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PINTÉR ISTVÁN 

Figyelni a hazugságra1 

A hazugságról 

Korábban a gondolatolvasással kapcsolatban kerestünk összefüggéseket (Pintér, 

2010, 45–51). Megállapítottuk, hogy a gondolatolvasás teóriája két probléma-

körben elemezhető. Az egyik, hogy fogadják mondanivalónkat, hogyan viszo-

nyulnak felvetéseinkhez, milyen úton közelíthetjük egymáshoz véleményünket, 

szándékainkat, céljainkat. Egyszerűbben szólva, hogy szolgálja az együttélés és 

együttműködés kibontakozását. 

A másik ettől bonyolultabb, és ennek alárendelten működik. Amit hallunk az 

igaz, vagy hamis. Ha az igazat nem hisszük el, pontosan annyi problémát okoz-

hat, mint ha valónak fogadjuk a valótlant. Az igazság is fájhat. Mégis mindenki 

az igazságot szeretné tudni. Ehhez viszont beszélni kell a hazugságról. Az embe-

ri erőforrással kapcsolatos szervezeti teendők, a belső és külső környezet befo-

lyása, a dinamikusan változó érdekrendszer önmaga kínálja a feladatot, hogy az 

igazság és hazugság terén erősítsük a tisztán-látást, felhasználva tudományos 

eredményeinket. 

Egy átlagos beszélgetés során a kutatások szerint háromszor hazudnak ne-

künk tíz perc alatt. Mi pedig – bár szeretnénk az ellenkezőjét hinni – nemigen 

tudjuk elkülöníteni a valóságot a hazugságtól: speciális tesztek mérései szerint 

54%-os a találati arány. Ezen az alapon úgy tűnik, akár egy érmét is feldobhat-

nánk egy-egy állítás igazságtartalmának latolgatásakor. Pedig sokszor jól jönne 

egy azonnali hitelesség az állítások igazságáról. 

A hazugságot az emberi együttélés mindennapos részeként kezelem, és er-

kölcsi megítélését meghagyom másoknak. Az erkölcsi vonzatok miatt viszony-

lag szegényes a téma hazai irodalma. A kereszténység kategorikusan elítél min-

den hazugságot, hazudni nem szabad. Viszont élni sem lehet nélküle, mert min-

denhol fellelhető a hazugság. Mindenki a maga módján igyekszik érvényesülni. 

Azt látjuk, hogy időnként nemcsak az erkölcsi szabályozás mond csődöt, a jogi 

szankcionálás sem eredményes. Tökéletlen világban élünk, és a játékszabályok-

hoz alkalmazkodni kell. A kutatások arról szólnak, hogy a férfiak naponta leg-

alább háromszor, míg a nők kétszer hazudnak. 

A hazugság az erkölcsi megítélésen túl szakmai tudományos probléma. Ta-

nulmányunkhoz kapcsolódva leginkább pszichológiai jelenség, amiről beszélni 

kell, lehet, és kutatható. Az emberi együttélésnek vannak elvárásai. Sokszor nem 

akarjuk tudni az igazságot, mert rontja énképünket, önértékelésünket, teljesít-

                                                        
1 Pintér István (2011) Gondolatolvasás a hétköznapokban cimű kötetéből.  Kézirat. 
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ménytudatunkat, a világról alkotott nézeteinket. Bár sokszor tudjuk, hogy „ha-

zudnak nekünk” nem tesszük szóvá, nem kérjük ki magunknak. Ha azt tapasztal-

juk, hogy valaki ezt rosszindulattal teszi, erősen meggondoljuk, hogy reagálunk 

rá. Ráadásul vannak élethelyzetek, amikor le kell nyelnünk a „békát”. Főnö-

künkre nem olvashatjuk rá következetlenségét, ha meg szeretnénk őrizni egy 

kapcsolatot, jól tesszük, ha csendben maradunk. Ha szólunk, lehet hogy valamit 

elrontunk. Sokszor csak megérzéseink vannak az igazságról,  a hazugságra nincs 

bizonyítékunk. Az élet azt mutatja, hogy jól elvagyunk vele, és nem biztos, hogy 

igazságokkal körülvéve is jól éreznénk magunkat. 

Az igazságról előfeltevéseink vannak. Mert igaz az, amit annak tartunk. A 

valaki mond valamit, elhelyezzük egy vonatkozási rendszerben. Összevetjük 

értékeinkkel, szükségleteinkkel, hitünkkel, és tapasztalatainkkal, kialakul ben-

nünk egy benyomás. Valamilyen összhang vagy annak a hiánya korábbi a viszo-

nyításban. Összetett benyomás a beszélőről, és mondanivalójának tartalmáról. 

Megítéljük, hogy amit hallunk, igaz, vagy nem, de hitünk, vagy hitetlenkedésünk 

látszik rajtunk! Minden társalgás, meggyőzés addig tart, amíg el nem fogadtatjuk 

az álláspontunkat, véleményünket. Tapasztalati tény, hogy az igazság és a ha-

zugság problémája évezredek óta foglakoztatja az embereket. Tegyük hozzá, 

hogy elsősorban a filozófusokat. Össztársadalmi méretekben az igazságnak van 

prioritása. A szaktudományok külön rendszert építettek fel állításaik igazolására. 

Az emberi relációk viszont másként működnek. 

A gondolatolvasás szempontjából hazug az, aki szándékosan, tudatosan nyújt 

félrevezető információkat, ferdít el tényeket. A tudatosságnak vannak észlehető 

jelei. Aki tudatlanságból, felkészületlenségből, hozzá nem értésből mond valót-

lant, nincs tudatában hazugságának, az nehezen észlelhető. A hazugság is lehet 

nagyon egyértelmű, meggyőző, és nagyon félrevezető, ha azt valaki tudatosan 

építi fel! Az igazságot is lehet bizonytalanul, félreérthetően, kétértelműen mon-

dani. 

A gondolatolvasás kiteljesítéséhez tisztázni kell néhány dolgot a hazugságról 

és az igazságról (Magyar László): Van aki: 

1. Hazudik – tudatosan – rossz szándékkal. 

2. Hazudik – tudatosan – jó szándékkal. 

3. Hazudik – nem tudatosan – rossz szándékkal. 

4. Hazudik – nem tudatosan – jó szándékkal. 

5. Igazat mond – tudatosan – jó szándékkal. 

6. Igazat mond – tudatosan – rossz szándékkal. 

7. Igazat mond – nem tudatosan – jó szándékkal. 

8. Igazat mond – nem tudatosan – rossz szándékkal. 

A hazugság és az igazság esetenként igazolt/igazolhatatlan. Igazolható, ami-

kor az orvos a beteg érdekében elhallgat információkat, vagy az emberi méltóság 

védelme érdekében a nyomozóhatóság nem ad kimerítő tájékoztatót bűnesetek-

ről. Aki ártani akar – vagy önmagának előnyt szerezni – az tudja a kettő közötti 

különbséget. Ez az érintettek előtt lehet igazolt, vagy igazolhatatlan. Ha találko-

zunk vele gondot okoz, hogy nem kiálthatunk rá, nem állíthatjuk le, és nem kér-
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dezhetjük meg, hogy miért tette. A „kegyes” hazugságok erkölcsileg bocsánato-

sak. Amikor a szülő gyermekét dicséri, hogy ő a legjobb, a legszebb, a legoko-

sabb, mindenki tudja, hogy szeretetből teszi, mert hazugságnak célja van. Ez 

lehet önző, de ugyanúgy lehet segítő, bátorító is. 

A hazugság céljai: 

− Rejteni valamit, azzal a céllal, hogy visszatartsunk  információkat. Ehhez 

még hazudnunk sem kell. Nap mint nap gyakoroljuk. 

− Félrevezetni a másikat annak érdekében, hogy előnyt szerezzünk magunk-

nak, kárt okozzunk másoknak. Ez már ritkább. 

Az „elhallgatás” a gyakoribb. Hallgatni könnyebb, erkölcsileg elfogadha-

tóbb. A rejtés maga a passzivitás. Ha rajtakapnak minket kész a sztereotip fele-

let: elfeledtem; nem tartottam fontosnak; azt hittem nem érdekel. Ha nehezebb 

fajsúlyú dologról van szó, hazudni kell. Ez bonyolultabb ügy. Összefüggő, és 

kapcsolataiban egész történetet kell kreálni, melynek előzménye van, kiállja a 

pillanat próbáját, és beilleszthető a jövőbe. Ez nem könnyű, és megfelelő intelli-

genciát feltételez. Nem lehet túl bonyolult, mert ha később más összefüggésben 

előkerül, lehet hogy kiderül az igazság. A hazugság felderítésének egyik útja 

ugyanis a memóriánkra épül. Képesség, amelyben összekapcsolunk különböző 

történéseket. A lezáratlan oldalágak ugyanis veszélyesek tudnak lenni, de emlé-

kezni kell arra is, hogy korábban mit mondtunk, hogy ne mi törjük  szét, leplez-

zük le magunkat. 

Térjünk vissza az együttműködés problémájára. Hazugság az is, amikor 

megtévesztjük partnerünket tényleges véleményünkről, gondolatainkról. A min-

dennapokban ez gyakori szituáció. 

A lelepleződő hazugság 

Ha az emberek tudnák, hogy a hazugságnak hány jele van, nem hazudnának. De 

kevéssé ismerjük ezeket a jeleket. A hazugság jelei egyik csoportja a hazugság 

környezetének bizonytalanságaira épül. Valaki beavatatlan véletlenül elszólja 

magát. De teheti ezt szándékosan is. A titok addig titok, amíg egyszemélyes, 

vagy/és egyformán veszélyes minden titokgazdára. Ha több ember tud valamit, 

az magában hordja a lebukás lehetőségét, de ezzel nyerő pozícióba is lehet ke-

rülni. Nagyobb a lebukás lehetősége, ha valaki bizalmatlan, és jól „ellenőrzött” 

körülmények között él. 

A fő kérdés az, hogy tényleg gondoltunk-e mindenre ? Ez a megválaszolatlan 

kérdés feszültséget okoz, mégis hisszük, hogy előrelátók vagyunk: minden lehe-

tőséget számba veszünk. Ne áltassuk magunkat. Egyszerű esetekben igen, de 

bonyolultabbakban nem. Az egyszerű eseteknek tétje sincs. Nagy dolgoknak 

nagy a tétje. Nagy kérdés, hogy hány ember érintett a dologban, és milyen az 

esélye annak, hogy akinek hazudtunk, találkozik is valamelyikkel. Nem tudhat-

juk, hogy akire hivatkozunk, nincs-e a „hátsó szobában”. 

A szervezetben a munkahelyi hazudozás tipikus többszereplős játék. Minden 

szervezetnek van egy láthatatlan, ám minden beavatott számára nyomon követ-

hető informális rendszere. Ez struktúrát és távolságokat áthidaló kommunikációs 
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irányokat ölel át. Elsősorban az egyének biztonságérzetét szolgálja. Tartalmi 

kérdésekben rendkívül célirányos, és gyors. Mindig tudjuk, hogy bizonyos in-

formációkat kiken keresztül lehet elérni. Ki kinek a barátja, szövetségese, és 

őket kiken keresztül lehet megközelítenünk. Ha valamire kíváncsiak vagyunk, 

milyen irányba aktivizáljuk magunkat. A munkahelyeken lényegében nincs titok: 

titokgazdák vannak. A szervezetben minden érdekek és szükségletek szerint 

működik. A valóságban a család, a baráti kör is egy érdekrendszer. 

A hazugság lelepleződésének lehetséges forrása a hazudozó stílusában, ma-

gatartásában van. Ez a gondolatolvasás igazi terepe. A kapcsolati (informális) 

rendszerben történő tájékozódás nyomozás jellegű. Ez az irány más. Az azonnali 

felismerések terepe. A hazugság kudarca a hazugsághoz kapcsolódik, mert ennek 

nyomai vannak. A nonverbális kommunikációs rendszer gazdagon szolgáltatja a 

hazugság jelzéseit. Az érzelmi arckifejezés, a beszéd, a testbeszéd, a felületesen 

kivitelezett emblémák, a vegetatív reakciók, mint kommunikációs zajok, zavarok 

telepszenek a beszédre, a hazug magatartására. Csak tudni kell olvasni belőlük. 

A hazugság szituációban születik, annak változásait nem lehet teljesen kiszámí-

tani. A hazug figyel mondanivalójára, eközben érezve annak veszélyeit, szeretne 

jól fogalmazni. Ennek is vannak jelei, mint ahogy felfokozott izgalmi állapota is 

láthatóvá válik. A rögtönzés számos apró jele kiváló olvasmány, mert nem lehet 

felkészülni minden eshetőségre – mindez elsősorban érzelmeink változásaira 

vezethető vissza. 

Korai kezdés 

A hazugság természetes módon épül be magatartásmintáinkba. Szülői felszólí-

tásra kezdjük: mosolyogj a nénire; köszönd meg az ajándékot; dicsérd meg a 

mami süteményét; válaszolj szépen a bácsinak; mond hogy örülsz!… Ezek a kis 

dolgok bevezető gyakorlatok a hazugság módszertanába. A gyerek megtanulja, 

hogy hazugságot: személyre kell szabni; hogyan kell előadni lazán, könnyedén; 

milyen előnyei vannak, és milyen hátrányai lehetnek. Rájön, hogy azt kell mon-

dani amit a másik hallani szeretne. Már az óvodában. Miért bántottad? – Mert 

leköpött! Egyre javul a technika, gazdagodik a tartalom. Mire kamaszok leszünk, 

a hazugság mestereivé válthatunk. Elsajátítjuk azt az eszköztárat, amit csak fi-

nomítanunk kell, mert lesz mit elhallgatnunk, kimagyaráznunk, letagadnunk, és 

hazudnunk. 

Megtanuljuk, hogy felnőttek sem mondanak mindig igazat. A hazugságnak 

tétje van. Minél nagyobb, annál nagyobb a félelem a lebukástól. Egy idő után a 

szüleink – minden állításuk ellenére – nem veszik észre. Felnőtté váltunk. Bizto-

sak leszünk benne – saját és mások kárán is, – hogy: a felnőttség és a szociális 

viszonyok alapeleme, a konformitás fenntartásának fontos eszköze, céljaink 

elérésének fontos, ha nem a legfontosabb összetevője: a hazugság. Szerepeink-

ből adódóan lehetnek konfliktusaink, amiket rutinosan hárítunk el.  De bizonyos 

esetekben hazudnunk kell önmagunknak is. És az az igazi hazugság, amikor 

magunk is elhisszük hogy helyesen tesszük. Ez a magabiztosság lesz a lebukás 

legnagyobb forrása. 
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A hazugság jelei nyomában 

Ne higgyük, hogy a hazugságnak vannak közvetlen indikátorai. A műszeres ha-

zugság-vizsgálatok is csak azt jelzik, hogy valamilyen változások indultak el 

bennünk, és szakemberek ezeket csokorba szedve célirányosabb „vallatást” foly-

tathatnak. Ezek közé a jele közé tartozik a pulzus, a vérnyomás, a légzés ritmu-

sa, a bőr vezetőképessége, a reakció idő ingadozása. A hazugság feltárása sok, 

nagyon sok jel együttes számbavételén alapszik. Van aki azért izgul, hogy amit 

mond – az igazságot – elhiszik-e. Mások a hazugságuk miatt izgulnak. Ha kettőt 

összekeverjük, akkor igaztalanul vádolunk meg embereket, és ez az emberi kap-

csolatokban nagyobb bajt okozhat, mint egy leleplezett hazugság. A hosszú távra 

szóló hazugságok általában jól kidolgozottak, és elkerülhető a lebukás. Egy fel-

vételi elbeszélgetésen jószerével minden állításunk igaz lehet, ha azt mértéktar-

tón adjuk elő. 

Az esetek többségében rögtönöznünk kell. Ha nincs előre kidolgozott forga-

tókönyvünk akkor előfordulhat, hogy a kívánatosnál több dolgot kell észben 

tartanunk. Előfordulhat, hogy rés keletkezik a hazugság szövetén. Felfeslik va-

lami, ami gondot okozhat. Aki hazudik, azonnal észreveszi a hibát, amit lehet, 

hogy a másik fél elmulaszt. Ha a hazugságot a körülmények kényszerítették ki , 

akkor rögtönözni kell, emlékezni előzményekre, történésekre, adott témakörben 

már elmondott dolgokra. Ténybeli alapokra kell építeni, virtualizálni a valósá-

got. Lehet hogy belebonyolódunk. A problémamegoldás hiányosságai jelennek 

meg, és amíg gondolkodunk, keressük a kapcsolatokat, építjük a történetet, a 

„folyamatosság” hiánya jelenik meg a beszédünkben. Ez fontos és hasznos jele a 

hazugság felismerésének. 

Vannak gyakorlott hazudozók. Őket magabiztosságuk vezetheti félre. Úgy 

gondolják, hogy „most is sikerülhet” ezért felületessé válhatnak. Ők sokat meg-

úszhatnak. A kutatások szerint agyuk szerkezete is támogatja őket. Ha a kom-

munikációs partner bizalmatlanul tekint rájuk, van mitől tartaniuk. Megtéveszté-

sül hasznos lehet az igazság elemek keverése a hazugsággal, amit sokan a „han-

tázással” oldják meg. A hazug arcán rendszerint megjelenik az aggódás, amikor 

rájön, hogy valamit elhibázott. Nem biztos, hogy a témához illő érzésről van szó, 

ezért feltűnő lehet, mint ahogy az is, amikor elönti az öröm azért, hogy sikeren 

áthidalta a problémát. Mert egyébként érzelemmentesnek kellene lennie. A ha-

zugság intenzív gondolkodásra kényszerít. Ez látható a szemöldökök mozgásán, 

a szemhéjak szűkülésén. Aki nagyon kétségbe esett, az kitekint a beszélgetés 

síkjából, mintha mástól várna segítséget, ezt a „kétségbeesést” már könnyű ész-

revenni. 

Beszélgetés közben figyeljünk a másikra. Hallgassuk meg. Különösen akkor, 

ha érzéseink szerint hazugság közeli helyzetben vagyunk. Ne vágjunk közbe, ha 

lehet, ne akarjuk ráerőltetni a magunk mondanivalóját. Közbeszólásunkkal nö-

veljük a hazugság sikere esélyét. Szenvedjen. Az látható és hallható. Figyeljünk 

a beszéd ritmusára, a beszédhibákra, a testbeszédre, ezek összhangjára. Egyre 

több információforrásunk lesz az összhang érzékeléséhez, vagy az eltérések fel-

tárására, a váratlan gesztusokra, az érzelmekre. 
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Az érzelmek spontán kísérői magatartásunknak. Hamarabb látszanak rajtunk, 

mint hogy tudatosulnának. A kicsit hosszabb idejű, alacsony intenzitású érzel-

meket könnyű palástolni. Ez leginkább a bosszankodásra vonatkozik. Tárgyalási 

pozícióban az örömre, a sikerélményre. Előfordul, hogy érzelmeinkről beszé-

lünk. Ha ez hamis, akkor elválik egymástól a verbális kifejezés, és az érzelem. A 

beszédnek, és az érzelemnek szinkronban kell lennie. Ezt a kis különbséget me-

gint csak gyakorlás után lehet észrevenni. Ez igaz lehet más érzelmekre is. Bána-

tos vagyok! (és mutatom!), undorodom! (és mutatom!), nem az érzelmi állapo-

tunkról szóltunk, hanem arról, amit mutatni fogunk. Az így eljátszott érzelem 

azonban nem teljes. Minden érzelemnek több apró jele van. Ha ezek közül hi-

ányzik valami, akkor megjátszott érzelemről van szó. Ezen az alapon a hazug-

ságról szóló érzelem is hazug lehet. 

Az érzelmekről szóló ismereteink nagyrészt felületesek, ezen a területen 

könnyen félrevezethetők vagyunk. Ha egy hazugság jól felépített, logikus, és 

előre megfontolt szándék alapján zajlik, fordulatait begyakoroltuk a teljes érzel-

mi azonosulás minden jelével felfegyverkezve, akkor nem lehet észrevenni. De 

ilyen csak elvileg létezik. A szavakat begyakorolhatjuk, ezt teszik a színészek. A 

hiteles átélés teszi őket mesterré. Csakhogy az emberek nem színészek, az életet 

nem lehet forgatókönyv szerűen élni, és érzelmeinket nem lehet letagadni. A 

tartós érzelmek rátelepszenek magatartásunkra. 

A legfontosabb nyom 

A hazugság legbiztosabb nyoma: az érzelmek keltette változások feltárása. Sok 

ember hazudik a koráról, barátairól, sikereiről, hogy jobbnak, szebbnek mutassa 

magát. Ez a nagyzolás, a megnagyobbított énkép kategóriája. Ennek nincs tétje. 

Maximum bosszankodásra ad okot, kárt nem okoznak, önmagukat szépítik. Eze-

ket a mindennapi hazugságokat elhallgatjuk, nem reagálunk rá. Minden ember 

hajlamos rá, sőt kötelessége időnként nagyobbnak látszani. Ha mindenki ezt 

játssza, nem lehet kimaradni belőle. Aki ezt teszi, el is hisz. A tudatosan, vala-

miért, valakiért, vagy valami ellen hazudó, tudatában van tettének, és ez néhány 

nagyon jól felismerhető érzelmet kelt benne. 

A félelem természetes érzés hazugság közben, mert összefügg azzal, hogy le-

bukás esetén tettünknek kellemetlen következményei is lehetnek. Vannak köny-

nyű, és nehéz hazugságok. Amikor az emberek felvállalják, pontosan tudják mit 

nyerhetnek, és ezért mit kockáztatnak. Minél összetettebb a dolog, annál inkább. 

A hazugságnak tétje van. Siker és lebukás esetén is. Tudjuk, mire vállalkozunk. 

Ez természetes módon generálja a félelmet. Ennek van egy előnye, mert az em-

berek jobban figyelnek mondanivalójukra. A gyakorlott hazudozó profi ebben. 

Az alacsony hazugságpotenciállal rendelkezőket egész életükben elkíséri a lebu-

kástól való félelem, és ezért nem tudnak ok nélkül jelentős megértést mutatni 

embertársaik hülyeségei miatt. Nem mondják azt hangosan, hogy „Főnök! Cso-

dálatos vagy” helyette inkább ingatják a fejüket és nem szólnak semmit. Az 

igazmondás igénye a hazugság felvállalásának esélyével beépül személyisé-

günkbe. 
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Ha tudjuk valakiről, hogy hajlamos a valóság elferdítésére, kételkedni fo-

gunk benne. Az emberek inkább elhiszik, hogy a fenn levők, a magas presztízsű-

ek igazat mondanak. A vezetői munkában nagy szükség van olyan képességre, 

amely az igazság, a féligazság, a csúsztatás, és hazugság skálán történő lavíro-

zást jelenti. Van, aki bevallja, hogy hazudott éjjel nappal. Más azt mondja, hogy 

sohasem. Egyik sem igaz. A harmadik azt mondja, hogy amit mondott „elszólás” 

volt. A hazugság mindig kapcsolatban van az elérhető haszonnal. Nem tennénk, 

ha nem így lenne. Ahogy nő az érdekeltség és a nyereség, úgy nő a az esély a 

hazugságra. Sokak számára úgy is felmerül a kérdés, hogy mivel nyerjek? Mun-

kával, vagy hazugsággal? Ha az utóbbit választják, a félelem állandó kísérője 

lesz magatartásuknak. 

Bűntudatot hazugság közben és utána érzünk. Ez meghatározza hazugsághoz 

fűződő viszonyunkat. A bűntudat jól felismerhető, és kiegészíti a félelem érzé-

sét. De ne higgyük, hogy állandó kísérője az életünknek. Ha úgy gondoljuk, 

hogy belekényszerítettek minket a hazugságba, akkor azt jogosnak véljük, és 

önvédelemkén értékeljük. De hazudhatunk a család, a munkahelyi kollektíva, a 

barátok érdekében is, amiért dicséretet is kaphatunk. A bűntudat szoros kapcso-

latban van az okozott kárral. Ez arra kényszeríti az embereket, hogy bevallják 

bűneiket, különösen, ha utólag szembesülnek tettük súlyával. A bűntudattal ne-

héz együtt élni. Amikor az ember a hazugság mellett dönt, nem gondolja, hogy 

ez erős belső feszültséggel jár. Hazugságokkal sok embert magunk mellé állítha-

tunk, másokkal szembe kerülhetünk, és egymással össze is ugraszthatunk, a fo-

lyamatokat kedvünk szerint szabályozhatjuk, mindezeknek lesznek nyertesei, és 

vesztesei. Kicsiny erkölcsi érzékkel rendelkező embereknek is lesz lelkiismeret-

furdalása, ami bűntudatot okoz. A bűntudat szoros kapcsolatban van a szégyen-

érzettel. De míg a bűntudat belülről hat, addig szégyenérzetünk mások előtt. 

Minél nagyobb a szégyenérzetünk, annál inkább igyekszünk titkolni hazugsága-

inkat. Bármit is teszünk, a legnagyobb feladat a megszégyenülés, és a szégyen-

érzet elkerülése. 

A hazugság öröme épp olyan természetes, mint a félelem a lebukástól, vagy 

bűntudat a lebukás miatt. A hazugság lehet kihívás is, és ha sikeres, épp úgy 

elégedettek lehetünk vele, mint más teljesítményünkkel. Erkölcsi alapállásunk 

megjelenik bűntudatunkban, a hazugság öröme pedig a teljesítményünkben. Te-

gyük hozzá, hogy az idő nem csak jó tanítómester, de kiváló szemfödél is. Egy 

idő múltán már csak a teljesítményre emlékezünk, és a hozadékra leszünk büsz-

kék. Az érzelmek következetesen jelzik a bennünk zajló változásokat. Ezek ref-

lexiók a gondolkodási folyamat pillanatnyi állapotáról. 

A mikroexpressziók valamennyi alapérzelmünket kifejezhetik. Spontán, sza-

bályozatlan módon zajló igaz reakciók, azonnali érzelmi válaszok a külső 

stimulusokra. 

– A megszakított érzelem egy alapérzelem töredéke, amely eljutott a tudatosu-

lás szintjére. Azt az illető észrevette magán, és valamilyen okból nem akarja 

mutatni. Ezzel egy hazugságot rejt. 
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– Az érzelmi jele a legkönnyebben mozdítható izmokon fognak megjelenni, és 

nincs kísérő érzelmi jel. 

– A hamis érzelmek specifikusak, és szándékosan állítják elő az érintettek, 

hogy ezekkel megtévesszék a másik felet. Ugyanakkor mindegyiknél előfor-

dulhatnak torzulások, mert vannak arcizmaink, melyeket akaratlagosan ne-

hezen, vagy nem tudunk mozgatni. Ezek „elindításához” szükség lenne az 

átélt, igaz érzelemre. 

Az észlelhető hiányok: 

− Mosoly esetén hiányzik a szem sarkában lévő izom mozgása. 

− Félelem és szomorúság esetén hiányos a homlok ráncolás 

− Negatív érzelmekhez nem kapcsolódik az izzadás, a légzési ütem változása. 

− Lelkesedés esetén nincsenek a helyükön az illusztrációk . 

− Bármilyen érzelem esetén aszimetriák jelennek meg az arcon. 

Hazugságnyomok a beszédben 

A hazugság nyomai szinte azonnal megjelennek, ha az illető kilép mindennapos 

szerepeiből. Kieshet a betanult, begyakorolt mondanivalójából, rögtönözni fog, 

ha váratlanul hazudnia kell. Aki szeretne tisztán, tisztábban látni, a hazugság 

felfedéséhez, leleplezéséhez, annak tudnia kell, hogy a kapcsolódó érzelmek 

hogy jelennek meg a beszédben, az arcon, a testen, hogy lépnek kölcsönhatásba 

más érzelmekkel, milyen jelei vannak a nonverbális és a metakommunikáció 

rendszerében. Nem a források hiánya, hanem nagy száma, és variációs gazdag-

sága okoz gondot. A hazugságjelek felismeréséhez hozzájárul a másik fél isme-

rete, a személyiség lenyomata, a meta-reprezentáció, emlékeink arról, hogy az 

illető hasonló szituációban hogy viselkedett. 

A magatartásbeli eltérésnek okai vannak, és ez hazugságforrás is lehet. A 

hazugságok tettenérésének egyik legfontosabb nyoma a beszéd. Aki  hazudik, ezt 

pontosan tudja. Minden más jel letagadható, kimagyarázható, akár azt is lehet 

állítani, hogy rosszul látjuk, rosszindulatúak vagyunk A kimondott szavaknak 

súlya van, rögzíthető, leírható, memorizálható, tanúi vannak. Léteznek figyelem-

re méltó elemei. Közéjük tartoznak: a felhasznált szavak, kifejezések, a szüne-

tek, a hangsúlyok, a hangszín változása, a hangerő, az egyéb hangok, mint to-

rokköszörülés, nyelvbotlás. Ezek hazugságnyomok is lehetnek 

Aki hazudik, az szinte minden figyelmét a beszédre, a fogalmazásra fordítja, 

mert tudja, hogy számon kérhetik rajta, és közben memorizálnia is kell, hogy mit 

mondott, mert be kell, hogy építse az emlékezetébe a későbbi felhasználás lehe-

tősége miatt. Szükségszerűen megnő a szünetek hossza, lassul a beszéd ritmusa. 

Aki hazudik az hallja is, és korrigálja, szabályozza mondanivalóját, és ha lehet, a 

stílusát is. Aki hazudik, az nem képes önmagát nyújtani, titkait fedi, és a másik 

félnek szeretne megfelelni. 

A beszéd begyakorolható. Hozzá lehet rendelni a gesztusokat, az arc rezdü-

léseit, megjeleníthetők emblémák, és hangsúlyokkal terelhetjük a hallgatók fi-

gyelmét. Minél inkább rögtönözünk – mert el kell térnünk a korábban elképzelt 

forgatókönyvtől –, annál inkább nő a lehetősége, hogy előjönnek azok a jelek, 
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melyeket rejteni szeretnénk. Minél inkább uralni szeretnénk a szituációt, annál 

inkább előfordul a nyelvbotlás. Az elszólás ékes jele annak, hogy valaki jó szán-

dékkal megítélve „pontatlan”. Kritikusabban nézve csúsztat, vagy reálisan érté-

kelve mellébeszél (hazudik). 

A beszélő szándékainak az elnyomása (mármint hogy rejtenie kell valamit, 

vagy félrevezetni valakit) kötelező feltétele a nyelvbotlásnak. Egy ilyen botlás a 

hazugban megnöveli a lebukástól történő félelem szintjét, amely viszont újabb 

hazugságnyomot eredményezhet. De ne feledjük! Azért mert valaki folyamato-

san beszél, még nem biztos, hogy igazat mond. A gyors és magas érzelmi átélés-

sel kifejtett mondanivaló is kibocsát hazudságnyomokat. Az indulatos beszéd és 

az érzelmek miatt romlik a tartalmi kontroll, és ez idő alatt több nyelvbotlás, 

elszólás következhet be. A rövid idő alatt felszakadó információtömegben nem 

csak kicsúsznak, hanem folyamatosan követhetik egymást a hazugságjelek.  

Az embereknek „füle van” a hangmagasság, a hangszín, a beszéd ritmusának 

változásaira. Ennek alapja egy ősi ösztönre épülő megérzés, amely egykor az 

önvédelmet szolgálta. Ez az észlelés elsősorban az érzelmek változásaira hango-

lódik rá. A vokális jelek közül a szünet a legfontosabb hazugságdetektor. A hezi-

tálás, a mondanivaló „keresése” a pontosítások, a félbeharapott szavak, közben a 

torok köszörülés, az erős szuszogás izgalmi állapotot jelez, amely kapcsolatban 

van a félelemmel. Ez azt jelenti, hogy vagy nem sikerült a hazugságot a kívánt, 

az előre programozott sávban tartani, vagy váratlanul merült fel a hazugság 

szüksége. Rögtönözni kell, és ennek kigondolása időigényes. Legalább is az 

előző beszédritmushoz képest. Ha nem sikerül kimásznia a maga ásta gödörből, 

megszégyenülhet. Harag esetén felgyorsul a beszéd, és a félelem, a szomorúság 

lassító módon hat. A hangmagasság emelkedése ugyanakkor nem automatikusan 

hazudság jel. Ez a félelem, a harag és az izgalom jele. A kommunikáció folya-

matában visszajelzési funkciója is van. 

Ezek után joggal kérdezhetjük: hogy derülhet ki az igazság? Ezt egy jó rit-

musú és tartalmú kérdezéstechnikával meg lehet tudni. A kérdés úgy merült fel, 

hogy miért nem készültek fel hallgatóim a vizsgára?  Van, aki bevallja, mert úgy 

gondolja, hogy az a helyes. Mások két utat választanak. Bonyolult kibúvókat 

keresnek, indirekt válaszokat adnak. Mások igyekeznek elvinni a témát más 

irányba, hogy kikerüljék a választ. A direkt rákérdezésre nehezen reagálnak. A 

beszéd hazugság jelei között megtalálható: 

– A beszéd- és fogalmazási hibák sokszor visszavezethetők belső gondolkodá-

si, probléma-megoldási folyamatokra. Ennek egyik megjelenési formája a 

nyelvbotlás. Nagyon gyakori a nyelvtani egyeztetés hiánya, az egyes és töb-

bes szám keverése. Feltűnő lehet a harmadik személy használatában az Én, 

és Mi keverése. Erős negatív érzések és gátlások is beszédhibához vezethet-

nek. A negatív érzelem gátolja gondolkodást, és rontja a beszédkészséget.  

– A nyelvbotlás elszólásokra is visszavezethető. A kontrollált beszédben oda 

nem illő kifejezések, szavak tűnnek elő. Előfordul, hogy az illető észreveszi, 

és elharapja végét. Töredékszóvá változik. Minél gyorsabb, és érzelmileg te-

lítettebb a beszéd, annál valószínűbb az előfordulása. 
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– A hirtelen feltörő, kirobbanó panasz, düh esetén az illető ritkán válogatja 

meg a szavait, és a mélyről felfakadó érzéseknek, indulatoknak meglepő okai 

lehetnek. Ezek sokszor gátlás, visszafogottság nélkül fogalmazódnak meg, 

nem egyszer megdöbbentve a hallgatókat. 

– A hadarás belső izgalmi állapotot mutat. Sok, nagyon sok mondanivalónk 

van, és szeretnénk elmondani mindent. Aggódunk, hogy nem hallgatnak 

meg, ezért felgyorsul a beszédünk. 

– A beszéd közben kialakuló hosszabb szünetek azt jelzik, hogy az illető nem 

készült fel a hazugságra, és keresi, válogatja szavait. A szünetek hossza, és 

gyakorisága probléma belső nagyságára utal. 

– A hangmagasság emelkedése negatív érzelemre, haragra utal, de az aggoda-

lom a félelem másokra kivetített állapota is így jelenik meg.  

– A hangmagasság csökkenésének a hátterében szintén negatív érzelem áll. Ez 

lehet szomorúság, lemondás, visszafogottság. 

– A hangosabbá váló, és gyorsuló beszéd a fokozódó izgalom jele. Sok dolog 

miatt kerülhetünk izgalmi állapotba. Leginkább a harag, vagy félelem tesz 

minket gyorsuló, és hangosabb kommunikációs partnerré. 

– A lassuló, lágyabb hangvételű puhább beszéd unalomra, enerváltságra utal. 

A háttérben lehet keresni a visszafogottság, a kezdeményezésről történő le-

mondás okait. 

– Az illusztrációk csökkenés együtt járhat a nyelvbotlással, a szünetekkel és a 

felkészületlenséggel. Nincs mit illusztrálni, hangsúlyozni. A hazugság esetén 

fokozódó kontroll visszaesést jelent a gesztusokban is. 

– Az illusztrációk növekedése izgalmi állapotot jelez. 

– A romló időzítés, a szinkron hiány a beszéd, és az illusztrációk között belső 

zavart mutat. Ez egy tipikus hazugságnyom. 

Hazugságnyomok és testbeszéd 

Az elmúlt évek kutatásai nyomán áttörés következett be a testbeszéd értelmezé-

sében. A folyamatról G. Beattie, A látható gondolat című művében számol be. A 

testbeszéd általános jelei az emblémák, olyan metakommunikációs  jelek, melye-

ket adott kultúrán belül mindenki egyformán megért (1. táblázat). Kis csúszta-

tással akár azt is mondhatjuk, hogy egy alacsony szókincsű jelbeszéd. Hogy mi , 

magyarok hányat használunk, azt senki sem tudja, mert ilyen kutatások nem 

voltak. A magam örömére jelentős gyűjteményt sikerült összeállítanom, amit a 

gondolatolvasásban jól lehet hasznosítani. Hazugságnyomként úgy jelennek 

meg, hogy egyrészt mást mutatnak, mint amiről a beszélő beszél, másrészt töre-

dékek jelennek meg, ami azt jelzi, hogy igyekeztek kontroll alá vonni, mert nem 

akarják, hogy láthatóvá váljon. Nem tart szinkron a beszéddel, ami belső bizony-

talanságot jelez. 

A testbeszéd fontos összetevője az a mozdulatsor, amit illusztrációként, 

mondanivalónk hangsúlyozására használunk. A kéz demonstrátori használata a 

legáltalánosabb, ez kapcsolatban van az intelligenciával is. Két csatornán keresz-

tül ugyanis könnyebb a megértetés. A illusztrálás gazdag lehet, és rész vesz ben-
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ne az egész felsőtest, a karok, kezek, a fej, az arc. Hogy mivel mit  hangsúlyo-

zunk, az áthidalandó távolságtól is függ. Teljesen más gesztuscsokrot használnak 

pl. a mozi-, és mást a színházi színészek. Ennek megítéléséhez a meta-

reprezentáció adhat segítséget. Hazugság nyomra utal: 

− ha valaki a szokásostól eltérően túl sokat, vagy túl keveset gesztikulál. De 

az is előfordul, hogy akaratlanul mást mutat, mint amiről beszél. A kar, és 

kéz mozgása merev, szögletes lesz, és kevésbé teret fog át. Eltűnik a nagy 

ívű gesztikuláció. 

− A kezek gyakrabban érnek az archoz, a torokhoz, és simogatják a fülcimpá-

kat. Szinte biztos, hogy nem érinti meg spontán a mellkasát, és nem csinál 

akaratlanul nyitott tenyér gesztust. (Ehhez nézzük a „szóvivőket” a tv-ben.) 

Hazugságnyomok az idegrendszerből 

Az idegrendszerben lezajló változások egy része szabad szemmel is látható. Az 

érzelmek változást idéznek elő a légzés ritmusában, mélységében, a bőr színe-

változásában, a szem mozgásában, pupilláink tágulásában, szűkülésében. Ezek 

nem rejthetők, és nem is manipulálhatók. Ha a hazug fél, izgul, szorong, bűntu-

data van, az fokozza vérkeringést, az izomműködést, izzadást idéz elő, és a to-

rokban „gombócot” képez. A vegetatív jelek egy része érzelemspecifikus. Harag 

és félelem esetén – mert támadáshoz, vagy meneküléshez több oxigénre van 

szükségünk – felgyorsul a szívverés, és változik a bőr színe. Leggyakrabban a 

fejbe tolul a vér. Nagyon jól látható a vörösödő fejen, ha valakit elönt a „puly-

kaméreg”. Vannak akik könnyen zavarba jönnek, és ezért pirulnak el. A kettő 

között a szituációs tényezők segítségével tehetünk különbséget. 

Aki hazudik, kísérletet tehet arra, hogy hamis érzelmeket mutasson. Az ideg-

rendszert nem lehet könnyen becsapni, és a valóságos érzelem könnyen feltárha-

tóvá válik. A hangszín a testbeszéd, az arckifejezések lehetőséget adnak az ér-

zelmi csalásra, legalább is „előadására”. Tudjuk az is, hogy a megjátszott érze-

lem hosszabb ideig tart, mint a valóságos, így könnyen leleplezhető. De feltűnő a 

mélyebb levegővétel, a légzésütem gyorsulása, a torok reszelése, és az izzadás. 

Viszonylag könnyen felismerhető jelek: 

− A gyorsuló, mélyülő lélegzet valamilyen érzelmet jelez, amelynek számta-

lan oka lehet. Az örömtől kezdve, a félelmen keresztül a haragig. 

− A gyakori mély légzés az érzelmek születést jelezi, amelynek lenyelésé-

hez, titkolásához egyre több oxigénre van szükségünk. 

− Az izzadás több érzelem kísérő jele. Vannak emberek, akik minden izgal-

mi helyzetben fokozottan hajlamosak az izzadásra. Ez alkati kérdés is, 

mert ezt a testméretek is befolyásolják. 

Hazugságnyomok az arcon 

Az arc a hazugságnyomok értékes forrása. Az arc nagyon rövid idő alatt képes 

egy időben, vagy nagyon kis eltéréssel igaz és hamis információkat küldeni, 

melyek felfedhetnek rejtett, vagy kimondott valótlanságokat. Az 1970-es évek-

ben Ekman kidolgozta ki a kutatásaira alapozó FACS-t (Facial Action Coding 

http://en.wikipedia.org/wiki/Facial_Action_Coding_System
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System), az arc izmainak mozgását kódoló rendszert. A rendszer alapja az a 

bizonyos egyetemesség, ami a mimikában megmutatkozik. Az emberi arcot fel-

térképezték, és 23 pár izomra osztották. A rendszer ezek apró mozgásait elemzi, 

és így állapítja meg a mondottak valószínűsíthető igazságtartalmát. Ha a hazug-

ságnyomok ebben a többes rendszerben összecsengve jelennek meg, és a meta-

reprezentáció is ezt sugallja, akkor szinte biztos, hogy van mire figyelnünk. 

Az emberek túlnyomó többsége megbukik az arcról történő olvasás vizsgála-

tán, ugyanis a leghaloványabb fogalmuk sincs arról, hogy milyen jeleket kell, 

vagy kellene észlelniük. Szinte automatikusan fogadják el a verbális „igazságot” 

és nem foglakoznak ennek arclenyomatával. Az ember arckifejezését egyrészt 

szándékosan jeleníti meg, másrészt vannak rajta automatizmusok is, melyeket az 

emberek, ha észreveszik magukon, igyekeznek „letörölni”. Megjelennek 

mikroexpressziók is. Ha a kommunikáció kibernetikai modelljét rávetítjük ezek-

re és a beszédre, akkor az igen-nem jelek mentén észlehető az elfogadás, vagy az 

elutasítás. 

Az egyes kultúrák eltérő módon viszonyulnak az érzelmek megjelenítéséhez. 

Sok helyen korlátozzák, és az önuralmat preferálják. Ám a mikroexpressziók 

náluk is megjelennek, csak nehezebb az észlelésük. Az emberek korán megtanul-

ják arckifejezésüket kontrollálni. De nyilvánvaló jelei vannak annak, ha valaki 

fuldoklik a haragtól, a visszafojtott röhögéstől, és mégis megpróbál nyugodt 

maradni, mert a szituáció nem engedi, hogy kimutassa valóságos érzéseit Az 

érzelmek visszafogásának, vagy megjelenítésének ugyanakkor korlátai vannak. 

Van néhány arcizom, amely akaratlagosan nem szabályozható. Ezek az „igazság-

izmok”. Az emberek csak néhány százaléka képes arra, hogy ezeket akaratlago-

san mozgassa. Mivel minden érzelemnek legalább 3-6 jellemző megjelenítője 

van, ha ezek közül valamelyik hiányzik, az szembetűnő lehet. Kivétel csupán az 

öröm, amely kétdimenziós. Szánkat bármikor mosolyra tudjuk húzni, ám a mo-

soly akkor lesz meggyőző, ha szemük is nevet, amit viszont nem tudjunk akarat-

lagosan mozgatni. 

Az arcon az érzelmek mellett olyan jelek is megjelennek, melyek a monda-

nivalónkat illusztrálják. Ebben aktív szerepet tölt be szem. Léteznek arc-

emblémák is, mint a kacsintás, a szemöldök felvonása. Arcizmaink több ezer 

különböző variációban képesek megjeleníteni dolgokat. Ezekre nincs megfelelő 

szótárunk sem, mert soha sem merült fel az elkészítés igénye. Legfeljebb  skáláz-

ni tudjuk bizonyos érzelmek jelenlétét, vagy jelzős szerkezetekbe foglaljuk mi-

nőségét. A mosoly lehet „alig észrevehető”, de lehet „fülközépig érő” is. Bizo-

nyos expressziók csak féloldalasan jelennek meg. Egykor úgy tartották, hogy 

ezek hazugságjelek. A népi bölcsességek között emlegették is hogy „nagyon 

félreáll a szája.” Ma már tudjuk, hogy ez csak félig igaz. 

Lesznek érzelmek, melyek eljutnak a tudatosulás szintjére. Előfordul, hogy 

ez nem kívánatos a hazug számára, ezért igyekszik félbeszakítani,  vagy lefedni 

valamivel. Ez a „félbevágás” hasznos hazugságnyom. Mindez a mikro-

expressziók sebességével zajlik. A hazugságnyomok közül talán a szem változá-

sait ítéljük meg legkönnyebben. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Facial_Action_Coding_System
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A gyakori pislogás több érzelem jele lehet. Pislogunk zavarunkban azért, 

hogy a „párától” elhomályosodó szemünket kitisztítsuk. Végső esetben ezt tesz-

szük a kezünkkel is, de az feltűnő lehet. Ez eldöntheti azt is, hogy vállaljuk -e, 

vagy nem az adott érzést. Ha elfordulunk, és erősebben összeszorítjuk a sze-

münket, akkor titkolni szeretnénk. 

− A pupilla tágulása leginkább meglepetés esetén fordul elő. Férfiak eseté-

ben többnyire az erotikus töltetű látnivaló okoz látható elváltozást.  

− A könny többnyire fájdalom, bánat, szomorúság kísérő jelensége. De 

könnyezhetünk örömünkben is. 

− Elfehéredni akkor szoktunk, ha ijedtünkben, haragunkban „kimegy” belő-

lünk a vér. 

− Elpirulunk zavarunkban, szégyenünkben, és ha dühbe jövünk. 

− Aki hazudik, többnyire kerüli a szemkontaktust. Valahol mélyen bennünk 

él az a tudat, hogy a szem a lélek tükre. A hazug fél, hogy a szemén ke-

resztül lelepleződik. 

− Hazugság esetén több dologra kell figyelni, ezért a fej mozgatására már le-

het, hogy nem jut elegendő. A fej mozgása mechanikussá, lélektelenné vá-

lik,és nem tölti be demonstráló, hangsúlyt adó, figyelmet terelő funkcióját. 

Változások a kommunikáció stílusában 

Hazugság-szituációkban változik a kommunikáció dinamikája. A hazugság bo-

nyolításához, végiggondolásához időre van szükség. Ezt kiválóan támogatja 

például a partner szavainak az ismétlése. „Szóval azt mondod, hogy:…”. Közben 

igyekszik nagyon érdeklődőnek aktívnak meggyőzőnek látszani, hogy elhitesse 

állhatatosságát, és becsületességét. A mellébeszélés lehetséges módszere a sze-

mélyesség alóli kibúvás. A csúsztatás akkor kezdődik, amikor személytelenné 

válik egy állítás, és partnerünk átvált egyes szám harmadik személyre.  

− Bármikor felmerülhet az erkölcsi hitelesség kérdése: hazudtam én neked 

valamikor is? – Látod a múltkor is nekem volt igazam! Ez a fajta hivatko-

zás a hazudozó presztízsét hitelességét szolgálja. De ezt szolgálják az 

olyan közbevetések is, mint: elmondom az igazságot,  – miért hazudnék 

neked –, úgy mondom, ahogy hallottam. 

− Direkt kérdés esetén szeretne kibújni a válasz alól, ezért visszakérdez:  – 

hogy gondolod, – mi a problémád, – nem értem a kérdést, – ezt hol hallot-

tad, ki mondta? 

− Bevezetőt ajánl a mondanivalójához. „Nem akarom, hogy azt gondold…” 

(pedig azt akarja) Nem akarlak megsérteni, de azt hallottam, hogy…” 

(büntetlenül megsérti) 

− Két dolgot összekapcsol. „Úgy hallottam, hogy emelték X fizetését. De 

nem azért, mert a főnök szeretője.” 

− Ez nagyon hasonlít ahhoz, amikor valaki már előre készül valamire. „Hol-

nap túlóráznom kell! Holnapután a feleség nem fogja megkérdezni, hogy 

miért jött késve haza! Még sajnálni is fogja, mert mindent megtesz a csa-

ládjáért! 
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Változások a személyközi interakciókban 

A hazugság felfedése, netán leleplezése esetén változás következik be az a sze-

mélyközi egymásra hatásban. Aki lelepleződik, megnöveli a személyközi távol-

ságot, de a leleplező is hasonlóan viselkedik. Az egyiknél az undor, a másiknál a 

félelem lesz a jellemző. A lebukott személy elfordítja a fejét, kelletlenül néz 

„vádlójára” elfordítja a fejét, és testével is kifordul a beszélgetés síkjából. A 

visszavonulás, a távozás mozdulatait készíti elő. Kényelmetlen dolog a leleple-

zés akkor is, ha az nem lesz ráolvasva a másikra. A ki nem mondott vád ponto-

san olyan hatású lehet, mintha azt csendesen elmondták volna. Durvább variáció, 

ha erről a tényről akkor, ott, mások is tudomást szereznek. Megjelenik a szé-

gyenérzet és elkezdődik a passzív védekezés. Vagy a viszontvádaskodás, amikor 

a leleplezett személy inkább felháborodásának ad hangot. Biztos, hogy ilyenkor 

nem lesz testi érintés, sőt maga és partnere közé fizikai korlátot állít. Ez lehet 

egy pohár, egy jegyzetlap, vagy bármi más, ami látható. Ez a kommunikáció 

megszakítás jele. A dohányosoknak ilyenkor például „sürgősen” rá kell gyújta-

niuk. Más lesz a helyzet, ha elmarad a nyilvános leleplezés, és megváltozik a 

társalgás témája. Ez megnyugtatja a hazudozót. Joggal érezheti, hogy csökkent a 

leleplezés esélye, és nem lesz következménye a hazugságának. Sikeresen megol-

dotta a feladatot, és „jöhet” a hazugság öröme! 

Ma szervezetten is programok folynak az üzleti és más hazugságok kiszűré-

sére, melyen interaktív prezentációk, hanganyagok és videók elemzésével, vala-

mint szimulációs feladatokkal fejlesztik a résztvevők hazugság-felismerő képes-

ségét.2 A HR-ben foglalkoztatottaknak azonban elemi szükséglete a hazugság 

felismerése a szervezet és az egyén érdekében egyaránt. 

1. táblázat: Gesztus-szótár 

Fej 

. 

Bólintás: egyetértés, bátorítás. 

Fejrázás: ellenérzés, nemtetszés. 

Fej félredöntése: érdeklődés. 

Fej leeresztése: depresszió, behódolás, 

elmélkedés. 

Fejrángatás: hiúság, szexuális felhívás. 

Fejtámasztás: fáradtság, unalom. 

 

Haj 

Száj 

 

Nyitott száj: meglepetés, sokk. 

Kéz a száj előtt: hazugság. 

Ujjak a szájban: bizonytalanság, idegesség. 

Szájnedvesítés: szexuális érdeklődés, bujaság. 

 

Áll 

Áll simogatása: mély gondolkodás, csodálat. 

Áll dörzsölgetése: kétségek. 

Álltámasztás: mély gondolkodás. 

                                                        
2 Tréninget dolgoztak ki az üzleti hazugságok kiszűrésére, a kétnapos képzés során interaktív 

prezentációkkal, hanganyagok és videók elemzésével, valamint üzleti szimulációs feladatok-

kal fejlesztik a résztvevők hazugság-felismerő képességét – mondta Kardos Marcell a tréning 

egyik ötletgazdája kedden Budapesten sajtóbeszélgetésen.  http://www.privatbankar.hu/ 

cikk/karrier_menedzsment/mirol_lehet_felismerni_a_hazug_embert_39193?kommentar=3919

3&tol=1 
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Haj hátravetése vagy érintése: hiúság, 

tollászkodás, szexuális felhívás. 

Homlokba hulló haj hátrasöprése: sze-

xuális felhívás vagy idegesség. 

Hajcsavargatás: idegesség. 

Haj rágcsálása: idegesség vagy koncent-

ráció. 

 

Szemek 

Szem meresztése: meglepetés vagy 

sokk. 

Minimális szemkontaktus: becstelenség 

vagy félénkség. 

Tekintet elfordítása: unalom, hazugság. 

Pislogás: idegesség. 

Szem megérintése: kétségek, bizonyta-

lanság, hazugság. 

Bámulás: dominancia, álmodozás. 

Szempillák alóli leskelődés: szerénység, 

félénkség, flörtölés. 

 

Állkapocs előreállása: agresszió, védekezés. 

Állkapocs nyakba húzása: szűkszavúság, önbizalom-

hiány. 

 

Karok és kezek 

Karba tett kezek: védekezés, bizonytalanság. 

Összeszorított ököl: ellenségeskedés, agresszió. 

Hátratett kezek: lazaság, magabiztosság, hatalom. 

Kezek a fej mögött: magabiztosság, arrogancia. 

Összekulcsolt kezek: idegesség, bizonytalanság. 

Csípőre tett kezek: düh, hiúság, szexuális kihívás 

Nyitott tenyerek: nyitottság, őszinteség. 

 

Lábak 

Lábak keresztezése a térdnél: védekezés, negatív 

gondolatok. 

lábak keresztezése álló helyzetben: védekezés, nega-

tív gondolatok. 

Lábdörzsölgetés: idegesség, kényelmetlenség. 

Vigyázzállás: alárendeltség, nagyfokú tisztelet. 

Lábfejek valakire mutatnak: érdeklődés a személy 

iránt 

Forrás: http://www.lelkititkaink.hu/gesztus_szotar.html 
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