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Molnár Katalin 
 
 
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!  
 A klasszikus vicc tulajdonképpen mindent elmond a címben jelzett összefüggésről, csak persze műfajának 
megfelelően tömören, szimbolikusan. Írásom rendhagyó kezdéseként, mintegy mottójaként azért választottam 
épp egy viccet, hogy jelezzem: a jelen vizsgálódásom középpontjában álló kommunikációs jelenség nemcsak a 
tudóst, de a hétköznapi embert is legalább annyira érinti. Sőt! Sokkal közvetlenebbül! A tudós ugyanis abban a – 
valljuk be, szerencsésebb – helyzetben van, hogy a konkrét helyzetben általában nincs közvetlenül benne, azt 
„csak” bemutatja és elemzi. A hétköznapi beszélő azonban nagyon is érintett: az ehhez hasonló, illetve a nem 
ilyen békés véget érő „találkozások” (és főleg azok!) kisebb-nagyobb kellemetlenségeket átélő szereplője, 
kárvallottja, nem egyszer áldozata, és sokszor nem is nagyon érti, miért. Az efféle (illetve a szerencsétlenebb 
kimenetelű) helyzetek után jó esetben csodálkozva, rosszabb esetben mérgesen, még rosszabb esetben őrjöngve 
kérdezi: „De hát mit kellett volna tennem? Nem értettem, mit akar!” És a tipikus megnyilvánulások sora hosszan 
folytatható, kinek-kinek tapasztalata, stílusa és ízlése szerint… 
 A helyzet, amely a vicc olvastán képzeletünkben élénken megjelenik, első ránézésre persze humoros, de 
ugyanakkor erőteljesen elgondolkodtató, s bizony, ha kissé jobban megnézzük, mi is áll a komikum hátterében, 
már nem biztos, hogy egyértelműen nevetni van kedvünk. A két szimbolikus figura egymástól (nem csak 
földrajzi értelemben!) igen távoli kultúrák egy-egy képviselője. Találkozásuk nemcsak eseti, hanem egy azon 
jóval túlmutató, általános „találkozás” képlete lehet. Mégpedig két emberé, akik a másiknak nemcsak hogy 
nyelvét nem értik és beszélik (ezért kezdenek el ösztönösen mutogatni, vagyis nem verbálisan „beszélgetni”), de 
alapvető ismereteik hiányoznak arról, hogy a másik ember világa, a fejében működő elgondolások, a világról 
rendelkezésére álló tapasztalatok, meggyőződések, érdekek, kérdések stb. is alapvetően és szükségképpen 
másmilyenek, mint az övéi.  
 Nézzük csak meg ebből a szempontból a két szereplőnek a másik iránti érdeklődését, annak lényegi elemét 
kifejező gondolataikat! A rendőrét körülbelül így fordíthatjuk le: „Ez az indián ki akarja szúrni a szemem, de én 
erősebb vagyok, megfenyegetem tehát, hogy vigyázzon, mert én meg kiszúrom az övét, de mind a kettőt! Ám 
végül, mivel könyörög, megkegyelmezek neki, elengedem…” Az indiáné ezzel szemben: „Hát te ki vagy? Hm... 
Furcsa ugyan, hogy kecske, de biztos megvan az oka, hogy ezt mondod, lássuk csak részletesebben, miféle 
kecske?” Jól látható, hogy a rendőr az ő kulturális mintáinak, valóságképének megfelelően (vagy jóindulatúbban: 
szakmai „ártalmai” okán?) már eleve gyanakodva, azaz negatív beállítódással közelít a másikhoz. Míg az indián, 
szintén hátteréhez adekvátan inkább pozitívan, jóindulatúan, egyszerű érdeklődéssel. S még amikor számára 
furcsa tényt „hall”, akkor is erősebb benne a másik elfogadása, mint a gyanakvás. Érdeklődése továbbra is 
megmarad, nem utasítja el azonnal a másikat pusztán a furcsasága miatt. Tanulhatna tőle mindenki, aki 
összetalálkozik egy „másikkal”. Mert hogy mindannyian – kisebb-nagyobb mértékben – ilyen „másik” és 
„másmilyen” vagyunk valaki más számára.  
 A történet szép példája annak, hogy egy másik emberrel való puszta összetalálkozás alapvetően semleges. 
Épp ezért természetes és ösztönös, hogy a felek, mihelyt konstatálják, hogy nem tudnak a szó legszorosabb 
értelmében szót érteni, a megértésnek egy más, ősibb, általánosabb formáját: a testbeszédet, a gesztusokat, a nem 
verbális kommunikációt kezdik használni. Igen ám, csakhogy ezek közül sem mindegyik alkalmas arra, hogy a 
másikat – pusztán mert ő is ember, s mint ilyen, birtokában van a nyelvi közlés mögötti, általánosabb, spontán 
közlési rendszernek, a nem verbális kommunikációnak – megértsük. Hiszen a nem verbális közléseink jó része is 
(közelebbről az emblematikus gesztusok, amelyeket szereplőink használtak) szükségszerűen ágyazódik bele egy 



tágabb kontextusba, jelentésük egyezményes, s ily módon sokkal inkább hasonlítanak a verbális jelekhez, 
amelyeket az adott közösség egységesen használ. Ez viszont már egy alaposabb kommunikációs ismereteket, 
vagyis a tudatosságnak egy magasabb fokát igénylő szint, amellyel sem a rendőrünk, sem az indiánunk nem 
rendelkezik.  
 Csakhogy van két nagyon fontos különbség köztük. Az egyik az imént jelzett alapbeállítódás: a másik 
emberhez való közelítés meghatározott attitűdje. A másik, és talán még sokkal fontosabb: Míg az indián 
különösebb következmények nélkül megteheti, hogy nem kommunikál tudatosan, azaz a másik másmilyenségét 
mindenkor tudva és azt hangsúlyosan tekintetbe vevő módon – tehát egy igenis magasabb szinten! –, addig a 
rendőr, ha ugyanezt teszi, rendkívül helytelenül és veszélyesen jár el. Főleg, ha ehhez – immár nehezítő 
körülményként – még sajátos szakmai attitűdje is hozzáadódik. Nem fog ugyanis mindig „békés indiánnal” 
összefutni, akinek toleranciája vagy jámbor ábrázata megakadályozza, hogy konfliktus alakuljon ki, illetve ő 
maga sem lesz mindig ilyen „béketűrő” állapotban. Mihelyt érdekei vagy egyéb belső vagy külső körülmények 
(zavaró tényezők: mondjuk fizikai, lelki állapota; vagy ha nem a „sivatagban”, hanem valamilyen érzelmi, 
intellektuális, kriminális, hatalmi-politikai stb. konfliktushelyzetben találkoznak össze) úgy hozzák, egyetlen 
szikra elég lesz ahhoz, hogy robbanjon a bomba, s ne ilyen békésen érjen véget a találkozás. És hány ilyen példát 
tudna mondani mindenki!  
 Az itt hangsúlyozott tudatos kommunikációval szembeállítható az ebben az értelemben spontán 
kommunikáció, amikor a beszélő az általa ismert közösségben-kultúrában való közlési helyzeteknek teljes 
mértékben megfelelően jár el, és az ottani sikeres közlekedéshez talán elegendő is így eljárnia. Mihelyt azonban 
egy az övétől eltérő kultúrába, szokások, normák közé és az ezek mentén összeálló értékrendbe kerül, 
szükségszerűen fog elégtelennek bizonyulni mindaz, amit addig csupán ösztönösen, automatikusan használt. 
Mégpedig a két kultúra közötti különbségek nagyságával és jellegével egyenes arányban. Azaz: minél nagyobb a 
különbség két kultúra között, annál inkább kell tudatosan, külön energiákat mozgósítva eljárnia a beszélőnek! Ez 
a kultúrák találkozásának egyik legalapvetőbb, ám igencsak kevesek által komolyan vett és alkalmazott 
szabálya!  
 Nos, a háttérben tulajdonképpen ez áll, ilyen egyszerű a hétköznapi magyarázat. Annál nehezebb viszont a 
megoldás!  
 
A kultúra 
 
Ahhoz, hogy a címben jelzett összefüggésről mélyebb igénnyel is szólhassunk, először határozzuk meg, mit 
értünk az előzőek szerint kultúrán. Mindannyian választ tudunk adni erre az egyszerűnek tűnő kérdésre, jóllehet 
nagyon különböző válaszokat. Például: a kultúra a kulturális és szellemi alkotások, javak összessége és azok 
elsajátítása. A kultúra más szóval a műveltség, vagy ha annak folyamatát hangsúlyozzuk, akkor a művelődés. A 
kultúra ugyanakkor tárgyak, dolgok világát is jelenti, amelyek közt az emberek élnek, s amelyeket használnak, 
ám ennek a használatnak a módját is kultúrának nevezzük. A legtöbbször ebben az értelemben használjuk 
például olyankor, ha elmúlt korok, vagy a miénktől eltérő országok, földrészek kultúráját emlegetjük. A tárgyak, 
dolgok használata viszont természetesen mindig konkrét helyen és időben, konkrét emberek által s csak bizonyos 
keretek között történhet, vagyis a kultúra magában hordozza a szabályok és normák meglétét, valamint az ezek 
mentén kialakuló és elfogadott értékeket is, amelyek – ez is közismert – mindig egy adott, kisebb-nagyobb 
emberi közösséghez tartoznak. A kultúrát – ismét új dimenzióját kiemelve – nevezhetjük a társadalmi 
kommunikáció módjának, eszközének is.  
A kultúra használatos még az emberi viselkedés szinonimájaként is: valakinek a viselkedési kultúrája egyfajta 
cselekvési repertoárt1 jelent. (Vö. még ehhez a Rendőrtiszti Főiskola hallgatói számára készített szociológia 
jegyzet kiváló összefoglalását.2) 
 A kultúra fogalmának tudományos igényű meghatározása tehát nem egyszerű. Nézzük például az egyik 
legkörültekintőbb, mindjárt három szempontot is külön kiemelő meghatározást, Raymond Williamsét.3 1. Az ún. 
eszményi megközelítés szerint a kultúra az emberi tökéletesedés állapota és folyamata. 2. Az ún. kritikai 
megfogalmazás szerint: a kultúra az emberi értelem és képzelet műveinek összessége, amelyek rögzítik az emberi 
gondolatokat és tapasztalatokat. 3. Az ún. társadalmi központú meghatározás szerint pedig a kultúra sajátos 
életmód, amely jelentéseket és értékeket fejez ki. Ha a hétköznapi használathoz közelebb szeretnénk hozni a 
három közelítésmódot, akkor azt mondhatnánk, hogy az elsőt leginkább akkor használjuk, ha az emberiség 
történelmét, a civilizáció alakulását vizsgáljuk. A második a kulturális javakra mint maradandó dolgokra, 
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tárgyakra koncentrál. A harmadik pedig tulajdonképpen az emberek közötti érintkezés, azaz a kommunikáció 
felől közelíti meg a jelenséget.  
 Ugyanezt a felosztást követi Raymond Williams akkor is, amikor a kultúra három szintjéről beszél. Az első 
az adott helyen és korban átélt kultúra. A második a tárgyakban megőrzött kultúra. A harmadik az átélt és az 
elmúlt korok kultúráját összekötő tényező: a szelektív tradíció kultúrája. Vegyünk még ide egy olyan definíciót, 
amely szintén az előző három szempontot tartalmazza, még tömörebben. Gerry Philipsen, a Washingtoni 
Egyetem kultúraközi kommunikációval foglalkozó professzorának meghatározása szerint a kultúra „különféle 
jelképek, jelentések, alaptételek és szabályok egy adott közösség által létrehozott és továbbörökített rendszere”.4 
Ez a meghatározás olyan megvilágításba helyezi a kultúrát, amelyből itt most témánk szempontjából talán a 
legtöbbet kamatoztathatunk: a kultúra rendszer jellegét hangsúlyozza, mégpedig kommunikációs rendszer 
jellegét.  
 A kultúra mint kommunikáció egy nagyon általános jelrendszerként fogható föl, amely rendszer tehát 
jelképeken, jelentéseken, alaptételeken és szabályokon alapszik. Már most szögezzük le: a kommunikációról – 
mint általában máskor sem – itt sem annak csupán nyelvi (verbális) szintjén beszélünk, hanem a másik kettőn: a 
nem verbális csatornák, illetve az ún. harmadlagos kommunikatív jellemzők (vagy más néven szimbolikus 
kommunikáció) szintjén is. A kommunikáció valamennyi szintjén zajló közlések kódjának ismerete az egyik 
elengedhetetlen alapfeltétele az emberek közötti érintkezésnek. A legfontosabb kérdés ezzel kapcsolatban 
mindig az, hogy ennek az ismeretnek a mértéke milyen, s amivel éppen az adott beszélő és hallgató rendelkezik, 
az mire elegendő. Ahogyan a kódról rendelkezésre álló ismeretek mennyisége és mélysége nő, azzal egyenes 
arányban nő a lehetősége annak, hogy a kulturális különbségekből egyébként nagyon könnyen adódó 
konfliktusforrások ki se alakuljanak, vagy ha már kialakultak, ne nőjenek valóságosan is konfliktussá, illetve 
még tovább menve: ha már azzá váltak, a lehető leggyorsabb és leghatékonyabb megoldásuk lehetséges legyen. 
Tulajdonképpen ez az, amivel dolgozatomban részletesen foglalkozni szeretnék: mik az alapvető okai a 
kulturális különbségekből adódó emberi meg nem értéseknek, félreértéseknek? Miért alakulnak ki oly sokszor, a 
szükségesnél jóval többször az összeütközést magukban hordozó helyzetek, amelyek ahelyett, hogy legjobb 
esetben megelőzni, de legalább elkerülni tudnánk őket, különböző veszélyességi fokozatú konfliktusokká 
fajulnak? Mi akadályozza meg az egyes embereket és a közösségeket abban, hogy ezeknek már a kialakulását is 
minimálisra csökkentsék, illetve kezelésüket hatékonyabban legyenek képesek megoldani? 
 
Multikulturalitás és globalizáció 
 
A kultúra szó már a tanulmány címében is többes számban szerepel, aminek okát a következőkben fejtjük ki. Az 
egyén (például a rendőr), azon túl, hogy természetesen rendelkezik saját egyéni viselkedésmintáival 
(kultúrájával), társadalmi szerepe, foglalkozása révén egyidejűleg része egy közösségnek (a rendőri 
szubkultúrának), illetve benne él egy nagyobb, társadalmi környezetben (esetünkben a magyarországi 
kultúrában). Ennél is tovább menve: mindez része egy még nagyobb (európai) kultúrkörnek, amelyben viszont a 
legkülönfélébb egyéb kultúrák együttélése, egymás mellett létezése, érintkezése is jellemző. Vagyis nem 
elégséges többé csupán egy kultúráról beszélni, főleg nem abból kiindulva, értékítéletünket ahhoz igazodva 
közelíteni a többihez.  
 Az elmúlt évek, évtizedek során a kultúra mellett a multikulturalitás fogalma a legkülönbözőbb 
társadalomtudományokban, valamint az ilyen keretek között születő elméleti megfontolások gyakorlatban 
történő érvényesítésében erőteljessé és egyre plasztikusabbá vált. Előtérbe került a kultúrák együttélésének 
gyökeresen új társadalmi kezelése. Különböző társadalompolitikai kényszerűségek és meggondolások 
fokozatosan ellehetetlenítették, ellehetetlenítik azt a szociális gyakorlatot, amelyben a kulturális sokarcúság 
vezérelveként egy domináns kultúra és a neki alárendelt egyéb kultúrák szimbiózisa jellemző. Új 
társadalomszerveződési elvként az az igény került előtérbe, hogy a különböző kultúrák egymással egyenrangú 
tényezőkként szerepeljenek a társadalmi életfolyamatokban, ennek minden lényeges következményével. 
 Ezek a következmények értelemszerűen rávetülnek a rendvédelmi tevékenységgel szembeni szakmai 
elvárásokra is. A rendvédelmi munka végzői természetesen korábban is szembetalálkoztak azzal a társadalmi 
ténnyel, hogy egyidejűleg különböző kultúrák, szokások manifesztálódnak a differenciált közösség életében. Ez 
a helyzet a belőle származó konfliktusok, szakmai dilemmák kezelésében viszonylag adekvát metódusokat, 
szakmai filozófiákat, meggyőződéseket, felkészültségi irányokat és eljárásokat alakított ki, amelyek 
középpontjában többnyire az uralkodó kultúra állt. 
 Ma, a modern, demokratikus társadalmakban a rendvédelmi hivatás művelői számára nemcsak e kultúrák 
alapvonásainak ismerete vált elengedhetetlenné, hanem egészen új viszonyulási pontok is létrejöttek. Mindebben 
kitüntetett helyet és szerepet tölt be a kommunikáció: részben ismerni kell az együtt létező kultúrák 
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kommunikációs sajátosságait, azok összetettségét és differenciáltságát; részben ki kell alakítani a rendvédelmi 
munkában az ehhez történő adekvát viszonyulást. A modern, multikulturális társadalomban ma már lehetetlen 
olyan eredményes rendvédelmi tevékenységet folytatni, amely figyelmen kívül hagyja a sokszínű, együtt élő 
kultúrák kommunikációs sajátosságait, azok lehetőség szerinti egyenjogúságát. Mindez nemcsak a rendvédelmi 
munkában, hanem természetesen már a rendvédelmi képzésben is alapvetően új követelményeket teremt. 
 A multikulturalitás mint gondolkodási paradigma tehát a különböző kultúrák egyidejű társadalmi 
együttélését új megvilágításba, új dimenziókba emelte. Az a tény, hogy egy-egy konkrét társadalomban 
egyidejűleg különböző, alapvetően eltérő kultúrájú közösségek léteznek, szervesen, új következményekkel járva 
összekapcsolódott a modern társadalom alapsajátosságával, az úgynevezett globalizációs folyamattal. Lassan a 
világ „az információ és a kauzalitás egyetlen hálózatává kapcsolódik össze  [...], globális faluvá válik”.5  
„E globalizálódási folyamatnak természetesen létezik egy kulturális dimenziója is, amelyet sokan sokféleképpen 
leírtak és értelmeztek; nevezték – némileg kultúrkritikai éllel – »McDonaldizálódásnak«, egyfajta sajátos 
univerzalizáslódásnak, amely következtében folyamatosan eltűnnek a lokális kultúrák, a kulturális sokszínűség, 
egységesülnek a kulturális szimbólumok, s ezen a módon kulturális értelemben is »egyetlen világ« jön létre.”6 
(Paul Ariès az ún. „McDonaldizálódásnak” egy egész könyvet szentelt7.)  
 Mi maradjunk egyelőre a változások jelenlegi stádiumánál: vagyis a kulturális sokszínűség egyre gazdagabb 
és egyre átláthatatlanabb terepén. Ami a globalizációnak a társadalmi kommunikációra gyakorolt hatását illeti, a 
legszembetűnőbb „következmény, hogy a globalizációs folyamatok gyökeresen átalakítják a kulturális 
reprodukció – a kultúra »továbbadásának« és »elsajátításának« – egész folyamatát. [...]  Mivel megnőtt a 
kontinensek közötti mobilitás lehetősége, ezért az emberek egy része számára a mindennapi élet egyre kevésbé 
helyhez kötött: egyre több olyan emberrel találkozhatunk, akik ugyan saját mindennapi kultúrájukat hozzák 
magukkal, s közvetítik, ám mégsem közülünk valók – s itt elég csak a turista mindenütt jelen lévő alakját 
felidézni.”8  
 Ma azonban már turistának sem kell lennünk ahhoz, hogy idegenekkel találkozzunk, vagy valaki számára 
magunk is azzá váljunk. Saját, ismerni vélt környezetünkben is kerülhetünk olyan helyzetbe, amelyben a 
kulturális különbségek konfliktusforrásként jelentkezhetnek. A továbbiakban tehát, amikor kultúraközi 
átjárásokról lesz szó, azon minden esetben a csoportok közöttieket is lehet érteni, ezeket a kifejezéseket – 
hasonlóan Em Griffinhez9 – vegyük tehát egymással felcserélhetőnek. Ez ugyanis lehetővé teszi, hogy a 
következőkben bemutatandó elméletet a lehető legszélesebb értelemben vett kulturális különbségek miatt 
kialakuló konfliktushelyzetekre is kiterjeszthessük. Gondoljunk csak a vicc két szereplőjére: nem furcsa, hogy 
szinte egy pillanatig sem csodálkozunk azon, hogy épp ez a két ember, egy rendőr és egy indián találkoznak, s 
talán még az sem meglepő, hogy a sivatagban? Ez is azt bizonyítja: napjainkban, a globalizáció korában teljesen 
hétköznapinak számít még egy ilyen találkozás is, s tulajdonképpen bárkivel, bármikor, bárhol bekövetkezhet. 
Hát még a rendőrrel, akinek munkája lényegéhez tartozik, hogy sok és sokféle emberrel kell nemcsak 
találkoznia, de kommunikálnia, együttműködnie is, ráadásul lehetőleg minél hatékonyabban! Épp ez az egyik 
oka, hogy a kulturális különbségekkel minden eddiginél többet és mélyrehatóbban kell foglalkoznunk. 
 
Miért nem értjük egymást? 
 
Egy másik kultúrához (csoporthoz) tartozó személlyel való találkozás során a kommunikáció különböző szintű 
zavarainak, az esetleges konfliktushelyzetek kialakulásának alapvetően pszichológiai természetű okai vannak. A 
továbbiakban ennek rövid ismertetésére vállalkozom, mégpedig alapvetően Em Griffinre támaszkodva, aki az 
ún. szorongás/bizonytalanság kezelésének elméletét ismerteti10.  
 Kiinduló kérdése a következő: Mi történik akkor, amikor egy idegen a sajátjától eltérő kultúrában próbál 
érthetően kommunikálni? Az erre a kérdésre választ adó elmélet nevéből (a szorongás/bizonytalanság 
kezelésének elmélete) pontosan kirajzolódik a válasz. Míg mindennapi, saját kultúránkon belüli beszélgetéseink 
legnagyobb része teljesen automatikusan történik, kultúraközi szituációban az ilyen fajta odafigyelés nélküli, 
spontán beszélgetés vagy egyáltalán nem lehetséges, vagy ha mégis ezt tesszük, rendkívüli mértékben fokozódik 
az amúgy is meglévő szorongásunk és bizonytalanságérzetünk, ami azzal kapcsolatosan jelentkezik, hogy nem 
vagy nagyon kevéssé tudjuk előre jelezni mások viselkedését. Legszemléletesebben ezt a verbális 
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kommunikáción keresztül tudjuk érzékeltetni. Amikor anyanyelvünkön beszélünk, azt spontán, odafigyelés 
nélkül tesszük. Ha mégsem, akkor arra nyomós okok kényszerítenek bennünket: a helyzetnek, amelyben 
kommunikálunk, jelentős tétje van. (Például különösen koncentrálunk egy írásbeli dolgozat vagy egy vizsga 
megfogalmazásánál; odafigyelünk, ha valakit nem akarunk megbántani; szókészletünk legszebb darabjait 
válogatjuk össze egy szerelmeslevélhez és így tovább.) Ellenben ha valamely idegen, tanult, azaz általunk nem 
anyanyelvi szinten beszélt nyelven kell kommunikálnunk – természetesen nyelvtudásunk mértékétől függően – 
fáraszt bennünket az erőteljes koncentrálás, azaz kifejezetten megerőltető a tudatos kommunikáció. Mihelyt ezt – 
akár egy-egy pillanatra is – elhanyagoljuk, azt vesszük észre, hogy lemaradunk a megértésben, amivel 
párhuzamosan viszont fokozatosan nő kiszolgáltatottság-érzésünk, bizonytalanságunk, és szorongani kezdünk. 
Minél alacsonyabb szintűek adott idegen nyelvi ismereteink, annál nagyobb ez a szorongás.  
 Előző, verbális modellünket „lefordítva” a kulturális különbségek okozta helyzetekre: „minél mélyebb a 
kulturális szakadék, annál erősebb az érintettek által tapasztalt szorongás és bizonytalanság”11. Ezért a 
kultúraközi kommunikáció sikerességének elengedhetetlen feltétele a tudatosság (vagy Gudykunst12 
terminológiájában: a megfontolás). A szorongás és a bizonytalanság tehát a két fő felelős a kommunikációs 
helyzetekben tapasztalható félreértésekért, állítja Gudykunst. Szorongást (kényelmetlenséget, feszültéséget, 
aggodalmat, bizonytalanságot) amiatt érez az ember, hogy nem tudja, mi vár rá, mi fog történni, a másik mit fog 
gondolni és cselekedni. Mindennek Gudykunst szerint van azonban egy ún. egészséges, kívánatos mértéke, ami 
kifejezetten hasznára válik a kommunikációnak. Ettől lesznek beszélgetéseink érdekesek, dinamikusak, ez teszi 
lehetővé, hogy ne uralkodjanak el rajtunk túlságosan az előfeltevéseink, vagy épp ne váljunk sematikussá, 
unalmassá. Ha e két érzés egészséges mértékben van jelen, akkor az hatékonyabb kommunikációra sarkall 
bennünket. Mihelyt azonban túllépik a hasznos motivációs ingerküszöböt, akadályozhatják a kommunikációt. 
(Vö. Em Griffin13) A hatékony kommunikáció érdekében tehát a megfelelő egyensúly megteremtésére és 
fenntartására kell törekednünk, amelyet a kommunikációs kompetencia lehető legmagasabb szintjével érhetünk 
el. William Howell nyomán a kommunikációs kompetencia négy szintjéről beszélhetünk: 

1. Nem tudatos inkompetencia. Félreértjük mások viselkedését, és még csak észre sem vesszük. Boldog 
tudatlanság. 

2. Tudatos inkompetencia. Tudatában vagyunk, hogy félreértelmezzük mások viselkedését, de nem teszünk 
semmit ennek megváltoztatására. 

3. Tudatos kompetencia. Gondolkodunk saját kommunikációnkról, és folyamatosan fáradozunk 
hatékonyabbá tételén. 

4. Nem tudatos kompetencia. Olyan fokra fejlesztettük kommunikációnkat, hogy már nem szükséges azzal 
foglalkoznunk, hogyan beszélünk vagy figyelünk másokra. 

 
A legmagasabb szint – minden látszat ellenére – nem a negyedik, hanem a harmadik szint, vagyis a tudatos 
kompetencia szintje. A negyedik szint Gudykunst szerint a robotpilótához hasonlítható, amelyre bízni a 
kommunikáció érzékeny gépét nem mindig célravezető14. 
 Gudykunst meghatározott harminchét ún. maximát is, amelyek segítik a kommunikáció hatékonyságát. Ezek 
vagy egyfajta motivációs tényezőkké, vagy ismereti és képességbeli tényezőkké válva csökkentik az idegenekkel 
történő kommunikáció közben érzett szorongásunkat. Közülük itt most azokat soroljuk fel, amelyek jól 
alkalmazhatóak a rendőri munkában előforduló kommunikációs helyzetekben is: 

- a félreérthetőség minél nagyobb tolerálása; 
- az idegenekről szerzett információk széles körű feldolgozása; 
- az idegenek saját magukra alkalmazott kategóriáinak minél alaposabb ismerete; 
- az idegenek nyelvének (értsd tágabban: szokásainak, kultúrájának – M. K.) minél jobb ismerete; 
- az idegenekkel kialakított minél sűrűbb kapcsolati háló; 
- minél több személyes hasonlóság felfedezése önmagunk és az idegenek között; 
- az idegenek iránti empátia növekedése; 
- az idegenek iránti vonzódás növekedése. 

 
Ahhoz tehát, hogy a kommunikáció maximálisan hatékony tudjon lenni, három tényező együttes(!) megléte 
szükséges: a motivációé, a tudásé és az alkalmazásé. Szigorúnak tűnő, mégis nagyon igaz gondolat, hogy „…egy 
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konfliktushelyzet kialakulásáért mindig a műveltebb egyén a felelősebb.”15 Hogy kell itt érteni a műveltebb szó 
tartalmát? Sokfélét jelent ez: alaposabb, körültekintőbb, tudatosabb, gyakorlottabb, türelmesebb, érdekeltebb, 
motiváltabb. A két fél közül az, aki ezekkel nagyobb mértékben rendelkezik, mindig többet tehet a 
kommunikáció sikerességéért. És többet is kell tennie! Ugyanakkor ez természetesen nem jelenti azt, hogy 
felmentést adhat bárki számára is mindennek az ellenkezője, vagyis ha nem motivált, nincs meg a megfelelő 
tudása vagy képessége, vagy ha ezek rendelkezésére állnak is, mégsem alkalmazza azokat. Hiányosságainkkal 
nem takarózhatunk, főleg, ha egy hivatás felelősségteljes képviselői vagyunk, akiknek minden lehetséges 
helyzetben helyt kell tudniuk állni!  
 Ha a kommunikáció hatékonyságához szükséges tényezőket, a kommunikáció gátoltságát kiváltó okokat, 
illetve a kommunikációt hátrányosan befolyásoló tényezők csökkentésének lehetséges módját szemléletesen 
akarjuk ábrázolni, segítségül hívhatjuk Gudykunst erre a célra készült kiváló folyamatábráját16. 
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„Felszíni tényezők” „Alap okok” Csökkentési folyamat Eredmény 



A rendőr kommunikációs helyzete 
  
A viccbeli helyzet elemzésekor – s folyamatosan – igen éles különbséget tettünk az indián és a rendőr között, ám 
nem szimpátia miatt vagy egyéb szubjektív okból. A két szereplő nemcsak a viccben szimbolikus: természetesen 
a társadalomban elfoglalt és betöltendő szerepük miatt kell látnunk a kettőjük közti alapvető eltéréseket és az 
ezek mentén velük szemben támasztott követelmények különbözőségét. Az indián tulajdonképpen a ’nem 
rendőr’-t jelenti, vagy másképpen: állampolgárt, intézkedés alá vont személyt, a bármilyen formában rendőri 
jelenlétet/fellépést igénylő helyzetek nem rendőr szereplőjét. (Sőt, ha igazán körültekintően akarunk eljárni, azt 
kell mondanunk, hogy adott esetben „indián” lehet egy másik rendőr is.) Vagyis mindazon helyzetekről 
kívánunk beszélni, amelyeknek legalább egyik szereplője rendőr. 
 Nos, a rendőr – s éppen ez követel tőle kommunikációs tevékenységén keresztül megnyilvánuló, különleges 
kulturális felvértezettséget (ismereteket, készségeket, jártasságokat, gyakorlottságot, tapasztalatot, attitűdöt, 
vagyis mint látható, egy rendkívül összetett elvárásrendszerről van szó!) – minden esetben mint egy speciális 
közösség tagja jelenik meg. Vagyis munkavégzése során soha nem mint magánszemély, hanem mint egy testület 
tagja, egy társadalmi funkció betöltője szerepel. Ráadásul nemcsak az nem mindegy, hogy milyen megítélést 
kap, amely – éppen az imént említett speciális helyzete miatt – nem csak és nem elsősorban rá mint egyénre lesz 
érvényes, hanem közvetve az általa képviselt csoportra, adott esetben a rendőrségre is rávetül. Az is rendkívül 
fontos, hogy – éppen kommunikációs eljárásának minőségétől függően – munkája mennyiben hatékony és 
eredményes. S ezt az eredményességet nem csak vagy nem elsősorban mint mennyiségi mutatót (pl. felderítési 
statisztika) kell(ene) értenünk, hanem a minőséget előtérbe helyezve sokkal inkább úgy, hogy tevékenysége 
nyomán a rendőr milyen, sokszor kitörölhetetlen „nyomokat hagy maga után” a társadalmi folyamatokban. Ha 
egy társadalom rendőrsége a munkáját nemcsak szakszerűen, jogilag és erkölcsileg is kikezdhetetlenül, de 
kulturális-kommunikációs értelemben is kifogástalan – de tegyük lejjebb magas mércénket: legalább jó, 
megfelelő vagy elfogadható! – minőségben végzi, akkor nemcsak munkája lesz eredményesebb, de nagyobb 
eséllyel számíthat a társadalmi megbecsültségre is, mint ellenkező esetben. Az pedig, hogy egy egész testület 
hogyan dolgozik, természetesen tagjainak egyéni teljesítményéből is áll, abból tevődik össze.Mit tehet az egyén, 
az egyes rendőr, hogy mindennek megfeleljen? Rendkívül sokat, ugyanakkor rendkívül keveset. A válasz 
ellentmondásos: Ha az egyén a feladatát – valljuk be, a hivatalos jelszavakkal (a rendvédelmi tevékenység 
társadalmi fontossága, haszna; a rendőr mint erkölcsileg kiemelten kezelendő személy stb.) ellentétben kissé 
prózaibban, ám sokkal praktikusabban – úgy fogja fel, mint kihívást a saját maga számára, mint egyszerű 
önérzeti kérdést, talán előrébb jut. Nem csoda, ha az egyes rendőrök társadalmi megbecsültségük hiányát 
érzékelve a szervezet tagjaként eltöltött évekkel egyenes arányban eredetileg meglévő motivációjukat is 
elveszítik, s sokan elhagyják a pályát. A munka sikeresebb és hatékonyabb végzésére hiába próbáljuk csupán 
kívülről rábírni a munkájuk értelmetlenségét megélő rendőröket. Sokkal hasznosabb és értelmesebb lenne abban 
segíteni őket, hogy saját helyzetüket pontosan ismerő és értő, arra folyamatosan reflektáló és azt megváltoztatni 
is képes, felelősséggel bíró, önállóan gondolkodni és dönteni tudó, kreatív emberekké válhassanak.  
 Egy ilyen nehéz, összetett, fejlett személyiséget és magasan kvalifikált embert kívánó munkára való 
felkészítésben, amilyen a rendőri, hatalmas – a jelenleginél nagyságrendekkel nagyobb! – súlyt kellene kapnia az 
önismeretnek, a kommunikációs készségek, a logika és az absztrakt gondolkodás fejlesztésének. Az ilyen 
tulajdonságokkal rendelkező egyén könnyen eljuthatna az alábbi megállapításig: „Képzettségbeli, ismeret- és 
jártasságbeli, alkalmassági hiányosságaim, türelmetlenségem stb. miatt sorra kifognak rajtam a helyzetek, 
amelyekben helyt kell állnom, és a személyek, akikkel kommunikálnom kell. Valami nincs rendben, ez így nem 
mehet tovább. Ha másért nem, hát saját magam, az önbecsülésem miatt változtatnom kell!”  
 Végül szóljunk arról a nagyon fontos tényről, hogy a multikulturális szellemben történő együttélés nem csak 
a közösség számára előnyös: „…egy virágzó kulturális csoport azért is hatással van az egyén boldogulására, mert 
a legtöbb ember önképét ez nagyon meghatározza: hozzájárul ahhoz, amit mostanában azonosságtudatnak 
nevezünk. Ez nem meglepő, tekintve, hogy az ember kultúrája határozza meg az ember lehetőségeinek 
horizontját. Vagyok, aki vagyok, de legalább ugyanennyire vagyok az is, amivé lehetek, vagy amivé lehettem 
volna. Ahhoz, hogy megértsünk valakit, tudnunk kell, hogyan lett azzá, ami, azaz értenünk kell, hogy mi minden 
lehetett volna még, és miért ezek egyike lett és nem más. Ilyen módon a kultúra határozza meg az identitást. Ha 
semmibe veszik vagy nevetségessé teszik a kultúrámat, tagadják az értékét, és így tovább, az bánt engem és sérti 
méltóságomat. Különösen sértő, ha mindez az állam, a többség vagy az ország hivatalos kultúrájának támogatása 
mellett folyik. Ez szól tehát a multikulturalizmus mellett. Ezek a megfontolások belátják, hogy a kulturális 
csoportok nem vezethetők vissza egyéni cselekedetekre vagy lelkiállapotokra. A kulturális és más csoportoknak 
megvan a saját életük. De morális igényük a megbecsülésre és a virágzásra teljesen azon nyugszik, hogy 
fontosak az egyének boldogulásához. Ez a megfontolás liberális, mert a kultúrát mint olyan tényezőt 
hangsúlyozza, amely az egyéni szabadságnak tartalmat és formát ad. Az egyéni szabadság és boldogulás függ a 
megbecsült és virágzó kulturális csoportban való korlátozatlan tagságtól, ezért nem csoda, hogy olyan 



társadalmakban, amelyekben több életképes kulturális csoport él együtt, a multikulturalizmus központi elemként 
jelenik meg minden valódi liberális politikai programban.”17  
 Következtetésünk kézenfekvő: további reflektív elemzéseket kell végezni a rendőri kommunikáció és az erre 
irányuló felkészítés jellemző sajátosságairól, kritikus pontjairól, és koncepciózusan újra kell gondolni a 
rendvédelmi oktatási intézményekben folyó kommunikáció-fejlesztés „technológiáját”.  
 

                                                        
17 Raz, Joseph: Multikulturalizmus – liberális szempontból. Ford.: John Éva, In: Multikulturalizmus. Szerk.: 

Feischmidt Margit. Osiris Kiadó–Láthatatlan Kollégium, Budapest, 1997., 173–90. 
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