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Egy berni pásztor dugja ki foltos orrát a „Megóv-lak” feliratú kerítés alatt – végre egy kedves 

és vidám kép egy bűnmegelőzési témájú kiadvány címlapján! Valljuk be, ez egyáltalán nem 

szokványos. Mert ha bűnmegelőzés, akkor ahhoz valami elrettentő, valami fenyegető kell: 

mondjuk egy utcán fetrengő kábítószer-élvező, mellette eldobott fecskendővel; egy villogó 

rendőrautóba épp beszálló, hátra bilincselt kezű, leszegett fejű bűnöző. (Ha nem vigyázol, így 

járhatsz!) Esetleg valami komoly, jó esetben valami játékos vagy valami elegáns: egy rendőr 

bácsi átvezet egy óvodást a zebrán; gyerekek ügyességi kerékpározására rendőr felügyel; a 

rendőr előadást tart a nyugdíjasoknak, hogyan óvják meg értékeiket. (Lám-lám, a rendőr 

nemcsak büntet, de segít is…) Csupa olyan megközelítés, amely vagy negatív és komor, vagy 

azt a hamis látszatot igyekszik – talán öntudatlanul is – fenntartani, hogy a biztonságunk 

elsősorban a rendőrség, a rendőrök kezében van. Nincs így! A szerzők ezzel a könyvvel éppen 

azt üzenik, hogy a biztonság egy kényes összjáték, amely játékban az egymással való 

együttműködés a lényeg. Amit mi magunk tehetünk, az annak a megválasztása, hogy mi 

hogyan „játszunk”, azaz milyen viszonyt alakítunk ki a világhoz és másokhoz. S ez nem 

kevés! Azt üzenik, hogy meg kell(ene) tanulnunk, lehetőleg minél korábban, már gyerekként, 

hogyan éljünk (lakjunk, közlekedjünk, dolgozzunk, tanuljunk, intézzük ügyeinket, 

vásároljunk, szórakozzunk, kiránduljunk, pihenjünk, nyaraljunk, ismerkedjünk, 

internetezzünk, vigyázzunk értékeinkre vagy éppen betegeskedjünk) úgy, hogy az a lehető 

legkevesebb problémával, bosszúsággal, az áldozattá vagy elkövetővé válás legkisebb 

kockázatával járjon. Vagyis egy élhető világban a lehető legnagyobb biztonságban tudhassuk 

magunkat. Ne rácsok, riasztók és térfigyelő kamerák között, hanem komfortosan, szabadon. 

Ne egymástól elfordulva, hanem egymásra figyelve, bizalomban, együttműködve. Ne félve-

rettegve, hanem óvatosan és körültekintően, kiszámíthatóbban. 

 A szerkesztést dicséri, hogy az imént zárójelben felsorolt hétköznapi tevékenységek 

mentén, vagyis egy nagyon jól megválasztott logikai láncolaton lépésről lépésre vezeti 

keresztül az olvasót a három szakértő „kalauz” (róluk később). Az otthonunktól a rendőrségig 

jutunk – ha utóbbi mégiscsak elkerülhetetlen lenne. Az utolsó fejezetek ugyanis azzal 

ismertetnek meg, hogy milyen helyzetekben és hogyan véd(het)jük meg magunkat, ha bajba 

jutunk, miféle rendőri intézkedések léteznek, s ezeknél mi a teendőnk.  
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 Azokkal a jó tanácsokkal, amelyeket ebből a szép könyvből megismerhetünk, mindez 

megtanulható. Persze nem tankönyvi definíciószerűen, hanem praktikusan. Olyan ez a 

kiadvány, mint egy jó kézikönyv. Mint egy szakácskönyv. Akár tarthatjuk is a konyhában, a 

nappaliban, a legelérhetőbb helyen, a kezünk ügyében. Vagy külföldre utazáskor a kocsink 

kesztyűtartójában. Ha épp a biztonságos pénzváltás érdekel, megtaláljuk a 250. oldalon. Ha 

azt akarjuk tudni, mi a különbség diákcsíny és bűncselekmény között, nyissuk ki a 116. 

oldalnál. Ellopták a pénztárcánkat, benne a bankkártyával? A 148. oldaltól kezdve 

megtaláljuk, mit kell tenni. Sőt, azt is, hogy mi a teendő, hogy ezt megakadályozzuk. Vagy 

mit tegyünk a manapság leggyakoribb és ugyanakkor a legegyszerűbben megelőzhető(!) 

bűncselekmények, a besurranás (49. oldal), a trükkös lopás (53. oldal) és a zseblopás (92. 

oldal) elkerülése érdekében? A kimerítő felsorolást ezúttal itt abbahagyom. A szerzők persze 

szerények, és azt mondják (higgyük el nekik), hogy ők tudják, mi maradt ki. Én nem tudom. 

Annyira alaposak voltak, annyira mindenre gondoltak, annyira részletesek a leírások, hogy 

egyszerűen nem tudtam olyan kérdést feltenni, amire ne találtam volna meg a választ, 

mégpedig gyorsan és egyszerűen. Pedig rendőrök közt – jóllehet civilként – dolgozva, nem 

szegényes a problématáram. Ajánlom az olvasóknak, kérdezzenek, keresgéljenek ők is, 

biztosan megtalálják azt az információt, amire épp szükségük van. 

 Először tettem egy gyenge próbát. Azt akartam tudni, vajon benne van-e, hogyan kell 

bejelentést tenni a rendőrségi hívószámon. De megtaláltam, mintegy fél perc alatt, 

értelemszerűen a „Rendőri intézkedések” című utolsó fejezetben, a Segélykérés címnél. (Régi 

mániám ez, és okkal. 12 éve oktatom a rendőrségi ügyeleteken a telefonos bejelentéseket  

vevő kollégákat, s soha nem szűnő panaszaik visszatérő eleme, hogy szörnyű, mennyire nem 

tudják az állampolgárok, hogy mit kell mondani, amikor bejelentést tesznek. Mi az, amivel a 

leginkább segítik a rendőrség munkáját, ami persze ahhoz kell, hogy a rendőrség a leginkább 

tudjon segíteni nekik. És hogy ezt miért nem tanítják meg nekik sehol? Évek óta kérdezem 

velük ugyanezt. És íme, végre egy korrekt leírás, ahonnan ez is megtanulható.  

 Jött egy nehezebb próba, még mindig a kedvenc tematikámban: a 112-es segélyhívó. Azt 

talán mindenki tudja, hogy ez a szám ingyenesen hívható bármely telefonról. Ezt is 

olvashatjuk a könyvben, de ez nem újdonság. Azt már kevesebben, de még mindig viszonylag 

sokan tudják, hogy a 112 mobiltelefonról akkor is hívható, ha a telefonban nincs SIM-kártya. 

Ez is benne van. De vajon azt hányan tudják, hogy a 112-es számsor begépelése az egyébként 

lezárt billentyűzetet automatikusan feloldja, s a hívás azonnal indítható? Próbálják csak ki! 

Bizony ezen én is meglepődtem, s belegondolva ennek praktikusságába, őszintén szólva meg 

is örültem neki.  
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 Nem szándékosan kerestem, csak véletlenül tűnt fel a szakmai nyelvi igényesség egy 

egészen apró, finom jele: a rendőri igazoltatás leírásánál különbséget tesz a szöveg az 

igazoltatás és az igazolás (megtagadása) között. Ezzel még szakmunkákban sem találkoztam. 

 S ha már a nyelvi igényességnél tartunk. Azért is születhetett egy nagyon kezelhető, 

használható kötet, mert a szöveg mindvégig élvezetes, olvasmányos, közérthető, világos, 

mégis szakszerű stílusban íródott. Ez külön művészet. Hányszor találkozunk a szakembereket 

(őket, a rendőröket) és az érintett laikusokat (minket, a civileket) egymástól inkább elválasztó 

és ezért elidegenítő hivatalos, szürke, szikár, döcögő, szakbarbár fogalmazásmóddal? Miért 

nem jönnek rá végre (ők, a rendőrök), hogy ez már önmagában is áttörhetetlenné teszi azt a 

falat, amely a bűnüldözésre berendezett, önmagát sajnos még ma is ekként definiáló 

rendőrséget az emberektől elválasztja? Az a szándék, amely a szerzőket mozgatta, s az a 

készség, amellyel ezt a kommunikációs falat mondatról mondatra képesek bontogatni, a 

legnagyobb elismerést érdemli. Pedig ők is, mindhárman, rendőrök! Ilyenkor mindig remélni 

kezdem, hogy ez a fal egyszer teljesen lebomlik. S miközben így bontogatnánk a köztünk lévő 

falakat, aközben építgetnénk (újra) azt a presztízst, amelyet a magyar rendőrség az elmúlt 

húsz évben folyamatosan, az utóbbi években pedig, úgy tűnik, rohamtempóban rombol. 

Éppen az efféle építőkövek kellenének ehhez is, mint ez a kötet. 

 Egy ilyen könyvet csak olyan szakemberek tudnak megírni, akiket a szakmai 

felkészültség, tapasztalat, jó szándék, tisztesség, felelősség és elkötelezettség vezet. E mély 

empátiával átitatott odafordulásra azok képesek, akik rendőrként nagyon sok és sokféle 

sértettel, áldozattal, esettel, elkövetési móddal találkoztak, s munkájukat elsősorban 

segítségnyújtásként fogják föl. Akik az ezekhez illeszkedő megelőzési módszerek egész 

tárházát látták, elemezték, kitalálták, kipróbálták, bevezették, fejlesztették, terjesztették, 

tanították. Mindezeket éveken-évtizedeken át tette a három szerző: rendőrként, jogászként, 

tanárként, rendőr-jogászként, rendőr-tanárként.  

 De minden csapatba kell egy „motor”, aki ez esetben Sövényházy Edit volt. Ő az a 

tipikusan lelkesítő és fáradhatatlan figura, aki a felkérést komolyan véve kitartásra ösztönözte 

a szerzőtársakat. (Tegyük hozzá: a kiadó másfél évi keresgélés után lelte meg ezt a 

szerzőhármast.) Ő két szakmájának megfelelően kétféle múltját építette bele a könyvbe. 

Egyfelől, mint a gyerekekkel és az őket oktató tanárokkal (és rendőr-tanárokkal, D.A.D.A. 

oktatókkal) is foglalkozó, vérbeli pedagógus, világosan látta a feladatot, és a másik két 

szerzőtársnak is kitűzte a célt. Legjobban ő ismeri a célközönséget, annak igényeit, ezért 

mindvégig abban a mederben tartotta az alkotófolyamatot, amelyet a kiadó – elsősorban 

fiatalokat megszólító kiadványaival, tankönyveivel – immár tízéves hagyományt ápolva 
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választott. Másfelől pedig, mint hajdani bűnügyi helyszínelő, rengeteg tipikus áldozattal, 

sértettel foglalkozott, akik kis odafigyeléssel megvédhették volna magukat. Sok olyan 

bűncselekményt látott, amelyek könnyen megelőzhetőek lettek volna. Ezek a gyakorlati évek 

semmivel sem pótolhatóak. 

 Gratzer Gábornak egyfelől a bűncselekmények, azok között kiemelten a kábítószeres 

ügyek nyomozásában szerzett sokéves gyakorlatát, másfelől pedig az elméleti jogi ismereteit 

kamatoztatta a csapat. Szabó Henrik pedig elsősorban a rendőrtisztek elméleti képzésében, 

illetve az utóbbi években a vagyonvédelem területén dolgozott, s az ott megtanultakat adta a 

közösbe.  

 Milyen (ki)fogást találjak hát? Kérdezzem a szerzőket vagy a kiadót, hogy a kötetnek 

miért nincs szakmai lektora? Hogy miért nem kértek fel egy, a bűnmegelőzés területén nagy 

tekintélynek örvendő kollégát – ahogyan a szakmunkákban oly sokan, ám sokszor sajnos 

pusztán divatból, megszokásból, jobb esetben gesztusból teszik? Nem kérdezem, mert tudom, 

s el is árulom: mert egyszerűen nem volt rá szükség. Az a munkamódszer, ahogyan a 

szerzőhármas dolgozott (mert beavattak a műhelytitkokba is), maga volt a szüntelen szakmai 

lektorálás. Világos célok kitűzésével, s értékrendjük, nézeteik finom összehangolásával 

kezdték a munkát. Hihetetlen mennyiségű jogszabály, elméleti és gyakorlati szakmai ismeret 

gyűjtésével és gondos válogatásával folytatták (ezért sajnálhatjuk, hogy lemaradt az 

irodalomjegyzék, lásd alább). Egyeztettek, kritizáltak, vitáztak, kivágtak, beillesztettek, 

húztak – szóval minden olyat elkövettek saját és egymás fejezeteivel, szövegeivel, amit 

többszerzős mű esetén valódi szakmai szerkesztő és/vagy lektor szokott. Persze a sikerhez 

jelentősen hozzájárult az a tény, hogy olyan értő kiadói szerkesztő volt ebben segítségükre, 

mint Jordán Gergely.  

 Hiányoljam a felhasznált irodalmak jegyzékét? Ezt bizony hiányolom, s ezt a kérdést is 

nekiszegeztem az egyébként tudományos korrektségükre is kényes szerzőknek. Sajnos, itt a 

kiadót kell megfeddni: a nyomda ama bizonyos ördögének a keze van a dologban, aki mint 

tudjuk, soha nem alszik. Bizonyára azért a 4-5 helyesírási (de inkább elütési, szedési) hibáért 

is őt okolhatjuk a végleges szövegváltozatban, amelyeket szigorú nyelvi lektorként nem 

tudtam nem észrevenni. De valószínűleg és szerencsére ezek csak engem zavarnak. Ennyi 

„szépséghiba” akármelyik kiadványnak is a becsületére válna.  

 Úgyhogy nem tudok ünneprontó lenni, de nem is akarok. Örüljünk ennek a kötetnek, 

üdvözöljük a bűnmegelőzési jó tanácsokat, amelyek összegyűjtése és a laikusok számára is 

emészthető formában való megjelentetése rég váratott magára. S higgyük, hogy lesz folytatás. 

Ugyanis a szerzők és a kiadó a könyv (a rendőrség Teve utcai palotájában tartott, s 
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szégyenletesen szerény rendőrségi és nulla sajtóérdeklődést kiváltó!) bemutatóján beszéltek 

arról a közeli tervükről, hogy némileg csökkentett tartalommal, tananyag formátumban is 

kézbe vehető lesz egy hasonló kiadvány. Látva az ezt a kötetet fogadó érdektelenséget, talán 

érthető aggodalommal kérdezem: ugye eljutnak mindenkihez, akiknek íródtak? Hogy minél 

többen megtanuljuk megóvni magunkat a veszélyektől, s a kutyus házának felirata a címlapon 

ne hamis ígéret, hanem egy kedves szójáték maradjon… 

 

(Gratzer Gábor–Sövényházy Edit–Szabó Henrik: Megóv-lak. Bűnmegelőzési jó tanácsok 

fiataloknak, felnőtteknek. Korona Kiadó, Budapest, 2010. 419 oldal, 2850 Ft) 

 


