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Szakmai és szociális kompetencia –

kulturált beszéd

Az utóbbi években – elsősorban a nyugati típusú társadalmakban –
nagy változások mentek végbe az egyes szakmák által megkövetelt

kompetenciák tekintetében. A hagyományos nagyipar és a
mezőgazdasági nagyüzemek átalakulásával egyre kevesebben

vannak akik munkaidejükben szinte kizárólag megmunkálandó
munkadarabokkal vagy termények előállításával foglalkoznak. 

A kisebb termelői egységben dolgozóktól mindinkább a szociális és
kommunikációs képességek mozgósítását kívánják meg. 

Ezzel összefüggésben felértékelõdnek

az egyes szakmákhoz kapcsolódó

szociális kompetenciák, egyre több

értelmiségi és szolgáltató jellegû szakma

kommunikációigénye válik nyilvánvalóvá.

Érdemes végiggondolni ezt a helyzetet a

közoktatás szempontjából.  Vannak szak-

mák, melyek esetében a jó kommunikáci-

ós készség – legalább igényként – mindig

is hozzátartozott a pályaalkalmassághoz.

A jogász végzettséghez kötött professziók

gyakorlóinak, elsõsorban az ügyészeknek

és az ügyvédeknek mindig is ismerniük

kellett a verbális bizonyítás, a cáfolás, az

elokvens érvelés technikáját. Azt sem vi-

tatja senki, hogy a pedagógusok kultúra-

közvetítõ szerepüknek csak magas fokú

kommunikációs hatékonysággal képesek

jól megfelelni. Még érvényesebb ez a pe-

dagógus szocializáló és perszonalizáló

szerepeire. 

Más szakmák kommunikáció-igényes-

sége nem látszik ennyire nyilvánvalónak.

A menedzserek pályaalkalmasságát elsõ-



sorban szervezésre, vezetésre és döntésre

vonatkozó tudásuk és képességeik alapján

szokták megítélni. A kommunikációs kész-

ségek ezekhez képest másodrendûnek tûn-

nek. Az újabb kutatások árnyalják ezt a ké-

pet. Idõmérleg-vizsgálatok mutatják, hogy

a menedzserek munkaidejük 75 százalékát

verbális tevékenységre fordítják. (Boden,

1994) A kereskedelemben és az üzleti élet-

ben a sikeres kommunikáció a gazdasági

siker alapfeltétele lehet. Ennek a konszen-

zusnak a jegyében

bõvül a „hogyan le-

gyünk sikeresek” tí-

pusú tanácsadó

könyvek kínálata is.

Ezek a könyvek a si-

keres bemutatkozás,

tárgyalás, meggyõzés

technikájának ismer-

tetését ígérik. A sike-

res kommunikáció

persze sokkal többet

jelent, mint azt, hogy

értjük – vagy érteni

véljük – egymás sza-

vát. Ha a miénktõl el-

térõ kommunikációs

kultúrából származó

emberekkel kell be-

szélnünk, tárgyal-

nunk, csõdöt mond-

hatnak saját körünk-

ben sikeresnek szá-

mító kommunikációs

technikáink is. Ennek

a felismerésnek a je-

gyében költenek

nagy cégek jelentõs

összegeket üzletkö-

tõik transzkulturális tréningjeire. (Janich –
Neundorff, 2002)

A Magyarországon mûködõ cégek zöme

egyelõre nem tulajdonít különösebb fon-

tosságot munkatársai kommunikációs ké-

pességeinek. A HVG – találomra kiválasz-

tott – 2002. november 30-i számában a

külföldi és vegyesvállalatok által feladott

álláshirdetések közül csak 12 kívánt meg

jövendõ – például menedzserigazgató, üz-

letkötõ, orvoslátogató munkakörben fog-

lalkoztatandó – munkavállalójától jó vagy

kiváló kommunikációs képességet (excel-

lent verbal and written communication

skills), 49 hirdetésben errõl szó sem esett.

A magyar cégek által feladott hirdetések-

ben ez az arány 6:18.

Az orvosi szakma nem tartozik a hagyo-

mányosan kommunikációigényesnek szá-

mítók közé. Elsõsorban diagnosztizáló és

terápiás tevékenységeket foglal magába.

Az orvos diagnosztikai tevékenységét a

modern technika

egyre hatékonyab-

ban segíti. A kis tele-

pülések orvosi ren-

delõit, illetve a men-

tõautókat jól fel-

szerelt kórházakkal 

összekötõ kapcsolat

lehetõvé teszi a la-

boratóriumi leletek

villámgyors értéke-

lését, s ezzel a bete-

gek megbízható di-

agnosztizálását. A

terápia elfogadása és

elfogadtatása a be-

teggel azonban vál-

tozatlanul az orvos

és az õ munkáját se-

gítõ személyzet sze-

mélyes hatásától (is)

függ. Ennek a tény-

nek a kommunikáci-

ós képességekkel

való összefüggését

Magyarországon ed-

dig még kevéssé is-

merték fel.

Amerikában és

Nyugat-Európában az utóbbi években az

alkalmazott nyelvészeti kutatók egy részé-

nek érdeklõdése a munkahelyi kommuni-

káció felé fordult. Ezen belül számos kuta-

tás foglalkozott az egészségügyi dolgozók-

kal, s fontos összefüggéseket mutattak ki

kommunikációjuk minõsége és szakmai

megítélésük között. Carter és munkatársa-

inak vizsgálata például azt bizonyítja, hogy

ha a páciensek követik az orvos utasításait,

ez jó elõjel a gyógyulás szempontjából. A
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Némi cinizmussal fogalmazva:
olcsóbb a prevenció, mint a gyó-
gyítás. Ennek a felismerésnek a
jegyében egyre több intézmény
vállalkozik arra, hogy tanács-
adással segítse elő a speciális

szaktudás elterjedését a minden-
napi gyakorlatban. A genetikai,
AIDS- és drogtanácsadók olyan
szakembereket alkalmaznak,

akik a speciális szaktudáson kí-
vül jó kommunikátorok, kedves,
bizalomgerjesztő, meggyőző sze-

mélyiségek. Még az is megkockáz-
tatható, hogy a tanácsadó szolgá-
latokban működő szakemberek-
nek nem kell feltétlenül a legma-
gasabb szintű orvosi tudás birto-
kában lenniük – lévén ők a lai-

kusok és a speciális tudással ren-
delkező szakemberek közti kap-
csolat létrehozásáért felelősek –,
hiszen diagnózis felállítására és
terápiára úgyis továbbküldik a

hozzájuk fordulókat.



gyógyulás érdekében létrejövõ együttmû-

ködés az orvos szupportív beszédstratégiá-

jának alapján kialakuló bizalom révén le-

hetséges. A kutatások szerint az, ahogyan a

laikus páciensek orvosaikat megítélik,

nagy mértékben az orvos kommunikációjá-

tól függ. Beckan kutatásai azt bizonyítják,

hogy a páciensek panaszainak 90 százaléka

az orvos beszédstílusára vonatkozott. (Idé-

zi Tannen, 1999. 329.) Különbségeket ta-

láltak a szakma nõi és férfi képviselõinek

kommunikációs stílusa és ezzel összefüggõ

társadalmi megítélésük között. Linn és

munkatársainak vizsgálatai azt mutatják,

hogy a páciensek elégedettebbek a nõi bel-

gyógyászokkal, mint a férfiakkal. Holder
szerint a páciensek ritkábban tesznek pa-

naszt orvosnõkre, mint férfi orvosokra. Ezt

a tényt összefüggésbe hozzák a nõk között

gyakoribb együttérzõ, támogató társalgási

stílussal. (Idézi West, 1998. 350.) 

A nyugati világra jellemzõ, hogy az

egészségügyi szakmák körén belül és

azokhoz lazábban kapcsolódva egyre több

tanácsadó szolgálat jön létre. Ezek a Gid-
dens, Luhmann és mások által a „kockázat

társadalmá”-nak nevezett közösségek –

részben civil kezdeményezés, részben ál-

lami iniciatíva alapján létrejött – segítõ és

önsegítõ csoportjai. A kockázat az ember

által alakított természeti és társadalmi kör-

nyezet elkerülhetetlen velejárója. A kör-

nyezetszennyezés, a társadalmi mobilitás

napjainkra olyan veszélyforrásokká vál-

tak, amelyekkel az egyén csak megfelelõ

ismeretek birtokában veheti fel a küzdel-

met. Ezek a veszélyek a társadalomra,

azon belül az egészségügyi hálózatra, tár-

sadalombiztosításra óriási financiális ter-

het rónak. Némi cinizmussal fogalmazva:

olcsóbb a prevenció, mint a gyógyítás. En-

nek a felismerésnek a jegyében egyre több

intézmény vállalkozik arra, hogy tanács-

adással segítse elõ a speciális szaktudás el-

terjedését a mindennapi gyakorlatban. A

genetikai, AIDS- és drogtanácsadók olyan

szakembereket alkalmaznak, akik a speci-

ális szaktudáson kívül jó kommunikáto-

rok, kedves, bizalomgerjesztõ, meggyõzõ

személyiségek. Még az is megkockáztat-

ható, hogy a tanácsadó szolgálatokban

mûködõ szakembereknek nem kell feltét-

lenül a legmagasabb szintû orvosi tudás

birtokában lenniük – lévén õk a laikusok

és a speciális tudással rendelkezõ szakem-

berek közti kapcsolat létrehozásáért felelõ-

sek –, hiszen diagnózis felállítására és te-

rápiára úgyis továbbküldik a hozzájuk for-

dulókat. Kapcsolatlétrehozó szerepükbõl

következõleg sokkal fontosabb munkájuk

sikeressége szempontjából, hogy meg-

nyerjék a hozzájuk fordulók bizalmát, erõ-

sítsék az orvosi segítségbe vetett hitet,

vagyis jól kommunikáljanak. (Candlin –
Candlin, 2002. 128.)

Új, kommunikációigényes szakmák

Az utóbbi idõben egyre-másra jönnek

létre azok az új professziók – elsõsorban

a média és az arculatalkotás területén –,

melyeknek képviselõi munkaidejük jó ré-

szében kommunikációs feladatokat olda-

nak meg. Munkájuk minõségét elsõsor-

ban azon mérik le, mennyire jól képesek

alkalmazkodni a nyelvi piachoz (linguis-

tic market). Ezeknek a professzióknak a

gyakorlóit Sankoff a nyelv technikusai-

nak (technicians of language) nevezi.

(Eckert, 1998. 67.)

Az utóbbi idõben a globalizáció követ-

keztében egyre több olyan munkahely jött

létre, amely a munkavállalótól minimális

speciális szaktudást, viszont kiemelkedõ

kommunikációs képességeket kíván meg.

Ezeken a szolgáltató szférában létesülõ

munkahelyeken a munkavállaló csak tele-

fonon érintkezik a szolgáltatást igénybe

vevõ ügyféllel. Feladata információ kéré-

se (például közvéleménykutatás) vagy an-

nak átadása (ügyfélszolgálat). Ezek a

munkahelyek nem kívánnak meg a mun-

kavállalótól speciális szakismereteket,

csak annyit, amennyit egy rövid betanítá-

si idõ alatt el tud sajátítani. Ahhoz, hogy a

munkavállaló jól végezze munkáját, elfo-

gadtassa magát, netán megnyerjen, meg-

gyõzzön másokat, csak hangja áll rendel-

kezésére. A nyugati típusú társadalmak-

ban egyre nõ az efféle munkahelyek szá-

ma. A szolgáltató vállalat számára azért

elõnyösek, mert a szolgáltatás nagyon ha-
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tékonnyá és így olcsóvá tehetõ általuk.

Egy munkavállaló sokkal több ügyféllel

tud sikeres kommunikációt folytatni tele-

fonon, mint személyesen. Az automatikus

hívásirányítás lehetõvé teszi, hogy a tele-

fonhívást ahhoz az operátorhoz kapcsol-

ják, aki abban a pillanatban éppen nem

beszél. Így lehetõvé válik a munkavállaló

munkaidejének maximális kihasználása.

A munkavállaló számára azért lehetnek

vonzóak az ilyen munkahelyek, mert ma-

gas munkanélküliségi rátával sújtott terü-

leteken is telepíthetõk. A telefonos mun-

kakörök betöltõi elsõsorban nõk. Ez a nõk

egyre erõsebb munkapiaci jelenlétével

magyarázható. Míg 1960-ban az amerikai

nõk 30 százaléka volt munkavállaló,

1990-ban majdnem 60 százaléka. 1990-

ben a fejlett ipari társadalmakban a mun-

kavállalók majdnem a fele nõ volt. Elsõ-

sorban a technikai és a szolgáltató szférá-

ban dolgoznak, többségük teljes munka-

idõben. (Sennett, 1999. 72.)

A munkáltatók a munka racionalizálása

érdekében igyekeznek a beszélgetések me-

netét sztenderdizálni. Ezt a munkavállalók

számára elõírt forgatókönyvekkel érik el,

melyek költségkímélés céljából optimali-

zálják a beszélgetéseket. Írásának címében

Cameron már a nyelv áruvá válásáról be-

szél a globalizált szolgáltatóiparban. A te-

lefonos beszélgetésekre vonatkozó elõírá-

sok, „...a munkavállalókkal szemben tá-

masztott új követelmények a gyakorlatban

a nyelvi viselkedés ellenõrzésének új

(vagy legalábbis újonnan felerõsödött)

formáit teszik lehetõvé, és így a nyelv-

használati önállóság, függetlenség csökke-

néséhez vezetnek”. (Cameron, 2001. 213.)

Ezek a forgatókönyvek a lexikai elemek

elõírásán (megszólítás stb.) kívül a be-

szédhangra vonatkozó utasításokat is tar-

talmaznak, például elõírják, hogy a mun-

kavállaló mosolyogjon, beszédét bizonyos

hangmagasság, hangerõ és tempó jelle-

mezze. (Cameron, 2001. 224.) 

A telefon mellett ülõ munkavállalónak

nyugalmat, magabiztosságot, okosságot,

összefoglalva: kompetenciát kell sugá-

roznia pusztán hangja, beszédmódja se-

gítségével.

A kommunikációs képességek 

összetevõi

Az emberi beszédhang
A verbális kommunikáció alapanyaga

az emberi beszédhang. A beszédhang elõ-

állításában szerepet játszó szervek mûkö-

désében, ennél fogva a beszéd akuszti-

kumában is nagy egyéni különbségek fi-

gyelhetõk meg. A különbségek fonetikai

mérõeszközökkel jól kimutathatók, de a

mindennapi megfigyelés számára is érzé-

kelhetõk. Ha megkérdezünk embereket,

hogy milyennek tartanak bizonyos be-

szédhangokat, a megkérdezettek szinesz-

téziás vagy metaforikus jelzõk segítségé-

vel érzékeltetik benyomásaikat. Beszél-

nek például éles, kemény, bársonyos,

lágy, meleg, hideg, rideg hangról. Ezek a

jelzõk azt a mindennapi tapasztalatot erõ-

sítik meg, hogy a beszédhang akkor is

emocionális reakciót vált ki a hallgatóból,

ha az nem látja a beszélõt. A hangjáték-

színész karakterformáláshoz éppen a saját

beszédhangjában rejlõ lehetõségeket ak-

názza ki, illetve alakítja úgy, hogy a meg-

formálandó szereplõt idézze hallgatói elé.

A színész által megjelenített karakterrõl a

hang alapján a hallgatók egymással jól

harmonizáló benyomásokat fogalmaznak

meg. (Fónagy, 1995)

A beszéd paramétereinek és a beszélõ

személy bizonyos tulajdonságainak össze-

függéseivel eddig viszonylag kisszámú

vizsgálat foglalkozott. Még kevesebb azon

kutatások száma, amelyek arra vonatkoz-

nak, hogy milyen beszédparaméterek alap-

ján milyen személyiségvonásokat tulajdo-

nítanak a hallgatók a nem látható, csak

hallható beszélõnek. 

E viszonylag kis számú kutatás egy ré-

sze azt vizsgálja, hogy a hallgatók hogyan

képzelik el a nem látható beszélõt. Annak

biológiai jellemzõire, életkorára és testal-

katára vonatkozó kérdésekre adott vála-

szokból az derül ki, hogy a hallgatók a

hangból viszonylag megbízhatóan tudnak

következtetni a beszélõ életkorára. (Go-
csál, 1998) Kevésbé megbízhatóak az ille-

tõ testmagasságára és testtömegére vonat-

kozó becslések. (Gósy, 2001)
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Más kutatások a beszéd bizonyos jellem-

zõi – például gyorsasága – és a beszélõ va-

lós személyiségjegyei között próbáltak meg

összefüggéseket megállapítani. A beszéd-

tempónak és a személyiségjegyeknek az 

összefüggését bizonyította Feldstein és

Sloan vizsgálata. Azok a kísérleti szemé-

lyek, akik az Eysenck Personality Invento-

ry alapján extrovertáltaknak minõsültek,

gyorsabban beszéltek, mint akik introver-

táltaknak. (Idézi Langenmayr, 1997. 269.)

Más kutatások nem a beszélõ valódi tu-

lajdonságai és beszéde közti összefüggést

vizsgálták, hanem azt, hogy a hallgatók

milyen jegyeket tulajdonítanak a beszélõ-

nek, függetlenül attól, hogy ez mennyire

fedi a valóságot.

Magyar beszélõk körében folytatott

vizsgálatában Gósy összefüggést mutatott

ki a beszédhang alapmagassága és a felté-

telezett életkor, illetve testalkat között.

„Anyagunk alapján kimondható, hogy a

nõknél a magasabb alaphangmagasság a

fiatalabb életkorral, illetõleg a sovány

vagy normál testalkattal mutat szoros ösz-

szefüggést.” (Gósy, 2001. 484.) A férfiak-

nál a mélyebb alaphangmagasság alapján

fiatalabb életkorra következtetnek a meg-

kérdezettek. (Gósy, 2001. 485.)

Más vizsgálatok a beszédtempó és a be-

szélõ személynek tulajdonított jegyek 

összefüggéseire vonatkoznak. Egy 1976-

os, angol nyelvû beszélõkkel folytatott

vizsgálat eredményei szerint a kísérleti

személyek a gyorsabb beszédtempót és a

tiszta hangképzést a fiatalabb életkorra

jellemzõbbnek gondolták. (Hartman –
Danhauertõl idézi Gósy, 2001. 485.) Is-

meretes Buller és Aune 1992-es vizsgála-

ta, amelynek során a kísérleti személyek-

nek arra kellett választ adniuk, rokonszen-

ves-e számukra a csak hangja alapján

megismert beszélõ. Ebben a vizsgálatban

263 kísérleti személlyel hallgattattak meg

kilenc (mesterségesen) különbözõ sebes-

ségûvé alakított beszédmintát. Megvizs-

gálták maguknak a választ adó szemé-

lyeknek a beszédtempóját is. Az ered-

mény: a kísérletben megkérdezett szemé-

lyek a saját beszédtempójukhoz hasonló

tempóban beszélõket találták rokonszen-

vesnek. Más kérdésre válaszolva ugyan-

ezek a kísérleti személyek a gyorsabban

beszélõket hitelesebbnek, kompetensebb-

nek vélték, mint a lassabban beszélõket.

(Idézi Langenmayr, 1997. 270.)

Gocsál Ákossal közösen végzett 2002-

es kísérletünk arról gyõzött meg bennün-

ket, hogy a fiatal egyetemista lányokkal

készített hangfelvételeket meghallgató

egyetemista fiúk meglehetõsen plasztikus

képet alkotnak a beszélõ személyrõl. A

sztenderd szöveget elmondó hang alapján

különféle személyiségjegyeket tulajdoní-

tanak a beszélõ személynek. Ezek részben

a szakmai kompetenciához tartozó tulaj-

donságok, mint okosság, nyugalom, meg-

bízhatóság, részben az adott személy felté-

telezett külsejét írják le: csinos, szexis. A

beszélõk alaphangmagassága markánsan

befolyásolta a róluk alkotott képet: a mé-

lyebb alaphangon megszólalókat okosabb-

nak, megbízhatóbbnak, kompetensebbnek

vélték, mint a magasabb alaphangon be-

szélõket. A lassabb beszédtempót – a kül-

földi vizsgálatok tapasztalataival ellentét-

ben – szintén a beszélõ kompetenciájának

jeleként értékelték a megkérdezettek.

(Gocsál – Huszár, 2003) 

Mind a szakirodalomban feltárt össze-

függések, mind saját kutatásunk azt látszik

bizonyítani, hogy a kommunikációs ké-

pesség kulcsa a helyes hangképzésben, az

alaphang megtalálásában és a megfelelõ

beszédtempóban van. A szocializáció so-

rán éppen ezek a beszédsajátosságok ala-

kulnak ki a leghamarabb, és ezeknek a hi-

bái korrigálhatók késõbb a legnehezebben. 

Kommunikációs képességek
A beszédhangra ráépülõ legfontosabb

kommunikációs képességek:

– a közvetlen kommunikációs kapcsolat

kialakítása a beszédpartnerrel (a partner-

hez, a helyzethez illõ megszólítás, a meg-

felelõ regiszter alkalmazása);

– a partner(ek) tiszteletét, a velük való

empátiát tükrözõ beszédmód.

Mindezek tudatos mintakövetés alapján

alakulnak ki.

Az alapvetõ kommunikációs stratégiák

már a gyermekkorban, az elsõ szocializá-
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ciós környezetben kiformálódnak. Az is-

kolai és szociális környezet (kortárscso-

port, munkahely) hatására ezek lényege-

sen átalakul(hat)nak. A kommunikációs

készségek változtatása – mivel tudatosab-

bak, illetve azzá tehetõk – könnyebb, mint

az akusztikum alakítása. A pozitív és nega-

tív udvariasság (Brown – Levinson, 1987)

fogásai elsajátíthatók akár felnõttkorban

is. Ez persze relatív „könnyebbséget” je-

lent csak, hiszen a kommunikációs szoká-

sok általában az emberi viselkedés tuda-

tosság által kevésbé kontrollált, megcson-

tosodott részéhez tartoznak. Az emberek

egy része meglehetõsen érzéketlen a tekin-

tetben, hogyan hatnak kommunikációs

szokásai másokra, hogyan „értelmezik”

azokat mások, nemritkán a kommunikáló

szándékai ellenére is. Ez a relatív érzéket-

lenség ad jól fizetõ munkát azoknak a

kommunikációs szakembereknek, akik po-

litikusok és más közéleti szereplõk arcu-

latalakításáért felelõsek. A hatékony kom-

munikáció késõi tudatos alakítása persze

azzal a veszéllyel járhat, hogy az újonnan

elsajátított készségek csikorogva illesz-

kednek a viselkedés egészéhez. Legrosz-

szabb esetben a személy hiteltelennek,

õszintétlennek hat.

Hogyan segíti a közoktatás a 

kommunikációs képességek fejlõdését?

A munkaerõpiac tehát egyre fokozódó

mértékben képes felvenni jó kommuniká-

ciós és – ezzel összefüggésben – jó szoci-

ális képességû munkavállalókat. Ezek a

képességek pedig gyermek- és fiatalkor-

ban fejleszthetõk a legkönnyebben. A köz-

oktatás szerepe kulcsfontosságú a fejlesz-

tésben. Kérdés, mennyire felkészült ennek

a feladatnak a megoldására. Tekintsük át a

jelenlegi helyzetet. 

A beszédhang alakítása
Az iskolába lépéskor kommunikációs

készségek fejleszthetõsége tekintetében is

nyilvánvaló elõnnyel indulnak azok, akik-

nek beszédértése megfelelõ, hangképzése

pedig a magyar normáknak megfelelõen

alakult ki. Az utóbbi idõben örvendetesen

bõvült azon intézményi formák köre, ame-

lyek a – beszédprodukcióra is negatívan ha-

tó – halláskárosodás létének és mértékének

idejében való felismerését lehetõvé teszik.

A Gósy Mária által kidolgozott GMP-diag-

nosztika emellett a beszédészlelés speciális

zavarainak feltárását is szolgálja. (Gósy,

1995) A beszédhibák: dadogás, hadarás,

leppegés stb. felismerése szerencsés eset-

ben már az óvodában megtörténik. A be-

szédfejlõdési hátrány feltárására ma már

magyar nyelvû beszélõkre alkalmazott,

korszerû tesztbattéria (PPL) áll rendelke-

zésre. (Pléh – Palotás – Lõrik, 2002) 

A diagnosztikai és korrekciós lehetõsé-

gek relatív bõvülése ellenére sem lehetünk

elégedettek a jelenlegi helyzettel. A kor-

rekció végrehajtását megnehezíti az a tény,

hogy a vidéki régiókban kevés logopédus

mûködik. Fõleg a kis településeken élõk

kevésbé képesek élni e hálózat adta lehetõ-

ségekkel. 

A közoktatás fõbb dokumentumaiból az

a feltételezés tûnik ki, hogy az iskolába

kerülõ kisgyermekek beszédprodukciója

koruknak megfelelõ, nem problematikus.

Benyomásom szerint a központi tantervek

ebbõl a valóságosnál rózsásabb helyzetbõl

indulnak ki. A Kerettanterv az alapfokú

oktatás elsõ négy évfolyamára azt fogal-

mazza meg célként, hogy „elindítsa a kis-

gyermeket a tudatos nyelvhasználat képes-

ségének kialakulása felé”. (Alapfokú ne-

velés oktatás kerettantervei 23.) Az elsõ

évfolyam témakörei között sorolja fel a

helyes beszédlégzés és a beszédhangok

tiszta artikulációjának kialakítását. (Uo.

26.) A második évfolyam fõ témái között a

hangkapcsolatok helyes ejtését, valamint

az olvasási készség kialakítása kapcsán a

helyes hangsúlyozást és hanglejtést, a szü-

nettartást és a ritmust. (Uo. 28–9.) A har-

madik évfolyamon a mondatfajták jelenté-

se és a mondatfonetikai eszközök között

fennálló összefüggések tudatos alkalmazá-

sa az elsajátítandó cél, illetve a szavak és a

nem verbális eszközök szerepének megfe-

lelõ használata különféle kommunikációs

helyzetben. (Uo. 31.) A negyedik évfolya-

mon a szövegfonetikai eszközök állnak a

figyelem középpontjában. (Uo. 35.) Mind-
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ez azt implikálja, hogy a 7–8 éves korosz-

tály az írás-olvasás megtanulásával egyi-

dejûleg könnyedén birtokába jut a helyes

hangképzésnek, a 10 éves korosztály pe-

dig már a szövegfonetikai eszközök helyes

kezelésének is. A Kerettanterv nem foglal

állást a köznyelvi és tájnyelvi norma kér-

désében, pontosabban nem vesz tudomást

arról a tényrõl, hogy az iskolába kerülõk jó

része nem a magyar köznyelvi norma sze-

rint beszél, hanem családi szocializációja

következtében más, regionális, illetve

szubsztandard normát követ.

Az alternatív programok nem mindegyi-

ke látja ennyire problémátlannak a helyze-

tet. A beszédejtés és a rá épülõ kommuni-

kációs képességek fejlesztését legvégig-

gondoltabb és legkidolgozottabb módon a

hazánkban legszélesebb körben ható peda-

gógiai program, a Nyelvi, irodalmi 

és kommunikációs

(NYIK) kísérlet,

majd késõbb az 

Értékközvetítõ és 

Képességfejlesztõ

(ÉKP) program állí-

totta középpontjába.

A NYIK kezdettõl

fogva a helyes hang-

képzést állította a

fejlesztés fókuszába.

A helyesejtési kísér-

let 1971 szeptemberében az egri kiejtési

konferencia hatására kezdõdött meg a Ka-

posvári Tanítóképzõ Intézet gyakorló isko-

lájában. „A beszédmûvelés ismeret- és

gyakorlatrendszerét az olvasástanulás fo-

lyamatába illesztették (...) alapvetõen há-

rom képességcsoport fejlesztését tûzték ki

célul: a beszédhallás (a hallási diszkrimi-

nációs képesség), a helyesejtés és az ön-

korrekciós képesség fejlesztését.” (Zsol-
nai, 2002. 39.) A gyakorlat azt bizonyítot-

ta, „...a helyesejtés terén elérhetõ, hogy a

tanulók már negyedik osztály végére a

köznyelvi normához igazodó artikuláció-

val beszéljenek, fejlett beszédhallással

rendelkezzenek, s képesek legyenek az ön-

korrekcióra.” (Zsolnai, 2002. 43.)

Zsolnaiékat a program megindításakor

kritikával illették azért, mert a köznyelvi

norma követését tûzték ki célul. Késõbb

módosították is álláspontjukat és elfoga-

dóbbak lettek a tájnyelvi normák iránt. Az

utóbbi idõk tapasztalatai azonban Zsolnai

korábbi álláspontját látszanak igazolni.

Kutatások igazolják, hogy a magyar nyelv

egyes változatai iránt megnyilvánuló atti-

tûdök jelentõsen különböznek egymástól.

Az egyes szociolektusok vagy dialektusok

normáit követõ beszédmód jelként értel-

mezõdik a beszélõ társadalmi hovatarto-

zására vagy származására vonatkozólag,

így élesen elkülönülnek egymástól a stig-

matizált és a presztízsváltozatok. Az embe-

rek, ha arra kérik õket, ítéljék meg magnó-

felvételek alapján egy ismeretlen személy

beszédét, olyan általános ítéleteket monda-

nak, hogy az illetõ: „szépen”, „kulturál-

tan”, „ízesen” vagy „bunkó módjára” be-

szél. Ez az ösztönös megítélés nem egyedi,

hanem meglehetõsen

tág körben érvényes.

Összefoglalóan azt

mondhatjuk, hogy a

rádiós és a televíziós

adások által is legiti-

mált magyarországi

köznyelvi normához

közel állók beszédét

szebbnek, érthetõbb-

nek, beszélõiket pe-

dig intelligensebb-

nek, szimpatikusabbnak ítéli a hallgatók

többsége. (Fodor – Huszár, 1998) 

Cameron megjegyzi, hogy a telefonos

munkahelyekre jelentkezõk közül azokat

preferálják, akiknek kiejtése a köznyelvi

normához igazodik és nem mutat feltûnõ

tájnyelvi sajátosságokat.

Mindebbõl az következik, hogy – tekin-

tettel a munkavállalók egyre nagyobb mo-

bilitására – a közoktatásnak igenis felada-

ta a köznyelvi ejtési normához közelítõ ej-

tés elsajátíttatása. Így az iskolából kikerü-

lõk egy része nem jutna eleve hátrányos

helyzetbe a kommunikációigényes szak-

mák választása tekintetében.

Az akusztikumra épülõ kommunikációs

készségek fejlesztése tekintetében szintén

óriási feladat várna a közoktatásra, külö-

nösen a nyelvhasználat szempontjából is
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A közoktatás főbb dokumentu-
maiból az a feltételezés tűnik ki,
hogy az iskolába kerülő kisgyer-
mekek beszédprodukciója koruk-
nak megfelelő, nem problemati-
kus. Benyomásom szerint a köz-
ponti tantervek ebből a valósá-
gosnál rózsásabb helyzetből in-

dulnak ki. 



hátrányos helyzetû családokból származó

gyermekek fejlesztésében. Mindenképpen

szükségesnek látszik minél korábban érzé-

kennyé tenni a gyermekeket a kommuni-

kációs helyzetek, az alkalmazott stratégiák

iránt. Meg kell tanítani õket arra, hogy fel-

ismerjék mások stratégiáit és maguk is ké-

pesek legyenek hatékony stratégiák alkal-

mazására. A közoktatásnak rugalmasan,

pozitív módon viselkedõ embereket kéne

kibocsátaniuk, akik képesek kezelni a

mindennapi helyzetek kommunikációs

buktatóit és magabiztosan lépnek fel a fel-

sõoktatás és a munka világa helyzeteiben. 

A Kerettanterv e fejlesztés tekintetében

számos fontos célt jelöl meg. Készítõinek

figyelmét nem kerülte el a kommunikációs

és a szocializációs kompetencia összefüg-

gése sem. A mindennapi közoktatási gya-

korlat azonban azt bizonyítja, hogy ezek a

célok már a helyi tantervek készítésekor is

háttérbe szorulnak, és még kevésbé látsza-

nak érvényesülni a mindennapi iskolai

gyakorlatban.

A magyar közoktatás jelenleg nincs fel-

készülve arra, hogy jó kommunikációs

készségekkel és szociális kompetenciával

rendelkezõ embereket bocsásson ki, akik

képesek arra, hogy a kommunikációra

épülõ munkahelyeken akár a következõ

napon is helyt tudjanak állni. Márpedig

várható, hogy a közeljövõben a magyar

munkaerõpiacon is fel fognak értékelõdni

a kommunikációs készségek. 

Kérdés persze, hogyan képesek, képe-

sek-e egyáltalán az elsõsorban repetitív tu-

dás közvetítésére szocializálódott pedagó-

gusok a kommunikációs fejlesztésre.

Mire képes a pedagógusképzés?

A pedagógusképzésben dolgozó kollé-

gák rendszeresen szóvá teszik szakmai esz-

mecserék során, hogy a hozzájuk jelentke-

zõ hallgatóknak egyre gyatrább a beszéd-

produkciója, nemritkán súlyos beszédhibá-

val küzdenek. Ezt részben a közoktatás

nem megfelelõ mûködésének (lásd fent)

tudják be, másrészt viszont a pedagógus-

képzés tömegképzéssé válása szükségszerû

velejárójának tartják. Felvetõdik a kérdés,

képes-e a pedagógusképzés ellensúlyozni a

hallgatók beszédejtési és kommunikációs

deficitjét és olyan magas szintûre fejleszte-

ni képességeiket, hogy maguk is alkalma-

sak legyenek mások fejlesztésére.

A tanítóképzés és a magyar szakos – he-

lyenként más szakos – tanárképzés curricu-

lumaiban is szerepel Beszédmûvelés címû

kurzus, hiszen, mint tudjuk: „A nevelõnek

egyik fontos munkaeszköze a hangja.”

(Hernádi, 1999. 9.) Saját tapasztalataink és

a pedagógusképzésben dolgozó kollégák-

kal folytatott beszélgetéseink alapján úgy

látjuk, ezek a kurzusok – bár kétségkívül

hasznosak – nem készítik fel a jövendõ pe-

dagógusokat arra a szisztematikus készség-

fejlesztõ munkára, amely szükséges lenne

ahhoz, hogy a közoktatásba bekerülõ, kom-

munikációs szempontból (is) hátrányos

helyzetû gyermekek esetében a családi szo-

cializáció hiányait ellensúlyozni tudják. 

Még rosszabbnak látszik a helyzet, ha azt

nézzük, felkészítik-e a pedagógushallgató-

kat a kontrollált és hatékony beszédstratégi-

ák alkalmazására. Pedig szükségük lenne

rá, hogy irányított gyakorlatok és kontrol-

lált introspekció segítségével megtanulják

tudatosan szétválasztani az intenciót (a be-

szélõ szándékát) és az interpretációt (a part-

ner értelmezését). Csak így lennének képe-

sek a „kommunikációs balesetek” elemzé-

sére, feldolgozására és elkerülésére.

Nem ad okot sok derûlátásra a pedagó-

gusjelöltek – a kommunikációs képessé-

gekkel nagyon szorosan összefüggõ – szo-

ciális kompetenciáinak vizsgálata sem.

Zsolnai Anikó és munkatársai vizsgálatuk

következtetéseképpen ezt állapítottak meg:

„Olyan pedagógusokra volna szükség, akik

maguk is fejlett szociális kompetenciával

bírnak és megfelelõ felkészültséggel ah-

hoz, hogy ezt a bonyolult fejlesztõ tevé-

kenységet hatékonyan tudják végezni... A

pályakezdõk nagy része nem tud bánni sa-

ját személyiségével, nincs tisztában saját

értékeivel és képességeivel...” (Zsolnai A.

és mtsai, 2002. 1.) E kutatás számomra leg-

megdöbbentõbb eredménye az volt, hogy a

vizsgált pedagógusjelöltek többsége nem is

tekintette a szociális kompetenciát jövendõ

foglalkozása lényeges részének. E tekintet-
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ben egyébként elég markáns, nemileg de-

terminált különbség mutatkozott a vizsgált

csoporton belül. „...a lányok között maga-

sabb volt azok aránya, akik a tanár szociá-

lis kompetenciáját hangsúlyozták (22 szá-

zalék), szemben a fiúk 5 százalékával”.

(Zsolnai, 2002. 9.)

A pedagógusképzés megújításának lé-

nyege a képességfejlesztõ pedagóguskép-

zés praxisának meghonosítása lenne. Ebben

nagyon fontos szerep jutna a kommunikáci-

ós és szociális képességek fejlesztésének.

Csak jó kommunikációs és szociális képes-

ségû pedagógus képes a szerepébõl követ-

kezõ szocializációs feladatok ellátására.
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Hogyan tartsunk kiselõadást?

Gyakran szembesülünk azzal a fel-

adattal, hogy kisebb vagy na-

gyobb közönség elõtt egy adott té-

mában kiselõadást kell tartanunk. Példáért

nem kell nagyon messzire mennünk, saját

gyakorlati tanításunk erre a legjobb bizo-

nyíték. Az oktatási folyamatban nemcsak a

felsõoktatásban dolgozó tanároknak kell

elõadást tartaniuk: az alsós, felsõs és közép-

iskolai tanárok hosszabb vagy rövidebb

magyarázatai is rövid terjedelmû kiselõ-

adásnak tekinthetõk. Sõt, ha ezt a gondolat-

menetet tovább visszük, azt a megállapítást

is elfogadhatjuk, hogy diákjaink feleletei is

valójában jól vagy kevésbé jól felépített

kiselõadások, amelyeknek a végén a közön-

ség, azaz a kérdezõ szerepét a tanár tölti be. 

Sikeres kiselõadást tartani és jó feleletet

nyújtani nem egyszerû dolog, de a szüksé-

ges készségek megtaníthatók és elsajátít-

hatók. Tanácsaimat, talán meglepõ, egy

gazdasági szempontból sikeres ügynök

elõadásából levont tanulságokkal kívánom

alátámasztani.  


