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2004 első felében új kommunikációs szakirodalmi tétel jelent meg a könyvpiacon. A 
Rendőrtiszti Főiskolán kommunikációs ismereteket tanítván, az újabb szakirodalmak 
felbukkanását figyelve, az Interneten leltem e kiadvány ajánlására. Hamarosan kézbe is 
vettem, s első látásra két dolog tűnt fel: magán a kiadványon sem a megjelenés éve, sem pedig 
a kiadvány közelebbi műfaja nincs feltüntetve. Az előbbi megbocsátható hiány. Az utóbbi 
azonban sok további kérdést vet fel, amelyek megválaszolása nélkül – darab ideig legalábbis 
– értetlenül áll az olvasó a kiadvány szándékát illetően. Aztán lassan, a tartalomjegyzéket, 
illetve már magát a szöveget végigolvasván kiderül, mi végre is e mű. Az összesen 238 
oldalas kiadvány 176. oldalán, annak 3. sorában szereplő műfaji utalás: „tankönyvünk” nem 
feltétlenül pótolja a hiányt… Egy kiadvány célját sok olyan szokásos szövegrészben meg 
lehet és kell is adni, mint például egy találó fülszöveg, egy a szerző kilétét röviden bemutató 
ajánlás, egy szerzői, lektori vagy kiadói előszó. Nos, ezek mindegyike hiányzik az 
ismertetendő műből, s ez bizony nem válik előnyére. 
 Azt is fontos lenne tudnunk, ki a szerző. Ha például egyértelműen kiderülne, hogy a 
közszolgálat egyik gyakorló résztvevője, aki egy kiváló ötlettől vezérelve, mintegy 
hiánypótlásként, elhatározta, hogy a közszolgálati szféra dolgozói számára összefoglalja a 
szükséges kommunikációs és retorikai tudnivalókat, nos, akkor mindenképpen dicsérni 
lehetne szándékát, s a megvalósítás hiányosságait e szempont figyelembevételével enyhébben 
lehetne megítélni. Ha a szerzőről tudható lenne, hogy inkább a jogi terület szakavatott 
ismerője, mintsem a kommunikációé, akkor könnyebben megbocsáthatnánk neki azokat a 
kommunikációelméleti hibákat, amelyeket szép számmal elkövet. Ám ha még azt is 
megtudnánk, hogy a bemutatandó (tan)tárgyakat(?) – kommunikáció, retorika – oktató tanár 
(is), akkor bizony már kissé szigorúbban, s jogosan számon lehetne kérni azokat az alapvető 
módszertani és szerkesztési hiányosságokat is, amelyeket e kiadvány sajnos felvonultat. 
 Mivel azonban mindezekre konkrétan semmiféle szövegrész nem utal, a recenzens 
kénytelen a borítón található egyetlen jelből következtetni a kiadvány feltételezett 
célközönségére. A Budapesti Gazdasági Főiskola logoját látván ugyanis azt gondolhatjuk, 
hogy a könyv mégiscsak valami tankönyvféle, s a közszolgálatra készülők számára 
nélkülözhetetlen kommunikációs és retorikai tudnivalókat kínálja. A könyv szerkezete, 
tartalma (a fejezetcímek; a szöveg kiemelési megoldásai, pl. a széljegyzetek; a meglehetősen 
sok felsorolás, pontokba szedés, vázlatos szövegszerkesztés; a definíciók gyakorisága) is azt 
sugallja, hogy tankönyvről van szó. Mégis úgy vélem, szükséges lett volna pontosan 
megjelölni a könyv célját. 
 Az előzőekben felvázolt kérdések – amelyekre a válaszokkal tehát adós marad a kiadvány 
–, már sejtetik az ismertetés kritikai hangvételét. Erre alapot adó észrevételeimet 
megpróbálom annak a három szempontnak a mentén összefoglalni, amelyekre a szerző 
esetleges közelebbi tevékenysége kapcsán utaltam. 
 Nézzük elsőként, hogyan tesz eleget a könyv annak a jogosan feltételezett céljának, hogy a 
közszolgálati szféra dolgozói számára összefoglalja a szükséges kommunikációs és retorikai 
tudnivalókat. Semmiféle indoklását nem találjuk annak, hogy miért éppen ezeket a 
tudnivalókat tartja fontosnak a szerző. Vannak persze magától értetődően szükséges 
ismeretek: az, hogy bevezetésképpen tisztázni kívánja a kommunikáció és a retorika néhány 
fogalmi elemét (ez az 1. fejezet címe), természetes. Az, hogy részletesebben mutatja be a 
közszolgálatban kiemelkedően fontos írásműveket (3. fejezet), szintén feltétlenül szükséges és 
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dicséretes. Amivel a 4. és 5. fejezetek foglalkoznak („PR és marketingelemek a közszolgálati 
kommunikációban”, illetve „Tulajdonságok, készségek, képességek, alapértékek, 
viselkedéskultúra a közszolgálatban”), ismét csak kihagyhatatlanok e cél érdekében. 
 A könyv legjobban megírt részeinek éppen a 3., 4. és 5. fejezeteket tartom. Nemcsak 
azért, mert megítélésem szerint az itt közöltek játsszák a legfontosabb szerepet a 
közszolgálatban dolgozók kommunikációs tevékenységében, vagyis ezek fedik le valójában a 
címben jelzett területet, hanem azért is, mert a szerző ismeretei e téren a 
legtiszteletreméltóbbak, legalaposabbak, látszik, hogy e területeken mozog a 
legmagabiztosabban. Érdeklődéssel olvastam a szerző rövid áttekintését a PR és a marketing 
területéről. Az 5. fejezetnek szinte minden szavával, de főleg gondolatával, szellemiségével 
egyet tudok érteni, s nagyon fontosnak tartom, hogy az itt szereplő fogalmakról, alapelvekről, 
alapértékekről, ahol csak lehet, hangsúlyosan szóljunk! Megfelelő szakmai kompetenciával 
szintén csak dicsérni tudom a 3. fejezetet, mind tartalmában, mind kidolgozottságában. Mai 
közszolgálati írásbeliségünket rengeteg kritika éri, s bizony joggal. Ha végigolvassuk e – 
terjedelmében is leghosszabb – fejezetet, akkor átfogó képet kaphatunk nemcsak a 
legelterjedtebb műfajokról, hanem arról is, hogyan kellene ezeket körültekintően, helyesen, 
jól használni. Véleményem szerint kifejezetten hasznos, gyakorlati és jó összefoglalás 
született itt a közszolgálati munkában elterjedt írásbeli műfajok követelményeiről. Kiváló 
példatárat kapunk a 76–79. oldalon a hivatalos stílus ún. divatszavaiból, az e stílust manapság 
olyannyira eluraló, mindenképpen kerülendő nyelvi jellegzetességekből, terjengős 
kifejezésekből, hibákból. Mégpedig egy módszertanilag nagyon dicséretes fogással élve: a 
hibás fordulatok mellett mindjárt megadva a helyes változatot. Kár, hogy efféle illusztrációra 
a könyv más részeiben nem találunk példát, pedig nagyon hasznos volna. 
 Kritikai megjegyzéseim második szempontja, hogy mennyire szakszerű a könyv 
kommunikációelméleti szempontból? Korántsem magától értetődő, hogy a stilisztikának olyan 
területeivel foglalkozik, amelyekre a közszolgálatban dolgozóknak a közvetlen napi 
kommunikációban nincs szükségük. Ilyennek vélem a stilisztikai formákkal, alakzatokkal és 
szóképekkel (2.1.2. fejezet) vagy a korstílusokkal (2.1.5. fejezet) foglalkozó részeket, ha 
mégoly röviden és ebből következően meglehetősen elnagyolt formában teszi is ezt a szerző, 
mint itt. Sajnálatosan néhány pontatlan, szakmailag kikezdhető megjegyzés is becsúszott a 
szövegbe. 
 Nagyon jó volna, ha a szóképeket és alakzatokat ilyen egyszerűen lehetne tanítani, mint 
ahogyan itt történik. Az olyan mennyiségű és minőségű tudományos igényű 
megközelítéseknek, mint például csupán a Világirodalmi Lexikon ’szókép’ vagy ’alakzat’ 
címszavainak ilyen kivonatolása, ami itt történik, nemcsak hogy szükségszerűen túl 
leegyszerűsítő, de értelmetlen és funkciótlan is. Ha viszont mindenképpen ragaszkodik a 
szerző az ilyen rövid ismertetéshez, akkor azt legalább néhány nagyon beszédes példán 
keresztül kellene megtennie. 
 Ugyancsak veszélyes a korstílusok ilyen tömör összefoglalásába kezdeni, amilyet a 47–
50. oldalakon találunk. A szerző bele is esik a legtipikusabb hibába, ami ilyenkor elő szokott 
fordulni: összemossa a korstílusokat (pl. barokk, romantika stb.) a stílusirányzatokkal 
(impresszionizmus, futurizmus stb.). Ez még érettségi szinten is égbekiáltó „bűn”. Mint 
ahogyan az az indoklás is elég „szerény”, amivel megokolja a felsorolást: „Áttekintésük, 
tanulmányozásuk az esztétikai élmény mellett azzal a haszonnal is jár, hogy a múlt gazdag 
eszköztárából célszerűen válogatva saját stílusunkat is színesíthetjük.” (Kiemelés az 
eredetiben.) 
 Külön előadói stílusról, legalábbis úgy, ahogyan ezt a szerző az 51. oldal alján teszi, nem 
szokás beszélni. Az előadói stílus a szónoki vagy retorikai stílusréteg szinonimája, s azon 
jellegzetességek alapján, amelyek itt állnak, nem sorolhatjuk külön stílusrétegbe a szövegeket: 
ezek mindegyike igaz a szónoki szövegekre is. Természetesen szép számmal léteznek 
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átmenetek az egyes stílusrétegek között, de nem adhatunk mindegyiknek külön nevet, mint itt 
történt. Ugyancsak az ezzel kapcsolatos fogalmi zavarra példa a 74. oldalon megjelenő 
„rétegstílus” kifejezés, amely a szerző „szótárának” sajátos eleme, s valószínűleg a 
stílusréteget jelenti. 
 Szintén szükségtelennek gondolom a 2.2.2. „Stílusvizsgálat, stíluselemzés” c. fejezetben 
írtakat is. Azok az indokok, amelyeket a szerző a 54. oldalon fölsorol, nem elégségesek, hogy 
a könyv célközönsége, a közszolgálatban tevékenykedő gyakorlati nyelvhasználók belássák, 
miért kellene ismerniük – akár csak felsorolásszerűen is – az egyes stílusvizsgálati 
módszereket. Az irányzatok képviselőinek név szerinti említése ugyanezért teljesen 
indifferens. Az olvasó egy-egy névvel önmagában nem sokat tud kezdeni, arra, hogy ez 
alapján részletesebben utánanézzen az adott elméleteknek, nem sok esély van. Ha mégis ezt 
akarja célozni a felsorolás, akkor érdemes lenne az irodalomjegyzékben a pontos hozzáférési 
helyeket is megadni. Ha viszont a stíluselemzési módszerek bemutatásával valóban valami 
gyakorlati célja volna a szerzőnek, akkor erről már itt, a fejezet elején kellene beszélnie, s 
nem a fejezet utolsó két mondatában, elrejtve. Különben mi értelme van a szöveggyűjtemény 
egyébként sok szempontból valóban értékes példaanyagának? A könyvben ugyanis ezen kívül 
mindössze egy helyen van utalás a szöveggyűjtemény létére, és arra, hogy azt mire kellene 
használni: a 31. oldal tetején egy zárójeles megjegyzésben. 
 Valószínűleg csak elírás a 11. oldalon, az 5. bekezdésben a következő mondat: „A kód 
lehet a nyelv (verbális kommunikáció) és a már említett verbális eszközök (gesztus, mimika, 
hanghordozás stb.).” Természetesen ez utóbbiak nem verbális eszközök. Apró, de azért 
lényeges pontatlanság, hogy a 79. oldalon, a 3.1.4.4. pont néhány, a szórenddel kapcsolatos 
kérdést ígér, ehhez képest a 4. megjegyzésnek semmi köze a szórendhez: az alany és az 
állítmány egyeztetése ugyanis szintaktikai kérdés. Ugyanilyen típusú elírás a 101. oldal első 
sorában lévő mondatban az „állítmány” szó, amely helyesen „alany” kellene hogy legyen.  
 Végül néhány módszertani, szerkesztésbeli megjegyzés. Már kifogásoltam, hogy a 
szöveggyűjtemény eléggé érthetetlenül minden megokoltság, a rá való kiemelt utalás nélkül, 
szervesen nem illeszkedve szerepel a kötetben. Hasznosabb lehetne, ha a szemelvényekkel 
kapcsolatos gyakorlatok, feladatok, kérdések ösztönöznék az olvasót arra, hogy dolgozzon is 
velük. Így még az sem biztos, hogy elolvassa őket. Ha történetesen nem kelti fel a 
kíváncsiságát a stílusvizsgálati módszereket és elemzési irányzatokat bemutató fejezet, s ezért 
elkerüli a figyelmét az 54. oldalon eldugott két utolsó sor, hogy mire is volna jó a 
szöveggyűjtemény, akkor bizony fölöslegesen fáradt a szerző a válogatással. 
 Az a hivatkozási mód, amelyet a könyv 76. oldalának második bekezdésében találunk, 
kissé nehézkes. Zárójeles megjegyzésben küldi a szerző az olvasót az irodalomjegyzékhez, 
ÁSZ néven egy oktatási segédanyagra utalván. Az irodalomjegyzékben persze nem ilyen 
kiemeléssel és megjelöléssel bukkanunk rá a hivatkozott tételre, az ÁSZ rövidítés csak 
zárójelben szerepel – szerencsénkre már másodikként a sorban, így nem kell 
végigböngésznünk az egész irodalomjegyzéket. Ennél sokkal pontosabb és egyszerűbb, 
gyorsabb hivatkozás várható el ezen a (tankönyvi?) szinten. Azt pedig már csak halkan 
jegyzem meg, hogy az irodalomjegyzék láthatóan ábécérendes felsorolásába hiba csúszott… 
A Módszertani útmutató… kezdetű tétel bizony meg kell hogy előzze a Montágh Imre 
kezdetűt. Lásd a Helyesírási Szabályzat 14. d) pontját. A külföldi szerzők nevét pedig 
általában fordított sorrendben, azaz a vezetéknevüket előre írva szokás ábécérendbe sorolni, 
ily módon Pease, Allan neve Szabó István elé kerülne szabályosan. Zavaró az ötödik tételként 
szereplő cím pontatlansága. A mű címe helyesen: Mai magyar nyelvi gyakorlatok III. Szintén 
az irodalomjegyzék hiányossága, hogy rejtve hagyja egy az 5.1. fejezet elején a szerző által 
pedig külön is kiemelt szakértő, Király József nevét. Magában a szövegben semmiféle 
konkrét utalás nincs az említett szakértő műveire, s az irodalomjegyzékben is nehéz rálelni a 
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Dudás–Király szerzőpáros egyikeként, egyetlen tételben. Az irodalomjegyzékről szakmailag, 
tartalmilag még csak annyit: feltétlenül szűkösnek is találom. 
  Nem állhatom meg, hogy ne tegyem szóvá azt a néhány helyesírási hibát, amit 
felfedeztem. Egy a 141. oldalról: A sajtókapcsolattartás formái, módszerei. Helyesen: A 
sajtókapcsolat-tartás formái, módszerei vagy A sajtóval való kapcsolattartás formái, 
módszerei. Illetve egy másik a 176. oldalról: A pártpolitika – semlegesség elve. Helyesen: A 
pártpolitika-semlegesség elve vagy A pártpolitikai semlegesség elve. Bizonyára csak a 
nyomda ördögének műve az 55. oldalon Leo Spitzer nevének elírása. 
 Helyenként pontatlanok a szövegen belüli utalások is. Az 56. oldalon ezt olvashatjuk: 
„2.2.2.5. Az információ (kommunikáció) elméleti módszer A módszer lényege, hogy az 
alkotást kódolt kommunikációs üzenetként elemzi. Ezt a módszert alkalmazzuk »az írásos 
kommunikáció néhány formája a közszolgálatban« című fejezetben. A megközelítés 
sajátossága, eredményei ott ismerhetők meg.” Tekintsünk most el a fejezetcímben lévő 
helyesírási hibától, s nézzük a tartalmat. Hogy a később következő fejezet címe nem azonos a 
fentivel, ami ez: „Kiemelendően fontos »írásművek« a közszolgálatban”, az lektori, 
szerkesztői gondatlanság eredménye. De az már a szerző hibája, hogy egyáltalán nem derül 
ki, hogy az információelméleti módszer alkalmazása, sajátossága és eredményei miképpen 
jelennek meg e fejezetben, hiába tett rá ígéretet a fent idézett mondatban. Ily módon maga a 
módszer lényege is teljesen homályban marad. 
 Összességében tehát dr. Vass György könyvéről meglehetősen ambivalens a véleményem. 
Maga az ötlet jó, a mű iránti igény valóságos, mindenképpen hiánypótlóként értékelendő a 
kommunikációs szakirodalmi kínálatban. Ám a kivitelezés helyenként pontatlanságra, 
figyelmetlenségre, szakmai hiányosságokra hívja fel a figyelmet, amelyeket egy esetleges 
javított kiadásban feltétlenül pótolandónak tartok. Addig is a magam részéről a könyv jól 
sikerült fejezeteit használom, és a közszolgálat bizonyos területeire készülő 
rendőrhallgatóimat is a használatára buzdítom. 
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