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Bevezetés
Igaz-e a kijelentés, hogy a média (rádió, televízió) forradalmának 

évszázadában, az informatikai forradalom kapujában, tehát a megsok
szorozott, technicizálódott információs térben minden eddiginél több a 
kommunikációs zavar, konfliktus?

Leírás- és/vagy előírás-vita ide vagy oda, a nyelvészeket kicsit bi
zonyára mindig foglalkoztatta a nyelv és beszélőinek, tágabb értelem
ben a kommunikációnak és környezetének, például a társadalomnak a 
viszonya, ezek kölcsönhatása. Lényegében ezért szerveződött meg a 
sokféle és sokszínű, és sok száz, ha nem sok ezer éves nyelvművelés, 
amelynek egyik ága föltétlenül a retorikai múltjával ugyancsak több 
ezer éves beszédmüvelés.

A nyelv változásai, illetve ezzel összefüggésben a nyelvi magatar
tásformák változásai iránt érzékeny nyelvész retorikus mondatokkal 
mutatja be a veszélyt. Például: „A nyelvi magatartás igen nagy mértékben 
a társadalmi magatartás függvénye. Akinek a gondolkodási készsége laza, 
felszínes, zavaros fogalmi tartalmú, annak szövegformálása is pongyolává, 
zavarossá válik; akinek nincs önálló, kreatív gondolkodása, annak közlésé
ben klisék, panelek, sablonok tömege lesz uralkodóvá; aki felületes, nemtörő
döm, hebrencs életvitelében, munkájában, annak beszéde is rendszerint kap
kodó, hadaró, rossz artikulációjú, és írásmódja is trehány, elkapkodott, 
rosszul olvasható; aki kíméletlen, alantas, szemérmetlen viselkedésű, annak 
nyelvi közlésében is a durvaság, ízléstelenség, trágárság dominál; aki feltű
nési viszketegségben szenved, sznob felfogású, az a köz számára érthetetlen 
szavakkal dobálózik, részben fölösleges idegen elemekkel tömi tele beszédét 
és írását; és még bőven folytathatnám az efféle felsorolást. Mindez a hatás
irány természetesen fordítva is fennáll, kölcsönös jellegű: az említetett kifeje
zési szokások a társadalmi magatartásra is visszahatnak, és azt, illetőleg an
nak alakulását nagy pontossággal jelzik is.” (Benkő 1999, 21). Vagy má
sutt, a globalizációhoz értékválsági tünetek járulnak: „az anyagi érté
keknek a szellemiek fölé kerekedése, az egoista szemlélet erősödése; a jogok 
hangsúlya a kötelességekkel szemben; dekadens szokásbeli, világnézeti áram-
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latok felerősödése; sznob divatok hajszolása; a gyors sikerű, könnyű életvitel 
ideáljának terjedése; az eszmények, hagyományok rohamos pusztulása; a 
magatartás féktelenné, útszélivé válása; a társadalmi érintkezés eldurvulása” 
stb. (Benkő 1999, 41).

Jól látható, hogy nagyon is égető társadalmi jelenségek felsorolásá
ról van szó. Nevezhetjük őket együttesen értékválságnak, kissé érték
mentesen: értékek változásának, átalakulásának. Következményük, a 
nyelvi kifejezésforma valóban megragadható, dokumentálható válto
zásai a szemünk előtt, a fülünk hallatára zajlanak. Hogyan tudunk/ 
tudnánk erről nyelvészetileg beszélni, hogy ne essünk a részt vevő 
megfigyelés csapdájába?

Mindezekkel egybecseng egy -  talán -  nem tipikus kommunikáció
kutatói vélemény: ,,...a mi kommunikációnk különös, jellegzetes (...) az 
élőbeszéd feltűnően hibás. Nincs még egy nyelv, amelyben az élőbeszédben 
annyi hibás szórendiség, nyelvtani zavar, befejezetlen mondat, elvétés, 
rosszul kimondott szó lenne. " (Buda 1996, 5-6). Vagy egy kicsit később: 
„... a magyar verbális kommunikáció igénytelen, alacsony tudatossági szin
ten folyik, a hibák, a zagyvaságok iránt túl toleráns... " (uo. 1). A népi vagy 
népies humor jól kihasználja ezt Göre Gábortól Gugyerákon át Mar
kos-Nádas vagy a Csáti falugyűlés kabaréjeleneteiig. Buda Béla Kará
csony Sándorra utalva vallja, hogy a magyar nyilvános nyelvhaszná
latban sok az inkongruencia-jelenség, a feltűnő pszichológiai erőfeszí
tés, a neutrális és az utalásos jelleg. Az irodalmi nyelv fejlettségének 
látványos ellentéte a köznyelvi kommunikáció esettsége.

Magyarázati keret
A mai társadalmi kommunikáció zavarainak feltérképezéséhez és 

leírásához magyarázati keretül szolgál a kommunikációelmélet, annak 
is az újabb, az ún. cselekvés- vagy viselkedésközpontú paradigmája. 
Az ezt megelőző jakobsoni (vagy saját meghatározásom szerint: a me
chanikus-funkcionális) modell központjában az érzelemkifejezés -  
gondolatközlés -  felhívás állt, majd ezt a modellt egyre-másra bővít- 
gették. Végül is a pragmatikai fordulat alapjaiban megváltoztatta a 
nyelvről való gondolkodást, a viselkedés- vagy cselekvésközpontú 
modell a „bővített” érzelemkifejezés -  gondolatközlés — felhívás mo
dellt meghaladja, középpontjában a gondolatközlés és implikálás, a

115



Balázs Géza

nyelvhasználat mint viselkedés áll — s ez már nem is ábrázolható, vizs
gálható annyira egyszerűen vagy egyértelműen. (A paradigmaváltás
hoz lásd: Balázs 1998, 9-22.)

A cselekvésközpontú modellben a nyelv funkciói között (akár a ja- 
kobsoni fő- és mellékfunkciókat is a helyükön hagyva) megjelenik a 
nyelv implikatív, gondolatrejtő, kognitív, szimbolikus (érzelmi), ha
gyományőrző, evokatív (felidéző), szakrális, viselkedésszabályozó 
stb. szerepe, sőt nem kerülhető meg a nyelvi korlátozottság élményei
nek, a kifejezhetőség határainak a megélése. A költészet ezt már régen 
felismerte, az esztétikai funkció sokszor fölfogható a kifejezés lehető- 
ségei-lehetetlenségei határai kipróbálásának. Nem véletlenül ajánlja 
versét Babits Mihálynak Fábri Péter:

Ne less mögé, hisz úgyis tudhatod: 
a szó a csönd ruhája csak.

A szó a dísz, a csábító, kacér selyem, 
s a csönd a vér, a hús, a csont, 

a csönd a test, a néma lüktetés, a lét.

Fábri Péter: A csönd és a szó 
Babits Mihály emlékének

A személyiség: müködésegység, a zavar többfelől jöhet. A nyelv- 
használat nyilvánvalóan nyelvi, valamint személyi, társadalmi, kör
nyezeti térben zajlik. Ezeket a környezeteket a nyelvtudomány, a pszi- 
cholingvisztika, a szociálpszichológia, szociolingvisztika (antropoló
giai nyelvészet), ökolingvisztika, nyelvművelés stb. vizsgálja. Ezek a 
terek tele vannak konfliktushelyzetekkel: a nyelv tükre, olykor kivál
tója ezeknek a zavaroknak. A zavarok tipologizálása és az esetleges 
terápiák megtalálása a nyelvstratégia, a nyelvművelés új paradigmájá
val lehetséges. Ennek pedig két alapvető jellemzője van -  a többszin
tűség és a működés sokfélesége.

Körülhatárolás
A társadalmi kommunikáció megvalósulását egy hármas rendszer

ben tartom osztályozhatónak. A rendszer elemei: a siker, a zavar és a 
konfliktus (összeütközés).
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A kommunikációs siker nem egyszerűen a gondolatközlés eredmé
nyes volta, hanem valamiféle, ideálisnak nevezhető egyensúlyi helyzet 
beállása. Az egyensúlyi helyzet ugyanis minden megnyilatkozáskor 
megbomlik, létrejön a kognitív disszonancia. A sikeres kommunikáció 
a kognitív disszonancia csökkentése, az egyensúlyi zavar helyre- 
állítása. Természetesen a sikerhez vezető út lehet zavarral és konflik
tussal kikövezve.

A kommunikációs zavar a működés zavara. A közlés nem kong
ruens, hanem inkongruens, különbség van a szándék és a megvalósu
lás között, illetve a nyelvi kódban egyenlőtlenség támad. A zavar tehát 
inkongruencia-jel. A beszélőben belső meghasonlottság van: gátlás, 
bizonytalanság, a közléssel való azonosulás elégtelensége, a célok 
tisztázatlansága, a helyzet vállalásának ellentmondásai (Buda 1996, 
7). Más kifejezéssel: verbális zavar, a verbális áttevődés zavara, kife
jezési nehézség. Jól mutatják ezt a magyar nyelv szemléletes képei: 
Nyelvem hegyén van a szó -  ma azt mondanánk: a verbális áttevődés 
zavara, vagy például az alkohol hatására beálló kognitív zavar: Elissza 
az eszét, esetleg Temesi Ferenc (2000, 6) írói képével: az énfölötti az 
embernek az a része, amely alkoholban oldódik, illetve a viselkedési 
zavart mutató kifejezések: Belevág valakinek a beszédébe, Egy szó is 
lelket zavarhat stb.

A kommunikációs konfliktus, más szóval a verbális agresszió szán
dékos, negatív hatáskeltést jelent. A retorika régóta tanítja, hogy a 
nyelvhasználattal lehet ártani, ahogy gyógyítani is. A kommunikációs 
konfliktusok közé sorolhatjuk a durvaságot, az előítéletes nyelvi for
mák használatát (csúfolok, gúnyoló versek például focimeccsen), vagy 
a fizikai erőszakot megelőző (kikerülhetetlennek tűnő) „kikezdést” 
(amely az ún. anyázásból, pontosabban annak kiprovokálásából fa
kad): Anyáztál? Neem? Akkor én hazudok??? Ahogy a közmondás 
tartja: Néha egy szó egész háború.

A kommunikációs konfliktusokra a következő fokozatokat állapít
hatjuk meg:

• udvariatlanság: az illem megsértése
• szópárbaj: flörtölés -  kikezdés -  gúnyolás -  csúfolás
• nyelvi előítéletek (sztereotípiák, stigmák)
• kirekesztés: név, nyelvhasználat megvonása, büntetése
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A zavar és a konfliktus nyilvánvalóan kezelhető. Nagyobbik részét 
többféle stratégiával, énvédő mechanizmussal megoldjuk, de úgy lát
szik, hogy egyre nagyobb szükség van a társadalmi, tervezett segít
ségre, a terápiára. A nyelv és a mentálhigiéné kapcsolatát kutatók 
megállapították (például Hárdi 1985), hogy nyelvhasználattal lehet 
gyógyítani: ez a beszéd- vagy olvasásterápia (logoterápia), s talán eh
hez járulhat a zeneterápia is. Ahogy a közmondások is mutatják: Szép 
szó vasajtót nyit, Szép vigasztaló szó betegnek orvosság (O. Nagy 
1982, 646). Egészen egyszerűen pedig azt mondhatjuk: „Az irodalom 

pótolja a pszichológust. ” -  s talán van némi összefüggés az olvasás 
háttérbe szorulása és a pszichiáterek arányszáma között.

Rendszerezés, tipologizálás
A kommunikációs zavarok és/vagy konfliktusok osztályozására 

már több kísérlet történt. Szende Tamás (1987) a következő kritériu
mok alapján osztályozza a jelenségeket:
1. nyelv, nyelvhasználat: kimondható-e egyáltalán a világ?
2. a közlés működésfolyamata: a megformálódástól a nem verbális 

tartalmakig
3. a valóság megközelítésének nyelvi folyamata, pl. túláltalánosítás
4. a közlés rendellenességei, zavartípusai:

a) közlő -  közlőtárs -  közléstárgy
b) készletgazdálkodás
c) pályatévesztés, kényszerpálya.

Az első három nyelvészeti, a negyedik kommunikációelméleti megkö
zelítést igényel.

Péntek János (1992) a nyelvi közlés zavarait a környezeti viszo
nyok alapján tipizálja:
1. természeti környezet -  nyelv
2. kommunikációs áradat
3. az emotív funkció szűkülése
4. a közlés szociális környezete
5. a közlés nyelvi környezete

A magam tipizálása az előzőek felhasználásával a következő volt 
(Balázs 1998, 68 -  e helyen a téma bővebb kifejtése is olvasható):
1. szubjektív (a közlő/befogadó oldaláról következő) zavarforrások:
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a) egyedi, kóros pszichológiai-fiziológiai problémák (például be
szédzavar, beszédmagatartás-zavar)

b) alkalmi, nem helyzethez illő (nem adekvát) beszédmód
c) a kommunikációs stratégia által torzított közlések, vagyis mani

pulációk, értelmezési nehézségek
2. objektív (külső) zavarforrások:

a) környezeti, társadalmi, társadalomlélektani problémák
b) tömegkommunikációs stratégiák, manipulációk
c) a nyelvvel való tudatos foglalkozás (olykor negatív) hatásai

Külső és belső tényezők a társadalmi kommunikáció zavaraiban
1. Külső (a nyelvre ható) tényezők:
1.1. Természeti, környezeti hatások. A környezet megváltozása, át

alakítása, különösen a környezetszennyezés (például nagy valószínű
séggel az ólomszennyezés, kemizálás is) hat a nyelvhasználatra. 
Ugyancsak ide sorolhatjuk a természetes vagy a természethez közeli 
életmód (táplálkozás, orvoslás) felszámolódását. Ezeknek a tényezők
nek egy része közvetlenül (ólom -  beszédzavar, olvasászavar), más ré
sze közvetetten érvényesül. Föltétlenül ide tartozik még a kultúravál
tás (akkulturáció, urbanizáció), amely megzavarta a hagyományos ma
gatartásformákat. A hagyományos, zárt közösségekből való kikerülés 
(migráció, ingázás, kollégium, munkásszállás, lakóhelyváltás, mobili
záció) sokszor vezetett alkoholizmushoz, más szenvedélybetegséghez. 
Ezeknek a kommunikációra való hatására már többen utaltak. Külső, 
környezeti hatásnak tekinthetjük a 20. század végi gyorskultúrát (se
bességkultuszt), valamint az ún. szinkronicitást (jelenben élést), külö
nösen az e-nemzedék (más szóval: netnemzedék) világát. Mindezek 
eredménye rendszerint a „nincs időm” és a fokozott „fáradtságáé 1- 
mény. E jelenségek nyelvi hatásait még csak most kezdtük el kutatni. 
De ez már a második kérdést is érinti.

1.2. A kommunikáció technikája (informatika). Nyilvánvaló, hogy 
a kommunikáció technikája visszahat magára a kommunikációra. 
Jelesül:

-  az írás, olvasás is hatott a nyelvhasználatra (mert rögzítette azt, 
lelassította a változási irányokat),
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-  az írógép is hatott a nyelvhasználatra (például a hosszú magán
hangzók hiányát többen összefüggésbe hozták a szóbeli magánhang
zó-rövidüléssel). Az újabb technikai eszközök kommunikációra gya
korolt hatását még nem mértük fel, de jelezhetjük:

-  az üzenetrögzítő hat a kapcsolati kultúrára,
-  a fénymásolat az elsajátítás mélységére, a számítógép túlírásra és 

szerkesztési lehetőségei (átvételek) miatt a koherenciára (vagyis inko
herens szövegeket eredményez).

A tele- és tömegkommunikáció jelenleg folyó összekapcsolódása, a 
valóságos informatikai forradalom hatására:

-  mindenki kiadóvá válik (honlap; az ellenőrizetlen „kiadványok” 
száma megszaporodik)

-  a túl sok információ relativizálása nehéz: felszínességhez vezet 
(föltételezhető, hogy az információhiány és a túl sok információs 
„szemét”, kommunikációs salak legalább annyira vezethet megté
vesztéshez, manipuláláshoz),

-  a csevegőcsatomákon, az e-mail-információtovábbításban egy
fajta új beszéltnyelviség jön létre.

Az új beszéltnyelviségben egyszerre találkozunk az alulfogal- 
mazással (a nyelv jelzésszerűvé válik) és a túlfogalmazással (például 
hang-, kép- és betűáradat: közlési hipertrófía: logorrhea). Az elmúlt 
néhány évben szerencsére megindultak ezen a területen a kutatások; 
bár már most is nagy késésben vagyunk, ha „hasznos” tudományként 
is szeretnénk szolgálni.

1.3. A társadalmi (közösségi) környezet. A nyelvre ható külső té
nyezők között legnyilvánvalóbban mégis a társas tér, a társadalmi
közösségi környezet a döntő. Az ember beszédmódját, nyelvváltoza
tait társadalmi szerepei határozzák meg a leginkább. Ezen a területen a 
legnyilvánvalóbbak a diglosszia-jelenségekből adódó kommunikációs 
zavarok, konfliktusok. A munkakör, munkahely, de a munkakerülés és 
a másik véglete, a munkabetegség (workoholic), kommunikációs ható
tényező. A nagyobb társadalmi és földrajzi mozgás hatására előtérbe 
kerülnek az interkulturális konfliktusok (a nyelvjárási beszélő konflik
tusa például személyiségzavarhoz vezet, de személyiségzavart jelent
het a nyelvjárásiasság túlértékelése, túlzott jelképisége is, mert erre is 
van példa, s nem feledkezhetünk meg a nemzetközi kommunikációban
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megmutatkozó egyenlőtlenségekről). Sajátos diglosszia-jelenség a po
litikai nyelvhasználat területe: a politika, akárcsak a média, szabályoz
za a diskurzust. A média fokozódó hatása a nyelvhasználatban is fel
bukkan. (Például szóvégi dallamlebegtető, „éneklő” beszédmód, kö
szönés- és megszólítás-problémák, általában az információ és a szóra
koztatás egybemosása, a kötelező viccelődés, irónia, műveltségmeg
kérdőjelezés túltengése, reklámnyelvi , játékok” nyelvi ténnyé válása: 
plusssz, mgggyon stb.). A szekularizáció hatására csökken a rituális 
(szakrális) hagyomány, visszaszorulnak a hagyományos „beszélő”, 
„kommunikáló” szerepek, közösségek (mesemondó -  mesemondás, 
egyesület, sportegyesület stb.), terek (találkozóterek, kispad, kávéház, 
szalon, zsúr stb.). Az új, alkotott (modernizált vagy „posztmoderni
zált”) terek nem mindegyike felel meg az emberi léthez szükséges 
„ötérzékes” jelenlét-kommunikációnak (rosszul tervezett jegypénztár, 
szűk terek a vonaton vagy a földalattin stb.). Ennek eredménye a kü
lönféle nyelvi funkciók visszaszorulása: az emotiv, fatikus stb. funk
ció szűkülése, az általános rossz kedély.

Végeredményben a nyelv tudatos, főként politikai megfontoltságú 
korlátozása is kommunikációs zavarok, de még inkább konfliktusok 
forrása: a kódhoz való hozzáférés korlátozottsága, névháború, táblahá
ború, nyelvháború -  valóságos erőszakos konfliktusokhoz vezethet
nek.

1.4. Antropológiai jegyek. Ravasz László szerint: „nem nyelvünk 
olyan, mint mi, hanem mi vagyunk olyanok, mint a nyelvünk” (idézi 
Lőcsei 2000, 9). Nem feledkezhetünk meg a nyelvben ható törvény- 
szerűségekről sem, amelyeket különösen az antropológiai nyelvészet 
kutat. A magyar nyelvhasználatban feltűnő a betegessé váló önfeltáró 
kommunikáció (a személyes gondok, betegségek, sérelmek, gazdasági 
helyzet stb. nyílt kibeszélése). Különösen szembeötlő az ún. panasz
kodó kommunikáció (mintha a sikeres embereket irigyelnék az iste
nek, s ártani próbálnának neki, ezért minden pozitívumot el kell takar
ni vagy le kell tagadni). Nagyon jellemzőnek tekinthetők a jó ismerő
sök találkozásakor szinte kötelező jelleggel föltett Hogy vagy? (illetve 
ennek tréfás változatai: Hogy ityeg a fityeg?, Hogy ász makk ász?) 
kérdésekre adott rendszerint nem tréfás válaszok (O. Nagy Gábor szó
láskönyvéből):
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Megvan, mint a csepű fonatlan (123)
Mint a szösz, fonatlan (652)
Hát hogy élünk, ha meghalunk?
Holtig csak megélünk valahogy. (168)
Mint a többi grófok (243)
Megvagyok, mint a gyalogpaszuly karó nélkül (247)
Megvagyok egy kapában (331)
Mint a kutya karó közt (402)
Két lábon, mint a ruca, bimbóban, mint a rózsa (416)
Mint szegény legény (ember) gazdag városban (427), (619)
Mint aki egy lóval szánt (440)
Két lábon, mint a lúd (446)
Frissen, mint az öntött saláta (588) (nem valami jól, bágyadtan, 
betegesen)
Mint a Samu nadrágja (589) (se jól, se rosszul)
Megvagyok, mint viselt szoknya az ágyfejnél (647)
Virágjában, mint a rohadt tök (680)
Összevissza, mint zab a zsákban (731)

1.5. Személyes okok. Továbbá a kommunikációs zavarok kiváltó 
okai között olyan „személyes” jellegű körülmények is közrejátszhat
nak, mint a lakáskörülmények, az egészségi állapot (például a fogak 
állapota), az életkor, a káros szokások (dohányzás, alkohol, drog) stb. 

2. Belső (nyelvben ható, a nyelvi lehetőségekből adódó) tényezők:
2.1. A nyelvi korlátozottság objektív oldala. Az ember rendszerint 

nem tudatosítja, de a mindennapi gyakorlatban valójában nagyon sok 
zavart okoz az a nyelvi tény, hogy nem minden verbaiizálható, sőt a 
túlverbalizáltság, a „mindent szavakba öntés”, a „túlmagyarázás” to
vábbi társas zavarok, konfliktusok forrása lehet. Eszünkbe juthatnak a 
mindig okoskodó, az orrukat mindenbe beleütő stb. emberek. Az érzé- 
kítés több mint a megmagyarázás. Talán nem fölösleges hangsúlyozni, 
hogy a megfelelő anyanyelvi nevelésnek, a kifinomult stílusérzéknek 
ezen a területen nagy haszna lehet.

2.2. A nyelvi változás. Az anyanyelvi beszélőnek rendszerint igen 
alacsony a tudatosultsági foka a nyelvi változással kapcsolatban. Álta
lában abban a gyakran hangoztatott közhelyben merül ki tudása (véle
ménye), hogy: „romlik a nyelv”. Megfigyelhető, hogy az egyes nyelvi 
szintekkel kapcsolatos (ön)reflektálás is különböző: a szókinccsel kap-
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csolatban (például új idegen szavak) viszonylag erős, míg a nyelvtani, 
hangtani változásokkal kapcsolatban gyönge. A nyelvi illem (például 
megszólításformák), a gyorsbeszéd, a lecsupaszított (leegyszerűsített) 
nyelvhasználat, a trágárság, a túlbonyolítás stb. területeiről igen sok 
véleményt gyűjthetünk össze. Talán ez a terület az, amelyen az anya- 
nyelvhasználónak lényegesen több ismerettel kellene rendelkeznie. 
Hiszen a tudatos nyelvhasználat segít az új jelenségek egyéni értéke
lésében, zavarmentes használatában. Az új nyelvstratégiának, nyelv
művelésnek ez ügyben van talán a legtöbb teendője.

2.3. A nyelvhasználati sokféleség (szubjektív hatáskeltés, szándék). 
A kommunikációs zavarok igen gyakori kiváltó oka a hatáskeltés (be
nyomáskeltés), vagyis az a tény, hogy a közléssel rendszerint több (s 
általában rejtett) célja van a beszélőnek. A nyelvi változatosság ad 
lehetőséget a nyelvi manipulációra is. Jó példa erre -  minden fejlett 
kultúrában -  a jogi nyelv túlbonyolítottsága. Ennek két oka lehet: a 
szabályozandó dolgok (ügyek, eljárások) bonyolultsága és a lehető 
legpontosabb, legkorrektebb kifejezhetőség kérdése. A szabatosság, 
világosság, érthetőség szempontja szembekerül a pontosság, korrekt
ség szempontjával. Bochmann (1999, 61) ezt így látja: „Konfliktuslehe
tőség áll fenn a széles tömegeknek a szaknyelvi kódhoz való hozzáférhetősé
gében, elsősorban (de nem csak!) akkor, ha nagyobb társadalmi 
hatótávolságú kommunikációs területekről van szó. így a jogi nyelv pro- 
fesszionalizálódása és elhatárolódása a mindennapi kommunikációtól gyak
ran a törvényszövegek homályossá válását jelenti a jogilag iskolázatlan pol
gárok számára, és ennek következménye a jogi bürokráciától való függőség 
lesz." Figyelemreméltó, hogy ezen a területen a világon sokfelé szer
veződnek demokratikus mozgalmak, amelyek az emberek világosabb 
tájékoztatását kívánják elérni.

2.4. A nem verbális kódok hatása. Nyilvánvalóan nyelvi zavart is 
eredményezhet a nem verbális kódok inkongruens használata. Buda 
Béla megfigyelése szerint a magyar kultúrában igen konfliktusos az 
érintés, sok az árulkodó gesztus, a rosszul, tévesen használt emblema- 
tikus jel (Buda 1996, 13). Világos, hogy egy rossz pillantás, érintés, 
feszengés, rosszkor jött arcpirulás stb. a verbális kommunikációban 
zavart vált ki.
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Értékelés, kitekintés, összefoglalás
A nyelvtudomány területe elsősorban a nyelv, a kiterjesztett (kül

ső) nyelvtudományé természetesen az élő nyelv is. A hasznos, közér
dekű nyelvész feladata, hogy a kommunikációs zavarokat, konfliktu
sokat diagnosztizálja, értékelje, jelezze -  s amennyiben lehet, javasla
tot tegyen a terápiára.

Miért fontos az ilyen irányú kommunikációkutatás? Azért, mert te
rápia (például a nyelvészetben a nyelvstratégia, nyelvművelés) csak 
pontos diagnózisra következhet. A kommunikációnak az efféle jelei, 
jelzései pedig a személy és a társadalom sokféle diagnózisát jelenthe
tik. Buda Béla (1996, 15) szerint: ,,A kommunikációs zavarokban gyöke
rezik a magyar kultúra sokféle mentális zavara. Például az, hogy nagy az 
izolációs (széthúzó) hajlam, sok a visszahúzódó, menekülő, befelé forduló 
deviáció (elsősorban ilyen az alkoholizmus, a depresszió, az öngyilkosság)

A kommunikációs kultúrában gyorsabban és hatékonyabban lehet
ne változtatni, s ez kihatna általában a kultúrára. Amennyiben a be
széd a kultúra, akkor a szép, az igényes beszéd (nyelvhasználat) a ma
gas kultúra jele. A magas kultúra pedig toleranciára nevel.
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