és ezáltal agyát folyamatosan bombázó, gyorsan mozgó-változó képek 
elárasztanak s elfárasztanak bennünket.  
 A rádió és a televízió esetében még külön a hangzás szerepét is ki kell emelnünk. A 
televíziónál talán nem is annyira, a rádiónál azonban feltétlenül a legelső helyre kerül a 
vokalitás. Ennek oka, hogy a nem verbális kommunikációs csatornák közül ez az egyetlen, 
amely a rádiózás során az adó rendelkezésére áll, hogy mondandóját illusztrálja. 
 A publicisztikai stílusréteghez tartozó valamennyi műfaj részletes bemutatására e jegyzet 
keretében sem mód, sem szükség nincs. A műfajok rendszerező igényű – ám nem hiánytalan 
– felsorolását azonban megtesszük, s közülük (vastagított kurzív szedéssel) kiemeljük, és 
közelebbről is bemutatjuk azokat, amelyekkel a rendvédelemben dolgozók munkavégzésük 
során egy-egy szituációban találkozhatnak. (Vö. Balázs 1993: 40–72)  
 
Sajtóműfajok:  
 
 
1. Tájékoztató műfajcsoport 
 
1.1. Információs műfajcsalád (hír, információ, közlemény) 
1.2. Tudósítás műfajcsalád (tudósítás, riport) 
1.3. Interjú műfajcsalád (interjú, nyilatkozat, beszélgetés, körinterjú, kerekasztal-

beszélgetés, sajtótájékoztató, portré) 
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2. Publicisztikai műfajcsoport 
 
2.1. Cikk műfajcsalád (cikk, vezércikk, cikkriport, nyílt levél) 
2.2. Kommentár műfajcsalád (hírmagyarázat/kommentár, jegyzet, úti jegyzet, glossza) 
2.3. Kritika műfajcsalád (ismertetés, fülszöveg, recenzió, bírálat, kritika, esszé, tanulmány, 

monográfia) 
2.4. Összefoglaló műfajcsalád (hírfej, tárca, kroki, adoma, anekdota, színes írás, olvasói 

levél, szerkesztői üzenet, hirdetés) 
2.5. Humor műfajcsalád (eredeti és átalakított szatirikus műfajok, stílusparódia, karcolat, 

szatíra, humoreszk, vicc) 
 
3. Járulékos műfajcsoport 
 
3.1. Irodalmi, művészeti műfajcsalád (folytatásos regény, novella, karcolat, tárcanovella, 

anekdota, lírai műfajok stb.) 
3.2. Tudományos, ismeretterjesztő műfajcsalád (tanulmány)  
3.3. Gyakorlati műfajcsalád (recept, meteorológiai jelentés, táblázatok, árfolyamok, 

tesztek, rejtvény, reklám stb.) 
3.4. ”Újságazonosító” műfajok (monokli, tartalomjegyzék, impresszum) 
 
4. Vizuális műfajcsoport 
 
4.1. Grafika műfajcsalád (sajtógrafika, karikatúra) 
4.2. Fotó, fotómontázs (sajtófotó, képriport, képaláírás) 
4.3. Ábracikk, ábraszöveg  
4.4. Melléklet, műmelléklet 
 
Rádió- és tévéműfajok: 

- hírek 
- híradó  
- összefoglaló 
- tudósítás 
- közvetítés 
- jelentés 
- riport, interjú, portré 
- kerekasztal-beszélgetés 
- jegyzet 
- magazin 
 

Internetműfajok: 
- az ún. csevegőcsatornákon való csetelés 
- weblapok 
- hirdetések 
- e-mail 
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A rendvédelmi munka során – mint már mondtuk – a publicisztikai 
stílusrétegnek csak alkalmanként jut szerep. Néhány speciális  munkaterületen 
dolgozó kolléga (mint például a sajtóreferens ,  a sajtószóvivő) munkájának 
legnagyobb részét  természetesen az e műfajok keretei közötti  kommunikáció 
teszi ki. Adott esetben azonban másoknak is szükségük lehet a publicisztikai  
stílus ismeretére, az egy-egy kiemelt  műfajban való jártasságra. E műfajokat 
mutatjuk be röviden a továbbiakban. 
 Hír: Az újságírás alapműfaja. Lényegében a kivel vagy mivel, hol, mikor, mi, illetve 
hogyan történt vagy fog történni? kérdéseire ad választ. Általában tömör, lényegre törő, s 
alapvető követelmény vele szemben a frissesség, a fontosság és a közérdekűség. Szövege – 
természetesen az információhűség betartása mellett – tetszőlegesen alakítható.  
 Információ: Tulajdonképpen belőlük születnek a hírek, vagyis szélesebb kategória, mint a 
hír. Ha egy információ több dolgot is tartalmaz, mint amit egy-egy hírbe bele lehet szorítani, 
akkor külön műfajként beszélhetünk róla. Az információ tehát tulajdonképpen hírlánc, több 
kisebb hírre tagolható közlés. Szövege – a híréhez hasonlóan – szintén változtatható.  
 Közlemény: Többnyire valamilyen közérdekű bejelentés közlése valaki(k) kérésére. Ha a 
benne foglalt tartalomról nem értesülnek a címzettek, akkor kellemetlenség, hátrány éri őket. 
A közlemény lehet kisebb jelentőségű (pl. közlekedési változás, elmaradó előadás stb.), de 
lehet nagyobb jelentőségű is. Ez utóbbi általában valamilyen hivatalos közlemény, amelynek 
szövege – a hírrel és az információval ellentétben – szent és sérthetetlen, azt eredeti 
formájában kell közölni. 
 Riport: Nem összetévesztendő az interjúval. Leggyakrabban párbeszédes formában 
zajlik, amelyben az újságíró (riporter) személyes részvétele, tapasztalata, közreműködése 
alapján számol be valamilyen történésről. A riportnak – ellentétben az interjúval – 
cselekménye van, amelynek a riporter aktív részese, meghatározója. 
 Interjú: Nem összetévesztendő a riporttal. Leggyakrabban – de nem kizárólag – ez is 
párbeszédes formában történik, amelynek alapképlete, hogy a megkérdezett tud valamit, a 
kérdező (s rajta keresztül az olvasó) pedig nem. Az újságíró tehát csak egyfajta közvetítő 
szerepet lát el, kérdez, személye nem meghatározó  
 Nyilatkozat: Tulajdonképpen hivatalos interjú, mindig valamilyen közérdekű témában, 
aktuális ügyben. Általában valamilyen hivatalos személy, szóvivő ad nyilatkozatot, saját 
kezdeményezésre vagy újságírói megkeresésre. Írásbeli változata is előfordul.  
 Beszélgetés: Könnyedebb hangvételű, kevésbé hivatalos jellegű interjúféleség, amelyben 
az olvasó vagy a hallgató is beavatottnak érzi magát. A téma előre megadott, de nem szűken 
behatárolt, nagyobb tere van a személyességnek.  
 Kerekasztal-beszélgetés: Több, egy időben és egy helyen jelen lévő beszélgetőpartner a 
riporter által irányítottan társalog megadott témáról. A beszélgetőpartnerek többnyire az adott 
téma szakértői, illetékesei. A beszélgetés során van mód egymás véleményére reflektálniuk, 
egymással vitatkozniuk. A beszélgetés vezetőjétől nagy fegyelmet, céltudatosságot, 
kulturáltságot igényel, hogy az irányító szerepet megtartsa, ugyanakkor mégis a háttérben 
maradjon. 
 Sajtótájékoztató: Általában hivatalos személy(ek) vagy szerv(ek) saját kezdeményezésre 
vagy a sajtó, illetve a közvélemény kérésére nyilvános tájékoztatást tart(anak), amelyen a 
különböző sajtóorgánumok képviselői vannak jelen és az eseményről, pontosabban az ott 
elhangzó információkról beszámolót, tudósítást vagy interjút készítenek. A sajtótájékoztatón 
az újságírók általában kérdéseket is feltehetnek.  
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3.4. A TUDOMÁNYOS STÍLUS 
 
 
A stílusrétegek közül az imént tárgyalt publicisztikai stílus mellett a tudományos az, amely az 
utóbbi évtizedekben – az óriási mértékű társadalmi és technikai fejlődés eredményeképpen – a 
legtöbbet változott. Az idetartozó közlési helyzetek és a nekik megfelelő műfajok nagyon 
sokfélék, a tudományos (vagy sokszor szakmainak is nevezett) stílus ezért összefoglaló 
elnevezés. Tanácsos tehát mindenképpen megkülönböztetni egy felső, igényes, általában 
írásbeli rétegét, ennek egy kiművelt szóbeli változatát, és egy többnyire kisebb közösségekben 
használt kötetlenebb alsó szintet. Csak egy-egy példán szemléltetve: az elsőhöz tartozik egy 
doktori disszertáció, a másodikhoz egy egyetemi előadás, a harmadikhoz pedig egy iskolai 
felelet vagy egy rendőri szakmai beszélgetés.  
 Amiben azonban az e stílusréteghez sorolt összes közléshelyzet megegyezik, az 
elsősorban a valóság meghatározó szerepe. Egyik stílusréteg esetében sem olyan fontos, 
szinte alapkövetelmény az adó(k)tól a vevő(k) felé közvetítendő üzenetek valóságtartalma, 
mint itt. (Kivételként a hivatalos stílust lehet megemlíteni, amely azonban funkciójában tér el 
alapvetően a tudományos stílusban történő közlésektől.) A tudományos stílusban a 
szövegformálás minden eszközének alapvetően azt kell szolgálnia, hogy a valóságról adott 
kép minél pontosabb, egyértelműbb, árnyaltabb legyen. Ezért az adó részéről a megértetés 
szándékáé a főszerep. (Ha a többi stílusrétegnél is ki akarjuk emelni a legfontosabbat az adó 
szándékai közül, akkor a szépirodalmi stílus esetében a gyönyörködtetést, a hivatalosnál a 
tájékoztatást, a publicisztikánál a nyilvánossá tételt, a szónokinál a meggyőzést, a 
társalgásinál pedig az információ- és érzelemcserét említhetnénk.)  
 A tudományos (szakmai) szövegek közlésének alapvető funkciója az ismeretközlés, 
mégpedig az új ismeretek közlése, rendkívül meghatározza tehát egy tudományos közlés 
minőségét annak hírértéke (más néven entrópiája).    
 A tudományos stílus nyelvi, nyelvhasználati jellemzői közül a legszembetűnőbb a 
terminológia, azaz az adott szakterülethez tartozó szakkifejezések (terminus technikusok) – 
tegyük hozzá: mindig a szükséges mértékű – használata. (Túlzásbavitelük, feleslegesen 
gyakori használatuk éppen olyan, mint teljes mellőzésük.) Ezek nem minden esetben idegen 
szavak, gyakran előfordul, hogy a hétköznapi szóhasználattól eltérő jelentéssel felruházott 
magyar szavak. (Kitűnő példái ennek a jogi vagy a rendőri szaknyelvben a következő szavak: 
terhelt–gyanúsított–vádlott–elítélt; motozás–ruházat-átvizsgálás; ujjlenyomat–ujjnyom; 
holttest–hulla; helyszíni szemle–helyszínelés stb.) Ez a speciális szóhasználat okozza, hogy 
bizonyos tudományos szövegeket csak az adott terminológiát ismerő vevők képesek teljes 
mértékben megérteni, azaz dekódolni. Vagyis a tudományos stílusban minden más 
stílusrétegtől nagyobb mértékben jellemző egy sajátos nyelvi kód használata. (Valamelyest 
hasonló jelenséget a szépirodalmi stílusnál is megfigyelhetünk, ott azonban nem maga a kód, 
hanem a kódolás folyamata lesz sajátos, csak a szépirodalomra jellemző. Lásd a 3.6. 
alfejezetben a kettős kódolásról írtakat!) 
 A mondanivaló megszerkesztése, a fogalmazás módja ebben a stílusrétegben szintén 
sajátosan tér el a köznapitól. Kiemelt szerep jut a gazdaságosságnak, a nyelvi ökonómiának: a 
tudományos stílus nem tűr meg semmi fölöslegeset, a legnagyobb mértékben tartózkodik az 
érzelmi megnyilvánulásoktól, sőt, ez az a stílus, amely a legkevésbé enged teret az adó egyéni 
stílusának. (Ebben megint a hivataloshoz hasonlít, de ott más az oka a személytelenségnek, 
mint azt föntebb már kifejtettük. Vö. 3.1. alfejezet!) A fenti törekvésből adódik, hogy itt a 
legnagyobb a mondatok megterheltségi foka, információtartalma. A mondatok sohasem 
hiányos szerkezetűek vagy tagolatlanok (ellentétben például a társalgási stílussal, amire épp 
az ilyen mondatok túlsúlya jellemző). Az összetett mondatok közül a többszörös 
alárendelések, ezek közt is a sajátos jelentéstartalmúak száma magas, a mellérendelések közül 
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pedig elsősorban a magyarázó és következtető típusú mellérendelések gyakoriak. Elsősorban 
a kijelentő modalitás jellemző, ritka a felszólító, a felkiáltó és óhajtó mondat, a kérdések 
pedig inkább csak ún. retorikai (kvázi) kérdések, amelyekre többnyire az adó maga megadja a 
választ.  
 Kiemelendő még a gondos szövegtagolás, és a szemléltetés, amelyek szintén a megértést, 
a szövegben való könnyebb tájékozódást szolgálják. A tagolást a gyakori alaki és tartalmi-
logikai kapcsolóelemek, az előre- és hátrautalások rendszere, az illusztrációt pedig az ábrák, 
grafikonok, táblázatok, fotók, mellékletek, függelékek stb. megfelelő minősége és 
mennyisége biztosítja. 
 A tudományos közlemények kapcsán mint az egyik legfőbb, és mindenképpen kerülendő 
hiba vetődik fel a plágium fogalma. Mivel a tudományos szövegekben a közlések 
újdonságtartalma, hírértéke alapkövetelmény, a mások gondolatainak ellopása, azaz a forrás 
pontos megjelölése nélküli átvétele, sajátként való feltüntetése etikátlan és ezért elítélendő 
magatartás, amelyből akár komoly szerzői jogi viták is származhatnak.  
 A rendvédelemben a tudományos stílus csak bizonyos speciális  
munkakörök, i lletve tevékenységek esetében jut fő  szerephez. Ilyen területek 
és a hozzájuk tartozó műfajok például a következők: 

-  a rendvédelmi képzésben részt vevők (tanulók és oktatók) 
tevékenysége során (tanulásban, oktatásban, tudományos közéletben) 
használt szóbeli  és írásbeli műfajok (szakmai beszélgetés, 
szeminárium, vita,  felelet,  vizsga, védés,  előadás,  referátum, 
korreferátum, hozzászólás; tankönyv, jegyzet, dolgozat, 
évfolyamdolgozat, szakdolgozat, disszertáció, tanulmány, esszé,  
opponensi vélemény, bírálat,  recenzió,  kritika);  

-  a különböző  szakértők tevékenysége során készített szakértői  
vélemények;  

 
E jegyzet olvasói,  azaz a Rendőrt iszti Főiskola hallgatói számára e 
közléshelyzetek és a nekik mindenkor megfelelő  műfajok és stílusjegyek 
ismerete és használata alapvető  követelmény. Nemcsak a főiskolai évek alatt,  
de későbbi munkájuk során is számtalanszor előfordulnak olyan 
kommunikációs helyzetek, amelyek szereplőiként a szakmájukban jártas, 
kompetens szakértelmiségiként kell el járniuk, fel lépniük, megszólalniuk, 
véleményt alkotniuk, sőt  írniuk, vagy mások – kollégáik, beosztottjaik – ilyen 
jellegű  megnyilatkozásit kommentálniuk, elbírálniuk, kritizálniuk stb. 
Ezekben a helyzetekben elengedhetetlen a tudományos stí lusréteg ismerete és 
az alkalmazásában való jártasság. 
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3.5. A SZÓNOKI STÍLUS 
 
 
A szónoki (vagy más néven előadói) stílussal a szűkebb értelemben vett retorika, vagyis a 
szónoklattan foglalkozik. A retorika virágkorát az ókori görög és római birodalomban élte, 
nem véletlen, hogy e stílusréteg első és máig érvényes alapvetéseit az akkor élő híres 
szónokok tették meg. Elég csak Arisztotelész vagy Cicero nevét említenünk, akik a retorikát a 
beszéd művészetének, a beszéd művészies módjának s egyben mesterségnek is nevezték, 
amelynek feladata a meggyőzés. A tudomány történetében kiemelendő korszak még a 
reneszánsz, amely az ókori értékek újraidézését hirdetve magától értetődően helyezi előtérbe 
az ékesszólást; majd a barokk, amely korszakból leginkább Pázmány Péter neve, illetve az 
általa is művelt ún. hitvitázó irodalom ismert. A XIX. századi, reformkori magyar politikai 
közélet pezsgése – elsősorban az akkor óriási szerephez jutó országgyűlés – szintén érthetővé 
teszi, miért kap hangsúlyt akkoriban a retorika. Deák, Kossuth, Széchenyi, Kölcsey 
szónoklatai máig irigylésre méltó példái e stílus magas színvonalú birtoklásának. A XX. 
század történelméből sajnos elsősorban negatív példák jutnak eszünkbe a szónoklatról és a 
rajta keresztül gyakorolt meggyőzés erejéről. Hitler vagy Mussolini – eltekintve attól a céltól, 
aminek érdekében meggyőzőerejüket használták – kiváló adottságú szónokok voltak, akik 
tudatosan éltek a retorika egész eszköztárával.  
 A mai közéletben a klasszikus értelemben vett szónoklat inkább már csak a politikában 
található meg, s gyakran ott sem éppen a követendő, mintaszerű szónoklatok formájában, a 
rétori képességeket pedig igencsak nélkülöző közszereplők által képviselve. Van viszont egy 
másik területe a közéletnek, amely minden eddiginél nagyobb mértékben és egyre 
erőteljesebben, mondhatni egyre agresszívebben épít a retorikának a meggyőzéssel foglalkozó 
területeire. Ez pedig a reklám. Tipikusan a XX. század, a modern, ún. fogyasztói társadalom 
terméke ez, amely mindent fel- és kihasznál annak érdekében, hogy az általa hirdetett termék 
megvételére buzdítsa a vásárlók tömegeit. E jegyzet keretei közt sem hely, sem mód, sem 
szükség nincs arra, hogy ezzel a témával részletesebben foglalkozzunk. Akit mélyebben 
érdekel a reklámok működése, az haszonnal olvashatja e tárgyban Pratkanis és Aronson: A 
rábeszélőgép című remek könyvét (Pratkanis–Aronson 1992). 
 A retorikának egy ma már sokkal szélesebb értelemben használt jelentését jobban tükrözi 
az előadói stílus kifejezés. Idetartozik az adó részéről megfogalmazódó minden olyan 
megnyilatkozás, amely: 

- szóban hangzik el; 
- több vevőhöz szól;  
- közérdekű témáról szól, ezért nyilvános;  
- célja általában a figyelem felkeltése, egy témakör megismertetése, a meggyőzés, az 

ünnepi hangulat emelése, stb.; 
- legtöbbször előre fel lehet rá készülni. 

 
A fenti kritériumoknak megfelelő közléshelyzetek a mai magyar közéletben is nagy számban 
fordulnak elő, s ennek megfelelően velük nemcsak a hétköznapi ember, de a hivatását 
gyakorló rendvédelmi szakember is életének számtalan színterén találkozik. Előadói stílussal 
találkozunk az oktatás különböző intézményeiben, amikor tanítanak, előadnak, magyaráznak 
nekünk; az érvelés és meggyőzés legkülönbözőbb típusait használjuk – természetesen 
különböző színvonalon –, amikor vitatkozunk egymással; ha családi vagy félig hivatalos 
összejövetelen pohárköszöntőt hallgatunk vagy mondunk; ha munkaértekezleten be kell 
számolnunk eredményeinkről; és így tovább. Azok, akik munkájuk során emberekkel 
foglalkoznak, tevékenységük nagy része ezért másokkal való kommunikálásból áll, s a 
munkának megfelelően egyesekkel alá-fölérendeltségi, másokkal pedig mellérendeltségi 
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viszonyokban vannak, nem ritkán kerülnek abba a helyzetbe, hogy többek számára kell 
megtanítaniuk, előadniuk, elmagyarázniuk valamit; vitatkozniuk, érvelniük valami érdekében; 
meggyőzniük, köszönteniük valakit; beszámolniuk valamiről stb. A felsorolt közléshelyzetek 
mindegyike az előadói stílus ismeretét, az ilyen feladatok eredményes teljesítése pedig 
bizonyos előadói készségek meglétét igényli. 
 A rendvédelemben dolgozók nagy része az elmondottak értelmében tehát közszereplő. 
Akkor is, ha ez nem annyira látványos, mint amennyire például egy rendőrségi sajtóreferens 
vagy szóvivő, esetleg egy országos vagy megyei kapitány esetében. A vezető beosztásban 
dolgozó rendvédelmi tiszt, de a hierarchia legalján lévő végrehajtói állomány bármely tagja is 
kerül munkája során olyan helyzetbe, amikor széles értelemben véve előadói képességein 
(értsd itt: megjelenésén, magabiztos fellépésén, beszéd- és kifejezőkészségén, szakmai 
tudásán és hitelességén) múlik a feladat eredményes végrehajtása. Nem lehet tehát megkerülni 
az ezekkel a tudnivalókkal való megismerkedést, az idetartozó készségek kialakítását, 
fejlesztését. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy valamennyi rendvédelem területén 
dolgozónak kiváló szónoknak vagy előadónak kell lennie. Azt viszont igen, hogy a fent leírt 
helyzetekben is eredményesen lépjenek fel, intézkedjenek, találják meg a megfelelő 
megoldásokat, alakítsák ki a megfelelő hangnemet és stílust. Mindennek kissé részletesebb, 
gyakorlatiasabb tárgyalására az 5. fejezetben még lesz mód. 
 
 Az előadói stílus műfajai a következők: tárgyalás, vita, hozzászólás, felszólalás, 
interpelláció, előadás, bírósági beszédek (védőbeszéd, vádbeszéd), alkalmi ünnepi beszéd, 
szentbeszéd, köszöntő, gyászbeszéd, búcsúztató, politikai beszéd.  
 Az elhangzó szöveg és annak stílusa az előadó céljától, a hallgatók várakozásától, az 
előadónak a hallgatósághoz való viszonyától, a tárgytól, az alkalomtól, az időtartamtól, a 
helyszíntől függően rendkívül sokféle lehet. A beszédre történő felkészülés módja is eltérő:  

- azonnali reagálás az elhangzottakra (pl. hozzászólás, vita, tárgyalás); 
- korábbi előtanulmányokat rögzítő vázlat vagy előzetes felkészülés alapján tartott 

beszéd (pl. előadás, felszólalás, interpelláció, bírósági beszédek); 
- leírt szöveg felolvasása (alkalmi ünnepi beszéd, köszöntő, búcsúztató); 
- előre megírt szöveg megtanulása és elmondása (alkalmi ünnepi beszéd, politikai 

beszéd); 
- begyakorolt szövegtípusok variálása (szentbeszéd, gyászbeszéd, búcsúztató, 

köszöntő, alkalmi ünnepi beszéd). 
 
A nyilvánosság előtt tartott beszédeknek a hallgatóságra gyakorolt hatását több tényező 
befolyásolja. Elsődleges szerepe van az előadó, a szónok személyének: egyéniségének, 
stílusának, előadókészségének, beszédmódjának (beszédtempójának, hangerejének, 
orgánumának stb.), határozottságának, hitelességének, szuggesztivitásának, megjelenésének. 
Lehet a szónoklat szövege bármilyen jól szerkesztett, logikus, érthető, esztétikus, és tartalma 
bármilyen hiteles, kellemes, szimpatikus, meggyőző, ha csapnivaló a szónok, nem sok hatása 
lesz az egésznek. Szintén nagyon lényeges különbség van a felolvasott, az előre szó szerint 
megtanult, illetve a szabadon fogalmazódó előadások, szónoklatok hatékonysága között. A 
természetesség, amely egy érezhetően ott a helyszínen születő szövegnek varázst ad, 
semmivel nem pótolható. A mesterkéltség legkisebb foka is gyanút, esetleg ellenérzést kelt a 
hallgatóságban, s akkor már sokkal nehezebb vagy lehetetlen lesz megnyerni jóindulatát az 
ügynek. A természetesség mellett az igényesség is fontos követelmény: mind a tartalmi, mind 
pedig a formai jegyeket illetően. A közölt gondolatok eredetisége, igazsága, hitelessége, 
logikai következetessége, gördülékenysége tesznek eleget a tartalmi igényesség 
követelményének. Az ezekhez tartozó nyelvi kifejezésmód: a pontos, világos, szabatos stílus; 
a megfelelő szavak, kifejezések, fordulatok használata; az arányos, előrehaladó szerkezet; a 
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jól érthető és hallható artikuláció, a tiszta, szép kiejtés, hanglejtés, hangsúlyozás pedig a 
formai igényesség biztosítékai.  
 Rendkívül fontos külön is kiemelni e stílusréteg azon sajátosságát, hogy szóban történik. 
Vagyis teljes mértékben közvetlen kommunikációs helyzet, amelyben az adó és a vevők 
egyidejűleg és egy helyen vannak jelen. A szöveg egyszeri és megismételhetetlen, 
befogadására viszonylag kevés idő van, annak azonnal meg kell történnie. Fontos 
követelmény tehát a mindenkori előadóval szemben ennek a ténynek a messzemenő 
figyelembevétele. Ennek érdekében szövegét olyan minőségű és mennyiségű tartalommal, 
vagyis információkkal kell megtöltenie, s mindezt olyan formában és módon előadnia, hogy a 
befogadók azt a lehető legkönnyebben és legtartósabban megérthessék. Erre csak akkor 
számíthat, ha felkelti és fenn is tartja a hallgatóság figyelmét. Mindenkor igazodnia kell tehát 
hozzájuk: igényeikhez, elvárásaikhoz, érdeklődésükhöz, műveltségükhöz, ismereteikhez, 
érzelmeikhez. Ez talán a legnehezebb az előadói stílus elsajátításában. 
 Annak, akit részletesebben érdekel az előadói stílus, illetve az abban való jártasság 
megszerzésének útja-módja, jó szívvel ajánljuk Montágh Imre: Figyelem vagy fegyelem?! 
című könyvét (Montágh 1986), amelyben nemcsak elméleti tudnivalókat, de elsősorban 
gyakorlati útmutatót talál. A retorika iránt még mélyebben érdeklődők az Irodalomjegyzékben 
találhatnak további olvasmányokat.  
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3.6. A SZÉPIRODALMI STÍLUS 
 
 
A 3.1–3.5. pontok alatt ismertetett öt stílusréteg mindegyike ún. funkcionális stílusréteg, ami 
leegyszerűsítve azt jelenti, hogy a hozzájuk tartozó műfajok (vagy egyszerűbben az általuk 
biztosított stilisztikai lehetőségek) az emberek között előforduló valamennyi hétköznapi 
érintkezési forma számára keretet biztosítanak. Vagyis e stílusrétegek az emberi 
kommunikációs helyzetek működésének, funkcionálásának letéteményesei. A stílusrétegekkel 
való foglalkozás, a „funkcionális stilisztika hivatott nemcsak azt feltárni, hogy a rendelkezésre 
álló kifejezési anyagból az alkotó melyeket választotta ki (…), hanem azt is, és főleg azt 
kimutatni, hogy a választott nyelvi eszközök milyen szerepet töltenek be az alkotás 
egészében, hogyan módosítják az egész alkotás üzenettartalmát.” (Török 1968: 13) 
  A szépirodalmi vagy művészi stílus a kommunikáció más típusaitól több lényeges 
szempontból is eltér. E sajátos – és nyugodtan mondhatjuk, hogy esztétikailag legmagasabb 
rendű – stílusváltozatot sokan vizsgálták s vizsgálják, mindannyiszor próbálván megfejteni 
titkát, varázsát. A hétköznapi nyelvhasználattól való lényegi eltérését legegyszerűbben két 
területen: egyrészt használatának funkciójában, másrészt pedig működésének 
mechanizmusában lehet tetten érni. A szépirodalmi stílust minden más stílusnál jobban 
jellemzi és motiválja az önkifejezés és a gyönyörködtetés szándéka. Az esztétikumnak ilyen 
fokú érvényesülését egyetlen más stílusrétegben sem találjuk meg, nem számítva persze azon 
stílusrétegek egyes műfajait, amelyek már a szépirodalmival keverednek (pl. a tudományosból 
az esszét, a szónokiból az ünnepi szónoklatot vagy a gyászbeszédet, a publicisztikaiból a 
nekrológot stb.). Szintén e stílusban van jelen leginkább a sűrítettség és a többértelműség, a 
többféle értelmezés lehetősége. A művészi stílusban jut legnagyobb szerephez az egyéni 
stílus, s legkevesebb szerephez a valósághoz hű ábrázolás.  
 A szépirodalmi alkotásokhoz a befogadó már eleve egy ún. kettős kódolás útján közelít, 
amelyet Király István a következőképpen világít meg: „A poézis, kiváltképp a líra gazdag 
érzelmi s gondolati tartalmakat képes bezsúfolni néhány rövid sorba. Hogy ezt elérhesse, 
maradéktalanul ki kell használnia a nyelvben lévő legkisebb s legrejtettebb jelentésközlő 
lehetőséget is. (…) A költészetben éppen ezért minden nyelvi elem kettős jelentéssorba van 
mintegy beillesztve: egy pragmatikai-szemantikaiba [használati-jelentésbelibe] s egy 
poétikaiba [költőibe].” (Király 1975: 990–1) Péter Mihály így ír ugyanerről: „A nyelv mint 
művészeti anyag szervesen épül rá a nyelvre mint univerzális közlési eszközre; módosítja, 
változtatja emezt, de elszakadni nem tud tőle, mert benne gyökerezik, ez élteti. Ady Endre 
költői szóhasználatában a vér és arany nemcsak a szervezetünk anyagcseréjét biztosító 
folyadékot és az Au vegyjelű fémet jelenti, hanem mást is, sőt elsősorban mást. Azonban a 
költői szóhasználatnak ez a jelentéstöbblete nem függetleníthető e szavak társadalmilag 
rögzített, konvencionális jelentésétől. Ez az, amit újabban kettős kódolásként szoktak 
emlegetni.” (Péter 1974: 462–3.) 
 Látható tehát, hogy ugyanaz a nyelv az eszköze, az alapanyaga a szépirodalmi stílusnak 
is, mint a többi funkcionális stílusrétegnek, csak működési mechanizmusa és használatának 
célja más. Ennek a jelenségnek az ismerete nemcsak ahhoz kell, hogy a szépirodalmi stílus 
értő befogadói lehessünk, hanem ahhoz is, hogy pontosan tisztában legyünk a hétköznapi 
érintkezési formák, kommunikációs helyzetek működésével, amelyekre tehát a szépirodalmi 
stílusra elmondottak nem jellemzőek. 
 A kettős kódolással kapcsolatosan felmerül még egy olyan jelenség, amelyről egyrészt 
már a társalgási stílusnál (vö. a 3.2. sz. alfejezet végét!) is szóltunk, illetve a kommunikációs 
zavarok egy bizonyos típusánál is fogunk (vö. 6. fejezet). Ez pedig a játék, a humor. A vicc 
műfaja, amely a humort a legerőteljesebben képviseli, éppen erre a kettős kódolásra, a 
szövegben felhasznált szavak egymás mellett meglévő jelentésére, a köztük lévő feszültségre 
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alapoz. A viccet szerzője eleve kettősen kódolja: arra a cinkosságra épít, hogy a befogadó 
majd tudja, érti, hogy „itt valami másról van szó.” A befogadónak éppen erre a cinkosságra 
való ráérzése, ennek megértése okoz örömet, s teszi lehetővé a viccek megértését, vagyis a 
kettős kódolás pontos dekódolását.  
 Jegyzetünknek e fejezetével – már csak terjedelménél fogva sem – természetesen nem 
célunk senkit meggyőzni a szépirodalmi stílus szerepének fontosságáról, ismeretének, 
értésének elengedhetetlen mivoltáról a rendvédelmi munka során. A fejezet két okból került 
be a tananyagba. Egyrészt az emberi kommunikáció folyamatáról és benne a stílus szerepéről 
szóló fejtegetéseinkben a szépirodalmi stílust is el kell tudnunk helyezni. Másrészt a 
rendvédelemben dolgozók közül sokan nap mint nap találkoznak ezzel a stílusréteggel, 
mondhatni élvezik gyümölcseit: leginkább könyvek, filmek formájában. Róluk nem szabad 
elfelejtkezni. Számukra biztosan nem kell bizonygatnunk, hogy szép számmal születtek olyan 
alkotások, amelyekben a rendvédelemnek szinte minden területe és vonatkozása (a 
bűnelkövetéstől, sőt már a prekriminalitástól kezdve a nyomozáson és a tárgyaláson keresztül 
egészen a börtönéletig) megjelent, tárgyává lett a szépirodalomnak, a művészetnek. Csak 
néhányat említünk a legismertebbek közül: Móricz Zsigmond: Szegény emberek, Barbárok; 
Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés; A Karamazov testvérek; Arany János: Toldi; Stefan Zweig: 
Sakknovella; Georg Orwell: 1984; Franz Kafka: A per; Sánta Ferenc: Az ötödik pecsét; 
Agatha Christi mesteri detektívregényei. S a filmek közül: Amerikai szépség; Wojczek; 
Amerikai história X; A rokon.   
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KÉRDÉSEK, FELADATOK, GYAKORLATOK 
 
 
1. Sorolja fel a stílusrétegeket!  
2. Jellemezze röviden az egyes stílusrétegeket! 
3. Mit jelentenek ezek a stilisztikai fogalmak? 

 
 plágium, kettős kódolás, nyelvi ökonomikusság, retorikai kérdés, terminológia   
 
4. Állítsa „rangsorba” az egyes stílusrétegeket aszerint, hogy a rendvédelmi munka során 

melyik a legjellemzőbb, leggyakoribb, legfontosabb! Természetesen legyen tekintettel a 
rendvédelmi munka egyes szakirányaira! 

5. Sorolja fel a rendőri intézkedés során kialakuló kommunikációs helyzetek típusait, 
„műfajait”! 

6. Jelölje meg, hogy a felsorolt műfajok mely stílusrétegekhez tartoznak, és jellemezze őket! 
- jelentés, értesítés, idézés, kihallgatás, törvény, parancs, jegyzőkönyv, jogszabály, 

igazoltatás, használati utasítás, kihallgatás, átirat, házirend, kereset, utasítás, körlevél;  
- hír, riport, interjú, közlemény, nyilatkozat, információ, kerekasztal-beszélgetés, 

beszélgetés, sajtótájékoztató; 
- referátum, beszámoló, szakdolgozat, tanulmány, előadás, vita, bírálat, felelet; 
- beszélgetés, vita; 
- előadás, ünnepi beszéd, avató beszéd. 

 
7. Az itt megadott témákról fogalmazzon rövid, körülbelül féloldalas szövegeket különböző 

stílusrétegek különböző szóbeli és írásbeli műfajaiban, egy-egy témáról lehetőleg minél 
többet! 
 

 ujjlenyomat; börtön; vizes úttest; egy közlekedési baleset; tetoválás;  
 a német juhász kutya; bilincs; kábítószer; zöldhatár    

 
8. Melyek azok a nyelvi tényezők és jellemzők, amelyek az előző feladatban elkészített 

szövegek eltéréseit okozzák? 
9. Minősítse a 3/1. sz. szemelvény rövid szövegeinek stílusrétegét, műfaját, illetve a bennük 

kiemelt szavak stílusértékét, stílusárnyalatát! 
10. Olvassa el figyelmesen a 3/2. sz. szemelvényt! Jelölje meg, mely stílusrétegből 

származnak a szövegek? Magyarázza meg, illetve javítsa ki a bennük előforduló hibákat! 
11. Milyen szakmai hozadékai lehetnek annak, ha egy rendvédelemben dolgozó a munkájában 

tudatosan törekszik a stílusrétegek tárgyalása során elhangzott ismeretek alkalmazására? 
12. A tudományos stílus mely műfajait kell ismerniük egy felsőoktatási intézmény (pl. a 

Rendőrtiszti Főiskola) hallgatóinak? Mely területeken tudja ezeket az ismereteket 
felhasználni? 

13. Jellemezze az 5/1. és az 5/2. szemelvények szövegének stílusát, helyesírását, 
szóhasználatát!  
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4. A nem verbális kommunikáció  
 

„Mondjam vagy mutassam?” 
 
 

Az emberek közötti érintkezés sokféle úton-módon megvalósulhat. Az előző fejezetben 
igyekeztünk betekintést adni a legalapvetőbbnek tartott csatornán, a verbális úton zajló 
közléshelyzetek gazdagságába. A másik, az előzőhöz képest másodlagos szerepbe 
kényszerített, ám valójában legalább ugyanolyan jelentőségű csatorna az ún. nem verbális 
csatorna, szintén rendkívül sokszínű. Buda Béla szerint „tulajdonképpen érthető, hogy a nem 
verbális kommunikáció közlési természetét olyan sokáig nem ismerték fel. A kommunikáció 
modellje a beszéd [értsd: verbális közlés – M. K.] volt, a beszédnek pedig van egy csomó 
olyan jellegzetessége, amely a nem verbális kommunikációtól elütő.” (Buda 1994: 82) Ahhoz 
tehát, hogy pontosan megértsük a nem verbális kommunikáció lényegét, nézzük meg a két 
legfontosabbat ezek közül az eltérések közül. 

Az egyik az egyezményes jelrendszer, a másik pedig a tudatos közlési szándék, amelyek 
szorosan összefüggnek egymással. A verbális közléshez olyan egyezményes jelrendszer 
tartozik, amelynek ismerete nélkül nem vagyunk képesek közlésre. A jelrendszert kizárólag 
tanulás útján lehet elsajátítani. A jelrendszer bizonyos szintű birtokában aztán már tudatosan 
és szándékosan állítjuk össze a verbális közleményt. A befogadás-feldolgozás, a dekódolás 
szintén csak a jelrendszer ismeretében és tudatosan lehetséges. Éppen ezért a verbális közlés 
bármikor változtatható, viszonylag könnyen tanulható, akár manipulálható is. 

A nem verbális csatornákon viszont nincs egyezményes jelrendszer, és az így folyó 
közlések döntő többsége nem szándékos. Észlelésük sem tudatos, inkább ösztönös, ám 
jelentős mértékben befolyásolják a vevőt az elsődleges, verbális közlemény értelmezésében. 
(Vö. Buda 1994: 82.) A kialakult, beidegződött nem verbális jelzések éppen ezért viszonylag 
nehezen változtathatóak és tanulhatóak, általában nem manipulálhatóak. Kivéve persze a 
színészeket, akik minden egyes nem verbális jelzést hosszasan és pontosan megtanulnak, 
kicsiszolnak; vagy a politikusokat, szónokokat, akik a meggyőzésben a szavak mellett 
legalább akkora figyelmet szentelnek a nem verbális csatornákon folyó közléseknek. Nem is 
beszélve aztán a reklámról, mint a manipuláció leglátványosabb terepéről, illetve a 
rendvédelmi dolgozók fő  „pácienseiről”, a bűnözőkről ,  akik – „szakmájuk” 
okán – professzionális megtévesztők, verbális és nem verbális közléseikben 
egyaránt.  Közülük sokan vannak, akik olyan magas szintre fejlesztették ebbéli 
képességeiket, hogy nemcsak embertársaikat, de akár a hazugságvizsgáló 
készüléket is be tudják csapni. Rendvédelmi szakember és kommunikátor 
legyen a talpán, aki képes átlátni megtévesztő  szándékukon. A verbális 
csatornák minél jobb és mélyebb megismerése éppen ehhez ad nagyon hatásos 
segítséget. (Erről lásd még a kommunikációs készségek fejlesztéséről szóló 5. fejezetet!) 

A fentieket a legegyszerűbben a következők végiggondolásával bizonyíthatjuk. Amikor 
beszélünk, a szavak közül nagyon is tudatosan válogatjuk ki éppen azokat, amelyeket; 
ugyanolyan tudatosan rendezzük őket éppen abba a sorrendbe, amilyenbe; és szintén 
tudatosan hangsúlyozzuk éppen azt, amelyiket. Éppen erről a tudatos válogató és elrendező 
folyamatról szólt a 2. és 3. fejezet. (Természetesen átlagos, az adott nyelvi jelrendszer elemeit 
és szabályait jól ismerő, helyes kiejtésű egyénnel számoljunk!) Ezt a folyamatot azért olyan 
nehéz nyomon követni, mert rendkívül gyorsan, sokszor a másodperc tört része alatt zajlik. 
Egyszerűbben rekonstruálható azonban a szövegalkotásnak ez a nagyon is tudatos volta, ha az 
írásbeli közlést figyeljük meg. Itt ugyanis lényegesen több időnk van a tudatos válogatásra és 
az elrendezésre, sőt, az utólagos korrekcióra is, amit a modern technikának köszönhetően akár 
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teljesen láthatatlanná is tehetünk az olvasó számára. (Ki tudja például, hogy jelen írásunk 
hányadik piszkozat hányadik tisztázata, hányadik szövegváltozat az eredetihez képest?) 
Persze szóban is javítjuk a kimondott szöveget, csak ez mindenki füle hallatára történik. És 
mivel a folytonos korrigálás a beszéd során zavaró, rossz benyomást kelt, igyekszünk „kétszer 
is meggondolni”, mit hogyan mondunk, ami viszont lassúvá, nehézkessé, akadozóvá is teheti 
beszédünket, s ez sem szerencsés. Egyszerűen bizonyítható tehát a verbális közlések 
formálásának tudatossága.  

Ezzel ellentétben a nem verbális közlésekre a spontaneitás és ebből következően az 
egyszeriség, a megismételhetetlenség, a korrigálhatatlanság jellemző. (Felettébb ritkán fordul 
elő, hogy valaki utólag felülbírálja és kijavítja valamely taglejtését vagy mimikáját, mondván: 
„elnézést, az előző gesztusom, arcjátékom nem illeszkedett ahhoz, amit mondtam, itt egy 
másik, ez hitelesebb…”) A verbális közlést kísérő nem verbális jelzések ösztönösen 
illeszkednek a szavakhoz, alátámasztják, megerősítik, hitelesítik azokat. Ez a 
szándéktalanság, tudattalanság leglátványosabban gyerekeknél, mégpedig különösen a 
hazugság terén érhető tetten. Az a kisgyerek, aki még járatlan a füllentés, a hazugság 
trükkjeiben, a szülővel való tekintetkontaktus kerülése, a szája elé kapott keze, a bizonytalan 
testtartása, esetleg remegő hangja alapján azonnal „leleplezhető”. Vagy képzeljünk el egy 
tanárt, aki egyáltalán nem szeret tanítani, az adott osztályt sem kedveli, ráadásul fáradt, amint 
monoton hangon, unott tekintettel, közönyös arccal, fejét az asztalon lévő kezével 
megtámasztva elemzi például egy szerelmes-áradozó vers költői eszközeit. Lehetnek szavai 
bármilyen szépek, összeszedettek, meggyőzőek, nincs olyan diák, aki hitelesnek tartaná 
szavait, azonnal kiderül verbális közlésének manipulálása.  

A hazugság kérdése a rendvédelem számára egyébként is különösen fontos, izgalmas 
terület, és nemcsak a szűk értelemben vett szakmai szempontból, hanem mint kommunikációs 
jelenség is. Allan Pease találóan fogalmaz, amikor azt mondja: „A hazugsággal az a baj, hogy 
tudat alatti agyműködésünk automatikus, verbális hazugságoktól független, így testbeszédünk 
elárul bennünket. Ezért van az, hogy a ritkán hazudó emberek könnyen rajtakaphatók, bármily 
meggyőzően hangzanak is szavaik. Abban a pillanatban, amint hazudni kezdenek, a testük 
ellentmondó jelzéseket bocsát ki, és ettől támad az az érzésünk, hogy nem mondanak igazat.” 
(Pease 1989: 20.) Akinek volt már ilyen élménye embertársával kapcsolatban, vagy próbált 
már hazudni, de lelepleződött, az pontosan tudja, miről van szó. Ennél látványosabb 
bizonyíték nem kell, hogy belássuk, a nem verbális csatornák szerepe az emberi 
kommunikációban sokkal nagyobb, mint az első megközelítésben tűnik. (Hogy ez egyáltalán 
nem volt mindig természetes, azt bizonyítja az az Allan Pease által is furcsállt tény, hogy az 
emberi közlésrendszer nem verbális formáit csak az 1960-as években kezdték aktívan 
tanulmányozni.) Nem kérdéses ezek után, hogy a rendvédelemben kiemelt  
jelentőséget kell kapnia a nem verbális jelzőrendszerek olvasásában való 
jártasság fejlesztésének.  

Érdekes és minden bizonnyal sokak számára meglepő az az adat, amely az emberi 
közlések verbális/nem verbális részének arányát számszerűsíti. Több kutató kimutatta, hogy 
egy átlagos ember személyes kommunikációjának verbális része csupán 35 % körül mozog, 
míg a nem verbális úton történő közlés kb. 65 %-ot tesz ki. Arra a kérdésre, hogy beszéd 
során a szavak vagy a nem verbális úton érkező információk a fontosabbak, az emberek 
többsége azt válaszolná, hogy persze, hogy a szavak, hiszen elsősorban a verbális közlést 
használjuk információátadásra. A nem verbális csatorna inkább az emberek egymáshoz való 
viszonyát, magatartását szolgálja, illetve egyes esetekben a szavakkal való közlést helyettesíti. 
(Vö.: Pease: 1989: 8.) (Itt kell megjegyeznünk, hogy az ilyen, ún. helyettesítő szerepű, azaz a 
verbális közlés helyett használt nem verbális jelrendszer sokkal inkább a verbálishoz 
hasonlóan működik. Ennek használata ugyanis szándékos és tudatos, valamint egyezményes 
jelrendszere van, amelynek ismerete elengedhetetlen feltétele a rajta keresztül történő közlés 
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sikerességének. Ilyen például a siketnémák jelbeszéde. A jelbeszéd tehát csak látszólag nem 
verbális közlésmód, valójában nyelvpótló eszköz, és mint ilyenre, ugyanazon szabályok 
érvényesek, mint a nyelvre. Vö.: Buda 1994: 82–3.)  

Hogy mennyire nem a verbális közlés az elsődleges, azt a kutatások szintén bizonyították. 
Ezek szerint a nem verbális jelzéseknek ötször akkora súlyuk van, mint a szavakkal 
történőeknek. Ennek belátása azért nehéz, mert amikor a verbális és nem verbális úton érkező 
információk illeszkednek egymáshoz, akkor egyáltalán nem tűnik fel az utóbbiak jelentősége. 
Csak akkor leszünk rájuk figyelmesek, ha valami „nem stimmel”, ha a két úton érkező 
benyomások ellentmondanak egymásnak. Ilyenkor ugyanis automatikusan veszik át a fő 
szerepet a nem verbális jelzések, olyannyira, hogy az emberek többsége a verbális tartalmat 
akár teljesen figyelmen kívül is hagyja (vö.: Pease 1989: 16). Mindez tehát azt igazolja, hogy 
a nem verbális csatornákon érkező  jelzésekben való tájékozódás mindennapi 
ismereteink része, az ember „automatikus hibajelző  szerkezettel” (Allan Pease 
kifejezése) van felszerelve. Ez a szerkezet,  ha egy sor össze nem illő  nem 
verbális és verbális közlést kap, azonnal üzemzavart jelez.  Csakhogy „nem 
élünk vele,  visszafejlődött  állapotban van bennünk. Ha gyakoroljuk, akkor 
viszont a megértés tudatosítható is, és valamilyen formában szavakba is 
foglalható” – mondja Buda Béla (Buda 1994: 100). Valóban érdemes tehát közelebbről is 
megismerkedni e területtel.  

A továbbiakban tehát annak érdekében nyújtunk valóban csak rövid betekintést a nem 
verbális kommunikáció rejtelmeibe, hogy pontosan megmutassuk, mire kell figyelnie annak, 
aki jobb kommunikátor – ebben az esetben elsősorban jobb vevő – szeretne lenni; melyek 
azok a területek, amelyek ismerete közelebb visz minket a sikeresebb kommunikáció és 
ezáltal természetesen az eredményesebb munkavégzés megvalósításához.  

Mielőtt valaki a fent kifejtettek értelmében – miszerint a nem verbális csatornák 
használata ösztönös, viszonylag nehezen tanulható, kevésbé manipulálható – kételkedne 
abban, hogy a köztük való eligazodás tanulható, fejleszthető, tegye meg, hogy elolvassa az itt 
következő fejezetet, s az abban leírt jelenségeket eleinte pusztán csak megfigyeli az őt 
körülvevő emberek mindennapi érintkezéseiben. Bizton állítjuk: meg fog lepődni azon, hogy 
szavak nélkül is mennyivel jobban érti majd, mi zajlik körülötte. Innen már csak egy kis lépés 
hiányzik, hogy a felfogott jelzéseket tudatosítsa, és kisebb-nagyobb mértékben felhasználja 
őket saját magatartása tudatos vezérlésében. Gyakorlással aztán a nem verbális jelzései egy 
részét tudatosan is képes lesz befolyásolni, ami a rendvédelemben dolgozó számára sok 
esetben – például egy „kihallgatási játszma” során – döntő jelentőségű lehet. És mi ez, ha nem 
fejlődés? 

Ha az embereket arról kérdezzük, hogy a szavak nélküli kommunikációnak milyen 
eszközeit ismerik, akkor szinte biztosak lehetünk a felsoroltak sorrendiségében. Több ízben 
volt alkalmunk ezt a „játékot” kipróbálni, s szinte mindannyiszor azt tapasztaltuk, hogy a 
válaszolók elsőként a mimikát említették. A további sorrend is többé-kevésbé állandó, 
mégpedig az itt következő alfejezetek sorrendjének megfelelő. Az indoklást nem nehéz 
megadnunk. A nem verbális kommunikáció csatornái elsősorban aszerint kerülnek a 
felsorolás adott helyére, hogy 1. azok mennyire egyetemesek, azaz minden emberre 
jellemzőek és kultúrától függetlenül is értelmezhetőek (ezért a mimika és a tekintet „első 
helyezése”); 2. mennyire feltűnőek, látványosak (ebből a szempontból megint a mimika és a 
gesztusok „vezetnek”); 3. használatuk mennyire automatikus (minél automatikusabbak, annál 
kevésbé tűnnek fel a használók számára, ily módon marad a rangsor végére a 
térközszabályozás és a vokális csatorna); illetve 4. mennyire képesek önállóan, más csatornák 
nélkül is információk közvetítésére (itt megint a mimika és a tekintet jár elöl).  

A megkérdezettek által adott és az általunk is követett felsorolás természetesen nem 
jelent rangsort is egyben. Nem állítjuk vele azt, hogy a nem verbális csatornák között a 
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kommunikáció során bármiféle fontossági sorrend létezne. A maga helyén és szerepében 
mindegyik fontos, működésük – akárhány van is jelen az adott interakció során – egyszerre, 
egymással párhuzamosan és a verbális csatornán érkező közléseket kiegészítve (azokat 
hitelesítve vagy hiteltelenítve) zajlik. Feldolgozásuk, „vételük” során is együttesen hatnak a 
befogadóra, őket szétválasztani csak a tudományos megfigyelés, az egyes csatornák speciális 
funkcióinak tudatosítása céljából van értelme. 

Valamennyi nem verbális kommunikációs csatorna működésének van egy olyan vonása, 
amely a verbális kommunikációból csaknem teljesen hiányzik. Ez pedig az intenzitás. A nem 
verbális kommunikáció során közvetített érzelmek intenzitási tartománya rendkívül széles: az 
egészen apró, szinte alig észrevehető jelzéstől az egészen erős, nagyon látványos, feltűnő, 
már-már durva megnyilvánulásig terjedhet. (Vö.: Buda 1998: 89.) Csak két szélsőséges 
példával illusztráljuk a fentieket: szinte nulla az intenzitása értéke a rezzenéstelen szemmel, 
faarccal, mozdulatlanságba merevedett testtartással és rendkívül kis hangerővel kísért megtört 
beismerő vallomásnak. Ugyanakkor egy tüzes tekintettel, gazdag mimikával, széles 
taglejtésekkel, dinamikus mozgással és nagy hangerővel előadott szónoklat érzelmi 
intenzitásának magas foka is nyilvánvaló. Természetesen mindkettő nagyon informatív. 
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4.1. A MIMIKA ÉS A TEKINTET 
 
 
Mint az előzőekből kiderült, a nem verbális kommunikációs csatornák közül a mimika és a 
tekintet a legfeltűnőbb, legegyetemesebb, legősibb (részben biológiailag kódolt), sokak által a 
legfontosabbnak is tartott két csatorna. Hogy a kettőt itt most együtt tárgyaljuk, annak 
munkánk szempontjából pusztán praktikus oka van. A szakirodalom egy része így jár el, 
másik része külön csatornának veszi őket. Mindkét nézet jogos, attól függően, hogy mennyire 
óhajtjuk hangsúlyozni a tekintet önállóságát. Egyrészről ugyanis igaz, hogy önmagában a 
tekintettel is szinte mindent ki lehet fejezni, másrészről viszont azt sem lehet tagadni, hogy a 
tekintet, a szem az emberi arc része, s mint ilyen, természetes módon a mimikához is szorosan 
hozzátartozik.  

A mimika segítségével létrejövő érzelmi megnyilvánulások az arcizmok összehangolt 
mozgásából tevődnek össze. Az arc finom izmai (a mimikai izmok) valamennyien részt 
vesznek ebben a bonyolult mozgásban, mégpedig minden egyes arckifejezés létrejöttekor 
más-más arányban. Az arckifejezések folytonos változásban vannak, még akkor is, ha ezek a 
változások csak nagyon aprók, szinte a milliméter tört részével mérhetőek. A jelvevő a 
legapróbb eltérést is észleli és jelzésként értelmezi. Mégpedig úgy, „hogy a másik ember 
mimikájáról alkotott percepciós kép az agyban azokra a mimikai sémákra vetül, amelyek a 
saját arcjátékunkat vezérlik, és ezáltal ismerhető fel azonnal (...) Az emberek között az 
arcjáték akaratlan utánzása elég gyakori, gyerekek különösen hajlamosak erre, a felnőttek 
leginkább akkor csinálják, amikor a másik mimikáját nem értik (azaz valamilyen okból az 
feltűnővé válik számukra, ugyanis a »megértés« többnyire nem tudatosul). Ez talán azt a célt 
szolgálja, hogy a mögötte lévő érzelmi állapotra rezonáljunk.”  (Buda 1998: 90)  

A mimika alapján történő tájékozódás a másik ember érzelmeiben a legközismertebb. A 
partner arcát figyelve a vele folytatott kommunikáció során azonnal feltűnik annak legkisebb 
változása is, az arcon jelentkező reakciókat észlelve közlésünket módosítjuk. Időnként 
verbalizáljuk is így keletkező benyomásainkat: azt mondjuk, hogy valaki fancsali képet vág, 
értetlenül néz, bambul, mereven néz, fintorog, elbiggyeszti az ajkát, ráncolja a szemöldökét, 
kikerekíti a szemét, eltátja a száját, vagy tátva marad a szája, stb. Megannyi kifejezés, 
amelyek arról tanúskodnak, hogy az emberi arc kifejezései mennyire beszédesek az adó 
számára.  

Már ezekből a kifejezésekből is látszik, hogy a tekintetre vonatkozó megfigyeléseket igen 
nehéz különválasztani az arcjátékétól. A tekintet szintén „ősi biológiai, viszonylag alacsony 
rendű állatokban működő kommunikációs eszköz. (…) A szem a másik élőlényben kitüntetett 
információhordozó terület, amelyet a tekintet automatikusan keres.” (Buda 1998: 91) A 
tekintetkontaktus működésének alakulása az emberi egyed fejlődése során rendkívül jól 
megfigyelhető. A csecsemők mosolyválaszának természetes megléte; az autisták feltűnő 
tekintetkontaktus-kerülése; a kisgyerekeknek a felnőttek szeme előli elrejtőzése vagy éppen a 
megerősítés szemkontaktus útján való elérése; a felnőttek ismerkedéskori szemezése, 
szemlesütése vagy a legkülönbözőbb intim, személyes és társadalmi helyzetekhez tartozó 
tekintetkontaktust szabályozó mechanizmusok – mind-mind annak bizonyítékai, hogy 
mennyire fontos kommunikációs eszközről van szó. 

A rendvédelmi kommunikációs helyzetekben a mimikának és a 
tekintetszabályozásnak az átlagos emberi  interakciókhoz képest nincs kiemelt  
vagy speciálisnak mondható szerepe, azok az általános szabályok szerint  
működnek. Ha valamit mégis ki kell emelnünk, az a mindig közvetlen 
kommunikációs helyzetben zajló intézkedés ,  annak legkülönfélébb fajtáival,  
illetve a bizonyos szempontból még speciálisabb kihallgatás.  A rendőri  
intézkedések során – hacsak az intézkedő  rendőr feltűnően nem sérti meg a 
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társadalmi normák szerint amúgy is működő  mimika- és tekintetkontaktus-
szabályozó mechanizmusokat (például nem fintorog, nem „vág pofákat”, nem 
„röhögi szembe” az intézkedés alá vont személyt, nem bámulja őt  stb.) – nem 
szokott különösebb problémákat okozni ennek a két csatornának a használata.  
Kihallgatásnál – vagy inkább még tágabban fogalmazva: az olyan 
helyzetekben, amikor valakinek a leleplezésére van szükség – a mimika és a  
tekintet által közvetített érzelmek felismerésében, az így nyert információk 
között való eligazodásban kulcsszerepe van e nem verbális csatornák minél 
jobb ismeretének.  
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4.2. A GESZTIKULÁCIÓ  
 
 
Szintén nagyon látványos, feltűnő része a nem verbális kommunikációnak a gesztikuláció, 
amelyen tágabban az egész kar, sőt a vállöv mozgásait is érteni szokás. „A gesztus fogalmába 
az egész kar mozgássémája beletartozik, rendszerint úgy, hogy a mozgások a test síkjától 
frontálisan eltávolodnak. A mozgások nagysága és gyorsasága intenzitást fejez ki. A 
leglényegesebb azonban a gesztusban is az ujjak finom mozgása révén sokféle alakzatot 
felvevő kéz. (…) Az ember keze rendkívül kifinomult eszköz, és nagy manipulációs 
képessége miatt az emberi kultúra szinte valamennyi tárgyával és tényével kapcsolatban van. 
A finom beidegzés is azt segíti elő, hogy a pszichikumban lezajló folyamatok érzékeny 
kifejezője legyen. (…) A gesztusok, a kézmozgások leginkább a beszédet kísérik. (…) A kéz 
mozgásai színezik, aláfestik, szabályozzák a beszédbeli kommunikációt. A mozdulatok 
kiegészíthetik a hangsúlyt, dinamikusabbá tehetik a szüneteket, gondolati cezúrákat 
jelölhetnek stb. Ilyenkor információs tartalmuk beolvad a verbális közlés tartalmába. A 
kézmozdulatoknak nagy a szerepe a közlés egészének technikai szabályozásában is (…). 
Kézmozdulatok szinte öntudatlanul jelölik, ha szóhoz akarunk jutni, és ha meg akarjuk állítani 
a másikat, de kifejezik, ha még nem akarjuk befejezni mondanivalónkat, és meg akarjuk 
akadályozni, hogy a másik a szavunkba vágjon. Kézmozdulatok jelezhetik a megértés 
különféle nehézségeit, elősegíthetik, hogy a másik ember figyelmét le tudjuk kötni. (…) Mint 
a mimikában, itt is van egy sor olyan konvencionális mozdulat, amely a verbális közlés 
helyett, azzal egyenértékűen, arra lefordíthatóan használatos. Itt is akkor kerül használatukra 
sor, amikor a verbális közlés nehezített vagy gátolt. Néha a verbális közléssel egyidejűleg 
igénybe vehető közlési csatorna szerepét tölti be az akaratlagos kézmozgás.” (Buda 1998: 95–
6) Ilyen szerepű például a siketnémák jelbeszéde, amelyben a kézmozdulatok jelentéstartalma 
kódolt, ily módon olyan funkciót töltenek be, mint a verbális közlésben a szavak.  

Feltétlenül el kell tudnunk különíteni egymástól a szűkebb értelemben vett gesztusok és 
emblémák fogalmát. Mindkét kifejezés a kézmozdulatokra vonatkozik, de használatuk 
jellegében alapvető különbségek rejlenek. A gesztusok ebben a szóhasználatban kifejezetten 
ösztönös, a verbális kommunikációt és a többi nem verbális csatornán érkező közlést kísérő 
kézmozdulatokat jelent, amelyek tehát nem tudatosak, nem szándékosak és egyértelmű, 
szavakkal behelyettesíthető jelentés sem kapcsolható hozzájuk. Nem kötődnek konkrét 
jelhasználói közösséghez. Ilyen például, amikor valaki magyarázat közben a karjaival és a 
kézfejével a járást vagy a futást utánzó, azokat illusztráló mozdulatokat tesz; vagy a 
fájdalomtól, ijedtségtől a fejéhez, a szeméhez kap; hazugság közben a száját eltakarja; 
gondolkodás közben a fejét vakargatja stb. Használatukat, intenzitásukat a társadalmi 
együttélést irányító mindenkori illemszabályok is befolyásolják. Kommunikációs zavart, 
félreértést természetesen a gesztusok is okozhatnak, olyankor, ha használatukban a vevő 
tudatosságot feltételez: egyes gesztusoknak olyan jelentést tulajdonít, amelyet pedig az 
adónak nem állt szándékában közölni. 

Az emblémák ezzel szemben egy adott nyelvhasználói közösség által tudatosan és 
szándékosan használt, számukra mindig egyértelmű jelentéssel összekapcsolódó jelek, 
többnyire kézmozdulatok. Például a búvárok kis karikává zárt hüvelyk- és mutatóujja, amely 
azt jelenti: minden OK, van oxigén; vagy az ökölbe szorított, lefelé fordított kézből kinyújtott 
hüvelykujj, amely – hogy szalonképes példát hozzunk – a római korban köztudottan a halál 
jele volt a gladiátor számára. Ez utóbbi példa egy másik, mai, Magyarországon is ismert és 
elterjedt jelentését úgy hisszük, nélkülünk is mindenki fel tudja idézni. Ez a jel is bizonyítja, 
hogy az emblémák jelentése mindig egy adott jelhasználói közösséghez tartozó, csak az adott 
közösség tagjai számára jelenti ugyanazt. Használatukkal ezért – főleg eltérő kultúrák és 
közösség találkozása esetén – körültekintően kell bánnunk. (Visszatérve a jelbeszédre, az 
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tehát tulajdonképpen emblémák olyan kidolgozott rendszere, amelyet egy adott közösség a 
verbális kommunikáció helyettesítésére tudatosan és szándékosan használ.) 

A rendvédelem területén dolgozó szakember számára e nem verbális 
csatorna működésének több oldalú ismerete nagyon fontos. Nemcsak a 
gesztusok működési  mechanizmusával kell tisztában lennie, hanem adott 
esetben egy-egy speciális jelhasználói közösséggel való kommunikálás 
közben a közösség tagjai  által  használt  emblémák jelentésével is.  Itt  ne csak 
feltét lenül az eltérő  kultúrából érkezők érintkezésére vagy az idegen nyelven 
történő  kommunikációra gondoljunk, amelyek ebből  a szempontból a 
leglátványosabb félreértéseket kínálják. Hétköznapibb, gyakrabban előforduló 
eset az, amikor egy-egy gesztust vagy emblémát amiatt nem értünk, mert még 
soha nem találkoztunk vele; vagy egy-egy emblémát amiatt értünk félre, mert 
mi magunk más jelentését ismerjük. Az is előfordul,  hogy olyan jelentést  
tulajdonítunk egy-egy gesztusnak, amilyen pedig annak az adott helyzetben 
egyáltalán nincs. Például izgalmat, szorongást, zavarodottságot tulajdonítunk 
a kezek egymáshoz dörzsölgetésének, holott egyszerűen csak fázik a mozdulat  
végző je. (Még fokozottabban igaz lesz ez a testtartások értelmezésére, ezeket azonban a 
következő alfejezetben tárgyaljuk.)  

A gesztusok nagyon sok esetben árulkodóak, de soha nem szabad elfelejtenie a bennük 
tájékozódni akarónak, hogy ezek is csak a többi nem verbális kommunikációs eszközzel, 
illetve az elhangzó szavakkal együtt és mindenkor az aktuális kontextusba illesztve 
értelmezhetőek megbízhatóan.  
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4.3. A TESTTARTÁSOK 
 
 
A testtartások vizsgálatával a kommunikációkutatáson belül a kinezika területe foglalkozik (a 
’kinézis’ görög eredetű szó, jelentése mozgás). Ugyanúgy, ahogy a tekintet a mimika része, itt 
is elmondható, hogy a tágabb értelemben vett gesztusok (azaz a kar, a váll és a kéz 
mozdulatai) szintén hozzátartoznak az egész test mozgásához. Hogy azokat gesztikuláció 
néven mégis különválasztva taglalja a szakirodalom, s annak nyomán jelen jegyzet is, az 
megint csak a gyakorlatiassággal indokolható. A testtartások szélesebb értelemben magukban 
foglalják még a fej mozgásait is, valamint a felső végtagokon kívül az alsó végtagok, illetve 
az egész törzs mozgását is. Szintén e terület foglalkozik a különböző testhelyzetekkel (állás, 
ülés, fekvés) és a testmozgásokkal is, amelyek a törzs és a végtagok elhelyezkedése és 
mozgásai révén jönnek létre, s a kommunikáció során a partnerek egymáshoz való 
viszonyáról legalább annyi információt hordoznak, mint bármely más nem verbális közlési 
forma.  

A kinezika a mimika után az egyik elsőként kibontakozó kutatási terület, s máig is az 
egyik legfejlettebb s legismertebb valamennyi nem verbális csatorna kutatása közül. (Ezt a 
testbeszéd kifejezés Allan Pease ilyen című sikerkönyve nyomán előálló népszerűsége és 
viszonylagos ismertsége is jelzi; Pease 1989.) A vizsgálatok legjelesebb képviselőjeként 
számon tartott Birdwhistell amerikai kutató a testmozgások kódját nagyobb részben biológiai 
eredetűnek, kisebb részben kulturálisan meghatározottnak tartja (Birdwhistell 1952, 1970). A 
döntő részt biológiai eredet mellett tanúskodnak azok, az állatvilágban tett megfigyelések, 
amelyek a különböző testtartások, testhelyzetek kifejező erejét bizonyítják. Ezek közül 
számos forma jelen van az emberek közötti kommunikáció testhelyzetviszonyaiban is, 
mégpedig rendkívül viszonylagosan. Gondoljunk például az ülő, vagy még látványosabban a 
fekvő helyzetben lévő ember alapvetően alárendeltséget, kiszolgáltatottságot sugárzó 
helyzetére az álló alakkal szemben. Ehhez képest mindenképpen egyenrangúbbnak érezzük 
két ülő alak viszonyát, de korántsem mindegy, hogy ezek egymáshoz képesti helyzete, 
ülésmódjuk, testtartásuk milyen. Ülhetnek például egymással szemben, egyikük egy asztal 
mögött, „védelemben”, a másik pedig egy szabadon álló széken. Vagy mindketten egy 
kényelmes kanapén, egymás mellett. Vagy egy másik példa: Az igazoltató rendőr álló 
helyzetben van a megállított gépjármű kormányánál ülő vezetővel szemben, ő van tehát 
„jobb” helyzetben. Ám ha ugyanez a rendőr egy kamionsofőrt állít meg, aki az intézkedés 
alatt vezetőfülkéjében ülve marad, emberünk máris akár egy méterrel is lejjebb kerül a 
sofőrrel szemben, ami viszont már egyáltalán nem szerencsés.) 

A testtartások jelentőségét az interakcióban jelen lévő partnerek többnyire érzékelik, azok 
rájuk gyakorolt hatása egyértelműen kimutatható. Még akkor is, ha ezeknek a hatásoknak nem 
mindig vagyunk is tudatában. Utólagos kérdések nyomán mindenki fel tudná idézni és ki 
tudná elemezni, hogy partnere adott mozdulatai, testtartása, testhelyzete, fejtartása miként 
jelzett számára ezt vagy azt. Mozgóképfelvételeket visszajátszva, kizárólag a törzs, a 
végtagok, a fej mozgásait figyelemmel kísérve rengeteg olyan finom információhoz juthatnak 
a saját kommunikációjukat megfigyelők, amelyeket az interakció során talán észre sem vettek. 
Jelentőségük pedig óriási. Ha jobban tudnánk olvasni a testbeszédből is, sokkal megbízhatóbb 
lennének a kommunikáció útján szerzett benyomásaink, információink a másikról.  

„A testmozgások egy része is lehet konvencionális jel. Számos szociális szerephez 
hozzátartoznak kívánatos testtartások vagy mozgások, ezek – ugyanúgy, mint más nem 
verbális kommunikatív jelenségekben – a biológiailag meghatározott mozdulatok ritualizált, 
esetleg karikatúraszerűen torzított formái. Az alázat és az alárendelődés kifejeződése a 
meghajlás, a testmagasság akaratlagos és időleges csökkentése. Ennek számtalan kulturális 
formája van, a biccentéstől, főhajtástól kezdve a régi keleti uralkodók előtti leborulásig. 
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Hasonló a térdhajlítás és a letérdelés szerepe is.” (Buda 1998: 100) Ennek ellenkezője, amikor 
a rangban magasabban álló – fizikai adottságait kompenzálandó – magasabbra helyezkedik 
(pl. trónra, lóra ül, vagy cipőjét megmagasítja), vagy az imént Buda által felsorolt módok 
valamelyikével testi adottságainak kisebbítésére kényszeríti az alattvalót, így kívánva 
kifejezni feljebbvalóságát.    

A rendvédelmi munkavégzésben – az iménti igazoltatásos példa után – 
talán nem kell különösebben bizonygatnunk a testbeszéd terén szerzett 
ismeretek hasznosságát. Ha elfogadjuk azt a jegyzetünkben egyébként 
mindvégig hangsúlyozni kívánt nézetet, miszerint a rendvédelmi 
tevékenységet végző  személy – főleg az ún. komoly téttel bíró,  intézkedési  
helyzetekben – mindenképpen kezdeményező ,  a kommunikáció menetét  
irányító, annak kimenetelét meghatározó szerepben kell, hogy legyen, akkor 
nem kétséges, hogy ehhez minden rendelkezésére álló eszközt nagyon 
pontosan ismernie és magas színvonalon, tudatosan alkalmaznia kell .  
Valamennyi nem verbális csatorna,  köztük különösen a testbeszéd 
működésének ismerete is idetartozik tehát. 
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4.4. A TÉRKÖZSZABÁLYOZÁS 
 
 
A térközszabályozás kommunikációban betöltött szerepével körülbelül az utóbbi húsz évben 
foglalkoznak behatóbban, elsősorban az amerikai Edward T. Hall nyomán (Hall 1959). Az 
ilyen irányú vizsgálódások összefoglaló elnevezése a proxemika, amely valószínűleg a latin 
’proximus’ szóból ered, amelynek jelentése közeli.  

E nem verbális csatorna működése és szabályozása, miként a többié is, biológiai 
gyökerekre vezethető vissza. Az ember – ahogyan az állat is – életének jelentős részét egyéb 
élőlények, legtöbbször fajtársai között tölti. Állandó jelenlétük azonban nemkívánatos a 
számára, s ezért bizonyos tevékenységeit igyekszik vagy teljesen elkülönülten, vagy társaitól 
bizonyos távolságot tartva végezni. Az emberek együttes tevékenységeihez – ezek közé 
sorolva természetesen a kommunikációt is – szinte centiméterben meghatározható távolsági 
határok tartoznak, amelyek viszonylagos állandóságot mutatnak. Az egyes, hasonló 
jellegzetességeket mutató és meghatározott emberi érintkezési formákhoz is köthető távolsági 
határokat megfigyelési nyomán Hall zónáknak nevezte, s őket négy alapvető kategóriába 
sorolta. Mindegyik tovább osztható egy közeli és egy távolabbi szakaszra. A négy zóna és a 
hozzájuk tartozó távolsági határok a következők:  

1. Intim vagy bizalmas zóna (0–45 cm) 
2. Személyes zóna (46–122 cm) 
3. Társasági vagy társadalmi zóna 123–360 cm) 
4. Nyilvános zóna (361 cm-től) 
 

A centiméterben megadott határok természetesen hozzávetőlegesek, nemcsak kultúránként, de 
szituációtól függően és egyénileg is változnak.  

Az interakciók során a felek egymáshoz képest elfoglalt helye, az ily módon közöttük 
előálló távolság árulkodik kettejük egymáshoz fűződő viszonyáról. A kommunikációs 
térközök és a hozzájuk szorosan kapcsolódó testi kontaktust szabályozó mechanizmusok 
alapos ismerete nyomán a felek közötti kapcsolat szinte tökéletesen beazonosítható. 
Kultúránként, közösségenként, koronként, nemenként, egyénenként és szituációnként 
rengeteg körülmény finom összjátéka alakítja ki, hogy kik, hol és mikor milyen távolságban 
helyezkedve beszélhetnek egymással, s ha egyáltalán megérinthetik egymást, azt milyen 
alkalmakkor, mely testrészükön, mennyi ideig és pontosan hogyan tehetik. (Vö. erről 
részletesebben Pease 1989, Hall 1959.) 

Az interakciók során a térközök és az érintések szabályozása olyannyira automatikusan 
működik, hogy a nem verbális csatornák egyszerű felsorolásából sokan ezeket ki is felejtik. 
Ám a hétköznapi érintkezésben valami miatt mégis mindannyian élünk ezzel a 
kommunikációs eszközzel, mégpedig tökéletesen és nagyon is kifinomultan. (Itt most 
természetesen eltekintünk a szélsőséges, többnyire szociális sérülés következtében kialakuló 
zavaroktól. Ilyen szélsőség, amikor valaki a helyzethez és felek kapcsolatához egyáltalán nem 
illeszkedve túlságosan távolságtartó a beszédpartnerével, vagy ellenkezőleg, túlságosan 
„rámászik”.) A térköz és érintés szabályozása azonnal, automatikusan működésbe lép, mihelyt 
bármelyik kommunikációs partner „megsérti” az adott szituációhoz és adó–vevő viszonyhoz 
adekvát zónát. A korrekció mindkét irányba működik, pozitív és negatív irányba is pontosan 
képesek vagyunk korrigálni a másik zónasértéseit, mégpedig pontosan a sértés intenzitásával 
arányban. Azaz ha valaki csak finoman lép be olyan zónánkba, amelyet mi nemkívánatosnak 
tartunk, akkor hátrébb hajtjuk fejünket, visszahúzzuk felsőtestünket, vagy hátrébb lépünk. 
Míg ha erőteljesebb, netán agresszív zónasértés ér minket, akkor verbálisan is kifejezésre 
juttatjuk nemtetszésünket, elugrunk, elmenekülünk vagy védekezünk, esetleg mi magunk is 
támadásba lendülünk. 
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A zónákhoz való ragaszkodásunk, azok különböző mértékű és módú védelme a 
természetes élettér, a territórium igényéből táplálkozik. Az emberek is, csak – normális 
esetben – másképpen, mint az állatok, kijelölik személyes territóriumukat: leginkább 
tárgyakkal. Ennek legkiáltóbb emberi találmánya a kerítés, de ugyanilyen szerepe van annak, 
amikor dolgozószobánkban, munkahelyünkön személyes tárgyainkkal kijelöljük magunknak 
azt a területet, amelyre – többnyire jogosan – igényt tarunk, s amelynek tiszteletben tartását 
másoktól elvárjuk. 

A rendvédelmi munka – közelebbről  a bűnüldözés – egyik legjellemzőbb 
célja éppen az, hogy a folyamatosan más emberek személyes zónáját  
megsértőket felkutassa, és megakadályozza őket ebben a tevékenységükben. 
Akár betörnek valakinek a lakásába, akár eltulajdonítanak tő le valamit , akár 
testi épségét veszélyeztetve megtámadják – s lehetne tovább részletezni a 
bűnözők által elkövetett legkülönfélébb bűncselekményeket –, valahányszor 
zónasértés történik,  amely az elszenvedő t  kisebb-nagyobb mértékben, de 
mindenképpen rosszul érinti.   

Van azonban egy másik, a térközszabályozással és a testi kontaktust 
irányító mechanizmusokkal szorosan összefüggő  kérdés is , ami a rendvédelmi 
munkavégzés során fokozottan előtérbe kerül.  Ez pedig az a tény, hogy az 
intézkedést foganatosító rendőr (és a többi rendvédelmi területen dolgozó 
közül még a büntetés-végrehajtási szakember is) nem ritkán kerül test i 
kontaktusba más emberekkel.  Ráadásul többnyire nem szabad akaratából, 
hanem kényszerűségből ,  s persze nem olyanokkal, akiket egyébként szívesen 
megérintene (nem is beszélve az ezzel óhatatlanul együtt járó fizikai  
hatásokról,  kezdve a látványtól a szagláson át egészen a tapintási ingerekig). 
Ahhoz, hogy ezeket a hatásokat elviselje az ilyen munkát végző  személy, 
pontosan tisztában kell lennie e kommunikációs csatornák jelzéseivel , 
szabályaival . Ha ilyen tevékenység végzésére vállalkozik, azt is pontosan 
tudnia kell,  hogy i lyenkor más szabályok lépnek érvénybe, mint a hétköznapi 
helyzetekben megszokottak. Tisztában kell lennie, hogy ezen a 
kommunikációs csatornán milyen jellegű  és intenzitású információk érhetik, 
milyen hatásokkal,  veszélyekkel kell számolnia.  
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4.5. A VOKÁLIS CSATORNA 
 
 
A vokális csatorna a szűkebb értelemben vett emberi beszéd (azaz a szóbeli 
megnyilvánulások) során a nyelvileg megformált közleményt hordozó hang mindenféle 
fizikai jellegzetességét foglalja magába. Ehhez a következő mennyiségi és minőségi 
jellemzők tartoznak: beszédtempó, szünetek, hangerő; artikuláció, hangsúly, hanglejtés, 
hangmagasság, hangszín. Tágabb értelemben a vokális csatornához tartoznak még s ebben az 
alfejezetben érdemes említést tennünk az emberi beszéd legkülönfélébb zavarairól is, 
amilyenek a különféle beszédhibák, beszédzavarok, készségbeli hiányosságok. 

A vokális csatorna, mint azt a fejezet bevezetőjében már mondtuk, nincs annyira „szem 
előtt”, mint más nem verbális csatornákon érkező jelzések. Ennek oka részben abban rejlik, 
hogy ez a csatorna egyáltalán nem látványos (ellentétben például az összes többivel), annál 
inkább „hallványos”, azaz hallható. A másik ok, hogy használata – legalábbis azok számára, 
akik rendelkeznek az artikulált emberi beszéd képességével – teljesen automatikus. Néhány 
kivételes helyzettől eltekintve szinte soha nem foglalkozunk vele, legfeljebb az tűnik fel, ha 
valaki beszédének vokális jellemzőit tekintve az átlagostól nagyon erősen eltér. Ilyen feltűnő 
eltérések a beszédhibák: a raccsolás, selypítés, hadarás, dadogás; vagy ha valaki motyog, azaz 
olyan minimális mértékben artikulál, ami már a megértést is akadályozza. Hasonlóképpen 
feltűnik a hangerő intenzitása, de persze ez is mindig olyankor, amikor az a beszédhelyzethez 
nem illeszkedik (ha valaki mindig túl halkan beszél, vagy ha kell, ha nem, kiabál). A vájt fülű 
vevő számára feltűnik még, ha valaki különösen szépen beszél: kellemes az orgánuma, 
érthetően, jól artikuláltan mondja ki a szavakat, gazdagon kihasználja hangjának minden 
adottságát. Ilyenek a színészek, előadóművészek s talán néhány adón még a bemondók, 
műsorvezetők. Ilyennek kellene lennie azonban minden közszereplőnek: politikusnak, 
szónoknak, kereskedőnek, tanárnak, orvosnak, rendőrnek, egyáltalán azon szakmák 
gyakorlóinak, akik emberekkel foglalkoznak, s így munkájuk egyik lényege, hogy a 
legkülönfélébb emberekkel kapcsolatot teremtsenek és tartsanak. Hangjuknak – szavaik 
elsődleges kísérőjének, illusztrálójának – szerepe elsődleges fontosságú. Bármilyen kis 
mértékű elégtelenség e téren minimum a vevő figyelmének csökkenését vonja maga után, 
nem is beszélve a végső kommunikációs gátig, amikor már a megértés kérdőjeleződik meg.    

Az emberek többsége azonban nem annyira érzékeny a vokális csatornán közvetített 
jelzésekre, vagy ha igen, akkor is csak az őt érőekre. Vagyis leginkább csak azzal foglakozik, 
hogy a másik hogyan beszél, annak különböző vokális jellemzői mennyiben gátolják az ő 
megértését. Saját hangjuk minőségével, annak javításával, a vokális csatorna fejlesztésével 
csak nagyon kevesen foglalkoznak tudatosan és kitartóan. Ennek sokféle oka van. Könnyű 
lenne kijelenteni, hogy egyértelműen az igénytelenség az, amely sokak beszédének 
hiányosságai mögött rejlik. Végső fokon ez persze igaz. Csakhogy ha valaki számára soha 
sehol nem mutatkozik tartós és követendő értékként a szép kiejtés és beszéd, akkor nehezen 
várható el tőle az igényesség. Hibás ebben már az alapfokú oktatás, amellyel a kisgyerek – 
édesanyja és szűkebb környezete ilyen-olyan beszédje után korrekciós lehetőségként – 
elsőként találkozik. Későbbi életszakaszokban pedig a média, illetve a tágabb társadalmi 
környezet, az ott felénk áramló sok-sok, a vokális csatornát tekintve is igencsak kifogásolható 
minőségű közlés. Ha valakinek úgy tennénk fel a kérdést, hogy kinek a beszédét hallgatja 
szívesebben: X-ét, akinek kellemes hangja van, érthetően, követhető beszédtempóban, a 
közléshelyzethez illő hangerővel, jól artikulálva beszél, vagy Y-ét, aki hebeg-habog, motyog, 
hadar vagy úgy kell kihúzni belőle a szavakat, túl halkan beszél vagy kiabál stb., akkor 
valószínűleg mindenki X-et választaná. Miért várják el akkor a legtöbben mégis azt, hogy az 
ő – leginkább Y-ra hasonlító – beszédjükre valaki is odafigyeljen? A kérdést ki-ki 
megválaszolhatja magának. S ha eddig a kérdésig eljut, innen már csak egy lépés, hogy 
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feltegye magának a következő kérdést: vajon az ő beszédje semmilyen kívánnivalót nem hagy 
maga után? A választ sajnos jó előre sejthetjük. Bizony, hagy. Ha azonban valakiben megvan 
a kellő motiváció (erről a 5.3.1. sz. alfejezetben még részletesebben lesz szó), azt jó 
kilátásokkal tudjuk biztatni. A vokális csatorna fejlesztése a többi nem verbális 
kommunikációs eszköztár között az egyik leglátványosabb, legkönnyebben kivitelezhető, sok 
– már kezdetben is jelentkező – sikerélménnyel kecsegtet. S aki megtanulja kihasználni 
hangjának adottságait, az további jelentős kommunikációs sikerekre is joggal számíthat. 

A rendvédelmi munkavégzés különböző  területei  között van egy olyan, a 
vokális csatorna kihasználásának szempontjából mindenképpen speciálisnak 
mondható munkakör, amely itt  feltétlenül külön kiemelést  érdemel. Ez a 
leggyakrabban telefonos kommunikációs közléshelyzeteket produkáló 
ügyeletesi munka. A telefonon történő  kommunikáció során a felek 
önhibájukon kívül,  a helyzet  által  meghatározottan kényszerülnek arra, hogy 
vokális csatornájukat erőteljesebben kihasználják. Nem tudnak ugyanis a nem 
verbális közlésmódok egyetlen más területére sem támaszkodni: kiesik a 
vizuális érzékelés útján működő  mimika, tekintet, gesztikuláció, testbeszéd és 
térközszabályozás.  Ha a vokális csatornával nem vagyunk képesek ezek 
hiányát legalább valamelyest kompenzálni , akkor a pusztán a verbális 
üzenetre való hagyatkozás bizony kevésnek bizonyulhat. A telefonos 
ügyeletesi munkában több éves gyakorlattal rendelkező  kollégák egyik 
elvitathatatlanul nagy előnye éppen abban rejlik, hogy a vokális csatornán 
érkező ,  legtöbbször a verbális közlés valóságtartalmára vonatkozó háttér-
információk felismerésében lényegesen jobbak. Valószínűnek tartjuk, hogy 
nemcsak ez a fajta ún. passzív készségük, hanem aktív beszédprodukciójuk is 
jobb, hiszen telefonon történő  közléseik minél jobb megértetésében ők is csak 
a hangjukra támaszkodhatnak. 

 
 
 

*** 
 
 
Az eddig tárgyalt valamennyi nem verbális kommunikációs csatornát képes az ember 
önállóan, azaz a verbális csatornától függetlenül is működtetni, persze csak speciális, 
többnyire kényszerűségből adódó vagy szándékosan előidézett esetekben. Kényszerű helyzet, 
amikor nem beszélhetünk vagy nem tudunk beszélni, s kénytelenek vagyunk mutogatni vagy 
csak a szemünkkel jelezni. Szándékosan előidézett helyzeteket pedig leginkább a művészi 
célú közlések produkálnak. Ilyen a pantomim és a tánc, amelyeknek fő kifejezési csatornáik a 
mimika, a gesztikuláció, a testbeszéd és a térközszabályozás. 

A vokális zene, illetve az ún. félig közvetlen kommunikációs helyzetként már említett 
telefonbeszélgetés bizonyos átmenetet képviselnek. Ezek során ugyanis verbális közlés is van, 
de emellé kizárólag a vokális élmény kapcsolódik. Ennek a csatornának kell tehát magára 
vállalnia valamennyi nem verbális információ továbbítását. 
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4.6. A STATIKUS KOMMUNIKATÍV JELLEMZŐK 
 
A két eddig megismert alapvető csatorna – a verbális és a nem verbális – mellett feltétlenül 
említést kell tennünk az ún. harmadlagos jelzőrendszerről, amelyet legtalálóbban statikus 
kommunikatív jellemzőknek hívhatunk. Ilyenek például a következők: 
- a test fizikai adottságai, a küllem (testalkat, magasság stb.); 
- a megjelenés, a kinézet, a hajviselet (tisztaság, ápoltság stb.); 
- a test elváltozásai vagy elváltoztatásai (pl. betegségek nyomai vagy tetoválás); 
- az öltözködés, a ruházat stílusa, adekvátsága, állaga, állapota; 
- a különböző tárgyak viselése (ékszerek, kiegészítők, használati tárgyak stb.); 
- a használt közlekedési eszköz (állapota, márkája stb.), státuszszimbólumok; 
- a szűkebb környezet (íróasztal, iroda, lakás, kert stb.) állapota, tisztasága, igényessége; 
- a beszéd néhány vokális jellemzője (pl. orgánum, hangszín); 
- a szaglás, ízlelés, tapintás útján érkező ingerek. 
 A fenti jellemzők egy ember életében – kisebb-nagyobb mértékben és tempóban – 
természetesen folyton változnak, statikusságuk tehát nem valami folytonos állandóságot 
jelent, csupán a közlésfolyamat ideje alatt érvényes. Ez a viszonylagos állandóság azonban 
rendkívül fontossá válik az interakció során végbemenő ún. dinamikus folyamatokkal 
szembeállítva, amelyek legjellemzőbb tulajdonsága, hogy állandó változásban vannak. 
Idetartoznak tehát még egyszer: a verbális és a nem verbális csatornán érkező információk. A 
három, egymástól elméletben jól elkülöníthető csatorna a közlés során, azaz a gyakorlatban 
komplexen, többnyire egymástól szétválaszthatatlanul működik. A csatornák egymással 
szorosan együttműködve, egymással kongruensen (azaz egymáshoz illeszkedve, egymásnak 
megfelelve) fejtik ki hatásukat a vevőre, és befolyásolják reakcióit, mégpedig többnyire 
szándéktalanul, kontrollálatlanul. (Ha a kongruencia nem működik, azaz valamelyik csatornán 
érkező információ „üti” a bármelyik másik csatornán érkezőt, akkor inkongruenciáról, össze 
nem illőségről, egymásnak ellentmondó hatásról beszélünk, s ilyenkor többnyire valamilyen 
kommunikációs zavar lép fel.)  
 Hiába nevezzük hagyományosan a verbális közlést az elsődlegesnek, a nem verbálist 
másodlagosnak, a statikus jellemzőket pedig harmadlagosnak, rangsoruk a konkrét interakció 
során korántsem ilyen egyértelmű. Erről azonban részletesebben már szóltunk ennek a 
fejezetnek az elején. 
 Mivel jegyzetünk elsősorban a verbális közlésmódokkal kapcsolatos ismeretekre helyezi 
a hangsúlyt, itt nem foglalkozunk részletesen a harmadlagos jelzőrendszerrel. Ezt kellő 
részletességgel és kifejezetten a rendőri intézkedést középpontba állítva megteszi Rácz 
Ferenc: A rendőri intézkedés kommunikációja című, szakközépiskolák számára készített 
jegyzete (Rácz, 1999). A kötet gazdag fényképes illusztrációval teszi világossá és 
megkérdőjelezhetetlenné a statikus kommunikatív jellemzők kiemelt szerepét, fontosságát a 
rendvédelemben dolgozókkal szemben támasztott követelmények között. Mivel a másodlagos 
és harmadlagos csatorna működés közben egymástól lényegében szétválaszthatatlan, magától 
értetődő, hogy bemutatásuk is történhet egyszerre. Így Rácz Ferenc jegyzetének használatát a 
nem verbális kommunikáció különböző részterületeinek szemléltetésére is javasoljuk. 
 A fejezetet Edward T. Hall egy gondolatával zárjuk, amelyben a „néma”, azaz a nem 
verbális kommunikációról a következőket írja: „Nagy szükségünk van rá, hogy 
felülvizsgáljuk és kibővítsük az ember egzisztenciális helyzetéről alkotott nézeteinket; 
halaszthatatlanul fontos, hogy megértőbben, reálisabban szemléljük – nemcsak 
embertársainkat, de önmagunkat is. Olyan könnyedén kell olvasnunk a néma kommunikáció 
jeleit, mint az írott-beszélt nyelvet. Csak így remélhetjük, hogy megértjük a többi embert (…), 
csak így kerülhetünk közel hozzájuk, amire mindnyájunknak egyre fokozódó szüksége van.” 
(Hall: 1980: 31.)  
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KÉRDÉSEK, FELADATOK, GYAKORLATOK 
 
 
1. Milyen arányban van jelen az ösztönösség, illetve a tudatosság a verbális és a nem 

verbális kommunikáció során? Mi következik ebből? 
2. Mit nevezünk a kommunikáció harmadlagos csatornájának? 
3. Mit jelent a kommunikációs csatornák kongruenciája, illetve inkongruenciája? 
4. Sorolja fel a nem verbális csatornákat, és magyarázza meg, melyik mit jelent! 
5. Az egyes kommunikációs csatornákon a jelzések mindig komplexen érkeznek. Keressen 

példákat ennek az összetettségnek a bizonyítására! Ezen a komplexitáson belül minek 
alapján lehet őket elkülöníteni és csoportosítani? 

6. Az emberek többsége milyen mértékben ismeri fel és alkalmazza tudatosan az egyes nem 
verbális csatornákat? Van-e valamilyen „rangsor” ennek alapján a csatornák között? 

7. Ön szerint a mimika és a tekintet két külön kommunikációs csatorna, vagy egy? Válaszát 
indokolja! 

8. Mi a különbség a gesztusok és az emblémák között?  
9. Olvassa el figyelmesen a 2/3. szemelvény d) szövegét, és értelmezze a történteket a 

gesztusokról és emblémákról tanultak alapján! 
10. Mit nevezünk kinezikának? 
11. Mit jelent a proxemika kifejezés? 
12. Sorolja fel és jellemezze az egyes térköz-szabályozási zónákat! 
13. Milyen speciális jellegzetességei vannak a térközszabályozásnak és az ezzel szorosan 

összefüggő testi kontaktusnak a rendvédelmi munka során? 
14. Sorolja fel a vokális csatorna összetevőit! Ezek közül melyek azok, amelyeket csak 

tudatosan lehet alakítani, fejleszteni? 
15. Sorolja fel, hogy a rendvédelmi munkavégzésben az egyes nem verbális csatornák 

ismerete és használata milyen szerepet kap, és válaszát illusztrálja példákkal! 
16. Melyik nem verbális csatorna tudja teljes mértékben helyettesíteni a verbális közléseket és 

hogyan?  
 
 

*** 
 
 
17. Olvassa el a 4. sz. szemelvényt! Keresse ki a szövegből a két szereplő verbális közléseit! 
18. Milyen verbális és nem verbális eszközökkel jelzi az író a kalauz, illetve Esti Kornél 

társadalmi státusát? Van-e szerepe ennek a különbségnek a kommunikációjuk során és a 
történet kimenetelét illetően? 

19. Vegye sorra a történetben szereplő tárgyakat! Van-e és milyen szerepük ezeknek a 
kommunikáló partnerek jellemzésében? Nevezhetjük-e ezeket harmadlagos 
kommunikációs csatornán érkező információknak? Miért? 

20. Figyelmetlennek minősíthető-e a kalauz, amiért nem vette észre, hogy az utas nem is 
beszéli az ő anyanyelvét? 

21. Ön szerint Esti Kornél becsapta-e a kalauzt? 
22. Előfordulhat-e ilyen vagy bármilyen elemében, epizódjában ehhez hasonló eset a 

hétköznapokban? 
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23. Olvassa el a következő két idézetet! Hogyan hozhatók összefüggésbe a szövegekben 
megfogalmazódó gondolatok? 

 
„Az idegeneket az jellemzi, hogy mindig annak az országnak a nyelvén igyekeznek beszélni, 
melyben utaznak, ezen a téren túlságosan is buzgólkodnak, s akkor egykettőre kisül, hogy 
idegenek. Viszont az odavalók, a bennszülöttek csak bólintanak, jelekkel értetik meg 
magukat. Harapófogóval kell belőlük kihúzni a szót. Akkor is a használattól kifényesedett, 
kopott szókat vetnek oda, álmosan, az anyanyelv bennük szunnyadó gazdag és rejtett 
kincseiből. Általában fáznak a választékos fordulatok, a szabatos és irodalmi szerkezetek 
alkalmazásától. Lehetőleg nem beszélnek, amit okosan is tesznek, hiszen ha több óra hosszáig 
kellene írniok, róluk is hamarosan kimutatnák részint hallgatóik, részint bírálóik – mégpedig 
nem egészen alaptalanul –, hogy tulajdon anyanyelvükhöz se konyítanak.” 
 
 
„Némellyek  (…) ama csínatlan nyelvnél maradnak meg, mellyet dajkáiktúl tanúltanak …) 
Hogy dajkáinknak magyar nyelve sem nem csínos, sem nem tökélletes, kiki könnyen átláttya 
(…) csak arrúl van szó, hogy nyelvünköt aestheticabéli szerzeményekre alkalmatosabbá, 
könyvszerzőinköt pedig figyelmetesekké tegyük ama’ kötelességre, melly tőlök nem ok 
nélkül kívánnya, hogy azt a’ nyelvet, mellyben könyveket akarnak írni, ne csak tudgyák, … 
hanem tanullyák is.” 
 
 
 
24. Miért ismerős és megmosolyogtató az Esti Kornél-történetnek az a rövid okfejtése, amely 

az igen, nem, jellemző, illetve az ilyen az élet szavak és kifejezések szerepéről 
nyilatkozik? 
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5. A kommunikációs készségek, szerepük és fejlesztési 
lehetőségeik 

 
„Szólj – s megmondom, ki vagy!” 

 
 
A stílusról szóló alfejezetben, az ismert mondást idézve („A stílus maga az ember.”)  
leszögeztük, hogy amit és ahogyan mondunk és írunk – tehát tág értelemben közlünk –, az 
nem más, mint amilyenek mi magunk vagyunk. Ezt kívánja hangsúlyozni az e fejezet 
mottójául választott mondat is: „Szólj – s megmondom, ki vagy.” Ez a közlés minden egyes 
összetevőjére igaz. Ezt a tényt mindig ajánlatos szem előtt tartanunk, annál is inkább, mert a 
kommunikáció az az eszköz, amely legkézenfekvőbben áll rendelkezésünkre, hogy 
önmagunkból valamit is megmutassunk és közöljünk mások számára. 
 A másik ember tehát elsősorban az általunk kifejezésre juttatott közlés alapján szerez 
információt rólunk. Az így kapott információk feldolgozására pedig csak saját képességei 
által meghatározva-behatárolva képes. És akkor még nem is beszéltünk az adón és a vevőn 
kívül álló összes többi kommunikációs tényező szerepéről, amelyek mind-mind megannyi 
további nehezítő körülményt, zavaró, torzító hatást hordoznak. Ha ez utóbbiaktól eltekintünk 
is (ami persze csak elméletileg tehető meg), és azt akarjuk elérni, hogy a magunk részéről 
akár adóként, akár vevőként a legjobb teljesítményt nyújtsuk, azaz minden tőlünk telhetőt 
megtegyünk annak érdekében, hogy optimálisan adjuk saját jelzéseinket és vegyük másokéit, 
akkor is rengeteg a tennivalónk. 
 Ebben a fejezetben arra törekszünk, hogy megmutassuk, hogy a kommunikátor, vagyis az 
interakciók során egyszer adóként, másszor vevőként, vagy egy időben mindkettőként jelen 
lévő ember mit és miként tehet e cél eléréséért. 
 
 
5.1. A KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉGEK KIALAKULÁSA 
 
Az ember kommunikációra való alkalmassága már az élet kezdetén kialakul, s itt az élet 
kezdetének nem a születést kell tekintenünk. Anélkül, hogy ebbe a kérdésbe mélyebben 
belemennénk, elég azokra az embertársainkra gondolnunk, akik különböző örökletes 
betegségek, genetikai ártalmak, méhen belüli fejlődési rendellenességek vagy egyéb, 
ismeretlen kóreredet következtében eleve kommunikációs lehetőségeik kisebb-nagyobb 
mértékű akadályoztatásával jönnek világra. Ezekhez jönnek még a születéskori ártalmak, 
illetve a korai életszakaszban bekövetkező egészségi vagy szocializációs ártalmak. Az ő 
beszédfejlődésük – s ezzel nagyon szoros összefüggésben társas érintkezési képességük 
fejlettsége – esetenként óriási elmaradást mutat a velük azonos korú, de jobb esélyekkel 
induló társakéhoz képest.  
 A kommunikációs készségek színvonalának ilyen látványos és egyértelmű 
megnyilvánulásai mellett természetesen léteznek egyéb esetek is. Az egészséges génállomány 
és ártalmak nélküli születés önmagában még mindig nem garancia arra, hogy a gyermek 
kommunikációs készségei, ha nem is különlegesek, de legalább jók vagy akárcsak átlagosak 
lesznek. A különböző hátrányok beszerzési lehetősége a szocializáció, a nevelés és a tanulás 
folyamán szintén széles skálán mozog. Akkor is „közbejöhet valami”, ha valaki – most 
kizárólag kommunikációs szempontokat nézzünk! – viszonylag optimális közegben tölti 
gyermekkorát, végzi iskoláit, és ennek következtében minimum átlagos, normálisnak 
mondható kommunikációs eszköztárral rendelkezik. Ez esetben is érheti pl. baleset, aminek 
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következtében elveszti emlékezőtehetségét (amnézia), beszédképességét (afázia) stb., vagy 
kerülhet élete során olyan közösségbe, amelynek kommunikációs szokásai és színvonala jóval 
az övéin kívül vagy azok alatt áll. Az egyén kommunikációs tevékenységének mindenkori 
állapota tehát rendkívül sok tényező együttes összehatásának játékaként alakul, és 
legfontosabb jellemzőinek egyike, hogy sohasem állandó. A változás lehet pozitív vagy 
negatív irányú. (Hogy egy nagyon szélsőséges példát mondjunk: ha valakinek csupán a 
szókincse évente húsz új szóval gazdagodik, vagy éppen annyival szegényedik – amit persze 
fáradságos munka lenne méregetni –, akkor az máris változás. Ráadásul tudjuk, hogy 
kommunikációs jellemzőink változásai általában ennél bonyolultabbak és nagyobb 
mértékűek.) Az irány eldöntése nem mindig egyértelmű. A kívánatos természetesen a pozitív 
irányú változás, vagyis a fejlődés minél nagyobb mértéke. 
 
 
5.2. FEJLŐDÉS VAGY FEJLESZTÉS?  
 
Jegyzetünk e fejezetében magától értetődően a fejlődésről, annak is tudatos előidézéséről, 
vagyis a fejlesztésről kívánunk minél több ismerettel és tanáccsal szolgálni. Természetesen 
nincs sem idő, sem hely, sem pedig szükség arra, hogy a kommunikációfejlesztés minden 
területében elmélyüljünk. Inkább csak a legfontosabb lehetőségekre szeretnénk felhívni a 
figyelmet, ösztönözve egyúttal a könyv használóját arra, hogy a számára szükséges vagy 
egyszerűen csak vonzó irányokba elindulhasson. Valljuk, hogy kommunikációs készségeit 
illetően kisebb-nagyobb mértékben minden emberre ráfér a „továbbképzés”. Hogy ez újabb 
tudásanyag megszerzésében, tanulásban, ismétlésben, gyakorlásban valósul-e meg, az ebből a 
szempontból teljesen mindegy.   
 A fejlődést egyrészt mérhetjük az egyén egy korábbi, illetve későbbi állapotához, 
másrészt pedig mások kommunikációs színvonalához. Az első esetben a korábbi állapothoz 
képest magasabb, a későbbi állapothoz képest viszont általában alacsonyabb szintet 
állapíthatunk meg. (Normális esetben mindannyian jobban beszélünk 6 éves korunkban, mint 
2,5 évesen, és 30 évesen szintén jobban, mint 6 évesen. Ahhoz képest, hogy iskolás korunk 
előtt nem tudtunk írni és olvasni, kisiskolás korunkban megtanulunk, sőt ma jobban tudjuk 
mindkettőt, mint akkor. Ha viszont sokat olvasunk és írunk, fejlődik a fogalmazókészségünk. 
Stb.) Természetesen a fejlődés üteme és minősége az egyén képességeitől és a lehetőségektől 
függően nagymértékben különböző lehet.  
 A másik esetben, amikor mások kommunikációs színvonalához hasonlítgatjuk a 
sajátunkat, szintén nézhetünk lefelé, vagy fölfelé, azaz összemérhetjük magunkat egy nálunk 
alacsonyabb kommunikációs szinten állóval és egy nálunk magasabb szinten állóval egyaránt. 
A kívánatos persze az, ha a nálunk valamiben jobb képességűhöz törekszünk felzárkózni. 
Tudnunk kell azonban, hogy egyrészt: sohasem lehetünk teljesen olyanok, mint a másik; 
másrészt pedig mindig lesznek nálunk jobbak, magasabb szinten kommunikálók, minthogy 
mindig lesznek nálunk rosszabbak, gyengébbek is. Érdemesebb tehát mindig csak saját 
magunkkal „versenyeznünk”, ami persze nem jelenti azt, hogy nem tűzhetünk magunk elé 
mások által már elért célokat, vagy nincs értelme magunk számára megjelölni példaképeket, 
akikhez hasonlítani szeretnénk. Nagyon is értelmes dolog például ilyeneket mondanunk vagy 
gondolnunk, hogy „de szeretném, ha nekem is olyan gazdag lenne a szókincsem, szép lenne a 
kiejtésem, jó lenne a helyesírásom stb., mint X. Y.-nak. De ezért tennünk is kell, mégpedig 
nem is keveset. Senki sem lehet tökéletes kommunikátor. Legfeljebb a minél jobb 
kommunikációra való törekvést vagy az abban való jó előrehaladást van értelme célul kitűzni. 
Ebben feltétlenül példaadóak a jó színészek, bemondók, írók, s a hétköznapi, nem 
közszereplésből élő emberek közül is bizonyára sokan. De ők sem bármikor, bármilyen 
kommunikációs helyzetben. A tökéletes kommunikátort – ha volna ilyen – éppen az 
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jellemezné, hogy kivétel nélkül mindig, mindenről, mindenkivel, minden helyzetben tökéletes 
interakciót folytatna. Ez azonban egyszerűen lehetetlen, így hát nem is lehet józannak nevezni 
az erre irányuló törekvést.  
 Kommunikációs készségeink életünk során folytonos változásban vannak. Akkor is, ha 
ennek érdekében mi magunk szándékosan és tudatosan semmit sem teszünk. Az az ember, aki 
megfelelő intellektuális képességekkel, beszédre alkalmas artikulációs berendezéssel születik, 
és akit a beszédtanulást ösztönző környezet vesz körül, előbb-utóbb megtanul beszélni, és 
kommunikál, azt nem kell külön akarnia. Egészséges esetben elképzelhetetlen, hogy az ember 
nem akar megtanulni beszélni, vagy nem kommunikál, az elsajátítás és a használat 
önkéntelenül történik. Ha viszont az ember már megtanult kommunikálni, egyszerűen nem 
lehetséges nem tennie azt (ami attól a pillanattól fogva igaz, hogy ha két ember „találkozik”, 
bármit tesznek vagy nem tesznek, mondanak vagy nem mondanak, annak információértéke 
van, akár akarják ezt, akár nem). 
 A készségek fejlődése kisebb-nagyobb mértékben szintén magától megy. De csak egy 
bizonyos szintig. Tartósan ingerszegény környezet hatása alatt az egyén készségei minimum 
stagnálnak, vagy rosszabb esetben visszafejlődnek. Ha a meglévő kommunikációs készségeket 
legalább megőrizni, vagy fejleszteni akarjuk, azért szándékosan, tudatosan és aktívan kell 
tennünk. A továbbiakban azt vizsgáljuk meg, mi válthatja ki a fejlesztés elindulását, illetve 
hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésünkre, ha elhatároztuk, hogy fejleszteni 
szeretnénk kommunikációnkat.  
 
 
5.3. A KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSÉNEK FELTÉTELEI 
 
5.3.1. A motiváció 
 
A legalapvetőbb tehát feltétlenül a megfelelő motiváció megléte. Vajon mi késztet valakit 
arra, hogy egyáltalán foglalkozzon azzal a kérdéssel, hogy kommunikációs készségeit 
tekintve hogyan is áll? Legegyszerűbben azt lehet erre válaszolni, hogy annak a különbségnek 
a nagysága, ami a magunkról kialakított kép (önkép) és a másokban rólunk kialakult kép 
között található. Vagyis minél nagyobb a kettő közötti különbség, annál nagyobb ösztönző 
ereje van a számunkra, amely erő abba az irányba vezet minket, hogy változtassunk 
kommunikációs technikánkon, fejlesszük készségeinket annak érdekében, hogy jobban 
megértsenek, elfogadjanak minket mások.  
 Az ember önreflexiója két forrásból táplálkozik: egy belső, saját maga által észlelt és egy 
külső, mások általi közlésekből érkező információs körből. A kettő egymás mellett, 
egyidejűleg van jelen, legfeljebb egyszer az egyik, másszor a másik hat ránk erőteljesebben. 
Minden bizonnyal közléseink milyenségére nézve a vevőktől kapott visszajelzések adják az 
első tájékozódási pontokat. (Nagyon egyszerű szemléltetni ezt a gyermek beszédtanulásával: 
ha kimondja magyarul a kanálval szót, az azt halló partner azonnal visszajelez számára, 
mégpedig úgy, hogy kijavítja a hibás formát kanállal-ra, s ha kell, ezt többször is megteszi. 
Előbb-utóbb a gyermek megtanulja a helyes változatot, s onnantól kezdve azt használja.) 
Bizonyos kort elérve aztán ezek a külső korrekciós automatizmusok kezdenek csökkenni, 
majd akár teljesen el is maradnak. Bölcsődében, óvodában, alsó tagozatban köztudottan és 
elfogadottan kötelező javítani a gyermek beszédét. Nagyobb iskolás korban, középiskolában 
is elvárjuk és szükséges, ám ott már szinte kizárólag csak az írásbeli megnyilvánulásoknál 
kerül erre sor. Ha még tovább tanul a fiatal felnőtt (vagy huzamosan van olyan környezetben, 
ahol vannak nála jelentősen jobban kommunikálók és azok véleményét el is fogadja), akkor 
sokáig még mindig számíthat a különböző megnyilvánulásairól szóló értékelésre, kritikára, s 
tanul belőlük. Egy idő után aztán mindenki úgy érzi, maga is képes megítélni, 
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kommunikációjában mi jó és helyes, s mi nem az. Azt hiszi, minden szempontból megfelelő 
értékítéletet képes hozni saját megnyilatkozásait illetően. Csak akkor csodálkozik el, ha 
egyszer-egyszer a saját készségeiről alkotott véleményével nagyon nem egyezőt tapasztal, 
például kiderülnek fogalmazási készségének hiányosságai; helyesírási hibái, amelyekről addig 
tudomása sem volt – tipikusan ilyenek a magyarban az írásjelhasználat szabályai –; valaki 
megjegyzi, hogy nem artikulál rendesen, ami sokszor közlendője megértését akadályozza; 
hogy kézírása csúnyasága miatt (amivel addig egészen jól megvolt) nem veszik fel egy 
megcélzott munkahelyre; stb. Szintén nagyon meglepődik, ha valakikkel vissza-visszatérően 
hasonló okok miatt egyszerűen nem képes szót érteni, ha a rendelkezésére álló 
kommunikációs technikákkal hasonló helyzeteket, konfliktusokat sorozatosan nem képes 
megoldani. Ilyenkor előbb-utóbb kénytelen belátni, hogy a hiba nem feltétlenül a másikban, 
annak vevőkészülékében keresendő, hanem esetleg magában az adóban, annak készülékében 
hiányzik valami, vagy nincs a helyén, rosszul működik.  
 Ennek felismeréséhez természetesen le kell szoknunk az önmagunk iránti elfogultságról, 
és el kell fogadnunk, hogy kommunikációs szempontból sem vagyunk tökéletesek. Ha 
azonban a magunk részéről megpróbálunk, ha csak lehet, mindig mindent megtenni, akkor 
van esélyünk arra, hogy jobban boldoguljunk másokkal. Az egyik legelső teendőnk tehát e 
téren az, hogy vevőkészülékünket minél finomabbra hangoljuk, ha másért nem, hát azért, 
hogy a mi közléseinkre vonatkozó visszajelzések valóban elérjenek hozzánk, és megfelelően 
tudjunk bennük olvasni. Jelen esetben – kommunikációnk fejlesztését tartva legfontosabb 
célnak – azért, hogy az így szerzett tudást saját hasznunkra fordítsuk, azaz közlési 
képességeinket javítsuk.  
 
5.3.2. A külső visszajelzések és az önreflexió 
 
Az ember természetesen rengeteg visszajelzést kap. Még ha feltételezzük is, hogy többségük 
valóban eljut hozzá és meg is érti őket, akkor is meg kell tanulnia – szintén elfogulatlanul – 
tájékozódni bennük. A visszajelzések egy része semleges, másik részük negatív, és vannak 
köztük pozitívak is. A pozitív és a semleges visszajelzésekkel általában nincs különösebb 
gond, hiszen azokat mindenki elviseli, s főleg a dicséretet szívesen veszi. A negatív 
visszajelzés, a kritika fogadtatása viszont már kényesebb kérdés. Egyrészt általában senki sem 
szereti, ha kritikával illetik, még inkább nem, ha ez a kritika gyakori, erőteljes, és legfőképpen 
ha nem a megfelelő hangnemben történik. Az is nagyon sokat számít, hogy ki mondja, hiszen 
van, akinek még a határozott kritikát is megköszönjük, van, akitől még a dicséretet sem 
szeretjük. Ez mindig attól függ, hogy a kritikát gyakorló személyt mennyire fogadjuk el, 
mennyire bízunk ítélkező képességében, mennyire tartjuk őt hitelesnek, kompetensnek, 
mennyire tiszteljük, szeretjük őt.  
 Az önreflexió másik forrása, a belső, saját magunk észleléséből adódó információk köre, 
amely szintén nagyon korai életszakaszban kezd működni és hatni. Kiterjedtsége fokozatosan 
nő, de átlagos esetben egy bizonyos ponton nem megy túl. Saját testét, mozgásait mindenki 
látja, saját hangját mindenki hallja, a legtöbb ember használja a tükröt is, sőt fényképet is 
igencsak mindenki látott már magáról. Innen származó, saját magáról alkotott benyomásai 
tehát mindenkinek vannak. Sokkal kevesebben vannak azonban azok, akik saját hangjukat 
magnófelvételről hallották, vagy mozgóképen viszontlátták önmagukat a maguk komplex és 
folyton változó valójukban. Még kevesebben vannak, akik ezeket a szélesebb lehetőségeket 
kínáló önmegfigyelési és értékelési alkalmakat keresik is, azaz szándékosan rögzítik 
hangjukat, mozgásukat, s utólag lejátszva elemzik azokat, kifejezetten a változtatás, a 
fejlesztés szándékával. Ha ezeket az objektívabb önképet adó eszközöket nem használjuk, 
azaz önreflexiónk saját forrásból táplálkozó köre egy ponton megreked, az ily módon 
létrejövő önértékelés szükségszerűen szubjektív marad. Nem ritkán marad az elfogultság is, 
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amelyből aztán nagyon nehéz, sokszor lehetetlen kimozdítani némelyeket. Ha a kimozdítás 
mégis bekövetkezik, akkor viszont igen „fájdalmas, brutális” tud lenni.  
 Azok számára,  akik az emberekkel való foglalkozást, a velük folytatott 
kommunikációt hivatásszerűen űzik,  s ráadásul saját viselkedésük, 
kommunikációs eljárásaik milyenségén a munkavégzés hatékonysága, 
eredményessége múlik, alapvető  kötelesség lenne önreflexiójuk ilyen igényű  
alakítása, s ennek nyomán kommunikációs készségeik tudatos és állandó 
karbantartása, fejlesztése. 
 Nem győzzük elégszer hangsúlyozni, hogy a kommunikációs készségek látványos 
fejlesztése csak elszántsággal, akaraterővel, tudatosan és kitartó, szorgalmas, következetes 
munkával érhető el.  
 
 
5.4. A VERBÁLIS KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSÉNEK MÓDJAI  
 
5.4.1. A megfigyelés 
 
A fejlesztés egyik legkézenfekvőbb, mégpedig passzív módja a megfigyelés. Azért a legjobb 
ezzel kezdeni, mert a figyelmen kívül nem igényel különösebb befektetést. Végezhetjük 
bármikor, akár olyan, bennünket tétlenségre kárhoztató, egyébként kihasználhatatlan forgács 
idő alatt, amikor például várakoznunk kell vagy utazunk és még olvasni sem tudunk. 
Legtöbbször vannak körülöttünk emberek, akik mihelyt többen vannak, általában 
kommunikálnak is egymással. Ilyenkor semmi más dolga nincs a megfigyelőnek, mint nyitva 
tartani szemét-fülét, és nézegetni, mit és hogyan tesznek egymással embertársai. Ez az 
elfoglaltság, amellett, hogy rengeteget lehet belőle tanulni az emberek közötti viszonyok 
természetéről, még szórakoztató is. Fokozatosságot is tarthatunk a megfigyelt jelenségek 
körére nézve, mégpedig úgy, hogy eleinte egy darabig csak a harmadlagos, az ún. statikus 
kommunikatív jellemzőkre koncentrálunk, majd csak a másodlagosakra, a nem verbális 
kommunikáció csatornáin érkező jelzésekre (vagy csak a látványra, vagy csak a 
hangzásélményre, például egy számukra teljesen idegen nyelven folyó társalgásnak csak a 
vokális jellemzőire koncentrálunk). Csak ezek után figyelünk a verbális közlésekre is. 
Legvégül a három csatorna közötti összefüggéseket, megfeleléseket, illetve ellentmondásokat 
próbáljuk meg feltérképezni. Megfigyelhetjük, mennyire hagyatkozunk megérzéseinkre, első 
benyomásainkra, mennyire tudunk elmélyülni a részletekben, vagy mennyire vagyunk 
felületesek. Benyomásainkat, ha tehetjük, megoszthatjuk másokkal, összevethetjük a 
látottakat, hallottakat, kicserélhetjük véleményeinket, tapasztalatainkat, ellenőrizhetjük 
feltételezéseinket (pl. a televízióra visszaadjuk a hangot, s meggyőződünk róla, jól értettük-e a 
helyzetet, amelyben addig a szereplők hangtalan kommunikációját figyeltük). Meg fogjuk 
látni, hogy ezzel a passzív megfigyelési módszerrel mennyi, eddig észrevétlen, ám fontos apró 
részletre leszünk képesek felfigyelni. Ezeket elraktározhatjuk, rendszerezhetjük, s amikor a 
későbbiek során szükségünk lesz rájuk, elővehetjük, használhatjuk őket.  
 A fokozatosság elvét másban is ajánlatos betartanunk. Kezdetben csak olyan szituációkat 
figyeljünk meg, amelyeken teljes mértékben kívül állunk, olyan embereket nézegessünk, 
akiket nem ismerünk, akik közömbösek számunkra. Majd fokozatosan kiterjeszthetjük 
szemlélődésünket azokra, akiket ismerünk, akikhez különböző érzelmek fűznek, akik közel 
állnak hozzánk, de ilyen szemmel eddig még nem nézegettünk őket. Csak harmadik lépésként 
kezdjük figyelni azokat a helyzeteket, amelyeknek mi magunk is részesei vagyunk, s ilyenkor 
is először azokat, amelyekben vevőként szerepelünk. Figyeljük meg, hogy immár jobban és 
tudatosabban koncentrálva a különböző kommunikációs csatornákra, mennyiben más, esetleg 
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jobb a befogadás minősége részünkről. Csak az utolsó lépés legyen az, hogy saját magunkat 
figyeljük kommunikáció közben!  
 Nagyon fontos „figyelmeztetés” a fentiekhez, hogy megfigyelésünk soha ne legyen 
szemtelenül feltűnő, tolakodó, ártó szándékú, ne adjunk hangot a megfigyelés nyomán 
kialakuló benyomásainknak. Lehetőleg diszkréten járjunk el, a megfigyelteknek még 
véletlenül se legyen az az érzésük, hogy fürkésszük, szerepeltetjük, provokáljuk őket. A 
későbbiekben, amikor már nagyon gyakorlottak vagyunk, megtehetjük, hogy nagyon óvatosan 
„kísérletezgetünk” a beszédpartnereinkkel, de persze ezt mindig nagy körültekintéssel 
végezzük, soha ne tegyük nevetségessé őket, ne hozzuk kellemetlen vagy megalázó helyzetbe. 
Ha csak tehetjük, utána avassuk be őket „játékunkba”, magyarázzuk meg, mi miért történt. Az 
sem kevésbé fontos, hogy soha ne kísérletezzünk olyan helyzetekben, amelyeknek tétjük van, 
csak az ún. ártatlan pillanatokat használjuk fel. Ha ügyesek, körültekintőek és kitartóak 
vagyunk, értékes, utánozhatatlan élményekben lehet részünk. Jó szórakozást!    
 
5.4.2. Az olvasás 
 
Még mindig viszonylag passzív, de kitűnő fejlesztési lehetőséget kínál az olvasás. Az olvasás 
nemcsak a szórakozás, az általános műveltség vagy a konkrétabb szakmai tudás 
megszerzésének egyik közvetlen és legegyszerűbb módja, hanem számtalan kommunikációs 
készség kialakulásának és fejlesztésének nélkülözhetetlen és egyik legkitűnőbb eszköze. 
Szintén nem igényel sok mindent, csak időt és megfelelő olvasnivalót. Az idő megint csak 
lehet ún. forgács idő, a legkülönbözőbb helyzetekben olvashatunk: utazás, várakozás közben, 
vagy akár még olyan kommunikációs helyzetekben is, amelyek számunkra nemkívánatosak, 
passzivitásra kényszerítenek bennünket, ám olvasásunkkal nem sértjük az adót vagy a többi 
befogadót. 
 A megfelelő olvasnivaló sokféle lehet. Hogy ki mit tart megfelelőnek, az rendkívül 
változó: intellektuális képességtől, érdeklődéstől és a lehetőségektől függ. Nyilván más a 
megfelelő olvasnivaló egy 10 éves kisiskolás, egy kisnyugdíjas, unokáira vigyázó nagymama, 
egy több nyelven beszélő, nemzetközi konferenciákon szereplő filozófiaprofesszor, egy 
tőzsdeügynök, egy ügyész, egy filmkritikus vagy egy középiskolai irodalomtanár számára. 
Befogadó képességük – mennyiségét és minőségét tekintve is – sokféle. Míg az egyiknek egy 
doktori disszertáció, egy bonyolult matematikai számításokat tartalmazó gazdasági elemzés, 
egy törvényszöveg vagy egy szimbolista vers sem lesz nehéz olvasmány, a másiknak egy 
szakácskönyv utasításainak elvégzése, egy hírkommentár vagy egy hivatalos levél megértése 
sem fog sikerülni. (Nem is beszélve ugyanezen műfajú szövegek megírásáról!) Az olvasás 
hasznát tekintve véleményünk szerint nincs igazán jelentősége az olvasottak témájának. 
Természetesen minél gazdagabb a tematika, annál jobb. Komolyabb „mérce” azonban az 
olvasott szövegek nyelvi megformáltságának minősége: a mondatszerkesztés helyessége, 
logikája; a szókészlet gazdagsága; a stílus szabatossága; a helyesírás pontossága; esetleg a 
szöveg esztétikuma stb. Ennek megítélésére azonban szintén csak az képes, aki kellő 
mennyiségű és minőségű szöveget olvasott már életében. Ehhez viszont – tetszik, nem tetszik 
– bizony olvasni kell… 
 Az olvasás fejleszti a fantáziát, a gondolkodást, a logikai készséget, amelyek mindegyike 
szélesebb értelemben feltétele a kommunikáció jobb színvonalának. A szűkebb értelemben 
vett verbális készségek közül a fogalmazási készség, a mondatszerkesztés, a stílusérzék, a 
szókincs, a nyelvhelyesség, a helyesírás fejlesztése terén számíthat látványos előrehaladásra 
és sikerekre a kellő mennyiségű és jó minőségű szövegeket olvasó ember. 
 



 74 

5.4.3. Az írás 
 
Az eddig javasolt megfigyeléshez és olvasáshoz képest az írás már kifejezetten aktív 
kommunikációs tevékenység. Ennek során a befogadó adóvá válik, ő maga produkálja mások 
számára a legkülönbözőbb szövegeket. Az írás természetesen szorosan összefügg az olvasni 
tudással: aki írni tud, az olvasni is tud. Fordítva viszont nem igaz: nem mindenki tud írni, aki 
olvasni megtanul. Az írás elsajátítása szintén kisiskolás korban kezdődik, és a szellemi 
képességektől függően viszonylag gyorsan megtörténik. Különbséget kell azonban tenni a 
között, hogy valaki fizikailag képes az írásra (ismeri a betűket, tud írni, tud írást produkálni) 
és aközött, hogy valaki hogyan, milyen szinten tud írni (ilyenkor mondjuk valakire, hogy jól 
vagy rosszul ír, s ezen elsősorban stílusának milyenségét értjük). Ez utóbbi értelemben vett 
íráskészség fejlesztése már kifejezetten aktív gyakorlást igényel. Persze jó minőségű szövegek 
olvasásával egyidejűleg fejlődik stílusérzékünk is, ám hogy ezt mennyire tudjuk aktivizálni, 
azaz mi magunk is produkálni, csak akkor derül ki, ha írunk. Őstehetség híján a különböző 
stílusú és műfajú szövegművek létrehozására csak az az ember képes, aki tisztában van az 
adott stílus, illetve műfaj követelményeivel, s eleget gyakorol. Nem lehet egyik pillanatról a 
másikra esszét vagy disszertációt, jelentést vagy törvényszöveget, glosszát vagy tudósítást stb. 
írni, csak akkor, ha pontosan tudjuk, mik is ezek a műfajok, olvastunk s írtunk is már 
ilyeneket.  
 
5.4.4. A helyesírás 
 
Az íráshoz automatikusan hozzátartozik a helyesírás. Ennek tanulása az írás tanulásával egy 
időben kezdődik, és a legtöbb embernél egy adott szinten megreked. Az, hogy ez a szint 
milyen, különböző tényezőktől függ. Szerepet játszik benne bizonyos mértékben az ún. 
helyesírási készség, az intellektuális képesség, az iskolázottság, a helyesírás tanításának 
módszerei, a tanulás időtartama, a szorgalom, a tudatosság, az igényesség, az olvasott 
szövegek helyesírási színvonala. Fejlesztésére sokféle módszer kínálkozik a passzív 
olvasástól kezdve a mechanikus másoláson és unalmas tollbamondáson keresztül a szabályok 
értő megtanulásáig. Van, akinek még az ly/j megtanulása is nagy gondot okoz, betűket téveszt 
stb. Hozzá képest az, aki „csak” a vessző, a pontosvessző és a kettőspont használatával nincs 
teljesen tisztában, enyhébb megítélés alá esik. Van viszont olyan is, aki még azt is tudja, mi a 
különbség a kiskötőjel, a nagykötőjel és a gondolatjel között, s tökéletesen tudja alkalmazni, 
sőt másoknak elmagyarázni is.  
 A helyesírásnak a kommunikációban játszott kulcsszerepéről, fontosságáról e helyütt nem 
kívánjuk hosszasan győzködni az olvasót. Hogy kinek-kinek mennyire aprólékos helyesírási 
tudás szükséges, annak eldöntése nem egyértelmű és nem is könnyű kérdés. Nyilvánvalóan 
annak az embernek, akinek írásbeli megnyilvánulásai során is fontos, hogy azok nyomán a 
róla másokban kialakítandó benyomás jó legyen, fontos a helyesírás. Mindössze két példával 
kívánjuk illusztrálni a fentieket.  
 Az egyik egy (ugye?) furcsa költői kérdés: Valyon mitszólnának Kedves olvasoink ha 
komunikáció jeggyzetük a rendörtiszti föiskolán ijen hejesirásihibákkal jelenne meg? Csupán 
érdekesnek vagy netán felháborítónak, gusztustalannak is találnák? (Az ilyen, helyesírási 
hibáktól hemzsegő írásmód jó eszköze lehet az irodalomban a szereplők jellemzésének. Erre 
ad példát a 6/1. sz. szemelvény i) szövege.)  
 A másik példa a helyesírási hibákból adódó félreértések egyik „díszpéldánya”. Úgy 
másfél évvel ezelőtt találkozhatott a mit sem sejtő közönség a következő, óriásplakáton 
megjelenő zengzetes hirdetési felkiáltással: AZ ELSŐ HÁROM PENGÉS BOROTVA! Ha 
az emberek még figyelnének a reklámokra, no meg persze ha jobban ismernék a magyar 
helyesírás szabályait (különös tekintettel az egybe- és különírásra), akkor egy ilyen 
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reklámfelirat első megpillantásakor az egész város hahotázna. Az ok egyszerű.  
A fenti mondat ugyanis – külön írva benne a három pengés borotva kifejezést – a következőt 
jelenti: az élvonalbeli, férfivásárlókat meghódítani kívánó borotvagyártó cég – nyilván 
hosszas fejlesztés eredményeképpen – piacra dobta a világon az első három darab pengés 
borotvát. Ez aztán a szenzáció! Aki nem vette volna észre, ebből azt is megtudhatja, hogy 
eddig pengétlen borotvával borotválkozott. Vagy mégsem? Pengés borotvák eddig is voltak, 
csak olyan nem, amelyiknek három pengéje lett volna. Merthogy a leleményes cég bizony 
ezúttal ilyennel rukkolt elő. S ez nemcsak a józan logika, de az óriásplakáton látható kép 
alapján is egyértelmű. Csakhogy ezt másképp írják: AZ ELSŐ HÁROMPENGÉS 
BOROTVA…  
 Szólnunk kell röviden az írás kapcsán még a külalakról is. Nemcsak a kézírás tartozik 
ide, hanem a nyomtatott szövegek összes vizuális sajátsága, beleértve az elrendezést, a 
tagolást, a kiemeléseket, az illusztrációkat stb. Vagyis mindent, ami a szöveg tartalmát 
kiegészítő információkat hordoz. Mivel ez tudatos válogatás és elrendezés eredményekképpen 
jön létre, természetesen bőséges másodlagos információkat hordoz a szöveg alkotójáról. Az 
írott szövegek vizualitását úgy is felfoghatjuk, mint nem verbális csatornát, ugyanúgy a közlés 
mikéntjei, mint a közvetlen kommunikációs helyzetekben a vokális csatornán érkező jelzések. 
(A szép, olvasható külalak pl. megfeleltethető a tökéletes, érthető artikulációnak, míg a 
macskakaparás, az olvashatatlan kézírás az érthetetlen motyogásnak. Stb.) Jelentős különbség 
azonban köztük és a valódi nem verbális jelzőrendszerek között, hogy ezek sokkal 
könnyebben ellenőrizhetők, alakíthatók, tanulhatók, fejleszthetők, mint a nem verbális 
készségek. Az írás során ezek jelentőségéről, információhordozó mivoltáról sem szabad tehát 
megfeledkeznünk!  
 
 
5.5. A NEM VERBÁLIS KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSÉNEK MÓDJAI 
 
A közvetlen emberi kommunikáció során a verbális közlések mellett a leginkább szem (és fül) 
előtt lévő kommunikatív jellemzők az ún. másodlagos csatornán, a nem verbális úton érkező 
jelzések. Ezek fejlesztése tehát ugyanolyan fontos, mint a szavakkal való közlésé. A kettő 
egymás nélkül természetesen nem képzelhető el, a fejlesztés során sem lehet egyértelműen 
különválasztani őket. Mégis vannak olyan területei, amelyekről külön is érdemes szót ejteni. 
Ezek annyira alapvetőek, olyan mértékben meghatározzák a befogadóra tett benyomásokat, 
hogy azokat nem lehet figyelmen kívül hagyni.  
 A nem verbális csatornák között már részletesebben szóltunk valamennyi ide tartozó 
eszközről, itt most kifejezetten ezek használatának tudatosításáról és a fejlesztés 
lehetőségeiről, módjairól szeretnénk röviden szólni.  
 A nem verbális jelzőrendszer fejlesztése még nehezebb, hiszen – ahogy azt a nem 
verbális kommunikációról szóló fejezetben hangsúlyoztuk – ezek használatára a tudatosság és 
a szándékosság nem jellemző. Mivel a másodlagos csatornákon közvetített információk 
ösztönösek, sokkal nehezebb megváltoztatni, fejleszteni őket, mint a verbális készségeket. 
Ellenőrzésük is sokkal nehezebb, nemcsak azért, mert láthatóvá, visszaidézhetővé tételük is 
bonyolultabb mozgókép-rögzítési technikát igényel, hanem azért is, mert rájuk a beszéd 
folyamán nem igen vagyunk képesek figyelni. Bizonyítja ezt, hogy megfelelő memória 
birtokában például könnyedén fel tudjuk idézni, ha nem is szó szerint, de tartalmában 
viszonylag pontosan, hogy mit mondtunk fél órával ezelőtt, de azt, hogy azt pontosan milyen 
hanglejtéssel, mimikával, gesztikulációval és testtartással, testmozgással „illusztráltuk”, nem 
tudjuk rekonstruálni, legfeljebb csak akkor, ha nem verbális kommunikációnk az átlagostól 
szélsőséges eltérést mutatott (pl. ordibáltunk, föl-alá rohangáltunk és hevesen hadonásztunk). 
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 Nem verbális kommunikációs szokásaink többségéről, azok színvonaláról tehát nem 
nagyon van tudomásunk, így aztán azt sem tudjuk, melyek jók, melyek gyengébbek, melyek 
kifejezetten rosszak vagy nemkívánatosak. Megfigyelésük kizárólag szándékosan, tudatosan 
és nagy erőfeszítéssel lehetséges. Nagy kalandra vállalkozik, aki meg akarja figyelni saját 
nem verbális kommunikációját. A vállalkozás azt a veszélyt rejti magában, hogy nagy 
mértékben módosulhat az ember önképe, átmenetileg akár ki is ábrándulhat magából. Azáltal, 
hogy kívülről nézi magát, mégpedig interakció közben, de utólag, természetes, hogy másképp 
néz magára, a mozdulataira stb., mint amikor egyszerűen teszi a dolgát, benne van egy 
helyzetben, s nem gondol a másodlagos jelzésekre.  
 Aki azonban szán erre időt és fáradságot, s nem fél szembesülni önmagával, mindennél 
többet tudhat meg kommunikációjáról. Ez a tudás pedig hozzásegíti, hogy fejlessze azokat a 
területeket, amelyeken erre szükség van. Itt se feledjük azonban a korábban már említett 
fokozatosság elvét, amelynek figyelmen kívül hagyása valóban veszélyes lehet. Mindig 
passzívan és másokon kezdjük a megfigyelést, csak azután saját magunkon, s akkor is 
kezdetben ártatlan, tét nélküli helyzetekben, lehetőleg ne is másokkal való kommunikáció 
során, hanem pl. tükörben. Aki már a másokkal folytatott interakcióiban is képes tudatosan 
figyelni magára (verbális és nem verbális közléseire egyaránt), sőt partnere kommunikációjára 
is, az elmondhatja magáról, hogy a kommunikációfejlesztésben jelentősen előrehaladt.   
 
5.5.1. A vokális csatorna fejlesztése 
 
Az egyik már első látásra, de főleg hallásra nagyon feltűnő, s ezért kiemelendő 
kommunikációs jellemző-együttes a beszéd akusztikai megformáltsága. Aki szólásra nyitja 
száját, és bármely nyelven artikulált emberi beszédre képes, az így-úgy mindenképpen 
használja ezt a csatornát. Legtöbb részét kizárólag ösztönösen, s csak egyet-egyet valamelyest 
tudatosan. Ez utóbbiak közé tartozik például a hangerő, amelynek szerepével mindenki 
tisztában van, s él is vele. A többi vokális jellemző azonban az átlagos beszélők közlései során 
olyan mértékben marad a háttérben, és sajnos olyan mértékben marad kihasználatlan, amely – 
tekintetbe véve e jelzőrendszer rendkívüli gazdagságát – egyszerűen olyan luxus, amelyet 
nem engedhetünk meg magunknak. Ennek az igazságát leginkább akkor érti meg az ember, 
amikor ún. félig közvetlen kommunikációs helyzetben, például telefonbeszélgetésben vesz 
részt. Ilyenkor a nem verbális jelzőrendszer összes többi csatornája kiesik, s marad egyedüli 
támasznak a vokális csatorna, a hang. Ilyenkor jövünk rá, mennyi mindennek a kifejezésére 
alkalmas a hangunk, s mennyi mindent nem használunk ezek közül akkor, amikor a többi 
csatorna is működik. Ha megvizsgáljuk saját vokális csatornánk működését (amit igazán csak 
úgy tudunk megtenni, ha magnófelvételről visszahallgatjuk saját beszédünket), vajon a 
következő kérdések közül mennyire tudunk igennel válaszolni: Jól és érthetően artikulálunk? 
Kihasználjuk hangunk adottságait: hangterjedelmünket, hangerőnket? Ismerjük és jól is 
használjuk anyanyelvünk intonációs szabályait? Tudunk-e bánni tudatosan a beszédtempóval, 
megfelelő helyen és megfelelő ideig tartunk szüneteket? Érdekes, színes, a figyelmet hosszan 
fenntartani képes a beszédünk? (Itt természetesen nem a beszéd tartalmára gondolunk, hanem 
a mikéntjére. Ezért például az önellenőrzéshez – legalábbis kezdetben – ne spontán 
beszédünket rögzítsük magnószalagra, hanem olvassunk fel valamilyen szöveget.) Ha valaki 
minden kérdésre igennel válaszolt, azt azzal biztathatjuk, hogy nyugodtan jelentkezzen 
színésznek, tévé- vagy rádióbemondónak (utóbbiként persze ne a kereskedelmi csatornákhoz, 
mert oda túl jó lesz, s eltanácsolják). Gyaníthatjuk azonban, hogy hétköznapi beszélőként 
bizony kevesen tudnának őszinte igent mondani sok fenti kérdésre. Vajon annyira nem fontos 
mindez, hogy törekednünk kellene rá, hogy ne így legyen? Fordítsuk meg a kérdést: amikor 
hallgatunk valakit, ráadásul hosszasan, nem kellemesebb számunkra, ha az illető szépen 
beszél, jól hangsúlyoz, nem hadar, de nem is lassú beszédű, szavai nem akadoznak, hangja 
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kellemes, változatos, artikulációja érthető, nem kell feszülten figyelnünk a szájmozgását vagy 
folyton visszakérdeznünk, mit is mondott? Erre ugye senki nem válaszolna úgy, hogy mindez 
nem kellemes? Ha pedig így van, s ezt várjuk el a hozzánk beszélőtől, akkor miért nem 
vagyunk hajlandóak elfogadni, hogy aki minket hallgat, az is ugyanezt várja, s ha meg 
elfogadjuk, miért nem teszünk azért valamit, hogy azt teljesíteni tudjuk? Feltéve persze, ha 
fontos a számunkra, hogy meg is értsék, amit mondunk, hogy odafigyeljenek ránk, hogy 
tetsszünk, hogy reagáljanak közléseinkre, mégpedig úgy, ahogy az nekünk is kívánatos stb. 
Vagy csak úgy beszélünk bele a világba? Mindegy, hogy arra, amit mondunk, lesz-e válasz, s 
az milyen? Ha beszédünk monoton, unalmas, száraz, ha artikulációnk gyenge, ha motyogunk 
vagy a bajszunk alatt dörmögünk, ha halkan vagy vontatottan, ha ordibálva vagy hadarva 
beszélünk, ha dadogunk, ha hebegünk-habogunk, akkor ugyan miért gondoljuk, hogy a 
hallgató megért minket, s ráadásul érdeklődve figyel? Nos, ha ezekre a kérdésekre valaki 
őszintén választ kezd keresni, annak van esélye eljutni oda, hogy belássa, miért is fontos 
adóként beszédünk mikéntjére is különös figyelmet fordítanunk.  
 Nem állítjuk persze, hogy mindez kis energiabefektetéssel jár. Sőt, csak hosszas és 
kitartó, szorgalmas munka hoz eredményt. Egy-egy beidegződött, rögzült sajátságot kiirtani, 
megváltoztatni, fejleszteni nagyon is nehéz. De hosszú távon megéri! Ha ilyen téren is jobb 
adóvá válunk, egy idő után azt vesszük majd észre, hogy szívesebben beszélgetnek velünk, 
szívesebben hallgatnak meg minket, amire pedig mindannyian vágyunk. Persze a jó 
kommunikátorság másik oldaláról sem szabad megfeledkeznünk, a befogadói oldalról! Ha mi 
magunk is figyelmes és türelmes vevővé válunk, s meghallgatjuk a másikat, egy idő után azt 
fogjuk tapasztalni, hogy az is szívesen kommunikál velünk. Ösztönösen elkezdi érzékelni és 
értékelni a mi nyitott füleinket, s egyszer csak ő is megajándékoz minket az övéivel. Ha pedig 
ez megtörtént, nem szabad a helyzettel visszaélnünk, azaz csak olyan közlendőt és olyan 
módon jutassunk el a befogadóhoz, amely valóban méltó arra, hogy meghallgassák.  
 A széles értelemben vett kiejtésnek, a beszéd technikájának, s az ehhez elengedhetetlenül 
szükséges helyes légzéstechnikának a tanításával, fejlesztésével a kommunikáción belül külön 
szakterület, a beszédtechnika foglalkozik. A problémásabb esetekkel (pl. beszédhibák, a 
megértést komolyan akadályozó vagy gátló beszédzavarok) feltétlenül szakemberhez, 
logopédushoz érdemes fordulni, ilyenkor többnyire csak a szakemberrel folytatott egyéni 
foglalkozások hatásosak. Jó eredményeket lehet azonban elérni egyénileg is enyhébb 
problémák terén, amilyenek például az artikuláció elégtelenségei, a beszéd monotonsága, 
hangsúlyozási hibák. Ezeket először a hangos olvasás, majd fokozatosan a spontán beszéd 
rendszeres gyakorlásával, magnóra rögzítésével, utólagos elemzésével tudja fejleszteni a 
maga a beszélő, persze csak abban az esetben, ha a fejlődéshez jó motivációval rendelkezik.  
 
 
5.6. VISSZAFEJLŐDHETNEK-E A KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉGEK? 
 
A fejezet eddig kifejezetten a pozitív irányú változásra, illetve annak előidézésére, vagyis a 
fejlődésre és a fejlesztésre koncentrált. Feltétlenül szólnunk kell azonban a negatív irányba 
bekövetkező változások veszélyeiről is. Amilyen nehéz bármilyen kommunikációs készség 
terén fejlődést elérni, olyan könnyű abban visszafejlődni. Ha például megszűnik vagy csökken 
a motiváció; megváltozik vagy megszűnik az egyénnel szemben magasabb kommunikációs 
követelményeket támasztó, ösztönző környezet, azonnal fennáll a veszélye annak, hogy az 
addig elért és rendszeresen alkalmazott, a saját maga és a közösség számára is értéknek 
tekintett kommunikációs szokásait elhagyja, megváltoztatja, s azok bizony nagyon könnyen 
lemaradnak, visszafejlődnek, visszalépnek egy alacsonyabb szintre. Ennek elkerülésében 
rendkívül nagy az egyén felelőssége.  
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 Anélkül, hogy ezen a kérdésen hosszan elidőznénk, s bárkit megsértenénk, aki ilyen 
veszélynek kitéve a mi ítéletünk szerint talán nem tett meg mindent, hogy megőrizze korábbi, 
bármilyen jellegű kommunikációs készségeit (például hogy „idegenbe szakadva” jó szinten 
megőrizze anyanyelvét; vagy hogy igénytelen és durva nyelvi környezetbe kerülve ne 
uralkodjon el beszédén a szleng, az argó), csak egyetlen, nagyon szép és szemléletes példáját 
szeretnénk bemutatni annak, hogy ez a visszafejlődés mégoly mostoha körülmények között 
sem elkerülhetetlen. A költő, Faludy György önéletírásában (Faludy 1998) érzékletesen ír 
arról, hogyan próbálta – nem akármilyen sikerrel! – megőrizni nemcsak nyelvét, de ezáltal 
gondolatai szabadságát, költészetét, művészetét, emberi mivoltát is az alatt az idő alatt, amíg a 
fogolytábor embertelenül mostoha körülményeit kellett túlélnie. Ebben a környezetben 
nemhogy az ő kommunikációs szintjének megfelelően, de sokszor egyáltalán sehogy sem volt 
alkalma kommunikálni. Hogyan volt hát lehetséges, hogy nemcsak hogy nem fejlődött vissza, 
de költészetének olyan remekműveit alkotta meg ez idő alatt, mint a Börtönversek c. ciklusa 
(Faludy 1989), amelyet papír és íróeszköz híján fejben alkotott, tanult meg, s 
kiszabadulásakor lejegyzett? Úgy, hogy pontosan érezvén a fenyegető veszélyét annak, hogy 
meglévő kommunikációs készségei (megfelelő) beszédpartnerek híján teljesen leépülhetnek, 
még a magánzárkában is „kommunikált”. Ismert szövegeket idézett fel és ismételgetett, fejben 
verseket írt, memorizálta őket. Magyarázhatjuk persze „kommunikációs túlélését” a költői 
zsenialitással is, de nekünk, hétköznapi embereknek vigasztalóbb, ha esetében az akaraterőt 
legalább annyira kiemeljük, amelynek fejlesztésére mindenkinek van módja. 
 
 
5.7. A KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉGEK ÉS A NYELVI ETIKETT 
 
A kommunikációs készségekről szóló fejezet nem érhet véget anélkül, hogy ne tennénk 
említést ismét nagyon röviden a nyelvi etikettről. (Vö. mindezt a 3.2. sz. alfejezetben a 
társalgási stílusról szóló résszel is!) Az emberi, társadalmi együttélés során nélkülözhetetlen 
bizonyos normák betartása annak érdekében, hogy a rendkívül sokféle egyéni érdek 
viszonylagosan jól megférjen egymás mellett, s az emberi közösség képes legyen az 
együttélésre. A normák alapvető együttélési szabályok, amelyeknek egy jelentős része 
kifejezetten kommunikációs jellegű: az emberek közötti kapcsolattartás módjait, mikéntjeit, 
helyzeteit szabályozzák. Többnyire íratlanok, de egyes korokra, társadalmakra, vagy kisebb 
közösségekre vonatkozó szabályokat írásba is foglalhatnak. (Ilyen például az, hogy a 
Rendőrség Szolgálati Szabályzata 92. § (4)–(7) bekezdései megszabják, hogy a rendőrök 
szolgálati érintkezés alkalmával hogyan kötelesek egymást szólítani, vagy távollétükben 
megnevezni.) Ezeket az írott vagy íratlan szabályokat a közösség tagjai ismerik, általában 
betartják, vagy be nem tartásuk esetén különböző „szankciókat” alkalmaznak a 
szabályszegőkkel szemben (például súlyosabb esetben akár meg is büntetik, kirekesztik, de 
enyhébb esetben is megszólják, kinevetik stb.)  
 Az együttélés kommunikációs szabályainak egy része kifejezetten verbális jellegű, 
jelentős részük azonban a nem verbális kommunikációs csatornákon zajló információcserét 
érinti. A kifejezetten nyelvi illemtan szabályozza például a szóhasználatot, amikor bizonyos 
körökben akár teljesen tiltott, vagy nem kívánatos, nem illik, nem ajánlott bizonyos szavak 
használata. (Engedtessék meg, hogy a jó ízlés okán ne hozzunk példát a trágár beszédre, mint 
a szóhasználat egyik leglátványosabb illusztrátorára, amely minden eddigi mértéket 
meghalad, leginkább azáltal, hogy a média által is terjed.) A nem verbális csatornák 
működésére vonatkoznak egyrészt a térközszabályozást, a testi kontaktust irányító 
automatizmusok. Minden társadalmi és személyes érintkezési formához szinte 
centiméterekben meghatározható távolság tartozik, s megérinteni sem lehet akárkinek akárkit 
akármilyen szituációban akármilyen testrészén. A mimikát és a tekintetkontaktust szabályozó 
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eljárások szintén idetartoznak. Bizonyos helyzetekben tartózkodni kell a heves 
érzelemnyilvánítástól, előnyös a faarc vagy pókerarc, s a beszédpartnerre való nézésnek is van 
ún. egészséges aránya, amikor sem túl sokat, sem túl keveset nem ajánlatos ránézni a másikra. 
Az ezektől való eltérésnek külön kommunikatív értéke van. A gesztusok és emblémák 
használata szintén íratlan szabályokhoz kötött, mégpedig ez is közösségenként változó 
módon. Vannak népek, kultúrák, ahol a gesztikuláció hevessége, dinamikussága normatív, 
máshol viszont egyenesen illetlenségnek számít. 
 Kommunikációs készségeink fejlesztése során, a jó kommunikátorrá váláshoz vezető 
úton ezekre is nagy figyelmet kell fordítanunk, hiszen viselkedésünknek a nyelvi és nem 
nyelvi illemszabályok betartása vagy megszegése is része. A legfontosabb szabály itt is az 
adekvátság kell, hogy legyen, azaz mindig az adott helyzethez illeszkedő kommunikációs és 
viselkedési forma használatára való törekvés. 
 
 
 
KÉRDÉSEK, FELADATOK, GYAKORLATOK 
 
 
1. Hogyan tudná legegyszerűbben bizonyítani, hogy az ember kommunikációs képességei 

változnak? 
2. Milyen irányú változások lehetségesek? Keressen példákat a megjelölt irányokra! 
3. Mi a lényegi különbség fejlődés és fejlesztés között? A minél eredményesebb 

kommunikációhoz miért nem elegendő csak a fejlődés? 
4. Miért eltérőek a különböző szakmák a kommunikációs készség fejlesztésének igénye 

szempontjából? 
5. Mi motiválja leginkább az egyént saját kommunikációs készségeinek fejlesztésében? 
6. Véleménye szerint mi késztetheti a rendvédelemben dolgozókat kommunikációs 

szokásaik, készségeik felülvizsgálatára, és mi motiválhatja őket ezek fejlesztésében?  
7. Sorolja fel azokat a készségeket, amelyeket például olvasással lehet fejleszteni!  
8. Hogyan lehet a helyesírási készséget fejleszteni? 
9. Milyen problémák merülnek fel a nem verbális kommunikációs készségek fejlesztése 

során?  
10. A rendvédelemben dolgozók kommunikációs készségei közül Ön melyeket tartja a 

legfontosabbnak?  
11. Véleménye és tapasztalatai szerint vannak-e a rendvédelem különböző szakterületein 

dolgozóknak olyan – akár verbális, akár nem verbális – kommunikációs készségeik, 
amelyek jobbak, fejlettebbek az átlagosnál? Ha igen, mondjon rájuk példákat! 

12. Olvassa el az 5/1. és az 5/2. szemelvényeket! Mi az ott idézett gondolatok lényege? 
Hogyan tudná aktualizálni e gondolatokat a mai viszonyok között élő – és ezek közül is 
elsősorban a rendvédelem területén dolgozó – emberek számára? 
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6. Kommunikációs zavarok 
 

„Hát nem érted?” 
 
 
A kommunikációs zavarok létrejöttének számos forrása van. Ezek között az egyik legnagyobb 
hatású, hogy olyan környezetben éljük az életünket, amely sok-sok (nem ritkán egészen 
durva) kommunikációs hibával "bombáz" bennünket. A többnyire figyelemfelhívó igénnyel 
születő közlésekben (pl. reklámokban, hirdetésekben, felhívásokban stb.) előforduló hibák 
úgy formálják, úgy torzítják kommunikációs szokásainkat, készségeinket, hogy azt többnyire 
észre sem vesszük. Újra és újra találkozunk velük, s egy idő után számunkra megszokottá 
válnak, sőt, mi magunk is elkezdjük használni hibás fordulataikat. Ez nagy veszélyeket rejt az 
esetleges kommunikációs zavarok kialakulásában, ezért különösen fontos az ezzel szembeni 
tudatos védekezés. Ha megtanuljuk megfelelően kritikus szemmel nézni környezetünk 
kommunikációs szokásait, kialakíthatunk egy tudatos viszonyulást ezekhez. Ha ez sikerül, 
nemcsak eredményesebben tudunk nem kívánt hatások ellen védekezni, hanem ráadásul ezek 
a negatív tényezők egyszerűen megmosolyogtatóvá válhatnak.  
Környezetünk jelzett kommunikációs veszélyei annyira szerteágazóak, hogy összegyűjtve 
őket, könnyedén tudnánk kommunikációs „antitankönyvet” közre adni. Ebből kitűnően 
megtanulhatnánk, hogyan kommunikáljunk minél rosszabbul, csúnyábban és sikertelenebbül. 
A most következő fejezetet természetesen nem ezzel a szándékkal, hanem ennek éppen az 
ellenkezőjével adjuk közre. A benne felsorakoztatott hibatípusok egyrészt kétségtelenül 
alkalmasak arra, hogy mai kommunikációs viszonyainkról helyzetjelentést adjanak. Másrészt 
természetesen tanulni lehet belőlük: segítenek eligazodni abban, hogy saját 
kommunikációnkban mit kerüljünk, mit változtassunk, mire figyeljünk oda jobban, mire 
törekedjünk. A fejezethez kapcsolódó 6/1., 6/2. és 6/3. sz. szemelvényekben található 
gyűjteményt is elsősorban a tipikus hibák tudatosítására, okulásra, elgondolkodásra, 
esetenként megmosolyogtatásra szánjuk. 
 E fejezet tulajdonképpen a kommunikáció tényezőit bemutató modellből (vö. 1. fejezet) 
már jól ismert zajokról, vagyis a kommunikációs zavarokról, akadályokról, gátlásokról, illetve 
a nyelvi-nyelvhasználati hibákról, hiányosságokról szól. Nincs könnyű dolgunk, ha ezeket 
rendszerezni, csoportosítani próbáljuk, mert többségük leggyakrabban komplexen jelentkezik, 
azaz egyszerre több típusú hiba is felfedezhető bennük. A felosztás alapja, hogy megpróbáljuk 
elkülöníteni egymástól a kommunikáció során előforduló nyelven kívüli tényezők által 
okozott zavarokat és a kifejezetten a nyelvi-nyelvhasználati hibákat és hiányosságokat.  
 Mindkét esetben – néha kimondott, néha kimondatlan, de mindvégig a háttérben 
meghúzódó – alapvető elkülönítési szempont a zajok eredete, vagyis hogy külső (más szóval 
objektív, a kommunikációs partnerektől teljesen vagy nagyobbrészt független), avagy belső 
(más szóval szubjektív, a kommunikáló felektől teljesen vagy nagyobbrészt függő) 
tényezőkről van-e szó. E szempont figyelembevétele nem kis veszélyt hordoz magában. 
Szinte valamennyi zavaró tényező esetében felvetődik a kérdés, hogy ott és éppen akkor 
aktuálisan vajon a külső vagy a belső tényezők szerepe volt-e a döntő. Ugyanis az ember – 
elfogult lévén – a helyzetek utólagos értékelésénél a jobb teljesítményt inkább saját 
erényeinek tudja be, a gyengébb teljesítményt viszont a környezet hatásaiként hajlamos 
feltüntetni. Ezért nem vállaljuk, hogy minden egyes zavar esetében kifejezetten feltüntessük 
az eredet külső vagy belső okát. 
 A 6/3. sz. szemelvény példái a való életből származnak. Már itt jelezzük, hogy 
szándékaink szerint a szemelvényekben található szövegeknek nem a szerzőit kívánjuk 
minősíteni, hanem a bennük előforduló kommunikációs hibákat tesszük kritika tárgyává. 
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Ezért az eredeti szövegekben előforduló konkrét neveket, címeket, pontos fellelhetőségeket 
stb. kihagytuk, helyüket kipontoztuk. 
 Fontos tudnunk azonban, hogy a kommunikáció során minden 
közléselemnek szerepe van, mindegyik illik valahová, „otthon van” 
valamilyen beszédhelyzetben és szövegkörnyezetben. A kommunikátor 
feladata „csupán” annyi,  hogy ha az általa elfogadott és követendő  normák 
szerint működő  nyelvhasználói közösség tagja kíván lenni és maradni, akkor 
pontosan tudja, mi és hová való.  Ez akkor is  igaz, ha a legmagasabb 
tudományos körökbe tartozni szándékozván akadémiai székfoglalót kell  
tartania, de akkor is, ha egy bűnöző  életmódot folytató, társadalmon kívül 
álló galeri  tagjává kíván válni. Az egyikhez például a logikátlan 
szövegszerkesztés, a pontatlanság vagy a helyesírási  hibák nem illenek, a 
másikhoz pedig a finomkodó kifejezések, vagy a közösség által nem ismert  
szavak használata.  
 
 
6.1. KÜLSŐ TÉNYEZŐK NYOMÁN KIALAKULÓ ZAVAROK 
 
6.1.1. Technikai jellegű zavarok 
 
 
Kezdjük egy olyan, egyértelműen külső okból eredő nehezítő körülmény-együttessel, amely a 
kommunikáció tényezői közül leginkább a csatornához, a közlés közegéhez volna köthető. Az 
üzenet közvetítése során adódó technikai akadályokról van szó. A csatorna hibája, zavara, ha 
a füstjeleket elfújja a szél, vagy elmossa az eső; ha beszélgetés közben elhúz fölöttünk egy 
repülő, vagy hangos zene szól; ha mobiltelefonálás közben teljesen vagy időszakosan elmegy 
a térerő, ha a számítógép billentyűzetén nincsenek ékezetes karakterek, ha a kőtáblába vésett 
betűket az idő elkoptatta stb. Hosszasan lehetne sorolni a legkülönfélébb technikai jellegű 
akadályokat, természetesen a legenyhébbtől a legerősebbig. Az egyik épp csak egy picit és 
időlegesen zavarja meg a kommunikáció menetét (repülőzaj), míg a másik akár teljes 
egészében meg is akadályozhatja azt (füstjelek a szélben). Néha nagyon egyszerűen 
korrigálható a zavar, például úgy, hogy a közlést azonnal vagy később egyszerűen 
megismételjük, kiegészítjük; máskor elhalasztjuk, vagy módosítjuk. Például a terjedelmét, 
úgy, hogy csak a legszükségesebb közlendőre szorítkozunk (például amikor látjuk, hogy 
mindjárt lejár a telefonkártyánk). Megváltoztatjuk a stílusát, úgy, ahogy például erre a modern 
kor legújabb üzenettípusa, az sms remek lehetőséget kínál. (Az elküldhető üzenet korlátozott 
karakterszáma miatt a szövegek már nemcsak rövidek és lényegre törőek, hanem egészen 
sajátos stílusúak is. A karakterekkel kitűnően lehet pl. spórolni, ha nem írunk szóközöket. 
Eleinte furcsa, de aztán hamar megszokja az ember, s egy idő után pedig – persze megfelelő 
nyelvi leleményesség és humor szükséges hozzá! – kifejezetten élvezi, mert elkezd különös 
szófüzéreket alkotni, vagy például versben-rímben üzenni. Mivel sokáig tart megkeresni az 
ékezetes karaktereket, valamint az írásjeleket, elkezd nélkülük írni, egy idő után azonban már 
rá is játszik a hiányukból adódó félreértésekre, s szándékosan torzítja szövegét vagy ad neki 
ezáltal kettős értelmet. Kicsit olyan ez az egész, mint az írásbeliség kialakulásának kezdetén, 
amikor egyrészt takarékoskodni kellett a papírral (vö. karakterek limitálása), másrészt pedig 
kialakulatlan volt a mellékjelek és írásjelek rendszere. Mindkettőben közös, hogy a kód 
ismerői számára biztonsággal olvasható és értelmezhető az üzenet, a kívülálló viszont csak 
nehézkesen fér hozzá. Csak nehezen, kellő jártasság megszerzése után tudunk elolvasni egy-
egy középkori kódexet, vagy tudunk dekódolni egy kifejezetten nekünk szóló, személyes 
üzenetet. 
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 Máskor azonban komolyabb zavarok is keletkezhetnek a kommunikációban. Feltétlenül 
ilyennek számítanak az egyértelműen külső, technikai okokból adódó félreértések, vagy az 
üzenet olyan mértékű sérülése, csökkenése, amely kizárja a megértést. Teljes technikai gát 
például, amikor elvész, megsemmisül az üzenet (letörlődik az üzenetrögzítőről, vírusos lesz a 
hordozó lemez stb.). Ilyenkor nincs mit tenni. Hasonló következményekkel járhat az is, ha 
például időhiány, sietség, figyelmetlenség miatt nem maradéktalan az üzenet közvetítése 
(például lemarad vagy pontatlan a címzés; nincs időnk szépen és olvashatóan írni, csak 
odakaparjuk a szavakat; kiszaladunk az időből, és az előadásunk felét nem tudjuk elmondani 
stb.). Ezek persze részben már szubjektív okok is, hiszen mindig lehetnénk figyelmesebbek, 
nem kellene az utolsó pillanatra hagyni a boríték címzését és gazdálkodhatnánk jobban is az 
időnkkel, stb.   
 
 
6.1.2. Szocializációs ártalmak  
 
 
Egy másik, szintén kényes terület a különböző környezeti, szocializációs ártalmak nyomán 
kialakuló kommunikációs zavarok kérdése. Ha valaki viszonylag jó képességekkel születik, 
de családi háttere, szűkebb vagy tágabb környezete hatására csak bizonyos szintű 
kommunikációra képes, az javarészt nem az ő hibája. Szerencsés esetben érheti olyan élmény, 
aminek hatására képes lesz kilépni ebből a körből, ellenkező esetben azonban marad a 
kommunikációs szempontból is hátrányos helyzet. Sok ember neveltetése folytán küszködik 
például kapcsolatteremtési zavarokkal, szorongásokkal, félelmekkel, gátlásokkal, amelyek 
persze leglátványosabban kommunikációjukban nyilvánulnak meg. Vagy egyáltalán nem 
közlékenyek, hallgatagok, zárkózottak, ridegek, bizalmatlanok, durvák, vagy „csupán” 
közönyösek. Nem képesek alkalmazni a társas érintkezés legalapvetőbb szabályait, a nemek, 
generációk közötti különbségeket, az alá- és fölérendeltségi viszonyokat nem érzékelik. Nem 
ritkán udvariatlanok, modortalanok, közönségesek, durvák, kirívóan viselkednek. Verbális és 
nem verbális megnyilvánulásaik kulturálatlanok, faragatlanok, megbotránkozást váltanak ki a 
közösség tagjaiból. Ezeken bizonyos életkor után lehetetlen vagy nagyon nehéz változtatni, 
hiszen olyan mélyen beépülnek a személyiségbe.  
 
 
6.2. SZUBJEKTÍV TÉNYEZŐK NYOMÁN KIALAKULÓ ZAVAROK  
 
6.2.1. Az "adó" és a "vevő" készségbeli hiányosságai  
 
 
Vannak aztán kifejezetten olyan jellegű szubjektív tényezők, amelyek bizonyos típusú hibák, 
zavarok, korlátok létrejöttében egyértelműen okolhatók. Ilyenek az egyén intellektuális 
képességei, memóriakapacitása, tudás- és információmennyisége, absztrakciós készsége, 
műveltsége, kulturáltsága. Ezek hiánya vagy egy adott színvonal alattisága szélsőséges 
esetben egyszerűen kizárja a kommunikáció létrejöttét, sikerességét, vagy csak kifejezetten a 
legalapvetőbb emberi szükségletek kielégítésére irányuló közléseket teszi lehetővé. Ez mindig 
rendkívül kényes téma, de bizony le kell szögeznünk, hogy a kommunikáció minősége az 
intellektuális képességekkel szoros összefüggésben van. Ha valaki nem érti a másik szavait,  
- mert nem tudta megjegyezni azt az előzőleg elhangzó közlést, amelyhez egy későbbi 

közlés kapcsolódik;  
- mert nem ismeri az elhangzó szavak jelentését;  
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- mert nem ismeri a szavak mögött és a sorok között rejlő hátteret, nincsenek a kontextusra 
vonatkozó ismeretei; 

- mert nem érti a humort, a tréfát vagy nem érzékeli a finom célzást, élcet, iróniát, 
kétértelműséget stb., az hiába vágyik olyan emberek társaságára, akik képesek így 
kommunikálni, nem fog sikerülni sem a kapcsolatfelvétel, sem annak hosszú távú 
fenntartása. Az ilyen embernek bizony saját vevőkészülékében kell keresnie a hibát. (A 
humorról vö. még a 3.2., illetve a 3.6. sz. alfejezeteket!)  

 
 
6.3. A KÓDOLÁSBÓL/DEKÓDOLÁSBÓL ADÓDÓ ZAVAROK 
 
Az előzőekhez képest viszonylag egyszerűen orvosolható probléma a 
kódolásból/dekódolásból adódó zavarok többsége. Itt mint leglátványosabb példára, 
elsősorban az idegen nyelven történő kommunikációra kell gondolnunk. Akár verbális, akár 
nem verbális úton próbálunk szót érteni más anyanyelvű beszélővel, óhatatlanul 
szembetaláljuk magunkat a kommunikáció egyik feltételeként szükséges közös jelrendszer 
problémájával. A nem verbális csatornákon sokkal könnyebben boldogulunk (kivéve néhány 
extrém esetet, mondjuk a bolgárok közismert, a miénkhez képest fordított igen-nem 
fejbiccentését, vagy az emblémák kultúránként eltérő jelentését). Ez is bizonyíthatja, hogy 
biológiailag ez az ősibb, valamiféle közös közlési jelrendszer az ember számára. A verbális 
csatorna csak abban az esetben működik két különböző anyanyelvű beszélő között, ha annak 
jelkészletét és szabályrendszerét valamilyen szinten mindketten ismerik. (Természetesen ez a 
szint a legegyszerűbbtől kezdve az anyanyelvi szintig rendkívül különböző lehet, s ettől függ 
aztán a kommunikáció minősége. Jobb kódismeret természetesen jobb színvonalú 
kommunikációra ad lehetőséget, de nem törvényszerűen von is maga után jobb 
kommunikációt. Ha például az egyik, mondjuk az anyanyelvi beszélő teljes ellenszenvvel 
viseltetik a másik iránt, s elzárkózik mindenféle interakció elől, hiába beszélnek azonos 
nyelvet, mégsem értenek szót. Ugyanakkor lehet valaki viszonylag szerény verbális 
nyelvtudással, de kiváló nem verbális kommunikációs készségekkel sikeres és felszabadult 
beszélő idegen nyelvi közegben is.)  
 Azonos anyanyelvi beszélők esetében is felléphet azonban kódolási/dekódolási zavar, 
amely csak akkor válik a kommunikációt teljesen gátló tényezővé, ha meglétét konzerválják, 
azaz nem tesznek ellene. Például ha valaki egy társaságban elkezd olyan idegen szavakat 
használni, amelyeket a többiek nem ismernek, nem okoz komoly kommunikációs zavart, ha 
az egyikük ezt szóvá teszi, és arra kéri vagy kötelezi az illetőt, hogy ezentúl vagy ne 
használjon idegen szavakat, vagy magyarázza is meg azokat. Egyes szakmák esetében a 
szakszavak használata is átmeneti zavarokat okozhat, egészen addig, amíg valaki meg nem 
tanulja a terminológiát.  
 Hasonló dekódolási problémák természetesen a nem verbális csatornák működése során 
is előfordulnak. Bár a nem verbális jelzéseknek nincs olyan módon kialakult és rendszerezett 
jelkészlete, mint a szavaknak a verbális közlésmódban, azért itt is kialakultak bizonyos 
konvenciók, amelyekben az anyanyelvi beszélő tájékozott, jártas. Ha ez a kompetenciája nem 
elég fejlett, akkor egyes jelzéseket nem vesz észre, vagy nem tulajdonít nekik olyan és akkora 
jelentést és jelentőséget, mint amilyenre és amekkorára adott esetben szükség volna a 
pontosabb megértéshez. Ezek a típusú kommunikációs zavarok azonban – mint láttuk – kellő 
figyelemmel, tanulással, gyakorlással viszonylag könnyedén korrigálhatók, megszüntethetők.  
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KÉRDÉSEK, FELADATOK, GYAKORLATOK 
 
 
1. Mit nevezünk zajnak, zavarnak a kommunikáció során? 
2. A kommunikációs zajoknak milyen fajtáit ismeri? Soroljon fel néhány példát a 

legkülönfélébb hétköznapi és szakmai szituációkból! 
3. A rendvédelmi munkavégzés során előforduló kommunikációs zajok, zavarok közül 

melyek a leggyakoribbak; a legzavaróbbak; a legkönnyebben, illetve a legnehezebben 
kiküszöbölhetőek? 

4. Mi okoz kommunikációs zavart, gátat, gátlást a 3/2. szemelvény c) és d) szövegében, 
illetve a 6/1. sz. szemelvényben bemutatott helyzetekben? 

5. Olvassa el a 6/2. sz. szemelvényt! Az idézett részletben szereplő beszélgetőpartnereket 
milyen kommunikációs tulajdonságok, készségek jellemzik? Milyen következményekkel 
járnak ezek magukra a beszélgetőkre, illetve az olvasóra nézve? 

6. Keresse ki a nyelvi-nyelvhasználati hibákat a 6/3. sz. szemelvény szövegeiben, 
szövegrészleteiben, és javítsa ki őket!  

7. Csoportosítsa a 6/3. sz. szemelvény egyes szövegeit a hibák típusa szerint (pl. helyesírási 
hibák, fogalmazásbeli, stilisztikai hibák, sajtóhibák, szóhasználati hibák, pontatlanságok 
stb.)!  

8. Gyűjtsön nyelvi-nyelvhasználati hibákat a hétköznapi, illetve a szakmai érintkezések 
során elhangzó és leírt szövegekből! 
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. sz. szemelvény 

 
 
Ahogy az egyik látja 
 
 
„Mi tagadás, csudára meg voltam elégedve a szerelésemmel. Ma avattam fel a hetyke kis 
kalapomat meg a felöltőmet, amelyről nagyon jó véleményem volt. A Szent Lázár pályaudvar 
előtt összefutottam X-szel, aki megpróbálta elrontani a jókedvemet, azt állítva, hogy túl nagy 
a kivágás s kabátomon, és fel kellene varratnom egy gombot, ide, felülre. Még jó, hogy a 
fejfedőmbe azért mégse mert belekötni. Nem sokkal korábban jól elküldtem a fenébe egy 
goromba frátert, aki direkt belém vágta a könyökét, valahányszor volt egy kis lökdösődés a le- 
és felszállás miatt. Ja, a buszon történt a dolog, és én utálom ezeket a rohadt buszokat, mert 
mindig pont akkor vannak dugig, amikor énnekem utaznom kell rajtuk.” 
 
 
Ahogy a másik látja 
 
 
„Olyan ronda egy taknyos állt mellettem az autóbusz peronján, hogy olyat még nem láttam. 
Még szerencse, mert kinyílik a bicska a zsebemben, ha ilyen mocskosokat látok. Ez a 
huszonhat-harminc év körüli kölyök nem is azzal idegesített fel legjobban, hogy olyan 
megkopasztott pulykanyaka volt neki, hanem a kalapszalagjával, ami nem is szalag volt 
igazából, hanem padlizsánszínű pertli. Hij, a rohadék! Majd kifordult a gyomrom tőle! Na, de 
mivel pont csúcsforgalom volt, és rengetegen voltak a buszon, kihasználtam az alkalmat, 
amikor volt egy kis lökdösődés a le- és felszállásnál, és jól a bordái közé vágtam a 
könyökömet. Már pont elhatároztam, hogy a bütykeit is megtiprom, de gyáván 
megfutamodott. Pedig még azt is a pofájába akartam vágni, hogy túl nagy a felöltője 
hajtókája, és hiányzik róla egy gomb.” 
 
 

(Raymond Queneau: Stílusgyakorlatok. Részletek.  
(Ford.: Bognár Róbert) Noran Kiadó, Budapest, 1996. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2/1. sz. szemelvény 
 

„A stílus jellegének pontosan illenie kell a mű mondanivalójához. Aszerint, amint ez komoly, 
vidám, megható, szomorú, ünnepélyes, fennkölt vagy közönséges, a stílusunkat is hozzá kell 
igazítanunk, mind az eszmék, mind a kifejezések tekintetében. A komolynak szellemessel 
való keverése vagy a súlyosnak könnyed kifejezéssel való előadása annyira ellentmond a 
józan észnek, hogy a lelket, ahelyett hogy megindítaná, inkább sérti.”  

 
 

(Verseghy Ferenc: Usus Aestheticus Linguae Hungaricae. Részlet. 
In: Irodalom és felvilágosodás. Szerk.: Szauder József–Tarnai Andor.  

Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979., 917.  o.) 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2/2. sz. szemelvény 
 
a) 
 
„Két évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, volt Magyarországon a XI. Kriminológiai 
Világkongresszus. Ezen a világkongresszuson ez volt az egyik, a fő téma, a világnak a 
kriminalizálódása. Rögtön mondom, végén volt ennek egy egy egy majdnem veszekedésbe 
torkolló vita. Azt mondta ugyanis egyik nemzetközi kriminológus, hogy a XX. század 
második felében a polgárnak meg kell tanulni együtt élni a bűnözéssel. Nincs más lehetőség, 
mert a hagyományos értékek szétomlottak, a aa financiális szempont, a pénz rendkívül 
előtérbe került, ez a kettő együtt egy kriminalizálódást hoz létre világszerte, együtt kell élni a 
bűnözéssel, ezt meg kell tanulni. Na most a ellene szólók között voltam én, aki azt mondtam 
és ma is azt gondolom, hogy a bűnözéssel nem lehet együtt élni. Nem lehet együtt élni, csak 
egy feltétellel: ha vagy azt vállalom, hogy áldozat leszek, vagy azt vállalom, hogy bűnöző 
leszek. Nincs harmadik lehetőségem ugyanis. Mert tessék csak nézni, nekem van egy éjszakai 
műsorom a Rádióban. Akkor én kijövök a Rádióból negyed-fél kettőkor éjszaka. A Bródy 
Sándor utcában vagy valamelyik mellékutcában beülök a kocsimba, és hazamegyek. Na most 
az elmúlt másfél év alatt kétszer történt meg velem – hagy mondjak, személyes, teljesen 
mindegy, ezer ilyen példa van –, hogy beültem a kocsimba, betettem a slusszkulcsot, indítani 
akartam, mikor észrevettem, hogy az utca már nem néptelen, hanem négy-öt fiatalember áll 
körülöttem téglával a kezükben, fél téglákkal a kezükben. Bekopogtak, letekertem, azt 
mondták nagyon udvariasan: „Jó estét kívánunk, elfogyott a szívni- és innivalónk, 
szíveskedjék kisegíteni!” Mi a teendő, kérdezem tisztelettel itt a Rendőrtiszti Főiskolán? Az 
én, úgy éreztem, hogy az én teendőm az, hogy megkérdezzem, hogy „Ötszáz elég lesz? 
„Köszönjük szépen” – mondta ő, elvette, viszontlátásra, és eltűntek. Ez megismétlődött még 
egyszer.  Akkor már nem volt elég az ötszáz.  
 No most mit tudok csinálni? Vagy áldozattá válok, és hagyom, hogy szétverjék a kocsit, 
mit tudok csinálni? Hát betörik az ablakokat, elég annyi is, és eltűnnek. Vagy van a 
zsebemben egy pisztoly, és puff-puff-puff, lelövöm őket. Hát akkor én vagyok a kriminális, 
nem? Akkor kriminálissá váltam, én lövök gyorsabban, mint az a New York-i úr, akit 
háromszor leütöttek, azt mondta, na most többször nem lesz ilyen, szerzett egy pisztolyt, és a 
New Yorki metrón – 87-ben történt az ügy – lelövöldözött négy embert, aki odajött hozzá, mit 
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tudom én, valószínűleg piszkálódni vagy valószínűleg kirabolni őt, és lelőtte őket. Óriási 
botrány volt Amerikában, hogy elítélhető-e vagy nem. Mindjárt visszatérek a 
nagyméretűségre, csakhogy ez a személyes problémának ez a jellege, tehát hogy ilyen 
dolgokkal nem szabad ám magunkat áltatni, hogy együtt lehet élni a kriminalitással. A 
kriminalitással nem lehet együtt élni. Nem lehet együtt élni.”  
 
 

(Popper Péter: Miért kriminalizálódik a világ? Részlet. 
Előadás a Rendőrtiszti Főiskolán, 1996. május 17-én. 

Az előadás hangszalagon rögzítve hozzáférhető  
az RTF Társadalomtudományi Tanszékén.)  

 
 
b) 
 
„Ha jól emlékszem, két évvel ezelőtt volt Magyarországon a XI. Kriminológiai 
Világkongresszus, amelynek egyik fő témája a világ kriminalizálódása volt. A konferencia 
végén volt egy majdnem veszekedésbe torkolló vita. Azt mondta ugyanis az egyik nemzetközi 
kriminológus, hogy a XX. század második felében a polgárnak meg kell tanulnia együtt élni a 
bűnözéssel. Nincs más lehetőség, mert a hagyományos értékek szétomlottak, a financiális 
szempont, a pénz rendkívül előtérbe került, s ez a kettő együtt fokozódó kriminalizálódást hoz 
létre világszerte, amellyel együtt kell élnünk. 
 Az ellene szólók között voltam én is, aki azt mondtam – és ma is azt gondolom –, hogy a 
bűnözéssel nem lehet együtt élni. Nem lehet együtt élni, csak egy feltétellel: ha vállalom, 
hogy vagy áldozat leszek, vagy bűnöző. Nincs harmadik lehetőség. 
 Rendszeresen dolgozom késő éjszaka a Rádióban. Kijövök onnan éjjeli negyed vagy fél 
kettőkor, a Bródy Sándor utcában vagy valamelyik mellékutcában beülök a kocsimba, és 
hazamegyek. Az elmúlt másfél év alatt kétszer történt meg velem, hogy beültem a kocsimba, 
betettem a kulcsot, s indítani akartam, amikor észrevettem, hogy az utca már nem néptelen, 
hanem négy-öt fiatalember áll körülöttem fél téglával a kezükben. Bekopogtak, letekertem az 
ablakot. Nagyon udvariasan köszöntek, s ezt mondták: „Elfogyott a szívni- és innivalónk, 
szíveskedjék kisegíteni!” Mi a teendő: – kérdezem tisztelettel itt a Rendőrtiszti Főiskolán? 
Úgy éreztem, hogy az én teendőm az, hogy megkérdezzem tőlük, hogy ötszáz elég lesz-e. 
„Köszönjük szépen!” – mondták, elvették a pénzt, még el is köszöntek, és eltűntek. Ez 
megismétlődött még egyszer, de akkor már nem volt elég az ötszázas. 
 Nos, mit tudok tenni? Vagy áldozattá válok, és hagyom, hogy szétverjék a kocsimat, vagy 
van a zsebemben egy pisztoly, és lelövöm őket, s akkor én vagyok a kriminális. Ne álltassuk 
magunkat azzal, hogy együtt lehet élni a kriminalitással, mert nem lehet.” 
 
 

(Popper Péter: Miért kriminalizálódik a világ? Részlet. 
Főiskolai Figyelő 1996/3. szám, 30–40. o.) 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3/1. sz. szemelvény 

 
a)  
 
Velencei karnevál! Február 
25–27. Utazás nyugati típusú 
autóbusszal. Érkezés szombat 
reggel, délelőtt városnézés, 
délután szabadprogram, 
részvétel a karnevál 
megnyitóján, elvegyülés a 
káprázatos jelmezek között. 
Reklám ár! Csak 6 900 Ft!!!  
Info:  … (telefonszám) 
 
b) 
 

E kötetet Kis Annának, az ihletõk egyikének 
szíves köszöntéssel ajánlom. 
 

Kelt Pest-Budán, 1858. március havában 

      X. Y. 
 
c)  
 
 
Bűncselekmény az a szándékosan vagy – ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti – 
gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a 
törvény büntetés kiszabását rendeli. 
 
d) 
 
Egy rendőr és egy indián találkozik a sivatagban. Mivel nem értik egymás nyelvét, mutogatni 
kezdenek. Az indián mutatóujjával rámutat a rendőrre. Ezt követően a rendőr két ujjával 
mutat vissza. Ezután az indián két kezéből – imádkozásszerűen – háromszög két szárához 
hasonló alakzatot formál. Válaszképp a rendőr jobb kezét vízszintesen jobbról balra mozdítva 
hullámzást utánoz. 
 Hazatérve a rendőr ekképp meséli el a találkozást a feleségének: – Képzeld, találkoztam 
egy indiánnal! És elkezdtünk jelbeszéddel beszélgetni. Ő azt „mondta” nekem: „Kiszúrom az 
egyik szemed!” Erre azt válaszoltam: „Én kiszúrom a tiedet, mindkettőt!” Megszeppent és 
könyörgőre fogta, imádkozott, hogy ne bántsam. Megszántam, és azt mondtam neki: „Akkor 
menj a sunyiba”! 
 Az indián otthon a feleségének: – Találkoztam egy rendőrrel. Jelbeszéddel megkérdeztem 
tőle: „Ki vagy?” Válaszában azt mutatta, hogy „kecske”. Furcsállottam a választ, 
mindenesetre arról érdeklődtem, hogy hegyi kecske-e. Azt válaszolta: nem, ő vízi kecske! 
Még ilyet!  
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e) 
 
Alice: ”Nem tudom, miről beszélsz. Attól vagy úgy odáig, hogy történetesen nem értek veled 

egyet az elnök adóügyi javaslatát illetően? Tom viszont ugyanúgy gondolja, mint én. 
Azt hiszem, nekem volt igazam.” 

Phil: „Méghogy ő látta volna úgy, ahogyan te! Na ne hülyéskedj! Mi mást tehetett volna? 
Hiszen gyakorlatilag az ölében ültél! A többiek mind zavarba jöttek.” 

Alice (ingerülten): „Phil, azt hiszem, te féltékeny vagy!” 
Phil: „Nem vagyok féltékeny. Különben is, mit érdekel engem… ha úgy viselkedsz, mint 

egy kurva, az a te dolgod.” 
Alice (dühösen): „Régimódi vagy kisfiam! Jézus Mária, micsoda öreguras nézetek! Mindig 

ilyeneket mondasz!” 
Phil (hidegen): „Ez csak azt mutatja, hogy mennyire nem ismersz engem. Mások eléggé 

modernnek, sőt éppenséggel menő fejnek tartanak.” 
Alice (gúnyolódva): „Az a sok kis titkárnő az irodában – azok biztosan elég menő fejnek 

tarthatnak!” 
Phil: „Ezzel mit akarsz mondani?” 
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3/2. sz. szemelvény 

 
a) 
 
A devizabűntett megvalósulása a vámkezeléshez szükséges engedély megadását befolyásoló 
olyan lényeges körülmény, amely által a vámáruk a vámszempontból lényeges körülményei 
tekintetében a hatóság előtt adott valótlan nyilatkozat megvalósul. 
 
b) 
 
Köteles intézkedni a kár megállapítása iránt. 
Az igazgatónál iskolalátogatási bizonyítványt kell kérni. 
Az igazolás csak a következő feltételek mellett adható ki. 
A tervező nyilatkozott a szabályszerű működés tekintetében. 
Szabálysértési eljárás keretében vonják felelősségre. 
A díjakat július elsejét megelőzően kell befizetni. 
A dolgoknak ilyetén elintézése nem lehetséges. 
Ezáltal megvalósul egy másik probléma megoldása is. 
Ezt követően került végrehajtásra a szakaszparancsnokok kijelölése és megbízásuk a feladat 
végrehajtására. 
 
c) 
 
Az elsőfokú bíróság a 9. sorszámú ítéletében a tényállást helyesen állapította meg, és szintén 
helytállók voltak az e tényállástól az alperesek által létesített ingatlan-adásvételi szerződés 
semmiség okábóli érvénytelenségének megállapításán át az eredeti, azaz a szerződéskötés 
előtt fennállott állapot helyreállítandóságára vezetetten levont jogi következtetései is. 
 
d) 
 
Álkulcs használatával elkövetett betöréses lopás ismeretlen tettesének felderítéséhez a Sárvári 
Rendőrkapitányság részére a modus operandi nyilvántartásból közölt listán szereplő R. M. 
nevezetű személy ujjlenyomatát a daktiloszkópus azonosította a lakásbetörés helyszínén 
rögzített ujjnyomtöredékkel.  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. sz. szemelvény 

 
 

A bolgár kalauz, 
melyben a bolgár kalauzzal cseveg bolgárul, s a bábeli nyelvzavar édes rémületét élvezi 

 
 
Ezt el kell mesélnem nektek – szólt Esti Kornél. – Múltkor egy társaságban valaki azt mondta, 
hogy sohasem utaznék olyan országba, melynek nem beszéli nyelvét. Igazat adtam neki. 
Elsősorban engem is az emberek érdekelnek az úton. Sokkal inkább, mint a múzeumi tárgyak. 
Ha beszédüket csak hallom és nem értem, olyan érzés fog el, mintha szellemileg süket volnék, 
mintha némafilmet pörgetnének előttem, zene és magyarázó fölírások nélkül. Idegesítő ez és 
unalmas.  
 Miután mindezt kifejtettem, eszembe jutott, hogy ennek az ellenkezője is épp annyira áll, 
mint minden dolognak a világon. Pokoli mulatság úgy járni-kelni idegenben, hogy a szájak 
lármája közönyösen hagy bennünket, s mi kukán meredünk mindenkire, aki megszólít. 
Micsoda előkelő magány ez, barátaim, micsoda függetlenség és felelőtlenség. Egyszerre 
csecsemőnek érezzük magunkat, gyámság alatt. Valami magyarázhatatlan bizalom ébred 
bennünk a felnőttek iránt, akik bölcsebbek nálunk. Hagyjuk, hogy helyettünk beszéljenek és 
cselekedjenek. Aztán mindent elfogadunk, látatlanul, illetve hallatlanul. 
 Ritkán volt részem ilyen élményben – mert mint tudjátok, tíz nyelven beszélek --, 
voltaképp csak egyetlenegyszer, akkor, amikor Törökországba igyekezve, Bulgárián is 
átszaladtam. Bulgáriában mindössze huszonnégy órát töltöttem. Azt is vonaton. Ott történt 
velem ez, amit kár volna elhallgatnom. Végre akármikor meghalhatok – egy hajszálér 
megpattan a szívben vagy az agyban --, s másvalaki – ebben bizonyos vagyok – ilyesmit nem 
élhet meg soha.  
 Hát éjszaka volt. Már éjfél is elmúlt. Vágtatott velem a gyors, ismeretlen hegyek és 
falvak között. Úgy fél kettőre járhatott. Nem tudtam aludni. Kiálltam a folyosóra levegőzni. 
Hamar eluntam magam. A táj szépségéből csak fekete packákat láttam. Eseménynek 
számított, ha fölvillant valahol egy tűzpont. Köröttem minden utas az igazak álmát aludta. 
Lélek sem járt a kocsikban. 
 Épp cihelődtem, hogy visszatérjek fülkémbe, amikor lámpával a kezében megjelent a 
kalauz, egy fekete bajuszos köpcös bolgár, aki éjszakai körsétáját – úgy látszik – befejezte. 
Jegyemet már régen látta. Nem volt velem semmi dolga. De köszöntésül – barátságosan – rám 
villantotta lámpáját s szemét. Aztán mellém állt. Nyilván ő is unatkozott. 
 Fogalmam sincs, miért és hogyan, de ekkor elhatároztam, hogy törik-szakad, 
elbeszélgetek vele, mégpedig hosszan, kiadósan. Azt kérdeztem tőle bolgárul, dohányos-e? 
Csak ennyit tudtam bolgárul. Ezt is a vonaton tanultam a hirdetményből. Azonkívül még öt-
hat szót tudtam, azt, ami az úton kénytelen-kelletlen ránk ragad, hogy igen és nem satöbbi. De 
– esküszöm nektek – többet nem tudtam. 
 A kalauz sapkája ellenzőjéhez emelintette kezét. Szétkattintottam dohánytárcámat és 
megkínáltam. Kivett egy aranyvégű cigarettát, mély tisztelettel. A kalauz gyufát kotorászott 
elő, meggyújtotta, s merőben ismeretlen nyelven valami olyasmit rebegett, hogy: 
parancsoljon. Én erre feléje tartottam kéken lobogó öngyújtómat, s utána szajkóztam azt a 
szót, melyet életemben először hallottam. 
 Mind a ketten égtünk, pöfékeltünk, orrunkon eregettük ki a füstöt. Kezdetnek ez 
határozottan biztató volt. Ma is büszkeség dagaszt, mikor erre gondolok, mert még mindig 
hízeleg önérzetemnek, hogy mekkora emberismerettel alapoztam meg ezt a jelenetet, mekkora 
lélektani tudással ültettem el azt a kisded magot, mely később – amint majd kiderül – 
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terebélyes fává lombosodott, úgyhogy alatta kipihentem úti fáradalmaimat, s hajnalban nem 
közönséges tapasztalatokkal tetézve vonulhattam vissza.  
 El kell ismernetek, hogy fellépésem mindjárt az első pillanattól fogva biztos és hibátlan 
volt. Azt kellett elhitetnem, hogy született bolgár vagyok, és bolgárul legalább úgy tudok, 
mint a szófiai egyetem irodalomtanára. Ennélfogva kissé fásultan és hányavetin viselkedtem. 
Főképp nem fecsegtem. Ez ugyan nem teljesen rajtam múlt, de az mindegy. Az idegeneket az 
jellemzi, hogy mindig annak az országnak a nyelvén igyekeznek beszélni, melyben utaznak, 
ezen a téren túlságosan is buzgólkodnak, s akkor egykettőre kisül, hogy idegenek. Viszont az 
odavalók, a bennszülöttek csak bólintanak, jelekkel értetik meg magukat. Harapófogóval kell 
belőlük kihúzni a szót. Ajkkor is a használattól kifényesedett, kopott szókat vetnek oda, 
álmosan, az anyanyelv bennük szunnyadó gazdag és rejtett kincseiből. Általában fáznak a 
választékos fordulatok, a szabatos és irodalmi szerkezetek alkalmazásától. Lehetőleg nem 
beszélnek, amit okosan is tesznek, hiszen ha több óra hosszáig kellene írniok, róluk is 
hamarosan kimutatnák részint hallgatóik, részint bírálóik – mégpedig nem egészen alaptalanul 
–, hogy tulajdon anyanyelvükhöz se konyítanak. 
 Tehát vidáman füstölögtünk én meg a kalauz abban a meghitt csöndben, melyből a nagy 
barátságok, az igazi megértések, az életre szóló lelki frigyek támadnak. Komoly voltam és 
nyájas. Homlokomat néha összeráncoltam, aztán – változatosságból – földerítettem, s 
rápillantottam, igen figyelmesen. De a társalgást, melynek igézetes lehetősége már a 
levegőben lebegett, közvetlenül a fejünk fölött, valahogy mégiscsak meg kellett indítanom. 
Ásítottam és sóhajtottam. Egyszerre vállára tettem kezem, magasba vontam szemöldököm, 
úgy, hogy mindkettő egy-egy óriási kérdőjellé görbült, s fejemet fölvetve ezt mormogtam: -- 
Na? – A kalauz, aki az érdeklődésnek ebben a pajtási formájában holmi gyermekkori emlékét 
fedezhette föl vagy egy cimborájának modorát, aki így szokott tőle tudakozódni, hogy – „mi 
újság nálatok, hékás? – elmosolyodott. Beszélni kezdett. Négy-öt mondatot mondott. Akkor 
elhallgatott és várt.  
 Én is vártam. Erre megvolt minden okom. Azon tűnődtem, hogy mit kell rá felelnem. 
Rövid habozás után döntöttem. Ezt mondtam: Igen. 
 Tapasztalatom tanított erre. Valahányszor figyelek a társalgásra, vagy nem értek valamit, 
otthon is mindig így szólok: Igen. Ebből még soha semmi baj nem háramlott rám. Még abban 
az esetben sem, ha ezzel valamit helyeselni látszottam, amit kárhoztatnom kellett volna. 
Ilyenkor el lehet hitetni, hogy gúnyosan igeneltem. Az igen legtöbbször nem is.  
 Hogy okoskodásom nem volt alaptalan, azt a következők fényesen igazolták. A kalauz 
sokkal közlékenyebb lett. Sajnos, újra elhallgatott és várt. Most kérdő hangsúllyal, kissé 
értetlenül és csodálkozva érdeklődtem: Igen? – Ez – hogy úgy fejezzem ki magam – végképp 
megtörte a jeget. A kalauz fölengedett, s beszélt, körülbelül egy negyed óráig beszélt, 
kedvesen, nyilván változatosan is, s nekem ezalatt legalább nem kellett törnöm a fejem, hogy 
mit válaszoljak.  
 Ekkor értem el első döntő sikeremet. Ahogy a szavak patakzottak a szájából, ahogy 
fecsegett-locsogott, abból nyilvánvalóvá vált, hogy engem már álmában sem tartana 
idegennek. Ezt a hitet azonban, bár szilárdnak látszott, fönn kellett tartanom. Ha egyelőre 
mentesültem is a felelgetés számomra felettébb kínos kötelességétől, s ha szájamat állandóan 
bedughattam is aranyvégű cigarettámmal, mintegy jelezve, hogy szájam „foglalt”, s nemigen 
ér rá beszélni, azért mégse hanyagolhattam el önfeláldozó szórakoztatómat, és időnként 
gondoskodnom kellett arról, hogy a társalgás tüzét tápláljam. 
 Mivel éretem el ezt? Nem szavakkal. Játszottam, mint a színész – egy kitűnő színész –, 
minden ízemmel. Arcom, kezem, fülem, még a lábam ujja is úgy mozgott, amint kellett. De 
óvakodtam a túlzásoktól. A figyelmet mímeltem, ellenben nem azt az erőlködő figyelmet, 
mely már eleve gyanús, hanem azt a figyelmet, mely hol lankad és szétszóródik, hol újra lobot 
vet és föllángol. Másra is ügyeltem. Olykor egy taglejtéssel tudattam, hogy nem értettem azt, 
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amit mondott. Ti természetesen azt hiszitek, hogy ez volt a legkönnyebb. Hát tévedtek. Ez 
volt, barátaim, a legnehezebb. Minthogy abból, amit karattyolt, én tényleg egy árva betűt sem 
értettem, vigyáznom kellett, hogy vallomásom ne legyen túl őszinte és meggyőző. Nem is 
tévesztettem célt. A kalauz egyszerűen ismételte utolsó mondatát, én pedig bólintottam, 
mintha így szólnék: – Ja úgy, az már egészen más.  
 Később nem volt szükség arra, hogy az ötletek ilyen aprófájával élesszem a társalgás 
vidáman pattogó tüzét. Anélkül is úgy lobogott az, mint valami máglya. A kalauz beszélt-
beszélt. Hogy miről: Erre magam is kíváncsi voltam. Lehet, hogy a forgalmi szabályzatról, 
lehet, hogy a családjáról és gyermekeiről, lehet, hogy a répatenyésztésről. Mindez egyformán 
lehetséges. Csak a jó Isten a megmondhatója, hogy miről beszélt. Mondatainak üteméből 
mindenesetre kiéreztem, hogy egy kedélye, vidám, összefüggő történetet ad elő, mely széles 
epikai mederben lassan és méltóságosan hömpölyög a kifejlet felé. Egyáltalán nem sietett. Én 
sem. Hagytam, hogy kitérjen, elkalandozzék, s mint patak csobogjon, majd visszakanyarodjék 
és beleszakadjon az elbeszélés kivájt, kényelmes folyamágyába. Gyakran mosolygott. Ez a 
história kétségtelenül pajkos lehetett, s akadtak részletei, melyek egyenesen pajzánok voltak, 
talán dévajok és borsosak is. Rám kacsintott, keszegül, mint a cinkostársára, és nevetet. Én is 
vele nevettem. De nem mindig. Sokszor nem egészen voltam a véleményén. Nem akartam 
elkényeztetni. Csak módjával méltányoltam azt az igazán szívből fakadó, jóízű, aranyos 
humort, mellyel előadását fűszerezte. 
 Hajnali három óra lett – már másfél órája csevegtünk --, s a vonat lassítani kezdett. 
Állomáshoz közeledtünk. A kalauz kapta lámpáját, bocsánatot kért, hogy le kell ugrania, de 
biztosított, hogy nyomban jön, s akkor majd elmondja a végét, ennek a kutyateremtette 
bolondságnak a csattanóját, mert az aztán a legjobb. 
 Kikönyököltem az ablakon. Megfürdettem zúgó fejem a hűs levegőben. A hamuszürke 
égen a pitymallat bazsarózsái nyiladoztak. Egy tejfölszagú falucska hevert előttem. A 
pályaudvaron pár paraszt, pár kendős asszonyság várakozott. Ezekkel a kalauz bolgárul 
beszélt, akárcsak velem, de több eredménnyel, mert az utasok tüstént megértették őt, s a 
szerelvény végén lévő harmadosztályú kocsik felé indultak. 
 Néhány perc múlva megint mellettem állt a kalauz – száján még ki se hűlt a mosoly –, és 
kuncogva folytatta. Rövidesen elcsattant az a csattanó, melyet ígért. Kipukkant belőle a kacaj. 
Úgy hahotázott, hogy rengett a hasa. Annyi szent, jó pipa volt, ördöngös egy fickó. Még 
akkor is hahotázott, mikor kabátja zsebébe nyúlt, s onnan kivett egy gumiszalaggal átkötött, 
ösztövér jegyzőkönyvet, abból egy gyűrt, piszkos levelet, mely valószínűleg szervesen a 
történethez tartozott – talán döntő érve volt –, s kezembe nyomta, hogy olvassam el, mit 
szólok hozzá. Istenem, mit szóljak hozzá? Irónnal írt, elmaszatolt cirillbetűket láttam, 
melyeket – sajnos – nem ismerek. Figyelmesen belemélyedtem a levél olvasásába. Ezalatt ő 
félreállt és leste a hatást. Igen – dünnyögtem – igen, igen – részint állítólag, részint tagadólag, 
részint kérdőleg. Közben a fejemet is csóválgattam, mintha ezt állapítanám meg: jellemző, 
vagy: ilyen az élet. Ez mindenre alkalmazható. Az életben még nem fordult elő olyan helyzet, 
melyre nem lehetett volna alkalmazni, hogy ilyen az élet. Ha valaki meghal, akkor is csak azt 
mondjuk: ilyen az élet. Megtapogattam a levelet, meg is szagoltam – enyhe penészszaga volt 
–, s minthogy egyebet nem tehettem vele, visszaadtam neki.  
 Jegyzőkönyvében még sok minden volt. Csakhamar kivett egy fényképet is, mely – nem 
kis meglepetésemre – egy kutyát ábrázolt. Szájam csücsörítve nézegettem a fényképet, mint 
rajongó kutyabarát. De észrevettem, hogy a kalauz ezt nem helyesli. Úgy rémlett, hogy 
egyenesen haragszik erre a kutyára. Hát én is elkomorodtam, s a kutyára vicsorítottam a 
fogam. Ámulatom azonban akkor hágott tetőfokra, mikor a kalauz a jegyzőkönyv 
vászontáskájából egy selyem papirosba csomagolt rejtélyes holmit emelt ki, s arra kért, hogy 
ezt én magam bontsam ki. Kibontottam. Mindössze két nagy, zöld gomb volt benne, két 
csontgomb, két, férfikabátra való csontgomb. Csörgettem a két gombot, játékosan, mintha 
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általában különös kedvelője volnék a gomboknak, de a kalauz ekkor kikapta a kezemből a 
gombokat, s gyorsan, hogy ne is lássa többé, eldugta jegyzőkönyvébe. Aztán pár lépést tett, 
elfordult, s a kocsi falához dőlt. 
 Nem értettem a helyzetet. Odasiettem hozzá. Olyasmit láttam, amitől megfagyott a vér az 
ereimben. Szeme tele volt könnyel. Ez a nagy, kövér ember sírt. Eleinte férfiasan, titkolva 
könnyeit, de aztán úgy sírt, hogy a szája vonaglott, és a lapockái reszkettek. 
 Őszintén szólva szédülni kezdtem az élet mély, kibogozhatatlan zűrzavarától. Micsoda ez 
itt? Hogy függ össze ez a sok szó a nevetéssel és a sírással? Mi köze egyiknek a másikhoz, a 
levélnek a kutyafényképhez, a kutyafényképnek a két zöld csontgombhoz, és mindennek a 
kalauzhoz? Őrület ez, vagy épp az ellenkezője, az érzelem emberien egészséges 
kibuggyanása? Egyáltalán van-e az egésznek valami értelme bolgárul vagy más egyéb 
nyelven? A kétségbeesés környékezett. 
 Keményen megragadtam a kalauz két vállát, hogy lelket öntsek beléje, s fülébe ezt 
kiáltottam bolgárul háromszor: Nem, nem, nem. 
 Ő könnyeiben fuldokolva szintén egy egytagú szót dadogott, mely jelenthette ezt: 
Köszönöm szíves jóságát, de jelenthette ezt is: Ronda ripacs, hitvány csirkefogó. 
 Lassan magához tért. Halkabban pihegett. Zsebkendőjével törölgette nedves arcát. 
Megszólalt. Most azonban hangja tökéletesen megváltozott. Kurta, éles kérdéseket intézett 
hozzám. Bizonyára ilyesmiket: „Ha az előbb azt mondtad, hogy igen, miért mondtad 
nyomban utána, hogy nem? Miért helytelenítetted azt, amit helyeseltél? Legyen vége ennek a 
gyanús játéknak. Vallj színt. Hát igen-e vagy nem?” A kérdések egyre gyorsabban és 
határozottabban kattogtak, mint a gépfegyverek, a mellemnek szögezve. Ezek elől nem 
lehetett kitérnem. 
 Úgy látszott, hogy kelepcébe kerültem, s elhagyott jószerencsém. De megmentett 
fölényem. Kiegyenesedtem, metsző hidegséggel mértem végig a kalauzt, s mint aki 
méltóságán alulinak tartja, hogy ilyesmire válaszoljon, sarkon fordultam, és nagy léptekkel 
fülkémbe távoztam. 
 Ott fejemet a gyűrött kispárnára ejtettem. Oly gyorsan aludtam el, mint aki szívszélhűdés 
következtében szörnyethal. Déltájt forró verőfényben ébredtem. Valaki megkoccintotta 
fülkém ablaküvegét. A kalauz lépett be. Figyelmeztetett, hogy a következő állomáson ki kell 
szállnom. De nem mozdult. Csak állt-állt mellettem hűségesen, mint a kutya. Ismét beszélt, 
halkan, folyamatosan, föl nem tartóztathatóan. Talán mentegetődzött, talán vádaskodott az 
éjszakai kínos jelenet miatt, nem tudom, de arcán mély megbánás, szívbéli töredelem 
mutatkozott. Én hűvösen viselkedtem. Csak annyit engedtem meg, hogy becsomagolja 
bőröndjeimet, s kivigye a folyosóra. 
 Az utolsó pillanatban mégis megesett rajta a szívem. Amikor bőröndjeimet már átadta a 
hordárnak, s én lefelé lépkedtem a lépcsőn, egy néma pillantást vetettem feléje, mely ezt 
fejezte ki: „az, amit tettél, nem volt szép, de tévedni emberi dolog, ez egyszer megbocsátok.” 
Majd bolgárul csak ezt kiáltottam feléje: Igen. 
 Ez a szó varázserővel hatott. A kalauz megenyhült, földerült, a régi lett. Arcára hálás 
mosoly suhant. Feszes vigyázzban tisztelgett. Így állt az ablakban, megmerevedve a 
boldogságtól mindaddig, míg a vonat el nem indult, s ő eltűnt örökre, mindörökre a szemem 
elől. 
 
 

(Kosztolányi Dezső: A bolgár kalauz.  
In: Kosztolányi Dezső: Kínai kancsó. Válogatott novellák.  

Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1972., 114–24. o.) 
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5/1. sz. szemelvény  

 
 
 
„Némellyek  (…) ama csínatlan nyelvnél maradnak meg, mellyet dajkáiktúl tanúltanak …) 
Hogy dajkáinknak magyar nyelve sem nem csínos, sem nem tökélletes, kiki könnyen átláttya 
(…) csak arrúl van szó, hogy nyelvünköt aestheticabéli szerzeményekre alkalmatosabbá, 
könyvszerzőinköt pedig figyelmetesekké tegyük ama’ kötelességre, melly tőlök nem ok 
nélkül kívánnya, hogy azt a’ nyelvet, mellyben könyveket akarnak írni, ne csak tudgyák, … 
hanem tanullyák is.” 

 
(Verseghy Ferenc: Tiszta Magyarság. Részlet. 

In: Irodalom és felvilágosodás. Szerk.: Szauder József–Tarnai Andor.  
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979., 908. o.) 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5/2. sz. szemelvény 
 
 
„A nyelv esztétikai tekintetben hasonló a szerszámhoz, amely pontosan meghatározott célra 
van rendelve: minél jobban szolgálja ezt a célt, még a legkisebb része is, minél jobban kitűnik 
ez a célszerűség a formájából, annál jobban tetszik. De ha van rajta valami, ami használatát 
megnehezíti, ha nem elég éles ott, ahol vágnia kellene, ha nem áll kézhez ott, ahol meg 
akarjuk fogni, ha felesleges vagy olyan részei vannak, amelyeknek rendeltetését nem 
ismerjük, ha azok a részei, amelyeknek szilárdan kellene állniuk, mozognak, vagy azokat, 
amelyeknek össze kellene állniuk, hézagok választják el: ilyen szerszámmal, azt hiszem, 
egyetlen mester sem fogna hozzá semmiféle munka elkészítéséhez, ha nem csupán bitorolja a 
mester nevet, és valójában a mesterségnek csak kontára. Ugyanezt kell mondanunk azokról a 
szónokokról és költőkről, akik művészi munka írásához fognak anélkül, hogy előbb 
nyelvüket, amelyen írni akarnak, és amelyet csak a dajkájuktól vagy a mindennapi 
érintkezésben sajátították el, a grammatika, a szintaxis és az esztétika szabályaihoz 
idomítanák, és hosszú gyakorlattal kiművelnék.”  
 
 

(Verseghy Ferenc: Usus Aestheticus Linguae Hungaricae. Részlet.  
In: Irodalom és felvilágosodás. Szerk.: Szauder József–Tarnai Andor. Akadémiai Kiadó, 

Budapest, 1979., 917—8. o.) 
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6/1. sz. szemelvény 

 
a) 
 

– Annyira fáztunk, hogy átvittük a foteleket a szomszéd helységbe, mert itt, úgy látszott, 
elromlott a fűtés. 

– Biztos jót mulattak a faluban, akik látták. És különben is! Hogy bírtátok elcipelni 
olyan messzire azokat a nehéz foteleket, hiszen a szomszéd falu öt kilométerre van?  

– Nem értem, miről beszélsz, hiszen csak a szomszéd szobába kellett vinni őket… 
 
b) 
 
„Arról van csupán szó, hogy az individualizmus automatizmusának és a kommunitarianizmus 
partikularizmusának nyugtalanító feszültsége új értelmet nyert számomra. (…) Ily módon 
pedig nemcsak az atomista individualizmussal szemben nyújt alternatívát, de az empirikus 
közösségek partikularizmusával, a Van hermeneutikájával szemben is.” 

 
(Tallár Ferenc: A szabadság és az európai tradíció. Részlet.  

Atlantisz Kiadó, Budapest, 1999., 8. o.) 
c) 
 
Két európai turista beül egy pekingi vendéglőbe, ahol sört szeretnének inni. Mivel kínaiul egy 
szót sem tudnak, rámutatnak a szomszéd asztalnál iszogató vendég sörösüvegére, miközben 
mutató- és hüvelykujjukat feltartva mutatják, hány üveggel kérnek. Amikor a pincér 
kisvártatva megjelenik nyolc üveg sörrel a tálcáján, nagyon csodálkoznak, hiszen ők csak 
kettőt kértek… 
 
d) 
 

– Jó napot kívánok! Mivel szolgálhatok? 
– Én… én… 
– Segíthetek, uram? 
– Öö… izé… hogy is mondjam? Kérem… én… 
– ??? 

 
e) 
 
Ø sj h f d Ø o su tj f Ø f h sf j  

 

�ljh�biu�ejsdcncb�
 
 
f) 

– Jó napot! Kérek egy vonatjegyet! 
– Hová tetszik utazni? 
– Az unokám lakodalmába… 
– Jó, de hol lesz a lakodalom? 
– Hát… ha jó idő lesz, kint lesz, ha esik, bent… 
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g) 
 
„Zsófi és Andrea kitették a cédulát az íróasztalra, és komoly arccal tanulmányozták. Vajon 
mit rejthet a szöveg? 

UTÁNANÉZNI!!! 
 
kapor u 109. 

 
Mi az, aminek utána kell nézni? Fontos lehet, ha Szalai Gáspár három felkiáltójellel látta el. 
Zsófi azt mondta, hogy szerinte ez valamilyen cím. Andrea a fejét csóválta. 

– Lehet, hogy cím, de akkor Gáspár barátunk nem valami nagy helyesíró.  
És elmagyarázta, hogy a tulajdonneveket nagy kezdőbetűvel írjuk, márpedig az utcanevek 
tulajdonnevek. Azonkívül a rövidítés után pontot kell tennünk. (…) 
 Kinyitották a térképet, az utcajegyzékben kikeresték a Kapor utcát, és föllapozták a 
megfelelő oldalt. (…) Zsófi bejárta a fél várost, míg elért a Kapor utcába. Mikor azonban 
végigsétált rajta, leesett az álla. A Kapor utca számozása csak 64-ig tartott. (…) Ezek szerint a 
felirat mégsem cím? Nézzük meg még egyszer! (…) Hm. Furcsa, hogy egy ilyen művelt 
varázsló, mint Szalai Gáspár, nincs tisztában a tulajdonnevek és a rövidítések helyesírásával. 
És miért kezdi a szöveget ennyire a papír szélén? (Hát a margót ki lopta el, kérdezné Ildikó 
néni.) Ekkor azonban Zsófinak világosság gyúlt az agyában: Hogy én mekkora ló vagyok – 
mérgelődött –, erre azonnal rá kellett volna jönnöm!” 

 
 

(Jólesz György: Zsófi és az elvarázsolt varázsló. Részlet. 
Móra Könyvkiadó, Budapest, 1997., 52–53., 67. o.) 

 
h) 
 
„A főhadnagy most lehorgasztott fővel ült egy asztalon, hallgatott és gondolkozott, de 
egyelőre semmit se tudott kitalálni, végül leült egy székre, borítékot, papírt vett elő, és a egy 
hivatalos űrlapra a következőket írta: 
 
Drága Katy! Szolgálatban este 9-ig. Tízre otthon vagyok. Kérlek, érezd magad otthon nálam. 
Ami a legényemet, Švejket illeti, megparancsoltam neki, hogy mindenben álljon szolgálatodra. 

A te Jindřiched 
 
– Ezt a levelet – mondta a főhadnagy – átadja a nagyságos asszonynak. Megparancsolom, 
hogy tisztelettudóan és tapintatosan viselkedjék vele szemben, és teljesítse minden 
kívánságát, a nagyságos asszony minden óhaja parancs legyen magának. Itt van száz korona, 
majd elszámol róla, a nagyságos asszony talán leküldi valamiért, rendeljen neki ebédet, 
vacsorát, satöbbi. Aztán vegyen három üveg bort és egy doboz Memphist, na. Egyelőre ennyi 
az egész. Most mehet, de még egyszer a lelkére kötöm, hogy teljesítenie kell a nagyságos 
asszonynak minden kívánságát, amit csak kiolvas a szeméből.   
 A fiatal hölgy már végképp letett arról, hogy valaha is viszontlátja Švejket, s éppen ezért 
rendkívül meglepődött, amikor látta, hogy Švejk kijön a kaszárnyából, és egy levéllel 
közeledik hozzá. Švejk szalutált, átadta a levelet, és a következőket jelentette: 
– Az óberlajtnant úr parancsba adta, hogy tisztelettudóan és tapintatosan viselkedjek a 
nagyságos asszonnyal szemben, szolgáljam ki becsületesen, és csináljak meg a nagyságos 
asszonynak mindent, amit csak kiolvasok a szeméből. Az óberlajtnant úr megparancsolta, 
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hogy etessem a nagyságos asszonyt, és vegyek meg mindent, amit kívánni tetszik. Erre száz 
koronát kaptam az óberlajtnant úrtól, de ebből még három üveg bort és egy doboz Memphist 
kell vásároljak.  
 A főhadnagy levelétől őnagyságának visszatért az önbizalma, ami abban nyilvánult meg, 
hogy ráparancsolt Švejkre, hozzon neki egy fiákert, s amikor parancsa teljesült, felküldte 
Švejket a bakra a fiákeres mellé.  
 Hazamentek. Otthon aztán a fiatal hölgy pompásan alakította a háziasszony szerepét. 
Švejknek be kellett vinnie a kofferokat a hálószobába, a szőnyegeket ki kellett porolnia az 
udvaron, s a hölgy igen nagy haragra lobbant egy kis pókháló miatt, amit a tükör mögött 
talált. 
 Minden jel arra mutatott, hogy őnagysága tartósan be akarja ásni magát e meghódított 
állásba. 
 Švejk izzadt. Kiverte a szőnyegeket, de őnagyságának még eszébe jutott, hogy a 
függönyöket is le kell venni és ki kell porolni. Azután megparancsolta Švejknek, hogy mossa 
le az ablakokat a szobában és a konyhában. Azután kezdte átrendezgetni a bútorokat, de 
rendkívül idegesen, és amikor Švejk már mindent áthurcolt az egyik sarokból a másikba, 
őnagyságának nem tetszett a szoba, újabb kombinációkba kezdett, és új elrendezéseket agyalt 
ki. 
 Mindent a feje tetejére állított a lakásban, de a fészekrakó energiája lassacskán kimerült, 
és a szörnyű dúlás véget ért. 
 Még csak tiszta ágyneműt vett elő a fehérneműszekrényből, saját kezűleg áthúzta a 
párnákat és dunnákat, s e művelet közben világosan látszott rajta az ágy iránti bensőséges 
szeretet, amely orrcimpáinak érzéki remegésében jutott kifejezésre. 
 Azután elküldte Švejket ebédért és borért. Mielőtt Švejk visszajött volna, áttetsző 
pongyolát vett magára, ami rendkívül bájossá és csábítóvá tette. 
 Ebédnél megivott egy üveg bort, elszívott egy csomó Memphist, mialatt Švejk a 
konyhában komiszkenyeret falatozott, egy pohár édes pálinkába mártogatva. 
– Švejk – hallatszott a hálószobából –, Švejk! 
  Švejk kinyitotta az ajtót, és meglátta az ifjú hölgyet, amint igéző tartásban fekszik a 
párnákon. 
 – Jöjjön közelebb! 
 Švejk odalépett az ágyhoz, s a fiatal hölgy sajátos mosollyal végigmérte erőteljes alakját 
és izmos combjait. 
 Majd az ifjú hölgy félrehajtotta a könnyű pongyolát, amely mindent eltakart és rejtve 
tartott, s szigorúan így szólt: – Vegye le a bakancsát és a nadrágját. Mutassa… 
 S így történt, hogy Švejk, a derék katona, őszintén jelenthette a főhadnagynak, amikor ez 
hazajött a kaszárnyából: 
– Óberlajtnant úrnak alázatosan jelentem, hogy teljesítettem a nagyságos asszony minden 
kívánságát, és becsületesen kiszolgáltam, ahogy meg tetszett parancsolni. 
– Köszönöm, Švejk – mondta a főhadnagy –, és sok kívánsága volt a nagyságos asszonynak? 
– Volt vagy hat – felelte Švejk –, most alszik, mint akit fejbe vertek, úgy kimerült az úton. 
Mindent megcsináltam neki, amit csak kiolvastam a szeméből.” 
  

Jaroslav Hašek: Švejk.  
Madách Könyv- és Lapkiadó, Bratislava, é. n.  
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i) 
 
„Mer, mostan megint rólam hallgatja majd a rádiót a világ szeme. Felsék régen elárulta hogy 
tudja mi az uri köteleség és nem köpött még el semmit, ezért esztet a szélhámosságot is 
megirom. Ugy volt, hogy csipősérülésem miatt, rövid időt uszva kellett töltenem a Szunda 
csoport néhány kies szigete között. (Nagyon veszéjes hajózási rész, csupa zátony és rá adásul 
mindenkire rá lőnek a vámőrök.) (…) Ugyanis a Radzeer azóta mindenestől elveszett, vagy 
ahogy a közmondás van: Hegyén-hátán eltűnt! És a másik hajó is, az André Demiő nevü. És 
senki sem tudja, hogyan, csak mi. Felsék lesz a titok egyetlen élő föltanuja, levelemből. Mer 
itt egy olyan csoda és ezzel detto olyan szélhámossák társult egybe, véletlenből kifolyóan, 
hogy mék soha nem volt, mióta a föld áll. Pedig esz régen forog az űrben.” 
 

 
(Rejtő Jenő (P. Howard): A megkerült cirkáló. Részlet.  

Albatrosz könyvek, Budapest, 1967., 56–7. o.) 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6/2. sz. szemelvény 
 
 

– „Apád beteg? 
– Igen. 
– Mi baja van? 
– Rákos. 
– Mit mondanak az orvosok? 
– Azt mondják, hogy rákbeteg. 
– Nem így értettem, hanem azt kérdeztem, hogy szerintük meggyógyulhat-e. 
– Nem. Azt mondják, hogy nem gyógyulhat meg. 
– Akkor nemsokára meg fog halni. 
– Igen, azt mondják, hogy nemsokára meg fog halni. 
– Sajnálod? 
– Mit? 
– Azt, hogy az apád meg fog halni. 
– Igen. 
– És ezt csak így mondod? 
– Hogy kellene mondanom? 
– De hát szereted apádat? 
– Igen. 
– Nohiszen! De menjünk tovább: anyád milyen? 
– Hogyhogy milyen? 
– Hát kicsi, nagy, szép, csúnya, barna, szőke? 
– Nincs rajta semmi különös, olyan, mint annyi más nő. 
– De hát milyen a külseje? 
– Milyen? Semmilyen. 
– Semmilyen? Miket beszélsz!? 
– Úgy értem, hogy semmi különös sincs a külsejében, olyan, mint a többi nő. 
– Szereted anyádat? 
– Igen. 
– Kevésbé, mint apádat, vagy jobban? 
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– Az más. 
– Mit jelent az, hogy más? 
– Azt jelenti, hogy más. 
– De milyen értelemben más? 
– Nem tudom: más. 
– Hát anyád szereti apádat? 
– Azt hiszem, szereti. 
– Miért? Nem vagy biztos benne? 
– Jól megférnek, ezért gondolom, hogy szeretik egymást. 
– Apád mit csinál egész nap? 
– Semmit. 
– Mi az, hogy semmit? 
– Azt jelenti, hogy semmit. 
– De az csak olyan szólásmondás, arra is azt mondják, hogy nem csinál semmit, aki 

tulajdonképpen sok mindent csinál. Tehát az apád nem dolgozik, de mit csinál? 
– Semmit se csinál. 
– Vagyis? 
– Hát nem is tudom: odahaza üldögél a rádió mellett egy karosszékben. Mindennap 

kisétál egy kicsit: ennyi az egész. 
– Értem. Pratiban laktok? 
– Igen. 
– Hány szobátok van? 
– Nem tudom. 
– Hogyhogy nem tudod? 
– Még sohasem számoltam meg. 
– De hát nagy a lakásotok vagy kicsi? 
– Hát úgy… 
– Vagyis? 
– Közepes. 
– No hát írd le. 
– Olyan, mint annyi más lakás, nincs mit leírni rajta. 
– De hát csak nem üres a lakásotok? Biztosan vannak benne bútorok. 
– Igen, a szokásos bútorok vannak benne, ágyak, karosszékek, szekrények. 
– Milyenek a bútoraitok? 
– Hát, tudom is én, olyanok, mint a többi bútor. 
– Vegyük például a szalont. Van szalonotok? 
– Igen. 
– Milyen bútorok vannak benne? 
– A szokásos bútorok: székek, kis asztalok, karosszékek, díványok, mint minden 

szalonban. 
– És milyen stílusúak? 
– Nem tudom. 
– Hát végül is milyen színűek? 
– Nincs színük. 
– Mit jelentsen az, hogy nincs színük? 
– Úgy értem, hogy nincs színük; be vannak aranyozva.  
– Értem, de az arany is szín. És neked tetszik a lakásotok? 
– Nem tudom, tetszik-e. Különben is nagyon keveset vagyok otthon. 
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Folytathatnám a végtelenségig ugyanebben a modorban. De úgy gondolom, elég jó példát 
hoztam fel arra, amit Cecília elvontságának nevezek. Minderre azt mondhatná valaki, 
hogy Cecília ostoba, illetve mindenesetre nyoma sincs benne semmiféle egyéniségnek. De 
ez nem igaz; Cecília nem ostoba, amit legalább az az egy tény is bizonyít, hogy sohase 
hallottam tőle butaságot; egyénisége pedig, mint említettem, nem szavaiban rejlik, vagyis 
ha csupán a szavait idézem, és ugyanakkor nem írom le a testét mag az arcát, akkor kicsit 
olyasmit követek el, mintha elolvastatnám valakivel egy opera librettóját vagy egy film 
forgatókönyvét, anélkül, hogy megmutatnám a zenét, illetve a mozgóképeket. Főként 
azért hoztam fel az előbbi példát a Cecíliával folytatott beszélgetésről, hogy 
érzékeltessem: Cecília beszédmódja teljesen sematikus és élettelen volt, ennek pedig az az 
oka, hogy Cecília legalább olyan kevéssé ismerte azokat a dolgokat, amelyekről 
faggattam, mint jómagam. Vagyis szüleinél lakott Pratiban, és Balestrieri szeretője volt, 
de sohasem vette szemügyre környező világa embereit és dolgait, következésképpen 
igazában sohase látta, és még kevésbé figyelte meg őket. Végeredményben saját személye 
és a világ, amelyben élt, egyaránt idegen volt előtte, legalább olyan idegen, mint azok 
előtt, akik nem ismerték sem őt, sem környezetét.” 

 
 

(Alberto Moravia: Az unalom. Részlet. 
Európa Könyvkiadó, Budapest, 1971., 174–7. o.) 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6/3. sz. szemelvény 

 
 
 

1. az évek változásaihoz képest  
2. Balesetet okozhatott volna egy megsérült fa, ha nem értesítik a járókelők időben a 

Szobránc utca 4/a számú házhoz a tűzoltókat. 
3. Eddig nem sikerült tisztázni, mi okozta a közelmúltban a Stefánia út 83 előtt hajnali 

háromnegyed ötkor azt a szerencsétlenséget: egy Ford Fiesta ütközött az útszéli 
lámpaoszlopnak. Az eszméletlen vezetőt, akit a tűzoltók feszítővágóval 
szabadították ki az alaposan összeroncsolódott kocsiból a mentők, súlyos 
fejsérüléssel szállították az Árpád Kórházba. 

4. idegennel szembeni ellenesség  
5. preferáljuk pozitív diszkriminációval a magyar nemzetiségűeket 
6. Tutti super Zimmer! 
7. kikészítő gépszerelőket keresünk 
8. angol nyelvtudás – német nyelv-tudás 
9. kárpítos szakmunkást felveszünk 
10. Kőszőnjűk a vásárlását ! 
11. Az inflációt az olajárak és az ezt követő élelmiszerárak jelentős növekedése okozta. 
12. a világ különböző térségében 
13. Az X. német bútorkereskedelmi óriás most kezdte el itteni hálózatát kiépíteni. Az 

első áruház 1,3 millió forintba került. 
14. A 27 éves, autószerelő édesapa maga is motorversenyző. Tizennégy éves kor óta 

megszállottja ennek sportnak. 
15. …amelyet azóta többször is felszámoltak. A legutóbb 1951-ben, amikor… 
16. Nem sokat nyom a latba. 
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17. Ilyen csapat ellen egy hibát sem lehet büntetlenül véteni. 
18. Nem adhatjuk lejjebb a mércét. 
19. A folyóiratok közül a Népszabadságot, a Magyar Hírlapot és a Nemzeti Sportot 

olvasom rendszeresen. 
20. Nem kapizsgál rossz helyen. 
21. Csak gratulálni lehet az atlantai olimpián részt vett valamennyi magyar 

sportolónak. 
22. A 40. percben már sokadszor ütötte fel fejét a baloldali veszély a francia kapu előtt. 
23. Nem tudom, mi lett az értük kapott pénzzel? 
24. Pedig ezen a meccsen minden esélye megvolt a kék-pirosaknak. 
25. Semmilyen hátránya nem származhat a vízilabdázóknak az egyesülésből  
26. A hazaiaknak két ziccere volt. 
27. Van mifelénk egy mondás, amelyet a magyaroknak is érdemes lenne megszívlelnie. 
28. A legkisebb hiba is pontveszteséget eredményezett. 
29. A tanítómesteremet ezen a téren Vándor Kálmánnak hívták. 
30. a rendezvénnyel egy olyan űrt szeretnénk pótolni, ami nem volt eddig  
31. Az MHLL igazgatója is felemelte a hangját a Stadler-ügyben. 
32. kinek az érdekét kívánja 
33. hattyúdalra fakadt 
34. az ajánlatok széles körű palettájáról választhat 
35. Esőre lóg az ég lába. 
36. Nő a kamatok lába. 
37. Ha élne, most bizonyára forogna sírjában. 
38. A napóra mutatója sokszor körbejár. 
39. Tapsra hegyezik a tenyerüket. 
40. Kérdőjelek tornyosulnak. 
41. ágál valami mellett 
42. védelmezi a mundért 
43. virágba szökken  
44. Megfeszített munkával sikerült eloltaniuk a pokollá változott pincetüzet. 
45. kicsi aránnyal részesül 
46. Biztosították számára az egyébként őt megérdemlő elsőbbségi jogot. 
47. Minden nap háromszor mosom fogat. 
48. A sportszerű életmód nem jellemző rá. 
49. A szociológiában a család magjának tekintjük az apát és az anyát, vagyis a 

szülőket, melyek a családon belül nevelési és elkötelezettségi szándékkal lépnek fel 
a gyermek iránt. 
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50. 

Pesti Dunaparton, 3,5 
szobás, 120nm-es, 
cirkófűtésű, bútor 
nélküli lakás, 120ezer 
Ft/hó+rezsiért 
hosszú távra kiadó. 
Tel: … 

 
51. 

DATOLYA SZAR. 200G 

DATOLYA SZARITOTT 200G 

 
 
52. 

Finom éttelek, gyars és vdvavias  
Kiszolgálás,Tiszta Környezet, megfizethetö árak 
 

SHUANG    ÉTTEREM 

LONG  Kínai  BÜEF 
 

 
53. 

FIGYELEM! 
VÁLALUNK: BIZT. RÁCSOK, LAKATOS MUNK. 
  KÖMÜVES-BURKOLO 
  VÍZ-VILLANY SZERELÉS 
  FESTÉS-TAPÉTÁZÁS 
  GIPSZKARTONOZÁS 
KISEBB MUNKÁT ÉS HELYREÁLLITÁST IS 
 

 
54. 

Megnyílt 
TUTI GŐNCŐK 

Boltja! 
 

990Ft.-ig! 
Női – férfi 

Pulóverek, pólók, ingek, 
Blúzok, nadrágok, ruhák, 

2990Ft.-ig.! 
Őltőnyők , kosztümök , 

Blézerek ,kabátok , 

GYEREK RUHÁK 800FT.ALATT ! 
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55. 
 

 
 

Tisztelt tulajdonosok! 
 

A … kft egy nyilatkozatot akar köröztetni aláírás céljából. 
A nyilatkozat célja,hogy az Önkormányzat Építési Osztálya 

kiadja a használati engedélyt a jogtalanúl átalakított helységre! 
 

Ennek megléte esetén, a közös tulajdonú mosokonyhát 
soha többé vissza nem kapjuk! 

 
Ilyen értelmű, vagy szöveg nélküli aláírásgyüjtő ivet ne írjanak alá! 

Az ilyen döntéseket, hagyjuk meg a közgyülésnek! 
 
1998.október 26 
 
 
 
56. 
 

RUHAVÁSÁR ! 
 

Hihetetlenül olcsón ! 
 

Több ezer darab új, importált ruha 
Franciaországból németországból, olaszországból, 

Belgiumból, az egyesült államokból ….. 
 

Nadrágok, pólók, farmerek, pulóverek, 
Zakók, kabátok, szoknyák 

 
Női, férfi és gyermek ruhák 

 
A legismertebb európai 

márkákból 
 

Árak jóval a normál 
fogyasztói ár alatt ! 

 
… MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

 
1998 március 3.-án 

9-16 óráig 
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57. 
 

KIS JÓZSEF 
rovar és rágcsáló irtó 

 
 
58. 
 
 

…-VAL….GYORSABB, 
GAZDASÁGOSABB, ÜZEMBIZTOSABB ÉS 

MÉG TISZTÁBB IS! 
 
 

TISZTITANI ÉS KONDICIONÁLNI! 
 
 
Ma erre van szükségünk, környezetünknek és még a gépkocsijának is! 
 
A környezetvédelmi vizsgákra felkészíteni gépkocsijainkat bizony komoly költségeket 
jelentenek valamennyiünk számára. 
A nyugateurópai és Egyesült Államokban bevált gyakorlatnak megfelelően először helyesebb 
inkább kitisztítani az üzemanyag rendszereket, - benzin, gázolaj és olajrendszert – eltávolítani 
a füstképző, illetve szénmonoxid képző anyagokat, agy a korom és szénlerakódásokat, 
egyszerű manuális munkát sem igénylő módon. A … termékek segítségével ezt bárki, akár 
saját maga is elvégezheti gépkocsiján. Mindezt úgy, hogy megtakarítja a javítási költségeket 
is. A … termékek felhasználásával az autósok elérhetik, hogy gépkocsijuk üzemanyag 
rendszerei mindig tiszták, így gépkocsijuk állandó üzemképes állapotú, motorjuk jelentősen 
hosszabb élettartamú legyen és környezetükbe pedig jelentösen kevesebb: 34-50%-kal füst, 
illetve szénmonoxidot juttatnak ezáltal! 
 
 
 
 

 
Mi a legjobbat - Technically the WORLD’S Best - a 

Number 1-t ajánljuk a tisztelt autósoknak. 
 
 

FÜSTÖL A MOTORJA? GOND A „CO”-JA? 
NÁLUNK A FORTÉ-JA! 
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59. 

ALBÉRLET KIADÓ. 
1 KIS SZOBA KONYHA GÁZ FÜTÉSEL. 

MUNKAHEJJEL RENDELKEZİ 2 FIJU RÉSZÉ 
        RE                     CIM. 

… BP. …. U …  
SUGÁRTÓL … BUSZAL A … UTI 

MEGÁLÓIG KICSIT VISZÁB AZ ELSİ U. 
A … UTCA ….. TF. 

* 
 
*Az egész kézírással, nyomtatott nagy betűkkel volt írva. 
 
 
60. 
 

Ingyen hirdetjük 
az eladó 

 

INGATLANT 
 

csak magán személyeknek !!! 
További szolgáltatásaink: 
                                     Azzonal megrendelhetö 
                                     teljes körü földhivatali 
                                     ügyintézés !!! 
Megrendelhetö a helyszinen,vagy a lenti tele- 
fonszámon a hét öt munkanapján reggeltöl estig. 
Szolgáltatásaink:     - ingatlan közvetítés 
                             - albérlet közvetítés 
                             - szerzödéskötés 
                             - tulajdonlap beszerzés 
                             - jelzálog belyegyzés, törlés 
                                iktatás , stb. 
Egyéni igény szerint ügyiratát postázzuk , vagy 
házhozszállitjuk.Készségel állunk ügyfeleink rendelkezésére:  
…… 
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61. 
 

 
AMIT NEM LÁT MEG IS VAKITHATJA 
 
 
AZ ÖN SZEME ÉS AZ ULTRA VIOLA SUGÁRZÁS 
 Az ultra viola fény (286nm és 400nm közötti fény) a láthatatlan fények egyik alkotója. Az UV 
fény elsődleges forrása a nap, de más forrásai is vannak, beleértve a hegesztési fényt, a TV 
képernyő fényét, a fluoreszkáló világító testek, a magas intenzitású higanykisugárzó lámpák, 
xenont tartalmazó kvarclámpák fényét. 
 Az UV sugárzás három részre van osztva A, B és C jelekkel ellátva. A „C” fajta 286 nm alatti 
UV, amely a föld ózon rétegét szűri, a „B” réteg az a napenergia, amely a őr leégését és a 
hóvakságot okozza. Az „A” fajta pedig annak a láthatatlan spektrumnak a része (320-400nm), 
amelyre a szemspecialisták különleges figyelmet szentelnek, mivel ez a legkárosabb UV sugárzás, 
amely a szem kristályos lencséjébe továbbítódik. 
 
HATÁSA A SZARUHÁRTYÁRA 
 Az emberi szem szaruhártyája elnyeli a UV „B” fajtájának már alacsonyabb részét is (300nm). 
Pontosan ezért a szaruhártya igen érzékeny a Pterygia-ra, Pinveculae-ra, hóvakságra és 
fotokeratízisre. Azok a páciensek, akik UV fényvédővel kezelt lencséket hordanak, minimálisan 
vannak kitéve a fent felsoroltaknak. 
 
UV HÁLYOG 
 A szem állandó bombázása a 300-400nm-hez közel álló UV-vel fotokemikai szemkárosodást 
okozhat és ahogyan az emberi szem öregedik az UV ezen fajtájának behatolása növekszik, egyre 
több pigmentet előállítva, amely barna vagy napsugár hályogot okoz (egyre jobban elszíneződve). 
A hályog műtétek 10%-a ezen UV sugárzás miatt voltak szükségesek. Az UV kezelt lecsék 
meggátolják az ilyen fajta hályogok kifejlődését, mivel nem engedik az UV sugarak behatolását a 
szem kristályos lencséjébe. 
 
AZ UV MÁS KÁROS HATÁSA 
 Vezető szakértők szerint a napfoltos elváltozás és a naptól eredő RETINIS és szaruhártya 
DYSTROHY is visszavezetőhető az UV sugárzásra. Az UV sugárzás ellen kezelt lencsék 
megakadályozzák az ilyen jellegű problémák kialakulását. 
 
KINEK VAN SZÜKSÉGE VÉDELEMRE? 
 Azoknak akik napon játszanak vagy dolgoznak. Építőiparban dolgozóknak, fameroknak, kamion 
sofőröknek, rendőröknek, sportolóknak és nézőknek, sielőknek, vitorlázóknak, életmentőknek, 
strandolóknak…., olyanoknak akik olyan környezetben dolgoznak, amely fluoreszkáló fénnyel van 
megvilágítva, vagy olyanoknak akik órákat töltenek számítógép előtt, vagy olyanoknak akik olyan 
helységben dolgoznak ahol különleges fény van. Sok fényérzékeny orvosság van piacon általános 
használatban, mint pl. különböző nyugtatók, anti-diabetikus gyógyszerek, fogamzásgátlók, anti-
biotikumok, sőt még a gyárilag előállitott édesítők is ilyenek. Ha Ön ezek közül valamelyiket 
rendszeresen szedi, figyelembe kell vennie az UV sugárzást szűrő lencsék használatát. 
 
MIT TEHETEK ÉN? 
 Kérdezze meg a szemorvosát a BPI által UV sugárzás ellen kezelt lencsékről. 
Lehet, hogy az Ön által most viselt lencse vagy szemüveg már kezelve van UV 
sugárzás ellen. Orvosa készségesen fog rendelkezésére állni. 
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62. 
 

A SZABÁLYSÉRTÉS RÖVID LEÍRÁSA (MI, HOL ÉS HOGYAN TÖRTÉNT): 

 
 
A feljelentett személy közlekedett az Autóbusszal a 

Bp. … ker … úton a … Csárda felől a … utca irányába 

/forgalmi rendszám/ .Ellenőrzés céljából megállítottam 

a Bp. … ker … Csárda utáni első BKV 

megállónál.Ellenőrzésem során megállapítottam, hogy a 

fent nevezett személy nem vezette e menetlevelet amit 

meg is hiányoltam valamint nem volt a biztonsági öve 

bekapcsolva továbbá az utaslistáról nem voltak azok a 

személyek lehúzva akik már nem tartozkodtak az 

autóbuszon. Igy az nem a valóságot mutatta.Mert netán 

egy balesetben oly módón sérültek volna a 

személyek”mint az Austriai busznál „nem lehetne 

hitelessen igazolni az áldozatok 

szeméjiazonosságát.Ezeket a szabálysértéseket 

felsoroltam és a fent nevezett személy közölte 

velem,hogy jólenne ha ojan dólgokkal foglalkoznák ami 

rám is tartozik és mondott egy két példát autólopás 

lövöldözéseknél a gyilkosok elfogása arblóké.Ezekután 

elkérte nevem számom amit én a menetlevélre rá is 

írtam. 

 

Meg jegyezni kívánom,hogy a fent nevezett személy az 

intézkedés alattvégig ojan foku idegesség 

uralkodott,hogy mikorvelem beszélt még a szája is 

remegett. De külömben már egy vagy 2 hónapja hasonló 
magatartásért fel jelentettem. Javaslom a fent 
nevezett személy PÁV vizsgálatra rendelését.  
 
Cselekményével megszegte a 
KRESZ.:48.§.5.bek.17/1968.(IV.14.)Korm.Rend.1/1968.SZT
V.16/1992.(VII.3.)KHVM rendelet 4.§.b.pont. ban 
foglaltakat. 
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63. 
 
TANÁROK ÉS DIÁKOK A KITÖLTÓTT 
NYOMTATVÁNYT, VALAMINT A POSTÁN 
RÓZSASÍN BELFÖLDI POSTAUTALVÁNYON 
BEFIZETETT ELÖFIZETÉSI DÍJAT KÜLDDJÉK 
EL CÍMÜNKRE. 
 
AZ ÜJSÁGOT 6 HÉT UTÁN HETENTE 
POSTÁZZUK A MEGADOTT CÍMRE.  
 
A BEFIZETENDÓ ÖSSZEG A „STUDENT 
PRICE” OSZLOPBAN TALÁLHATÖ! 
 

 
64. 
 
Jószerivel megmagyarázhatatlan, miért tárolnak egyesek tűzveszélyes anyagokat padlásokon, 
pincékben, házak mellékhelyiségeiben… Egy ilyesfajta könnyelműség akár sokkal nagyobb 
veszélyhelyzetet is okozhatott volna, mint amilyen a Tatai út egyik földszintes lakóépületében 
volt, augusztus végén. A több, mint 80 négyzetméteres pince telistele volt zsúfolva 
használaton kívüli dolgokkal: ócska ruhaneművel, vedlett-kopott bútorokkal, – utólagos 
becslések szerint 60-80 köbméter mindenféle lim-lommal! Azon a napon elég volt egyetlen 
óvatlanul eldobott parázsló cigarettavég, majd öles lángnyelvek csaptak ki ajtón-ablakon. A 
tűzoltóknak csaknem négy (!) órás megfeszített munkával sikerült eloltaniuk a pokollá 
változott pincetüzet. Szerencsére személyi sérülés nem történt, de az épületben jelentős anyagi 
kár keletkezett. 
 
65. 
 
Bank-környéki rablók 
Ez persze nem valami új bűnözői kategória, mindössze annyiban különbözik a bankrablótól, 
hogy ők nem közvetlenül veszik el a pénzt, hanem sokkal ravaszabb módszert találtak ki. A 
két fiatalember azt a módszert választotta, hogy kifigyelték (nemcsak) a kerületi … bankfiók, 
a … Bank, valamint a … Bank környékén, hogy kik vesznek fel nagyobb pénzösszeget, 
megvárták, míg kocsijukkal elindulnak, aztán egyikük autóval, másikuk egy kismotorral 
követte őket. A robogóra valamiféle különös szerkentyűt szereltek amellyel – ha elég közel 
húzódtak – sikerült valamiképpen kilyukasztani a pénzt szállító autó kerekét. Amíg a vezető 
kiszállt, hogy megjavítsa a defektes gumit, a motoros tolvaj ügyesen elemelte a pénzt 
tartalmazó, rendszerint az ülésen hagyott táskát, majd villámgyorsan eltűnt a környékről. A 
rendőrök a bankoktól, különösen a … Bank … körúti fiókjától sok segítséget, 
videofelvételeket, fényképeket, s olykor használható személyleírásokat is kaptak, de így is 
több, mint nyolc napos kemény nyomozati munkával sikerült elkapni a 25 éves B. Zoltánt, a 
duó egyik tagját, aki jelenleg a kerületi fogdában koptatja a priccset, társa L. Kálmán ellen 
pedig kiadták a körözést. A nyomozati adatok szerint ők csak afféle bandavezérek, az egész 
társulat körülbelül nyolc tagból áll, s Budapest egész területén működnek. Az eddig 
megállapítottak szerint mintegy 40 millió forint elrablása szárad a lelkükön, de ez 
valószínűleg még nem végleges adat. Ezért a rendőrség kéri, hogy akinek tudomása van 
hasonló módszerrel elkövetett rablásról, esetleg maga is a sértettek közé tartozik és még nem 
tett feljelentést, hívja fel a … -as telefonszámot.  
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