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A bírói ténymegállapítási folyamat szociológiája
(Vinnai Edina – Elek Balázs – Bencze Mátyás)

Ezt  a  fejezetet  azoknak  a  tényezőknek  a  bemutatására  szánjuk,  melyeket  a 
jogalkalmazói  (elsősorban  a  bírói)  ténymegállapítási  folyamat  szociológiai 
meghatározóinak  nevezhetünk.  Ezek  közül  is  két  összetevőt  emelünk  ki:  a 
nyelvhasználatot és a pszichológiai faktorokat. E tényezők hatásaival azért fontos 
tisztában  lennünk,  mert  a  jogi  gyakorlat  résztvevői  hajlamosak  megfeledkezni 
arról, hogy milyen jelentős ezeknek a szerepe a ténymegállapítási folyamatban. A 
jelenlegi  joggyakorlatot  meghatározó,  „hagyományosnak”  nevezhető felfogásban 
ugyanis  a  nyelv  semleges  közvetítő  közegként  jelenik  meg,  melyet  mindenki 
egyformán  birtokol,  és  a  tanúk,  felek,  vádlottak,  stb.  nyelvhasználata  nem  is 
befolyásolja a bírói döntést. Másrészről a bírói ténymegállapítási feladatot egyszerű 
logikai levezetésnek tekintik, amelyhez elegendő a józan ész, és nem szükséges a 
pszichológia  eredményeit  figyelembe  venni  az  egyes  vallomások  bizonyító 
erejének értékelése során. A jogszociológia célja jelen esetben az, hogy tudatossá 
tegye, milyen torzulásokhoz vezethet ez az uralkodó szemléletmód.

1. A nyelvhasználat

1.1 Nemzetközi kutatások

Az  írott  és  beszélt  nyelv  vizsgálatával  a  nyelvészet  több  szinten  foglalkozik.  
Számunkra ennek releváns ágát a szemiotika (a „jelek tudománya”) jelenti, amely 
három  fő  területet  ölel  fel:  a  szintaktika a  jelek  egymáshoz  való  viszonyával 
foglalkozik,  a  szemantika a  jel  és jelentés problémáit  vizsgálja,  a jel  és a jelölt 
valóság viszonyára figyel, valamint a pragmatika, ami a jelek tényleges és célzatos 
használatát kutatja a beszélők egymás közti viszonyában. Ezek közül most csak a 
pragmatikával  foglalkozunk  részletesebben,  ami  a  nyelvhasználat  vizsgálatára 
koncentrál,  és  azt  nem  egyszerű  szabálykövetésként  és  szabályalkalmazásként 
fogja fel, hanem az emberi gyakorlat egyik fő megnyilvánulásaként.

A jogi nyelv körében a pragmatikai vizsgálatok elsősorban mikro-pragmatikai 
szinten  zajlanak,  míg  a  makro-pragmatikai  kérdések  a  filozófia  és 
társadalomelmélet,  illetve a szociolingvisztika területére tartoznak.  A jogi  nyelv 
pragmatikai  kutatása  zárt  beszédhelyzetekben,  konkrét  megnyilvánulások 
vizsgálatával  történik,  például  bírósági  tárgyalótermekben  vagy  rendőrségi 
kihallgatásokon.  Az  itt  zajló  történések  elsősorban a  nyelv  szintjén  zajlanak:  a 
jogot képviselő és a jog nyelvét beszélő szakember áll szemben és rendeli alá saját 
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nyelvhasználatának a laikusok köznapi  nyelvhasználatát,  amit  az eljárásban jogi  
nyelvre  fordítanak  át.  Az  ilyen  helyzetben  érvényre  juttatott  szabályok 
monopóliuma  hátrányos  helyzetbe  hozza  az  eljárás  alá  vont  személyt,  és  ez  a 
feszültség,  kétségbeesés a laikusok nyelvhasználatában is kifejezésre jut.  A jogi  
nyelv vizsgálata tehát elsősorban az említett zárt helyzetekben vizsgálja a laikusok 
akadozó,  töredezett  nyelvhasználatát,  valamint  az  intézményesült  hatalom 
működésének és érvényre jutásának mechanizmusait.63 

A bíróságokon történő nyelvhasználat kutatása az amerikai és nyugat-európai 
szakirodalomban már hagyományokkal bír, Angliában és az Egyesült Államokban 
a hetvenes-nyolcvanas évektől kezdődően végeztek ilyen irányú kutatásokat. Ezek 
közül az egyik legkorábbi kutatásban joghallgatók vettek részt tárgyalásokon, az 
ott  elhangzottakat  magnóra rögzítették,  majd a felvételek alapján azt vizsgálták, 
hogy az eltérő beszédstílusok milyen benyomást keltenek a kívülállókban, valamint 
azt, hogy a különböző nyelvi tényezők, beszédstílusok milyen hatással lehetnek a 
jogi döntéshozatalra.64

A  kutatás  módszertana  rendkívül  összetett  volt,  és  több  tudományterület 
eszközeit  magába  olvasztotta,  mint  például  a  szociolingvisztika (mely  szerint  a 
kiejtés,  a  szókincs,  a  nyelvtani  szabályok  alkalmazása  mind-mind  háttér-
információt adnak a beszélőről), a kulturális antropológia (a résztvevő megfigyelés 
alkalmazásával)  és  a  szociálpszichológia eszköztárát  (eszerint  a  beszélő  által 
alkalmazott  beszédstílus  kihatással  van  a  másik  fél  reakcióira,  és  így  az  egész 
beszélgetés  menetére).  Ezen  túlmenően  mélyinterjúkat készítettek  jogi 
63 A jogi  nyelv  pragmatikai  kutatásának  legkorábbi  bemutatását  a  következő művekben 
találjuk: Pat Carlen:  Magistrates’ Justice.  Martin Robertson, 1976.; Maxwell Atkinson - 
Paul Drew: Order in Court – The Organisation of Verbal Interaction in Judicial Settings. 
The  Macmillan  Press  Ltd.,  London,  1979.;  William M.  O’Barr:  Linguistic  Evidence –  
Language, Power and Strategy in the Courtroom. Academic Press, London, 1982. Ezek 
ismertetését  lásd:  Vinnai  Edina:  A  bírósági  nyelvhasználat  kutatása  az  angolszász 
jogrendszerben. In: Doktoranduszok Fóruma 2000. október 30. A Miskolci Egyetem Állam-  
és Jogtudományi Karának szekciókiadványa. Miskolc, 2001. 230-237.o.
64 William M. O’Barr 1974-ben az Észak-Karolinai Bíróságon végezte kutatását, ahol tíz 
hét leforgása alatt mintegy 150 órányi hanganyagot rögzítettek. A hanganyagok mellett a 
felvétellel párhuzamosan a résztvevő joghallgatók jegyzeteket készítettek, melyek alapján 
rekonstruálható  volt  a  kommunikáció  menete,  és  egyéb  olyan  metakommunikációs 
jelenségek, gesztusok, magatartások, melyeket csupán a hangfelvételek alapján nem lehetett 
volna  érzékelni.  A  különböző  beszédstílusok  hallgatóságra  gyakorolt  hatását  a 
szociálpszichológiában  alkalmazott  kísérletezés módszerével  tesztelték  úgy,  hogy  a 
rögzített  hanganyagból  10-15  perces  részleteket  válogattak  ki,  és  azokat  egy  másfajta 
stílusba  helyezték  át  oly  módon,  hogy  a  kiválasztott  részletet  többféle  stílusban 
újramondatták  joghallgatókkal  (ezek  voltak  az  ún.  „hamisított  verziók”),  és  azokat  is 
magnóra rögzítették. Ezt követően – ugyancsak joghallgatókkal – meghallgattatták ezeket a 
„hamisított”  felvételeket,  és  kérdéseket  tettek  fel  a  hallottakra  vonatkozóan  (pl.  hogy 
mennyire tűnt hitelesnek, pontosnak az adott vallomás, mennyire keltette egy szavahihető 
tanú benyomását  a hallott  részlet  stb.),  majd a válaszokat összevetették egymással,  és a 
hasonló válaszok alapján egyfajta törvényszerűséget próbáltak feltárni.
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szakemberekkel,  akik úgy vélték,  hogy az ún. nyelvi  stratégiák valóban nagyon 
fontos  szerepet  játszanak a  tárgyaláson,  valamint  hogy azokat  ők  maguk,  és  a 
tárgyalás  valamennyi  résztvevője  –  nem tudatosan  ugyan,  de  –  használja.  Jogi 
kézikönyveket is  tanulmányoztak  a  kutatásban  részt  vevők,  melyek  hasznos 
tanácsokat  adnak  a  gyakorló  ügyvédeknek  a  tekintetben,  hogy  milyen 
„praktikákkal”  tudják felkészíteni  ügyfeleiket  a  meggyőző,  hiteles  tárgyalótermi  
szereplésre.  Mindezeket  a  módszereket  egészítették  ki  a  tárgyalótermi 
megfigyelések, hangfelvételek és jegyzetek.

A vizsgálatok  alapján  négy jellemző  beszédstílust,  tanúzási  stílust,  illetve  a 
tárgyaláson elhangzott társalgásokra jellemző jelenséget különítettek el egymástól. 
Ezek a következők:

1. erőteljes – erőtlen stílus (powerful - powerless speech)
2. narratív  (elbeszélő)  –  szaggatott  stílus  (narrative  -  fragmented  testimony  
styles)
3. hiperkorrekt stílus (hypercorrect testimony style)
4. félbeszakítások, párhuzamos beszéd (interruptions and simultaneous speech)

1. Erőteljes  –  erőtlen  beszédstílus: ezt  a  megkülönböztetést  korábban  más 
kutatásokban is igazolták már, csak a férfiak és nők közötti különbségtétel alapján. 
Robin LAKOFF65 vizsgálataiban kimutatta, hogy lényeges különbség figyelhető meg 
a férfiak és a nők beszédstílusa között, és a nők nyelvhasználatára szerinte inkább 
jellemző  például  a  habozás,  a  túl  udvarias  formulák  és  az  ún.  utókérdések 
(„ugye?”)  használata,  bizonyos  szavak  hangsúlyozása,  jelentéktelen,  tartalom 
nélküli melléknevek és jelzők használata, hiperkorrekt nyelvtan és kiejtés, a humor 
hiánya,  a  közvetlen idézés  és  sajátos  szókincs,  valamint  kérdő jellegű válaszok 
alkalmazása. A már említett jogi kézikönyvekben is található utalás a nők eltérő 
beszédstílusára,  és  arra,  hogy  a  tárgyalásokon  másképp  kell  bánni  velük  (pl. 
különösképp udvariasnak kell lenni velük szemben, nem szabad „megríkatni” őket, 
rossz  a  memóriájuk,  makacsak,  és  bizonyos  esetekben  könnyen  hiteltelenné 
tehetőek az esküdtek előtt amiatt, hogy a nők ún. „ellentanúk”, azaz nem szívesen 
mondanak igent).

O’Barr megfigyelései szerint egy erőtlen beszédstílust hallva a hallgatónak az a 
benyomása támad, hogy a beszélő valamit el akar titkolni, nem biztos abban, amit  
elmond, esetleg szándékosan hazudik. Az erőtlen stílus összességében tehát egy 
szavahihetetlen, míg az erőteljes stílus egy megbízható, kompetens és intelligens 
ember  benyomását  kelti.  Ez  természetesen  nem  csak  a  vádlott  esetében  lehet 
lényeges, hanem az esetleg védelmében beidézett tanúk vallomása esetén is, hisz  
ezzel is a vádlott esélyei javulnak vagy romlanak. A kutatásából azonban az derült  
ki,  hogy  bár  az  erőtlen  beszédre  jellemző  sajátosságokkal  gyakrabban 
találkozhatunk a nők esetében, mégsem állíthatjuk, hogy ez egyértelműen a nemek 

65 Robin Lakoff: Language and Woman’s Place. 1975.
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közötti  különbségen alapul.  A magasabb társadalmi  helyzetű,  képzettebb nőknél 
kevésbé,  a  rosszabb  társadalmi  helyzetből  származó,  vagy  alacsonyabb 
iskolázottsággal  rendelkező férfiaknál  viszont  gyakrabban  találkoztak  ezekkel  a 
jellegzetességekkel.  Az  erőtlen,  bizonytalan  beszédstílus  tehát  sokkal  inkább  a 
társadalmi helyzet és iskolázottság, mintsem a nemi különbség függvénye.66

2. Elbeszélő – szaggatott stílus: a résztvevő megfigyelések azt mutatták, hogy 
lényeges  különbségek vannak a  tanúk válaszainak  hosszúságában,  és  hogy egy 
adott személy következetesen vagy az egyik (narratív, hosszabb elbeszélő), vagy a 
másik  (szaggatott)  stílust  alkalmazza.  A hétköznapi  beszédszituációkhoz  képest 
azonban  a  tárgyalótermi  párbeszédeknek  van  egy olyan  sajátossága,  ami  sehol 
máshol  nem figyelhető  meg,  nevezetesen  az,  hogy az  eljárás  folyamán  szigorú 
szabályok határozzák meg a beszélgetés menetét, melytől nem lehet eltérni, vagy 
ha  igen,  annak  komoly  következményei  lehetnek.  Hétköznapi  helyzetekben 
ilyennel nem találkozhatunk. Ennek következtében szándékosan befolyásolható és 
irányítható  is  a  beszélgetés  menete,  amit  természetesen  a  jogi  szakemberek 
igyekeznek is fel-, illetve kihasználni. Amíg ugyanis egy összefüggő, folyamatosan 
elmondott vallomás egy magabiztos ember benyomást kelti a hallgatóságban, addig 
a kérdésekre adott rövid, szaggatott válaszok ennek épp az ellenkezőjét. Erre a jogi 
kézikönyvek is felhívják az ügyvédek figyelmét, amikor azt tanácsolják, hogy az 
ellenérdekű  fél  tanúját  ne  hagyják  hosszan  beszélni,  hanem  olyan  irányított, 
eldöntendő kérdéseket tegyenek fel neki, amire csak rövid válasz adható. 

3. Hiperkorrekt  stílus:  általában  véve  is  jellemző  az  emberek  közti 
társalgásokra, hogy minden olyan szituációban, amikor úgymond „viselkedni” kell 
(pl. nagyobb hallgatóság, főnök, tanár vagy épp a bíróság előtt), akkor egy sokkal 
formálisabb  nyelvet  igyekszünk  használni,  mint  egy  közvetlen,  mondjuk  baráti 
beszélgetés  során.  Emiatt  a  „megfelelési  kényszer”  miatt  rendszerint  számtalan 
nyelvtani  és  szóhasználatbeli  hibát  ejtünk,  aminek  eredményeként  épp  a  kívánt 
hatást, a jó benyomás keltését nem érjük el, ugyanis mondandónk mesterkéltnek, 
nehézkesnek  és  természetellenesnek  fog  tűnni.  Ezt  a  stílust  nevezték  el  a 
kutatásban hiperkorrektnek. Egy bírósági tárgyaláson tett tanúvallomás esetében az 
ilyen  stílus  használata  ismét  a  hiteltelen,  esetleg  hazug  tanú  képzetét  kelti  az 
esküdtekben.

4. Félbeszakítások, párhuzamos beszéd: a tanúvallomások során azt figyelték 
meg a kutatók, hogy a jogász (tipikusan az ügyvéd) és a tanú bizonyos esetekben 
összeütközésbe  keveredik,  párhuzamosan,  egyidőben  beszélnek  mindketten.  Az 
angolszász  jogrendszerekre  jellemző  eljárásban  a  párbeszédek  elsősorban  az 
ügyvédek és a tanúk között zajlanak, hiszen az ügyvédek kérdeznek, valójában ők 
irányítják a tárgyalás menetét – ellentétben a kontinentális jogrendszerekkel, ahol a 

66 Ezt a jelenséget a később bemutatásra kerülő perkultúra-kutatás is alátámasztotta azzal a 
megállapítással,  hogy  a  cigányok  gyenge  verbális  kifejezőképessége  jobbára  azt  a 
benyomást  kelti  a  hallgatóságban,  hogy  nem  mondanak  igazat,  ami  a  romák 
iskolázatlanságával,  alacsony képzettségével hozható összefüggésbe.  Lásd Vinnai Edina: 
Perkultúra a bírósági eljárásban. In: Collega. IV. évfolyam 2. szám, 2000. február, 65-70.o.
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bíróé a vezető szerep, ő „uralja” a tárgyalást és teszi fel a kérdéseket. Az előbbi 
rendszerben  a  tanúhoz  először  a  saját,  majd  az  ellenérdekű  fél  ügyvédje  intéz 
kérdéseket  (ez  az  ún.  „cross-examination”),  és  az  említett  összeütközések, 
szimultán  beszédek  ez  utóbbi  esetben  fordulnak  elő  a  leggyakrabban.  Ezt  a 
helyzetet alapvetően bármelyik fél előidézheti azáltal, hogy azt a benyomást kelti, 
hogy befejezte mondandóját, amiből a másik fél arra következtet, hogy rajta a sor,  
de  az  eredeti  beszélő mégis  folytatja,  és  így mindketten  egyszerre  kezdenek el  
beszélni. Egy másik lehetséges módja e szituáció kialakulásának, hogy az egyik fél 
szándékosan  félbeszakítja  a  másikat  (tipikusan  az  ügyvéd  a  tanút).  Optimális 
esetben,  ha  a  felek  felismerik,  hogy  egyszerre  beszélnek,  akkor  abbahagyják 
mondandójukat, hogy a másik folytathassa, ellenkező esetben mindkettő folytatja, 
és ilyenkor viszonylag hosszabb ideig is folyhat ez a párhuzamos beszéd. A jogi 
kézikönyvek  erre  az  esetre  vonatkozóan  azt  tanácsolják  az  ügyvédeknek,  hogy 
kerüljék  az  ilyen  szituációk  kialakulását,  mert  az  az  ügyvéd  agresszivitásának 
benyomását keltheti az esküdtekben, és közvetve árthat védencüknek.

A vizsgálat  tehát  alátámasztotta azt  a feltevést,  hogy önmagában az előadói 
stílus nagymértékben meghatározza egy beszélgetés menetét, így a bíróság előtt tett  
tanúvallomásokat és általában az eljárás során zajló interakciókat is, és ez a hatás 
feltehetően  sokkal  erősebb,  mint  azt  korábban  a  szakemberek  feltételezték.  A 
vizsgálatok azt bizonyították, hogy viszonylag jelentéktelennek tűnő eltérések is 
lényeges különbségeket  idéznek elő egy vallomás értékelésekor, befolyásolják a 
tanúk, vádlott szavahihetőségét, hitelességét, és ezen keresztül a bíró véleményét,  
ami akár az ítéletben is megmutatkozhat. A kutatás gyakorlati jelentősége pedig 
abban  rejlik,  hogy  ezen  ismeretek  birtokában  kialakítható  egy  ún.  optimális 
tanúzási  stílus,  amire  a  tárgyalás  előtt  a  tanú  felkészíthető  –  ahogyan  erre  az 
említett jogi szakkönyvek, kézikönyvek is utalnak.

Az utóbbi évek angol nyelvű szakirodalmában megfigyelhető tendencia, hogy a 
jog és nyelv kutatásokat  megpróbálják minél  közelebb hozni  a gyakorlathoz, és 
egyfajta alkalmazott tudományként felhasználni annak módszereit és eredményeit  
az igazságszolgáltatásban. Az igazságügyi  nyelvészetnek  („forensic linguistics”)  
elkeresztelt  irányzat  az  igazságügyi  orvostan  nyomdokaiba  kíván  lépni,  és  –  a 
hasonló elnevezésen túl – megpróbálja elérni azt a státuszt, amit az orvostudomány 
kivívott magának a jogi eljárásokban. Az irányzat önállósodásának egyik jele, hogy 
egyre  gyakrabban  kérnek  fel  nyelvészeket,  hogy  szakértőként  járjanak  el  jogi 
ügyekben,  és  olyan  kézikönyv  is  megjelent  már,  melyben  a  szerző  gyakorlati 
tanácsokkal  látja  el  a  jogi  eljárásokban  részt  vevő  nyelvészeket.67 Talán  a 
leggyakoribb feladat, amihez a bíróságok nyelvész szakértőket vesznek igénybe az 
angolszász jogterületen, egy-egy konkrét megnyilatkozás szerzőjének azonosítása: 
ez lehet  egy hangfelvételen (pl.  egy lehallgatási  ügyben)  szereplő személy,  egy 
névtelen levél írójának azonosítása, vagy egy esetleges plagizálás kiderítése. De 

67 Roger W. Shuy:  Linguistics in the Courtroom: A Practical  Guide.  Oxford University 
Press, USA, 2006.
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felkérik  őket  bizonyos,  jogi  kifejezéseket  is  tartalmazó  szövegek  értelmezésére 
abból a szempontból, hogy az mennyire érthető és egyértelmű egy laikus számára.

Az  igazságügyi  nyelvészet  egyik  kiemelkedő  területe  a  tárgyalótermi 
diskurzusok vizsgálata. Korábbi kutatások azt már bizonyították, hogy az irányított, 
zárt kérdésekkel és félbeszakításokkal az ügyvéd el tudja érni azt, hogy a tanú csak  
néhány,  már  a  kérdésben  benne  rejlő  válasz  közül  választhat,  vagy  kizárólag 
„igen”-„nem”  válaszokat  adhat.  Ez  az  aszimmetrikus  diskurzus  lényeges 
különbséget eredményez a beszélgetőtársak kérdésfeltevési és válaszadási jogaiban 
és lehetőségeiben: az ügyvéd kérdez, a tanú pedig az ügyvéd által meghatározott  
keretben adhat csupán válaszokat, kizárva annak lehetőségét, hogy saját szavaival 
adja elő vallomását, kiemelve az általa lényegesnek tartott momentumokat.

A tárgyalóteremben zajló interakciók lexikai szempontból való vizsgálatai arra 
is  rávilágítottak,  hogy  az  ügyvéd  nem  csupán  a  kérdések  megfogalmazásával,  
hanem pusztán már a szóhasználat megválasztásával is el tudja érni, hogy egy tanú 
szavahihetősége  megkérdőjeleződjék  az  esküdtek  szemében.  Ez  egy  sokkal 
kevésbé egyértelmű és nyilvánvaló, mégis rendkívül hatásos eszköze a beszélgetés 
manipulálásának.  Az  ilyen  irányú  vizsgálatok  kiemelt  területe  lett  az  erőszakos 
közösülés és a családon belüli erőszak, melyek különösen jól mutatják a hatalom 
aspektusát,  annak  működési  mechanizmusát  az  eljárásokban.  Hiába  történt  – 
legalábbis a jogi normák szintjén – jelentős előrelépés azzal, hogy jogszabályban 
határozták meg a nemi erkölcs elleni bűncselekmények áldozatainak kihallgatási 
módszereit  (az Egyesült  Királyságban például  a bántalmazó férfi  ügyvédje  nem 
tehet fel a tanú korábbi szexuális életére vonatkozó kérdéseket),  a valóságban a  
bántalmazott nők számára továbbra is „másodlagos viktimizációt” jelent a bírósági 
tárgyalás. Ennek elsődleges oka az a már említett gyakorlat, hogy a tanú történetét 
– a kérdésein keresztül – valójában az ügyvéd szólaltatja meg: úgy fogalmazza meg 
a kérdéseket, hogy arra a tanú szinte csak igen-nem válaszokat adhat, és gyakran  
figyelmen kívül hagyja a tanú bizonytalan vagy akár egyértelműen tagadó válaszait  
is. 

Érdekes  megállapítása  a  kutatásoknak,  hogy  az  ügyvédek  által  tudatosan 
megválasztott  és  használt  szavak  konnotációja,  illetve  a  hozzájuk  kapcsolódó 
tipikus szókapcsolatok is hátrányosan befolyásolhatják egy tanú megítélését.  Az 
olykor jelentéktelennek tűnő különbségek két szó között akár oda is vezethetnek, 
hogy  pl.  egy  bántalmazott  feleség  könnyelműnek,  sőt  akár  kifejezetten  rossz 
anyának  is  tűnhet  az  esküdtek  szemében.  Ezeket  a  különbségeket  a  tanúk  is 
pontosan érzékelik, mégis tehetetlenek az ügyvéddel szemben, hiszen az eljárási 
szabályok  által  meghatározott  szerepükből  nem léphetnek  ki,  nem szakíthatják 
félbe  az  ügyvédet,  nem  tiltakozhatnak  a  szóhasználatuk  ellen,  és  ezek  mind 
megalázó helyzetbe hozzák őket.68

68 Janet Cotterill: Collocation, Connotation, and Courtroom Semantics: Lawyers’ Control of 
Witness  Testimony  through  Lexical  Negotiation.  In:  Applied  Linguistics 25/4.  Oxford 
University Press, 2004. 513-537. o.
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Az  egyik  ismertetett  példában  a  bántalmazott  feleség  következetesen 
„ismerős”-nek, míg az ügyvéd „barát”-nak nevezi a szomszédasszonyt. Ennek azért 
van jelentősége, mert ha a szomszéd valóban egy barát volt, akkor ésszerűtlennek 
tűnik, hogy a tanú miért nem kért tőle segítséget az éjszaka közepén, és ment át 
hozzá  a  két  kiskorú  gyermekkel,  amikor  a  férje  bántalmazta  őt.  A  két  szó 
mellékjelentése és a hozzájuk fűződő legjellemzőbb szókapcsolatok elemzésével a 
kutatók egyértelműen igazolni tudták,  hogy a „barát” szó egy sokkal közelebbi, 
bensőségesebb viszonyra utal annál, mint amit a tanú a szomszédasszonnyal való  
kapcsolatáról elmondott, így az ügyvéd által sugalmazott felelőtlensége nem állja 
meg a helyét. További példaként szerepelnek a következő szópárok: magzat-bébi, 
bár-klub, meglök-taszít, arcul csap-arcába üt.
Van ugyan olyan – elsősorban jogászok által képviselt – vélemény, mely szerint az 
ügyvédek  pontosabb  és  szakszerűbb  megfogalmazásából  adódóan  az  általuk 
előadott történet teljesebb, mint a tanúk homályos és pontatlan megfogalmazásai, a 
nyelvészek mégis  egyenesen „nyelvi  Armageddonról” beszélnek a tárgyalótermi 
nyelvhasználat  kapcsán.  Egy  olyan  tanúvallomás  ugyanis,  amely  a  kérdések 
megfogalmazása  és  a  kérdésfeltevés  módjának  köszönhetően  alapvetően  az 
ellenérdekű fél (a bántalmazó férj) védőjének szempontjait tükrözi, értelemszerűen 
háttérbe szorítja a tanú (a bántalmazott feleség) érdekeit. Mindezek eredményeként  
sok tanú úgy hagyja el a tárgyalótermet, hogy úgy érzi, nem volt lehetősége arra,  
hogy előadja a  történtekről  a saját  verzióját69,  mások pedig úgy érzik magukat, 
mintha  ők  lettek  voltak  a  vádlottak.  Ennél  sokkal  aggasztóbb  és  súlyosabb 
következményekkel  is  járhat  azonban  ez  a  gyakorlat,  ha  az  esküdtek  esetleg 
felmentenek  egy  erőszakos  elkövetőt  csupán  azért,  mert  a  tanúnak  nem  volt 
lehetősége a tárgyaláson a saját szavai szerint, pontosan előadni a történteket. A 
tárgyalótermi kihallgatások kapcsán a bírák felelőssége is felmerült már, akik sokat 
tehetnének az ügyvédek „kártékony” kihallgatási módszerei  ellen. Megoldásként 
azt  javasolják  a  szakemberek,  hogy az  erőszakos  bűncselekmények  áldozatai  – 
hasonlóan a gyermekkorú tanúk meghallgatásához – saját szavaikkal, egybefüggő 
monológ  formájában  mondhassák  el  vallomásukat,  mielőtt  az  ellenérdekű  fél 
ügyvédje intéz hozzájuk kérdéseket.

1.2 Hazai kutatások a nyelvhasználat területén

69 A brit Belügyminisztérium 2001-ben, a tanúk megelégedettségéről végzett felmérése azt 
mutatta,  hogy  a  megkérdezett  tanúk  kevesebb  mint  fele  (48%-a)  érezte  úgy,  hogy  az 
ügyvéd lehetőséget biztosított arra, hogy mindent elmondjon a vallomásában, amit szeretett 
volna.  Különösen  nyugtalanító  adat,  hogy  a  legkiszolgáltatottabb  csoportokba  tartozók 
(nők, gyerekek,  fogyatékkal élők, az erőszakos és szexuális bűncselekmények áldozatai) 
körében  ez  az  arány  még  alacsonyabb:  ők  kifejezetten  bántónak  és  nyugtalanítónak 
tartották az ellenérdekű fél védőjének kérdéseit. A felmérésből az is kiderült, hogy a tanúk 
20%-a már a tárgyalás  előtt  megfélemlítve érezte magát,  a tanúvallomás megtétele  után 
pedig 40%-uk mondta azt, hogy nem szívesen tenne ismét vallomást a bíróság előtt.
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Mint  láthattuk,  a  bíróságokon  történő  nyelvhasználat  kutatása  az  amerikai  és 
nyugat-európai  szakirodalomban  már  hagyományokkal  bír,  Magyarországon 
azonban  az  alkalmazott  nyelvészet  és  a  jogtudomány  még  csak  most  kezd 
közeledni  egymáshoz.  Hazánkban a bírósági  eljárások tanulmányozására  csupán 
néhány  kutatás  keretében  került  eddig  sor,  de  ezek  sem  konkrétan  a 
nyelvhasználatra irányultak. Az első említésre méltó vizsgálatot Kengyel Miklós 
végezte a nyolcvanas évek legvégén70 azzal a céllal, hogy közvetlen megfigyelés 
útján  tapasztalatokat  szerezzenek  az  állampolgárok  és  jogi  képviselőik 
tárgyalótermi  viselkedéskultúrájáról,  valamint  a  bíróság és a peres felek közötti 
kommunikációról. Később a megfigyeléseket kiterjesztették az igazságszolgáltatás 
tárgyi  kultúrájára  is,  azaz  a  bírósági  épületek  egészére  és  a  különböző  jogi  
szimbólumokra, így sikerült tartalommal megtölteni a perkultúra fogalmát.71

A bírósági nyelvhasználat kapcsán abból kell kiindulni, hogy mind a polgári, 
mind  a  büntető  bírósági  eljárások  meghatározó  alapelve  a  szóbeliség  és  a 
nyilvánosság, ami azt jelenti, hogy a legfontosabb eljárási cselekmények szóban és 
nyilvánosan  zajlanak a  tárgyalás  keretei  között.  A bírósági  tárgyalás  ezért  nem 
csupán  a  törvényben  szabályozott  eljárási  cselekmények  sorozata,  hanem  egy 
nyelvi-kommunikációs  folyamat is.  A kontinentális  jogrendszer  keretei  között  a 
tárgyalás  kulcsfigurája  a  bíró,  aki  meghatározza  az  eljárási  cselekmények 
sorrendjét, ügyel arra, hogy a tárgyalás ne terjedjen ki az üggyel összefüggésben 
nem  álló  körülményekre,  gondoskodik  a  rend  fenntartásáról,  bizonyítási 
cselekményeket  foganatosít,  egyszóval  vezeti  a  tárgyalást.  Ebből  következően a 
bírónak a tárgyalás kommunikációs struktúrájára is meghatározó szerepe van, az ő 
beszédstílusa adja meg a tárgyalótermi kommunikáció „vezérhangját”, ami a bíró 
személyiségétől függően nagyon sokféle lehet.

A  tárgyaláson  részt  vevő  joghallgatók  a  bírák  beszédstílusát  a  következő 
jelzőkkel minősítették: hivatalos-tárgyilagos (29%), közérthető (21%), határozott-
lényegretörő (17%), választékos (14%), udvarias (5%), természetes (5%), kioktató 

70 Kengyel Miklós: Perkultúra. Bíróságok, bírák, ügyfelek a nyolcvanas évek végén. Pécsi 
Tudománytár. Pécs, 1993.
71 A kutatásba joghallgatókat vontak be, akik a próbakutatás keretében hét dél-dunántúli 
bíróságon közel 150 polgári tárgyaláson vettek részt, majd ennek tapasztalatait felhasználva 
a második adatgyűjtés már országos szinten, budapesti és szegedi joghallgatók bevonásával 
történt,  összesen  mintegy  hétszáz  tárgyalást  dokumentálva.  A  résztvevők  a  polgári 
tárgyalásokon szerzett tapasztalataikat egy előre megszerkesztett adatlapon rögzítették, ami 
kiterjedt  a  bírák,  ügyvédek,  ügyészek  és  az  ügyfelek  magatartásának  (pl.  folyosói 
várakozás, tárgyalótermi viselkedés), beszédkultúrájának (megszólítások, szakkifejezések), 
megjelenésének (öltözködés, testtartás), valamint a tárgyalás alakszerűségének, stílusának, 
hangvételének,  hangulati  elemeinek  és  a  bírói  tekintély  megnyilvánulásának  a 
megfigyelésére. A magyar igazságszolgáltatás tárgyi kultúrájának (így a bírósági épületek 
állapotának,  a  tárgyalótermek  és  a  bírói  dolgozószobák  berendezésének  és  a  technikai 
felszereltségnek)  a  feltérképezésére  külön  adatlapot  készítettek,  amit  huszonkét  bíróság 
bírái és fogalmazói töltöttek ki.
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(4%),  jogászias (2%).  Az egyes  beszédstílusokat megpróbálták más tényezőkkel 
összefüggésbe hozni, mint például a kor vagy a nem, de nem találtak szignifikáns 
különbségeket ezek mentén. Az egyetlen életkori sajátosság a pályakezdő bírákra 
vonatkozott,  akik  közérthetőségben  és  természetességben  elmaradtak  idősebb 
kollégáik mögött, ugyanakkor udvariasabbnak és választékosabbnak bizonyultak. 
A nemi különbségek alapján is mindössze annyi különbséget találtak, hogy a női 
bírák  valamivel  választékosabbak,  a  férfiak  pedig  erélyesebbek  voltak,  ami 
egybecseng a tárgyalások hangvételének jellemzésével: a női bírák tárgyalásainak 
légkörét közvetlenebbnek, a férfiakét feszültebbnek minősítették a joghallgatók. Az 
adatokból az is kiderült, hogy a peres felek bizonyos tulajdonságai (különösen az 
iskolai végzettséget vagy a szociális helyzetet is tükröző foglalkozás) befolyásolják 
a bírák beszédstílusát. Azt találták, hogy az értelmiségi foglalkozásúakkal szemben 
a bírák gyakrabban alkalmazzák a választékos-udvarias hangvételt  (19%), míg a 
kioktató stílust a segéd- és betanított munkásokkal szemben alkalmazzák (28%).

Az  ügyvédek vonatkozásában arra  a  megállapításra  jutottak a  kutatók,  hogy 
mindig  az  adott  kommunikációs  szituáció  dönti  el,  hogy inkább a  jogi  nyelvre 
jellemző „terminus technicusok”-at vagy azok hétköznapi megfelelőjét használják-
e.  Ez  a  kettősség  sokkal  árnyaltabbá,  változatosabbá  teszi  az  ügyvédek 
beszédstílusát, amire szükség is van, hiszen szerepéből adódóan az ügyvédnek – a 
bíróval ellentétben – több lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az egyéniségét is 
belevigye stílusába.

Az adatok szerint az ügyvédek leggyakrabban az  udvarias-választékos stílust 
alkalmazzák (29%), ami a bíróság iránti kötelező tisztelet kinyilvánításán túl a bírói 
jóindulat  megnyerésére  is  irányulhat.  Az  ügyvédi  eszköztárban  azonban  olyan 
stílusok is megtalálhatóak,  amit  a bírák esetében nem tártak fel,  mint  például a  
mesterkélt-hivataloskodó (11%)  vagy  az  agresszív  nagyképű-kioktató (7%) 
hangnem.
Az  ügyfelek beszédstílusa  kapcsán  arra  a  megállapításra  jutottak,  hogy  bár  a 
magyar  jogi nyelv valóban nehézkes és magyartalan szerkezetekkel túlzsúfolt,  a  
bírósági nyelvhasználat és a köznyelv között mégsincs áthidalhatatlan szakadék, az 
sem szókincsében, sem pedig kifejezésmódjában nem különbözik olyan mértékben 
a hétköznapi nyelvtől, hogy széles rétegek számára tényleges akadályt jelenthetne a 
jogérvényesítésben.  A  kutatók  azt  is  megállapították,  hogy  a  kommunikációs 
nehézségek forrása inkább az általános beszéd- és viselkedéskultúra, valamint  a 
társadalmi érintkezés zavaraiban keresendő.

Összességében meglehetősen kedvezőtlen kép alakult ki a laikusok bíróságon 
használt  beszédstílusáról,  a  minősítések  kétharmadát  ugyanis  a  körülményes,  
zavaros, akadozó, nagyhangú, kötekedő, nagyképű jelzők tették ki, amit alapvetően 
nem befolyásolt  az  a  tény,  hogy  alperesként  vagy felperesként  vettek  részt  az 
eljárásban.
A perkultúra  területén  végzett  másik  jelentős  hazai  kutatás  a  kilencvenes  évek 
közepén  zajlott  Miskolcon.72 A  hároméves  vizsgálat  arra  a  kérdésre  kereste  a 
72 Loss Sándor – H. Szilágyi István: A „cigány per”. In: Beszélő. 2001/4. 31-41.o.
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választ, hogy vajon a cigányság rendelkezik-e olyan sajátos kulturális mintákkal, 
amelyek befolyásolják a joghoz való viszonyát,  és hogy vajon létezik-e „cigány 
per”, amely eltér az olyan perektől, melyekben a felek (leginkább a vádlottak) nem 
romák.73 A  nyelvhasználat  vonatkozásában  a  kutatás  alátámasztotta  az  előző 
vizsgálat  azon  megállapítását,  miszerint  a  peres  felek  foglalkozása,  iskolai 
végzettsége,  szociális  helyzete hatással  van a bíró tárgyalási  stílusára.  A cigány 
pereknél  észlelt  eltérések  is  elsősorban  ezeknek  a  tényezőknek  tudhatók  be, 
mintsem származásuknak,  nemzetiségüknek.  Az is  kiderült,  hogy sok esetben a 
bírák pervezetési stílusa és az eljárásjogi szabályok betartása is jelentős eltéréseket  
mutat a fenti szempontok függvényében, de eltérés mutatkozik akár már a peres 
felek  megszólításában  is.  Sok  esetben  a  nyelvhasználatban  megmutatkozó 
nehézségek oka is  a  felek alacsony iskolázottsága,  melynek  kiküszöbölésére  és 
áthidalására  sajátos  megoldások  alakulhatnak  ki  a  tárgyalás  folyamán.  A 
tárgyalások  azonban  –  szigorúan  eljárásjogi  szempontból  nézve  –  teljesen 
korrektek voltak, a bírák a személyes tapasztalataik alapján a romákról kialakult 
véleményüket  minden  körülmények  között  háttérbe  tudták  szorítani.  Különbség 
esetleg  abban  mutatkozott,  hogy  más  stílusban  kénytelenek  beszélni  velük, 
másképp kell megfogalmazniuk a kérdéseket, de mint említettük, ez inkább a felek 
iskolázatlanságával függ össze.

Az  alkalmazott  nyelvészet  és  a  jogtudomány  közeledésének  első  és  eddig 
egyetlen példája hazánkban az a 2000-ben Miskolcon indult  vizsgálat,  melynek 
keretében  rendőrségi  kihallgatásokat  és  bírósági  tárgyalásokat  rögzítettek  a 
kutatók.74 Az összesen majdnem 20 órányi  hanganyagot feldolgozó és a kutatás 
eredményeit összefoglaló kötet 2010 nyarán jelent meg.  75

73 Módszertanát tekintve ez a kutatás is a kulturális antropológiában kidolgozott résztvevő 
megfigyelést  alkalmazta,  de  annyiban  eltért  az  előző  perkultúra  kutatástól,  hogy  a 
tárgyalásokon a joghallgatók nem előre szerkesztett adatlapokat, kérdőíveket töltöttek ki, 
hanem  szabadon  írták  le  megfigyeléseiket,  tapasztalataikat  egy  előre  meghatározott 
szempontrendszer alapján. A kutatás lezárásaként mélyinterjúk is készültek bírákkal arra 
vonatkozóan, hogy véleményük szerint van-e különbség a tárgyalások között attól függően, 
hogy cigány felek vesznek részt abban. Fontos hangsúlyozni, hogy a kutatás célja  nem a 
bírói  tevékenység  diszkriminatív jellegének  vizsgálata  volt,  hanem annak a kérdésnek a 
tisztázása,  hogy  a  bírósági  tárgyalás  közegében  zajló  interakciókban  mutatkozik-e 
különbség annak függvényében, hogy valamelyik fél roma. Ha ilyen különbségek leírhatók, 
akkor  ezek  nem  csupán  az  interakcióban  résztvevő  nem-roma  szereplők  esetleges 
diszkriminatív előítéleteinek és  beállítódásainak,  hanem bizonyos  fokig a romák sajátos 
viselkedési mintáinak is betudhatók.
74 „Nyelvhasználat a jogi eljárásban. Nyelvi átfordítás és ténykonstitúció a jogi tényállás 
megállapításának folyamatában.” FKFP 0653/2000. számú kutatás
75 Szabó M. (szerk.):  Nyelvében a jog. Nyelvhasználat a jogi eljárásban. [Prudentia Iuris 
28.] Miskolc, Bíbor Kiadó, 2010.
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2. Pszichológiai tényezők a bírói ténymegállapításban

A  következőkben  a  tényállás  megállapításában  (és  ezen  belül  a  vallomások 
hitelességének értékelésében) közreható faktorok egyikét, az emberi emlékezetet és 
annak problémáit vesszük szemügyre.

2.1 Az emlékezés

Alapvető  pszichológiai  igazság,  hogy  a  vallomástevő  nem a  kihallgatás  idején 
közvetlenül keletkező észleléseit fejti ki, hanem az észleléseire való emlékezését. A 
múltbeli tapasztalatot, az emlékezet bevésését, emlékezetben tartását és felidézését 
együttvéve  nevezik  emlékezésnek.  Már  sokszor  kimutatták,  hogy  az  emberi  
emlékezet természetes hiányosságai miatt megbízhatatlan.76

Létezik  hosszú  távú  és  rövid  távú  emlékezet.  A  rövid  távú  memória  néhány 
másodperces, néhány perces megőrzést jelent, míg a hosszú távú emlékezet néhány 
perctől  akár  évekre  visszamenő  emlékezést  jelent.  A  hosszú  távú  (szekunder) 
memória azokat az információkat tartalmazza, amelyek a rövid távú (primér) tárból 
bizonyos késéssel kerülnek át ide, vagy pedig a nem beszéd jellegű, erős érzelmi  
háttérrel  bíró  emlékezéstartalmak  azonnal  itt  rögzülnek.77 Minthogy szelektíven 
figyelünk,  rövid távú memóriánk is  csak azt fogja tartalmazni,  amit  figyelmünk 
kiválasztott. A bennünket érő hatások többsége így be sem jut a memóriába, és a 
későbbi  előhívás  számára  sem  elérhető.  Sok  olyan  probléma,  amit  emlékezeti 
hiányosságnak címkéznek, valójában a figyelem kihagyása. 

Az  emlékezés  folyamata  a  bevéséssel  kezdődik,  ami  lehet  szándékos  és 
önkéntelen.  Azok  a  vallomások,  melyeknek  a  jelenségek  szándékos  bevésése 
képezi  az  alapját,  nagyon  értékesek,  ilyenkor  ugyanis  az  emlékezet  pontosabb,  
teljesebb  és  tartósabb.  Ezekben  az  esetekben  a  tanú  tudatosan  figyel  meg  egy 
eseményt, és annak leírásában még a befolyásoló, félrevezető kérdések is kevésbé 
tudják megzavarni és kizökkenteni.  A következtetéseket az emlékezeti  képekkel 
együtt  tároljuk, de a következtetések a látott  jelenetre vonatkozó emlékezetet  is  
befolyásolhatják.

Egy  közlekedési  balesetről  készült  filmhez  kapcsolódó  vizsgálat  ezt  jól 
szemléltette.  A vizsgált  személyeknek a film megtekintése után kérdéseket 
tettek  fel  a  balesetre  vonatkozó  emlékeikkel  kapcsolatban.  A  járművek 
sebességeire vonatkozó kérdést kétféleképpen tették fel. Néhány személytől 

76 Denov, M. S. – Campbell, K. M.: Criminal Injustice Understanding the Causes, Effectes,  
and Responses to Wrongful Conviction in Canada. In: Journal of Contemporary Criminal  
Justice, Vol. 21. No. 3. August 2005. 224-249. o.
77 Ádám Gy.: Az emberi emlékezés néhány sajátossága. In.: Kiss G. – Fogarasi M. (szerk.):  
Általános személyiség- és szociálpszichológiai szöveggyűjtemény. BM Könyvkiadó, 1987. 
37-39. o.
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azt  kérdezték,  hogy  milyen  gyorsan  mentek  az  autók,  mielőtt 
„karamboloztak”, míg másoktól azt, hogy mielőtt „összekoccantak”. Akik a 
karambolos kérdést kapták, arra következtethettek, hogy a baleset nagyobb 
rombolással járt, mint amire emlékeztek. Ezek a személyek megváltoztatták a 
balesetre vonatkozó emlékképeiket, azt súlyosabbá téve. Ezt támasztotta alá 
az  egy  héttel  későbbi  emlékezeti  próba  is,  ugyanis  ebben  a  tesztben  azt 
kérdezték, hogy láttak-e törött üveget. A balesetről készült filmen nem volt 
törött üveg, de azok a személyek, akiknek a karambolos kérdést tették fel, 
nagyobb valószínűséggel mondták tévesen, hogy volt törött üveg, mint azok, 
akik a koccanásos kérdést kapták. A karambolos kérdés a baleset emlékének 
rekonstrukciójához  vezetett,  és  a  rekonstruált  emlékezet  olyan  részleteket 
tartalmazott, mint például a törött üveg, ami valójában nem is volt része a 
balesetnek.  Amikor  az  üvegszilánkról  beszámoló  személyek  felidézték  a 
látottakat,  nem  a  valóságról  számoltak  be,  ugyanakkor  nem  is  hazudtak. 
Olyan  emlékeiket  mondták  el,  amelyek  az  eseményeket  rekonstruálták, 
ahelyett, hogy azok pontos leírásai lettek volna.78

Ezeknek  az  eredményeknek  a  továbbgondolása  különösen  fontos  az 
igazságszolgáltatásban, a szemtanúk vallomásainak megítélésében, hiszen – mint 
láthattuk – a sajátos módon feltett kérdés megváltoztathatja a tanú emlékezetét.

Ha a tanú nem mond igazat, akkor a szándékos vagy gondatlan hamis tanúzást 
követheti  el.  A  konstruktív  emlékezet  kutatása  azonban  azt  mutatja,  hogy  a 
szándékos  hazugság  mellett  lehetséges,  hogy  a  tanú  egy  rekonstruált  emlékről 
számol be. Amikor a tanúk olyan dologról számolnak be, amit valójában nem is 
láttak, pld. az üvegszilánk, akkor nem hazudtak, hanem olyan emlékeiket mondták 
el,  amelyek  az  eseményeket  rekonstruálták,  ahelyett,  hogy azok pontos leírások 
lettek volna.79 

A  kérdések  meghatározott  felsorolása  a  kihallgatott  gondolatait  irányítja,  
emlékezetét  mozgósítja.  Ez  nem  feltétlenül  káros,  különösen  akkor,  hogyha  a 
kihallgatott  megzavarodik  a  hatóságtól,  összekeveredik  a  gondolata,  ezért  egy 
kronologikus  kérdéssor  segítheti  a  felidézésben.  Nagy  befolyást  gyakorol  a 
bevésésre az anyag érzelmi telítettsége. Negatívan hatnak az érzelmek a bevésésre,  
ha azokat kívülálló okok váltják ki. Pozitívan, ha maga a bevésés tárgya idézi elő 
őket,  vagy azzal  kapcsolatosak.  Utóbbi  esetben az  érzelmek mind a szándékos, 
mind az önkéntelen bevésés  termékenységét  fokozzák.  Az emlékezet  működése 
függ  az  ember  akarati  tulajdonságaitól,  szellemi  tevékenységétől,  látókörétől, 
ismereteitől, emlékező tehetségétől, foglakozásától.80

78 Loftus, E. F.:  Eyewitness testimony. Cambridge, MA: Harvard University Press. 1979.; 
Loftus, E. F., Palmer, J. C.: Reconstructing of automobile destruction: An example of the 
interaction  between  language  and  memory.  Journal  of  Verbal  Learning  and  Verbal  
Behavior, 1974/13, 585-589.; Loftus, E. F., Zanni, G.: Eyewitness testimony: The influence 
of the wording of a question. Bulletin of the Psychonomic Society, 1975/5, 86-88.
79 Atkinson, R. L. – Atkinson, R. C. – Smith, E. E. – Bem, D. J.:  Pszichológia.  Osiris-
Századvég Kiadó, Budapest, 1994. 248. o
80 Kertész  I.:  A  kihallgatási  taktika  lélektani  alapjai.  Budapest,  Közgazdasági  és  Jogi 
Könyvkiadó, 1965. 201-211. o.
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Minél jobb előhívási támponttal rendelkezünk, annál jobban emlékezünk. Ezt a 
kihallgatást végző bírónak is tudnia kell. Ez az elv megmagyarázza, hogy miért 
teljesítünk jobban felismerési, mint felidézési feladatokban. Felismerési feladatban 
az a kérdés, hogy láttunk-e egy tételt korábban, pld. Nagy Gézával találkozott-e a 
közgyűlésen? Itt egy jó előhívási támpont van megadva az adott tételre vonatkozó 
emlékezet  számára.  Ezzel  szemben  felidézési  feladatnál  minimális  előhívási 
támpontok alapján kell beszámolni a rögzített tételekről. Pld. idézze fel mindazok 
nevét,  akikkel  a  közgyűlésen  találkozott.  A felismerési  feladat  viszont  táptalaja 
lehet  a  befolyásolásnak,  az  emlékezetet  téves  irányban  mozgató  kérdés 
feltevésének.

A vallomások értékelésekor tudomásul kell venni, hogy az emlékezés gyakran 
pontatlan, és az emlékkép eltér az eredetileg érzékelttől, az halovány, és hiányos. A 
pontatlanság gyakran azonban más természetű, és az emlékképben hamis részletek 
jelennek  meg,  olyanok,  amelyek  az  eredeti  emlékképben  nem  szerepeltek.  Az 
emlékezés  e  pontatlansága  azt  bizonyítja,  hogy  az  emlékkép  a  felidézés  során 
átalakulhat,  az  emlékképek  kombinálódnak,  összeolvadnak.  Az  emlékezés 
pontatlansága tehát arra vezethető vissza, hogy az egy időben felmerülő részletek 
hamis egységekké zárulnak össze, olyan egységekké, amelyek a valóságban nem 
léteztek.

2.2 A felejtés

Az események észben tartásának fordított folyamata a felejtés: ha az emlékkép nem 
idézhető fel  többé,  felejtésről  beszélünk.  A felejtés  oka lehet  a rögzített  tételek 
idővel való elhalványulása,  illetve az, hogy újabb tételek kiszorítják azokat.  Az  
emlékezés  szerves  része  a  felejtés,  amely  „kiírja”  a  szükségtelen,  értéktelen 
információkat.  Az  emlékezés  zavarai  sokfélék  lehetnek,  így  visszavezethető  a 
megjegyzés, a megőrzés, és a felidézés hibájára is.81

Az emlékezet percek, órák, napok, de néha még ennél is több idő elteltével 
viszonylag nagy pontossággal működik, lehetővé téve a múltnak bár nem tökéletes, 
de  megfelelő  pontosságú  felidézését.  Az  idő  múlásával  azonban  az  emlékek 
megfakulhatnak,  interferencia  léphet  fel  közöttük,  ami  leginkább  a  később 
megjelenő és egymáshoz hasonló emlékek között jelenhet meg, és ennek nyomán 
elhomályosodhat az emlékezetünk. Ha tehát fel kell idéznünk valamit, elsősorban a 
történtek lényegére támaszkodunk, vagy arra, ami a leginkább megszokott az adott  
helyzetben,  és  az  ezek  alapján  levont  következtetések,  néha  találgatások 
segítségével kíséreljük meg rekonstruálni a részleteket.

Amikor az általános tudásunk alapján kívánunk rekonstruálni történteket, igen 
könnyen  beleeshetünk  az  emlékek  torzításának  a  hibájába,  mert  jelenlegi 
81 Magyar I. (szerk.): Psychiatria. Budapest, Semmelweis Kiadó, 1993. 55-58. o.
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ismereteink  és  vélekedéseink  beszivároghatnak  a  múlt  eseményeinek  a 
felidézésébe.  A  kognitív  pszichológusok  már  évek  óta  tudják,  hogy  az 
emléknyomok  elhalványulására  hatással  vannak  azok  az  események,  amelyek 
akkor  játszódnak  le,  amikor  a  frissen  bekerülő  új  információ  megszilárdul  és 
átkódolódik.  Minél  kidolgozottabb  egy  emlék,  annál  jobban  ellenáll  az 
elhalványulásnak.

Számtalan tanulmány számol be arról, hogy látszólag elveszett emlékek újból 
felidézhetőkké válnak, ha megfelelő támpontot,  vagy utalást kapunk arra nézve, 
hogyan kódoltuk eredetileg az élményeinket. Az idő múlásával és az interferencia 
növekedésével sokszor addig folytatódik az információ fokozatos elvesztése, hogy 
a  szinte  már  visszafordíthatatlannak  látszó  elhalványulás  állapotából  csak 
valamilyen  erőteljes  emlékeztető  hatás  képes  felszínre  hozni  az  eredeti 
élménytöredékeket.82

Éppen a felejtés mechanizmusaival kapcsolatosan tapasztalható az a jelenség, 
hogy  a  vallomástevő  képzeletének,  addigi  tapasztalatainak  megfelelően 
önkéntelenül  is  pótolni  igyekszik  az  emlékezeti  hiányokat,  „konfabulál”. 
Közismertek azok a pszichológiai kísérletek, amelyek során egy ún. előkészítetlen 
csoport, például egy filmet néző közönség előtt valamilyen váratlan cselekményt  
játszanak le (belép valaki a terembe, villanyt  gyújt, tárgyakat helyez az asztalra,  
stb.).  Általános tapasztalat,  hogy ilyen  esetben a  nézők által  utólag reprodukált  
cselekménysor a valóságtól számos vonatkozásban eltér.

Az érzelmi  töltésű helyzeteken többet  gondolkozunk,  mint  semlegeseken:  el 
lehet  felejteni  például,  hogy  melyik  moziban  néztünk  egy  adott  filmet,  de  ha 
közben tűz üt ki a nézőtéren, és újra meg újra lefestjük a történteket a barátoknak, 
szükségszerűen  átismételjük  és  összeszervezzük  az  információt,  ami  javítja  a 
hosszú távú memóriából való előhívást. Érzelmeket kiváltó szituációknál kutatások 
és tapasztalatok szerint jobb a felidézési arány, mint érzelemmentesnél. A tanúnál,  
ha  közömbös  dologra  kérdezünk  rá,  elfogadható  lehet  a  válasz,  hogy  nem 
emlékszik. Kevésbé hihető, ha azt akarja elhitetni, hogy nem emlékszik arra, hogy 
milyen  körülmények  között  lőtték le mellette a barátját,  mert  az érzelmileg oly 
mértékben  felkavaró  esemény.  A  bíróságon  előfordul  sok  tanúnál  és  beismerő 
vallomást  tevő  terheltnél,  hogy  inkább  az  előző  vallomásaiknak 
emlékezetbeidézésére  tesznek  erőfeszítéseket,  mintsem  az  azok  alapját  képező 
tények felidézésére. Az előző kihallgatás időben közelebb van, mint az észlelt tény,  
emiatt könnyebben felidézhető, másrészt ellentmondásba sem akar keveredni saját 
magával, így igyekszik pontosan megismételni, amit az első kihallgatáson vallott. 

A kriminálpszichológia több művelője is felfigyelt már rá, hogy a kérdésekre 
adott válaszokban több a téves állítás, mint a kötetlen elbeszélésben, mely általában 
azokat  a  mozzanatokat  adja  vissza,  amelyekre  könnyen  vissza  tud emlékezni  a 

82 Schacter, D.L.:  Az emlékezet hét bűne. Hogyan felejt és emlékszik az elme. HVG Kiadó 
Rt, Budapest, 2002. 40-48. o.

81



vallomástevő. Éppen ezért a kihallgatott összefüggő előadásának meg kell előzni a 
részkérdések feltételét.83

Sokszor  a  tanúk  azzal  kezdik  a  vallomásaikat,  hogy  már  nem emlékeznek 
semmire és kérik a korábbi vallomásaik felolvasását. Nem szerencsés, ha a bíró 
ebben  aggály  nélkül  partner,  mert  valamennyire  a  tanúk  az  adott  eseményre  
biztosan visszaemlékeznek és ez az állítás pusztán azt a célt szolgálja, hogy minél  
hamarabb a végére jusson a bíró a kihallgatásnak. Ilyenkor  semmi  esélye  nincs 
arra, hogy új tényeket is megtudjon a tanútól. A büntetőeljárásban nagy gyakorlati  
jelentősége van az emlékkép ugyanazon vagy az eljárás különböző szakaszaiban 
történő többszöri felelevenítésének. Fontos kérdés, hogy mennyire befolyásolja a 
tanú  későbbi  nyilatkozatait  a  megismételt  emlékbeidézés.  Kétségtelen  az  a 
jelenség,  melyet  nemcsak  észleltünk,  hanem  amelyről  szerzett  tudomásunkat 
szavakban  is  megformálva  már  közöltünk,  sokkal  jobban  megmarad  az 
emlékezetben,  mint  az,  amelyet  szavakban  nem  fejeztünk  ki.  Így  a  korábbi 
vallomás  megtétele  elősegíti  a  későbbi  felelevenítést.  Szükségszerű  kísérője  a 
jelenségnek, hogy ilyenkor a tanú a korábbi vallomás tévedéseit is átveszi.

2.3 A tanúk vallomását magyarázó „forgatókönyv” vagy „séma”elmélet

A pszichológiában az úgynevezett „forgatókönyv- vagy séma-elmélet” szolgálhat 
annak magyarázatára, hogy miként lehetséges az, hogy a tanúk olyan eseményekről 
is összefüggő vallomásokat adnak, amit teljes egészében nem láttak, hallottak. Az 
elmélet szerint ismereteink egy része olyan helyzetek sokasága köré szerveződik,  
melyekben  rutintevékenységet  folytatunk.  Ezek  a  rutintevékenységek  bizonyos 
sorrendben egymást követő eseményekből állnak, épp úgy, mint egy előre megírt 
forgatókönyvben. Bármilyen hétköznapi cselekvéssort említhetnénk, mint például a 
buszon utazás,  egy autó elindítása (be kell  ülni  a kormány mögé,  slusszkulcsot  
betenni,  elfordítani,  gázt  adni  stb.),  látogatás  az  orvosi  rendelőben,  útbaigazítás 
kérése, de akár egy áruházi lopás, vagy bankrablás is.  Minden forgatókönyvben 
vannak  állandó  szerepek,  kellékek  és  tárgyak,  ahol  az  egyik  akció,  történés 
előkészíti a következőt, és minden szereplőnek és tárgynak megvan a pontos helye 
és szerepe.84

Egy  új  esemény  észlelésekor  csak  a  forgatókönyvtől  leginkább  eltérő 
vonásokat  kódoljuk,  a  többit  beillesztjük  egy  sémába.  Ezért  az  ún.  „kognitív 
gazdaságosság”-ért  azt  az  árat  fizetjük,  hogy  egy  tárgy,  esemény  felidézése 

83 Kertész: i.m. 267. o.
84 Bower, G. H.- Black, J. B. – Turner, T. J.: Forgatókönyvek szövegre való emlékezésben. 
In:  László  J.  (szerk):  Válogatás  a  szociális  megismerés  szakirodalmából.  Kézirat. 
Tankönyvkiadó,  Eötvös  Lóránt  Tudományegyetem  Bölcsészettudományi  Kar,  Budapest, 
1991. 148-203. o.
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torzulhat, ha nem egészen illeszkedik a rá alkalmazott sémába. A forgatókönyv-
elmélet nem abból indul ki, hogy az emberek mindent megjegyeznek, amit látnak, 
vagy hallanak, hanem úgy véli, hogy a felejtés részben megmagyarázható annak 
alapján,  hogy mely információ döntő fontosságú,  illetve hogy mely információt 
lehet könnyen újra felidézni. Az emberi megértés olyan folyamat, amelynek révén 
az új információt a memóriában már meglévő régi információ alapján dolgozzuk 
fel.  A  megértés  tehát  ahhoz  kötődik,  hogy az  illető  tanúnak milyen  személyes 
tapasztalatai vannak a világról.

Ezt  a  törvényszerűséget  használhatja  ki  az,  aki  a  bírósági  eljárásban  a 
vallomások  megbízhatatlanságát  akarja  bizonyítani,  de  az  is,  aki  észlelvén  azt, 
hogy a tanú emlékezete már elhalványult, olyan forgatókönyv alapú támpontokat 
ad, ami megfelel a vallomástevő világról alkotott elképzelésének, és téves irányba  
befolyásolhatja. Ez a személy lehet maga a bíró is, akinek a nyomozási anyag, és a  
korábbi  tárgyalási  tapasztalatai  alapján  van  egy  saját  forgatókönyv  alapú 
elképzelése például arról, hogy egy fiktív cégátruházás hogyan szokott történni, és 
kérdéseivel ebbe az irányba tereli a válaszokat anélkül, hogy egyébként tudatosan 
befolyásolni akarna.

Ha azt halljuk, hogy valaki eltört egy palackot egy kocsmai verekedés közben, 
jó eséllyel arra következtetünk, hogy sörös vagy boros palack lehetett, nem pedig 
tejes  vagy  kólásüveg.  A  következtetést  a  tanúk  is  hozzáadják  a  mondat 
emléknyomához.  Ilyenkor  az  emlékezet  túlmegy  az  eredetileg  kapott 
információkon.  A  tanúk  a  valódi  történések  emlékképeit  ilyenkor  kiegészítik, 
kitöltik annak az általános tudásnak a felhasználásával, hogy mi mivel jár együtt  
(például  a  kocsmával  a  sörösüveg).  Ez  ún.  konstruktív  emlékezetet hoz  létre.85 

Mindezt azért tesszük, hogy megmagyarázzuk magunknak az eseményeket, amiket 
hallottunk.

Jó  példa  erre  a  jelenségre  az  a  büntetőügy,  melyben  egy  debreceni 
szórakozóhelyen  kialakult verekedés során egy elefántcsontparti fiatalembert 
életveszélyesen  megszúrtak.  Különböző  vallomások  említették,  hogy  egy 
üveggel  a  kezében  hadonászott  a  sértett,  amire  egy  idő  után  többen  úgy 
hivatkoztak,  hogy  sörösüveg  volt,  és  a  sértett  részeg  volt  –  holott  a 
fiatalember vérében nem lehetett alkoholt kimutatni.86

85 Atkinson: i.m. 249. o.
86 Hajdú Bihar Megyei Bíróság B. 621/2004/38, Debreceni Ítélőtábla Bf II. 141/2005.
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