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1. A kriminalisztikai nyelvészet kutatási területe 

 

A kriminalisztikai vagy igazságügyi (forenzikus) nyelvészet az alkalmazott nyelvtudomány 

egy interdiszciplináris ága, mely a nyelvhasználatot igazságügyi, jogi és bűnügyi esetekben 

releváns szövegekben vizsgálja. Az igazságügyi nyelvészet illetékességi területe a nyelv és a 

jog közös halmaza, beleértve a jogalkotást és a jogalkalmazást. A nemzetközileg használatos 

forensic kifejezés a latin forēnsis kifejezésből ered, melynek jelentése ’nyilvános’. A kifejezés 

arra utal, hogy az ókorban a bírósági eljárásokra a piacon, nyilvánosság előtt került sor.  

Tágabb értelemben kutatási területéhez tartozik minden, ami a jog területéhez kapcsolódik és 

nyelvészeti módszerekkel vizsgálható: a jogi nyelv, a fordítás–tolmácsolás elméleti és 

gyakorlati kérdései a különböző eljárások során, a nyelv szerepe a jogalkotás során stb. (vö. 

STICKEL 2002: 2). A vizsgálat tárgyát a nyelv, illetve a nyelvhasználat képezi, mint a jog, a 

bírósági és a rendőrségi munka eszköze. A jogi és bűnügyi eljárások során azokra a 

kérdésekre ad választ, melyek a nyelvhasználat alapján, nyelvészeti módszerekkel 

vizsgálhatók. Az igazságügyi nyelvészet interdiszciplináris terület (FOBBE 2013: 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az 

iga

zságügyi szövegtudományok DROMMEL felosztásában 

                                                                                                      (DROMMEL 2011: 39) 
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A jogtudomány mellett szoros kapcsolatban áll a kriminológiával és a kriminalisztikával, a 

pszicholingvisztikával, a kriminálpszichológiával és a személyiségpszichológiával. Bizonyos 

kérdések megválaszolására, mint egy szöveg, legyen ez a törvény szövege vagy tanúvallomás, 

egyértelmű vagy ambivalens-e, ki lehet, vagy milyen lehet az a személy, aki egy adott 

szöveget megfogalmazott, mennyire veszélyes, és kell-e tartani attól, hogy fenyegetéseit 

beváltja, vagy ezek pusztán csak szavak, a fent említett tudományterületek együttműködése 

révén kaphatunk választ.  

A kriminalisztikai nyelvészet a nyelvtudomány számos területével kapcsolatban van. Mint azt 

dolgozatom is mutatja, elsősorban a szociolingvisztikára támaszkodik, a társadalom és a 

nyelvhasználat szisztematikus összefüggései adják a vizsgálatok kiindulási alapját. A 

stilisztika fontosságáról is lesz szó. A kriminalisztikai nyelvészet kapcsolatban van a 

pszicholingvisztikával és a hibanyelvészettel, utóbbin keresztül pedig a grammatikával.  A 

fonetika és fonológia pedig a beszélőazonosítás elméleti alapjait adja.  

A tudomány történetével foglalkozó fejezetben, Evans iskolapéldává vált esetével 

kapcsolatban látni fogjuk, hogy  mennyire fontos kérdés, hogy egy szóbeli vallomás szövege 

és az ebből készült jegyzőkönyv milyen mértékben mutat különbséget és egyezést, mint 

ahogy arról is értesülhettünk a napokban, hogy az utóbbi idők legsúlyosabb magyarországi 

robbantásos merényletével gyanúsított, előzetes letartóztatásban lévő személy további sorsát 

az is befolyásolhatja, hogy  bizonyítható-e, hogy a gyanúsított mindig a szeg szót használja, 

míg a neki tulajdonított, a Belügyminisztérium számára elküldött zsarolólevélben a szög szó 

szerepel. Szűkebb értelemben ez utóbbi kérdések tartoznak az igazságügyi nyelvészet 

kompetenciájába. Azok a megnyilatkozások és szövegek, melyek a nyomozás, vagy egy 

polgári- vagy büntetőeljárás során relevánssá válnak, az olyan inkriminált szövegek, melyek 

bizonyítékul szolgálhatnak. E definíció szerint az igazságügyi nyelvészet a nyelvtudomány 

azon ága, mely olyan nyelvi adatokat vizsgál, melyek jogi szempontból lényegesek. Az 

igazságügyi szövegnyelvészet olyan írásbeli szövegek vizsgálatával foglalkozik, amelyek 

szerzősége kétes. Lehetnek ezek beismerő- és tanúvallomások, búcsúlevelek és végrendeletek, 

fenyegető- és zsarolólevelek. Olyan szövegekkel dolgozik, melyek különböző kontextusokba 

ágyazódnak be. A szövegek jelentésének megértéséhez segítségül hívja a szemantikát és a 

pragmatikát, a szövegek vizsgálatához a fonológiát, morfológiát, szintaxist, szövegtant. A 

szerzőségvizsgálat során a szociolingvisztika, dialektológia, stilisztika eredményeire 

támaszkodik elsősorban.  

A kriminalisztikai szövegnyelvészet vizsgálatának tárgyából kifolyólag fontos a szövegtani 

alapok tisztázása, elsőként az, hogy mit értünk szövegen: „Szöveg minden uralkodóan nyelvi 
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produktum, amely valamilyen interakcióban körülhatárolható egység. A szöveg produktum és 

produkció, szerkezet és művelet” (TOLCSVAI 2001: 14). TOLCSVAI a szöveg szerkezeti és 

műveleti összetevőit explikációs módszerrel mutatja be a partitúra-modellben: 

 

1. idő 

2. tér 

3. a résztvevők (viszonyuk) 

4. a résztvevők cselekedetei 

5. a résztvevők beszéde/írása: a szöveg fizikai megnyilvánulása (a beszéd lineárisan, az 

időnek megfelelően lejegyezve, az írás eredeti formájának megfelelően) 

6. a szöveg nyelvtani egységeinek jellemzői 

7. a szövegértelem szintjei: 

 mikroszint 

 mezoszint 

 makroszint 

8. a megformáltság értelemképezése (a stílus) 

9. a résztvevők elmetevékenysége (kogníciója) 

 észlelés 

 a beszédhelyzetből és a résztvevők viszonyából származó ismeretek 

 az eddig felsoroltak által aktivizált tudás (általában sémákban) 

        (TOLCSVAI 2001: 61) 

 

A nyelvi funkciók mindig szövegben, valamilyen kommunikációs közegben érvényesülnek. E 

funkciók a gyakorlatban általában összetetten jelentkeznek: 

 

- kapcsolatlétesítés és –fenntartás 

- közlés (megnevezés, állítás, elbeszélés) 

- megismerés 

- beszédaktus  

- meggyőzés (vita, érvelés) 

- érzelemkifejezés 

        (TOLCSVAI 2001: 65) 
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Dolgozatomban olyan elméleti összefoglalásokra hivatkozom, melyek szerzői angol és német 

nyelvterületen évtizedek óta végeznek kutatásokat, és veszik ki a részüket a gyakorlati 

munkából: profilt alkotnak, szekvenicaanalízist, szerzőségvizsgálatot végeznek. 

Valamennyien a szociolingvisztika és a stilisztika ismerői, munkájuk során ugyanis 

elsősorban ezekhez a területekhez fordulhatnak segítségért. Dolgozatom első felében ezért a 

magyarországi nyelvváltozatokkal, ezek jellemzőivel foglalkozom, rámutatva arra, hogy a 

felvázolt jellegzetesség miért fontos a kriminalisztikai szövegnyelvészet szempontjából. 

Ugyanezért fontos a stílussal is foglalkozom. Az egyéni stílus létezése ugyanis kérdés. Nem 

egyértelmű, hogy véges számú elemkészlet, és véges számú szabályok használata mellett 

lehetnek-e akkora egyéni nyelvhasználati különbségek, amelyek a nyelvhasználót azonosítják. 

Bizonyos szépirodalmi olvasási gyakorlat után képessé válunk költők felismerésére műveik 

alapján. Ráismerünk közéleti személyiségekre is azáltal, hogy egy humorista beszédstílusukat, 

nyelvhasználati szokásaikat utánozza. Ez egyszerre jelenti azt, hogy létezik egyéni stílus, 

hiszen a néző, hallgató felismeri a kikarikírozott személyt, és jelenti azt is, hogy stílusa és 

nyelvhasználata nemcsak az övé, hiszen más személy is képes ezeknek a jellegzetességeknek 

a visszaadására. A téma kitűnő magyar szakértője, NAGY FERENC így fogalmaz: „Annyit írunk 

a költők, az írók egyéni stílusáról, hogy joggal tételezhetünk fel egyéni nyelvhasználatot 

azoknál az embereknél is, akik nem az olvasók ezreinek írnak. Lehetetlen, hogy a stílus ne 

árulná el az értelmi szerzőt, hogy ilyen téren az ember ki tudjon bújni a bőréből, azaz hogy 

félrevezesse a nyelvi anyag tudatos vizsgálóját!”  (NAGY 1980: 7).  

 

2. Hipotéziseim és módszereim 

 

A fentiek jelentik hipotézisem alapját is. Dolgozatomban elméleti háttér ismertetésével és a 

gyakorlati példák bemutatásával azt szeretném bizonyítani, hogy a nyelvhasználat alapján a 

személyről olyan információk gyűjthetők, melyek alapján csoportokba sorolható a 

nyelvhasználó, és ezáltal a lehetséges fogalmazók köre szűkíthető, bizonyos feltételek 

teljesülése esetén pedig a személy nyelvhasználata alapján azonosíthatóvá is válhat.  Nyugat-

Európában fél évszázada folynak ilyen vizsgálatok, a módszerek folyamatosan fejlődtek, 

finomodtak, napjainkra jelentős adatbázis jött létre inkriminált szövegekből, és számítógépes 

programok segítik a nyomozóhatóságok munkáját. Hipotézisem, hogy a nyelvhasználati 

indikátorok nyelvtől függetlenek, tehát ugyanezekkel a módszerekkel magyarországi 

bűnügyekben, magyar anyanyelvű bűnelkövetők esetében is jelentős mértékben elő lehet 

segíteni a nyomozást. Ezt bizonyíták SZILÁK JOLÁN publikációi, különösen pedig NAGY 
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FERENC kandidátusi értekezése, melyek koruk legmodernebb szakmai elméleteit tartalmazták 

mind nyelvészeti, mind kriminalisztikai tekintetben. Majd következett két olyan csendes 

évtized, amikor a hazai kriminalisztikai szövegnyelvészetben nem történt előremozdulás. A 

külföldi kutatások azonban töretlenül folytak a pszichológia, kriminológia, kriminalisztika és 

a nyelvészet területén. Az itt elért eredmények, a felhalmozott tapasztalat, a magyarországi 

kutatás és nyomozati munka hasznára válhat. Az interdiszciplináris területen, a 

kriminalisztika, pszichológia és nyelvészet közös halmazában idehaza még csak egyes 

esetekben alakul ki szorosabb szakmai együttműködés, míg Németországban ez a szakmai 

együttműködés állandó, melynek során jelentős tudományelméleti háttér is kialakult. Idehaza 

bizonyos szkepticizmus, idegenkedés, bizalmatlanság fogadja azt a szakembert, aki nyelvi 

indikátorok alapján a fogalmazó személyiségére, viselkedésére nézvést is megállapításokat 

tesz, noha a nyelvi viselkedés része az általánosabb értelemben vett viselkedésnek, a kettő 

nem független egymástól. Elég, ha arra gondolunk, hogy az agresszív ember először 

verbálisan válik agresszívvá, a szitkozódást, kiabálást követi a tettlegesség. A nyelvi agresszió 

tehát a fizikai agresszió előjele. Hipotézisem ezért az is, hogy a nyelvi jelek alapján a 

nyelvhasználó TUHN-féle kommunikációs stílusa megállapítható, amiből a CORRELL-féle 

alapvető motivációra is következtetni lehet.  

Az a korábbi feltételezésem, miszerint a zsarolóleveleket egyfajta univerzális felépítés és 

szókincs jellemzi, igazolta az a kísérlet is, melyet DERN korábbi kísérlete alapján végeztem, és 

a dolgozatomban tárgyalok is. A funkcióból adódó hasonlóság ellenére egyedi jegyeket, a 

szerzőre jellemző nyelvhasználati ismertetőjegyeket is találunk a szövegekben, nincs két 

egyforma zsaroló- vagy fenyegetőlevél sem.  

A kriminalisztikai nyelvészeti vizsgálatok többfélék, és az egyes típusokon belül sincs két 

egyforma eset. A nyelvi profilalkotás módszere olyan esetekben alkalmazandó, amikor van 

egy vagy több inkriminált írás, de nincs olyan konkrét gyanúsított, aki vélelmezhetően a 

szöveg fogalmazója. Ebben az esetben a fogalmazót nyelvhasználati jellegzetességei alapján 

kategorizáljuk, következtetéseket vonunk le a lehetséges gyanúsítottak körével kapcsolatban, 

és ezt a kört próbáljuk az indikátorok alapján a lehető legszűkebbre szabni, a fogalmazót az 

összes lehetséges nyelvhasználó között behatárolni. Abban az esetben, ha van egy vagy több 

inkriminált szöveg, és van gyanúsított, aki vélelmezhetően a szöveg fogalmazója, tőle mintát 

lehet venni, mely az összehasonlító szövegvizsgálat alapjául szolgál. Az alapvető kérdés ekkor 

tehát az, hogy a gyanúsított lehet-e az inkriminált szöveg fogalmazója. A kérdés az 

inkriminált szöveg és a minta egybevetésével, elemzésével válaszolható meg. 

Munkamódszeremet az jellemzi, hogy a vizsgálatot a nyelv valamennyi szintjén elvégzem: a 
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fonémák, a morfémák, a lexémák, a szintaxis és a szöveg szintjén. A fonémák szintjén 

bizonyos szópárok adhatnak támpontot a vizsgálat során. Vannak nyelvhasználók, akik nyelvi 

szocializációjukból, környezetükből, állandósult szokásaikból kifolyólag pl.  mindig a seper 

vagy a söpör, a fel vagy a föl alakot választják. A morfémák szintjén olyan jelentéssel bíró 

nyelvtani egységekkel találkozunk, ahol a nyelvhasználó választhat bizonyos alternatívák 

közül. Kifejezhetünk valamit pl. ragos névszóval vagy névutós szerkezettel, a nyelv 

rendszeréből adódóan a nyelvhasználó választhat a nyelvtani megoldások közül. Ez a 

választás a nyelvhasználó egyedi jellegzetességévé válhat a nyelvhasználati gyakorlat során. 

A legtöbb nyelvhasználó ezeknek a preferenciáinak nincs is tudatában. A lexémák vizsgálata 

során a nyelvhasználó szókincsének nagysága, preferált kifejezések, állandósult 

szókapcsolatok és az idiomák segítik a szerzőségvizsgálatot. A szintaxis szintjén a modalitás, 

az egyszerű és összetett mondatok aránya, a gyakori bővítmények, a gyakran használt 

összetett mondatok fajtája, a gyakori kötőszavak segítik a szerző megismerését. A szöveg 

szintjén a mondat határán átnyúló jellegzetességek, a szöveg mikro- és makroszerkezete 

tartozik a vizsgálandó jellegzetességek közé. Az inkriminált szövegeknek, a fenyegető- és 

zsarolóleveleknek megvannak a maguk formai és tartalmi jellegzetességei, melyekről a 

későbbiekben szólok.  Vizsgálom a szöveg tartalmát, tartalmi egyezéseket és különbségeket 

keresve. Vizsgálom a szöveg fenotípusát, azaz optikai megjelenését, mutatnak-e a szövegek 

szerkesztésbeli egyezéseket vagy különbségeket. Vizsgálom a helyesírást, a következetes, 

állandó helyesírási hibák ugyanis akár a szerző azonosítására is alkalmasak lehetnek.   

A szerzőségvizsgálat során a kapcsolat az adott inkriminált szöveg és a gyanúsított között, 

akitől az összehasonlítandó minta származik, pusztán lehetőség, amit az analízis vagy 

alátámaszt vagy elvet. A gyanúsított azáltal, hogy a bűnüggyel kapcsolatba hozták, még nem 

feltétlen a szöveg szerzője. A vizsgálat során a nyelvhasználók egy csoportjában  keressük a 

fogalmazót, és közülük számunkra egy ismert, akitől a minta származik. Ennek a mintának 

ismert tehát a szerzője, míg az inkriminált szöveg szerzője ismeretlen. Amennyiben a két 

szöveg megfelelő mennyiségű egyezést és hasonlóságot mutat, akkor feltételezhető, hogy az 

inkriminált szöveg fogalmazója ugyanaz a személy, akitől a minta származik, tehát a 

gyanúsított. Ezt a szakértők valószínűségi skálán fejezik ki, mivel a nyelvi jegyek alapján a 

szerzőt azonosítani csak kivételes esetben lehet. Más esetekben a két szöveg nyelvi jegyei 

olyan jelentős különbségeket mutatnak, hogy az mondható ki bizonyos valószínűséggel, hogy 

a két szöveg szerzője nem azonos, tehát az inkriminált szöveg nem a gyanúsítottól származik.  

A szövegek kriminalisztikai vizsgálata csak úgy lehetséges, ha elfogadjuk, hogy a szövegek 

olyan indikátorokat tartalmaznak, melyek alapján a szerző kategorizálható, illetve olyan 
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nyelvhasználati jellegzetességeket tartalmaz a szöveg, mely a szerző személyét más 

nyelvhasználóktól megkülönbözteti, önmagával pedig azonosítja. E hipotézisem részét képezi, 

hogy a hibáknak is jelentőségük van, különösen azoknak, melyek a nyelvi kompetencia 

hiányosságaira vezethetők vissza. Ez segíti a fogalmazó kategorizálását műveltség és 

végzettség tekintetében, az összehasonlító szerzőségvizsgálat során pedig stabil támpontot ad. 

Ez a hipotézis a gyakorlatban, az elemzés során ellenőrizhető. A hibák között különbség van, 

a hiba minőségéből pedig bizonyos körülményekre következtethetünk. A fogalmazó 

műveltsége, szövegalkotási gyakorlata mellett olykor idegen anyanyelvére, a nyelvi 

szocializáció helyére, társadalmi környezetére.  

Kutatásom során számos névtelen és álnéven írt levelet elolvastam, melyet különböző szervek 

és hatóságok bocsátottak rendelkezésemre. A levelek körülbelül egyharmada érdemi 

vizsgálatra valamilyen oknál fogva alkalmatlan volt. A névtelen vagy álnéven írt levelek 

vizsgálatát végül 40 darab szövegen végeztem, az általános jellegzetességeket tartalmazó 

statisztikának ez az alapja. Ezek terjedelmüket, témájukat illetően különbözőek voltak. 

Néhány közülük összefügg egymással, egy adott bűncselekményhez kapcsolható levélsorozat, 

a többi egymástól független, egy-egy bűncselekményhez tartozó levél. Tartalmukat tekintve 

fenyegetések, zsarolások, zaklatások, vagy olyan, bűncselekményként meg nem határozható 

ügyek, melyben a fogalmazó nem rá tartozó, mások életével kapcsolatos, vagy fiktív 

eseményeket tárgyal. A névtelen leveleken kívül foglalkozom olyan diskurzusokkal, melyek 

az internet segítségével közösségi oldalakon vagy más honlapokon folytak csetelés 

formájában. A korpusz nagyságát nehéz meghatározni, mert míg a levelek könnyen 

számolhatók, a csetelés során tekinthetünk egy beszélgetést egy egységnek, de olykor a 

beszélgetés hosszabb-rövidebb időre megszakad, majd ugyanazzal a témával, a szokásos 

kezdő- és záróformulák használata nélkül folytatódik. Egy olyan konkrét esetet mutatok be, 

amikor a kommunikációs csatorna egy közösségi oldal volt. A beszélgetések több részből 

álltak. A kommunikációban részt vevő egyik fél minden beszélgetésben állandó volt, ő lépett 

kapcsolatba különböző személyekkel. A fogalmazó által küldött, egyszavastól a több 

mondatig tartó terjedelmű  üzenetek száma a nyolc különböző címzetthez ötszáznál is több. 

Ezeket a cseteléseket sorszámmal azonosítom, és belőlük csak rövid, de valamilyen 

szempontból releváns részleteket közlök.  

Egy honlap felhasználóitól származó levelek vizsgálatát, elemzését is elvégeztem. A feladók 

gyakran több nicknévvel küldözgettek üzeneteket más felhasználóknak. Ebben az esetben az 

egy nicknévről egy címzettnek küldött levelek számát határozom meg, függetlenül attól, hogy 

a levél milyen terjedelmű. Ezután bemutatom, hogy melyek azok a jegyek, ami alapján 
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feltételezhető, hogy mely nicknevek takarják ugyanazt a felhasználót, illetve mi alapján lehet 

megkülönböztetni a nagyon hasonló témájú leveleket. A vizsgált elektronikus levelek, 

üzenetek száma meghaladja az ötszázat. Köztük lényeges terjedelmi különbségek 

mutatkoznak. Hipotézisem az is, hogy ezek a honlap segítségével folytatott levelezések, 

üzenetváltások is vizsgálhatók a kriminalisztikai szövegnyelvészet módszereivel, noha nem 

összefüggő, klasszikus értelemben vett szövegek. A rövid üzenet is tartalmaz olyan 

sajátosságokat, melynek alapján fogalmazóhoz lehet kötni. Ha korábban különböző 

fogalmazóktól származó szövegeket vizsgáltunk már, nyelvhasználati és gépírás során 

mutatkozó jellegzetességeit megfigyeltük, akár egy egymondatos üzenetben is felismerhető 

lehet a fogalmazó.  

A dolgozattal a célom, hogy rámutassak a téma fontosságára, és törlesszek egy keveset abból 

a tartozásból, amit a nyelvtudomány a kriminalisztikai nyelvészet területén felhalmozott. 

Ezért dolgozatomban beszámolok a külföldi módszerekről és eredményekről. A biztonság 

nagyon fontos, és egyre fontosabbá válik. A nyelvtudománynak meg kell tennie, amit a 

biztonság érdekében megtehet. 

 

3. A kriminalisztikai szövegnyelvészet története 

 

A szerzőség kérdése a teológiát és a filozófiát hosszú ideje érdekli, akárcsak az 

irodalomtudományt és a filológiát. Időről időre felmerült bizonyos művek eredetiségének, 

illetve szerzőségének a kérdése. De megemlíthetjük az oklevelek korának és eredetiségének 

vizsgálatát is. A stílus, valamint a szövegben található információk alapján próbálták 

meghatározni a szöveg lehetséges szerzőjét. Az írók, költők egyéni nyelvhasználata, stílusa 

már korán önálló kutatási területté vált. A szöveg tartalma alapján pedig egy adott történelmi 

korba helyezhető. Ez azt jelenti, hogy ha a szöveg a 18. században történt eseményekre 

reflektál, az akkori állapotokat tükrözi, akkor szerzője nem lehet olyan személy, aki a 18. 

század előtt élt (vö DROMMEL 2011: 102 – 103, NAGY 1980: 55). A forma és a tartalom 

mindmáig meghatározó összetevői a vizsgálatnak. A 20. század első negyedében a német 

nyelvész és filológus, EDUARD SIEVERS módszerével már ért el eredményt az elkövető utáni 

nyomozásban. Az esetek azonban az érintettek magánügyei maradtak, nem követte 

tudományos érdeklődés. A forensic linguistics kifejezést JAN SVARTVIK nyelvész alkotta meg, 

aki egy Angliában történt sorozatgyilkosság ügyét vizsgálta, és eredményeit 1968-ban 

publikálta. Timothy John Evanst 1950-ben felesége és lánya meggyilkolásáért kivégezték. Az 

ítélet alapját négy kihallgatási jegyzőkönyv adta, melyek Evans beismerő vallomását is 
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tartalmazták. Az elhíresült esetben a gyanúsított a bíróság előtt tagadta tettét, de ez nem 

mentette meg az ítélet végrehajtásától. Másfél évtizeddel később SVARTVIK megállapította, 

hogy a terhelő beismerő vallomások nem mutatják azokat a tipikus jegyeket, melyek az 

analfabéta vádlott többi vallomásában megtalálhatók voltak (vö. DROMMEL 2011:15–16, 

FOBBE 2011:19–20, FOBBE 2013: 5). Ugyancsak az 1950-es években történt Svédországban, 

hogy Helandert püspöknek nevezték ki. A választásra jogosultak többsége korábban olyan 

névtelen levelet kapott, melyben a fogalmazó Helander mellett érvelt, vetélytársait pedig sértő 

szavakkal illette és rágalmazta. A göteborgi egyetem filológusát, Ture Johannissont és Erik 

Wellandert bízták meg a levelek filológiai – nyelvészeti vizsgálatával. A nyelvstatisztika és a 

stilisztika segítségével megállapították, hogy a névtelen levelek fogalmazója Helander, akit 

ezután püspöki feladatai alól felmentettek és pénzbüntetéssel sújtottak. Németországban a 

filológus Dietrich Jöns vizsgálatai két hírhedt esetben vezettek eredményre. Az egyik az 

Oetker családot érintő  emberrablási ügy volt, mely megoldását az elkövető által gyakran 

ismételt, a köznyelvitől eltérő formában használt befindlich szó segítette. A vasút elleni 

robbantásos merényletek elkövetőjét, „Monsier X”-et pedig egy általa gyakran használt, 

szokatlan rövidítés leplezte le. A hasonló, nagy horderejű esetek, és ezek sikeres megoldása 

helyezte a szerzőségvizsgálatot a tudományos érdeklődés fókuszába. KNIFFKA az egyes 

esetektől elvonatkoztatva, az elméleti és módszertani háttérre helyezte a hangsúlyt. Gazdag 

publikációja nyomán kezdődött meg a kriminalisztikai szövegnyelvészet kibontakozása 

Nyugat-Európában (vö. DROMMEL 2011: 16–17, FOBBE 2011: 20).  

NAGY a kriminalisztikai nyelvészet előfutárainak tekinti azokat a pszichiátereket is, akik a 

nyelvi zavarokat kutatták, leírták, tipizálták és a különböző pszichés betegségekkel 

összefüggésbe hozták (NAGY 1980: 57). Magyarországon a kriminalisztikai szövegnyelvészet 

ugyanakkor jelenik meg, mint Nyugat-Európában. A hazai kriminalisztikai szövegnyelvészet 

történetét RÁNKI SÁRA foglalta össze FLIEGAUFFAL közös munkájuk egyik fejezetében. Az 

1960-as évektől jelennek meg tanulmányok a témában. 1961-ben megjelent a Kriminalisztika 

című BM-kiadvány, mely a kriminalisztikai szövegvizsgálattal is foglalkozik. 1966-ban 

GRÉTSY LÁSZLÓ a Szakértők igénybevétele a nyomozás során című, szintén a BM 

gondozásában megjelenő kiadványban arról ír, hogy a nyelvészet milyen segítséget adhat a 

kriminalisztikának, majd az 1968-ban megjelent Mire jó a nyelvtudomány című kötetben 

FODOR ISTVÁN is megemlíti a kriminalisztikai szövegnyelvészetet. 1972-ben a 

Belügyminisztérium önálló nyelvészszakértői státuszt hozott létre, a pozícióra SZILÁK JOLÁNT 

nevezték ki. Ugyanekkor létesített a Belügyminisztérium hivatalos kapcsolatot az MTA 

Nyelvtudományi Intézetével. Ugyanebben az esztendőben a Legfőbb Ügyészség felkérte 
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NAGY FERENCET, hogy egy gyilkossági ügy felderítése érdekében segítséget kérjen PAPP 

FERENCTŐL, a magyar számítógépes nyelvészet úttörőjétől (NAGY 1980: 5). Egy évvel később 

az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Technikai Intézete felvette a kapcsolatot az 

ELTE Mai magyar nyelv tanszékével, ahol NAGY FERENC hamarosan stúdiumot hirdetett a 

nyelvészet kriminalisztikai alkalmazásának lehetőségéről. 1979-ben a VII. Országos 

Kriminalisztikai Tanácskozás fő témája a nyelvészet szerepe a kriminalisztikában. A 

konferencián a Belügyminisztérium dolgozói, nyomozók, kriminalisták, írásszakértők, 

nyelvészek, az MTA Nyelvtudományi Intézetének tagjai és az ELTE Mai Magyar Nyelvi 

Tanszékének oktatói, az Országos Kriminalisztikai Intézet, a Legfelsőbb Bíróság és a Legfőbb 

Ügyészség képviselői is részt vettek. NAGY FERENC máig használatos, egyetlen magyar 

nyelvű monográfiája 1980-ban jelent meg Kriminalisztikai szövegnyelvészet címmel az 

Akadémiai Kiadó gondozásában (FLIEGAUF – RÁNKI 2007: 133–134).  

RÁNKI idézett munkájában bemutatja azt is, hogy a kriminalisztikai szövegnyelvészeti 

tanulmányok milyen témákkal foglalkoztak. A publikációk kezdetben a kriminalisztikai 

nyelvészet feladatával, kutatási területével és módszereivel foglalkoztak. Már az elméleti 

keretek tisztázásakor elkezdődött az máig tartó vita, hogy a szakértőnek mennyit célszerű 

tudni az ügyről. SZILÁK JOLÁN a 70-es évek végén megjelenő esettanulmánya egy évekkel 

korábbi esetet mutat be, melyben egy különböző budapesti egyetemeken talált röpcédulákkal 

kapcsolatos vizsgálatot ismertet. A szövegek a „baráti szocialista országok elleni izgatást” 

tartalmaztak. A nyelvészeti vizsgálat megállapította, hogy a fogalmazó egy olyan idősebb 

értelmiségi, aki nacionalista érzelmű, a politikai eseményeket napi szinten követi, stílusa 

választékos, irodalmias, az értelmiségi köznyelvet használja. A retorikus stílusból arra 

következtettek, hogy az illető pap. Későbbi röpcédulákon viszont olyan kifejezések 

szerepeltek, melyek fiatal fogalmazóra vallottak. A nyomozás végül kiderítette, hogy a 

röpcédulákat két személy fogalmazta (vö. SZILÁK 1979: 92–95, FLIEGAUF – RÁNKI 2007: 

134–135). SZILÁK későbbi cikkében a formai sajátságok, a szöveg tagolásának, a levelek 

címzésének, a megszólításnak és a keltezés fontosságáról írt (SZILÁK 1980: 67–68, FLIEGAUF 

– RÁNKI 2007: 135–136). Ezen formai jegyek vizsgálata mind a mai napig a nyelvészeti 

vizsgálat részét képezi.  

1980-ban az MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának szakmai bizottsága, a Fonetikai 

Bizottság a kor kommunikációs zavarairól tartott konferenciát, melyen pedagógusok, 

logopédusok, nyelvészek és pszichiáterek is részt vettek. Kriminalisztikai szempontból ez 

azért volt érdekes, mert a kommunikációs zavarok társadalmi és személyi okaira is 

rávilágított. GRÉTSY arról írt, hogy vannak nyelvi jegyek, amelyek a fogalmazó életkorára, 
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nemére, műveltségére, származására, lakóhelyére, foglalkozására, vallására, nemzetiségére, 

idegen nyelvi környezetre utalnak. A szövegből ezek alapján következtetni lehet a fogalmazó 

szociodemográfiai jellemzőire. A nyelvi profilalkotással kapcsolatban kijelenti, hogy nem 

elég a szöveg grammatikai sajátosságainak vizsgálata, a szöveg szerkezetét is vizsgálni kell, 

valamint az egyéni stílust (FLIEGAUF – RÁNKI 2007: 1361–37). 

SZILÁK két cikkben foglalkozott azzal, hogy milyen valóságelemek lelhetők fel az anonim és 

a pszeudonim levelekben. A leírt adatok és tények ellenőrzése a nyomozó feladata. A szöveg 

mögöttes tartalmának feltárása a szakértő feladata. Módszerét az jellemzi, hogy a szavakban 

megnyilatkozó tartalmat a szöveg mögöttes tartalmával ütközteti, és egybeveti saját 

ismereteivel is (SZILÁK 1984: 1171–22). Másik cikkében arról számolt be, hogy ismertté vált 

álnevet használó szerzők leveleiben szereplő helynevekben és személynevekben mennyi a 

valóságos elem.  Arra a  megállapításra jutott, hogy az álnevek egy része gyakori név, ahogy a 

fiktív közterületnevek esetében is. Van, aki valódi nevének elemeit kombinálja kitalált 

elemekkel, vagy a fonetikai hasonlóság vagy különbözőség a motiváló tényező (SZILÁK 1991: 

72–77, vö. FLIEGAUF – RÁNKI 2007: 138).  

NAGY FERENC 1990-ben bekövetkezett halála és SZILÁK JOLÁN visszavonulása után nem 

jelent meg publikáció a témában. Az e-nyelv magazin 2011-ben több fiatal szerző igazságügyi 

nyelvészettel kapcsolatos írását közölte.  

 

4.  A nyelv rétegződése és a nyelvváltozatok 

4.1 A nyelvi változatosság 

 

A nyelvet variabilitás jellemzi. Minden természetes élő nyelvnek több változata van. Ennek 

nyelven kívüli okai vannak. A nyelv létezési dimenziói a tér, az idő és a társadalom (KISS 

2001:16).  A térben létezés következménye a nyelvhasználat területi, diatopikus tagolódása. 

Ebből születnek a dialektusok.  Minél fejlettebb egy társadalom, annál differenciáltabb. Az 

emberek különböző közösségekhez tartoznak. Ezek a közösségek, csoportok értékrendjükben, 

normáikban és nyelvhasználatukban is különböznek egymástól. Ebből következik a nyelv 

diasztratikus tagolódása. A beszédmód, a társadalmi helyzet és az iskolázottság közt 

összefüggés van (vö. CRYSTAL 1998: 56). A társadalmi nyelvváltozatokat nevezzük 

szociolektusoknak. Minden ember több nyelvközösségnek is a tagja, mivel mindenki egy 

földrajzi és társadalmi környezetbe születik, ezen kívül mindenkinek vannak társas 

kapcsolatai, foglalkozása, szabadidős tevékenységei. Ezeknek a kisebb közösségek is megvan 

a maguk sajátos szókészlete (KISS 1995: 58‒61, KISS 2001: 25‒27). Ezeknek a nyelven kívüli 
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paramétereknek a mentén alakulnak ki a nyelvváltozatok.  A beszédhelyzetekben a nyelv 

valamely változatával találkozunk. MATTHEIER szerint akkor alakulnak ki nyelvváltozatok, ha 

meghatározott társadalmi körülmények között és társadalmi funkciókkal használják a nyelvet 

(MATTHEIER 2001: 354), LÖFFLER pedig más szempontú megközelítésében egyszerűen nyelvi 

valóságnak nevezi a nyelvváltozatokat (LÖFFLER 2005: 79).  

A társadalmi csoportok, amelyekhez a beszélő tartozik, valamint neme és életkora, életútjának 

alakulása befolyásolja az egyén sajátos, rá jellemző nyelvhasználatát, azaz idiolektusát (KISS 

1995: 59).   

Idiolektusa által az egyén megkülönböztethető a többi nyelvhasználótól. Ez azt jelenti, hogy 

ha a konkrét fogalmazó még ismeretlen személy is, a tőle származó szövegek 

jellegzetességeik alapján felismerhetők, egymással kapcsolatba hozhatók. Idiolektusa alapján 

a fogalmazó megfelelő összehasonlítási minta beszerzése után azonosíthatóvá válhat.  

 

4.2 A norma 

 

Ahol változat van, ott standardnak is lennie kell. A nyelvhasználati eltérést, különbözőséget, 

eltérést mindig valamihez viszonyítva, valamivel szemben érzékeljük. Ez a mérce általában 

mindenki számára a saját nyelvhasználata, saját anyanyelvi kompetenciája, de ennél 

általánosabb és megragadhatóbb, egzakt módon leírható mércére is szükség van.  Különböző 

normafelfogások léteznek. Ezek a leíró nyelvtan, a nyelvtörténet és a nyelvművelés felől 

magyarázzák a norma fogalmát. A leíró nyelvtani magyarázat szerint az irodalmi nyelv a 

nemzeti nyelvnek a legfőbb mintának, követendő eszménynek tekintett, legegységesebb 

rétege. Az írók és a tanult nemzedékek csiszolt, gazdag nyelvi változata, mely főként írásban 

használatos. (TOLCSVAI NAGY 1998: 7‒8). BENKŐ így fogalmaz: „Tágabb értelemben a nyelvi 

norma természetesen minden nyelvhasználati forma sajátja, szabályrendszer nélkül ugyanis 

nincs működő nyelv.” Szűkebb értelemben pedig „nem azonosítható sem a nyelv alapvető 

szabályrendszerével, [...] sem azokkal a használati szokásokkal, melyek minden szociális vagy 

területi nyelvváltozatban csak arra a változatra jellemzően alakultak ki.” (BENKŐ 1988: 21). 

BENKŐ a normát egész nyelvre érvényes szabályrendszerként határozza meg, melyet egy 

nyelv spontán variációiból nemzedékek sora „tudatosan választott ki, alakított ki, és rögzített 

írásban, egy magasabb szintű, egységes nyelvhasználat megteremtése érdekében” (BENKŐ 

1988: 21). LŐRINCZE a normát a nyelvművelés felől az úzussal azonosítja. A nyelvszokás 

mint norma a nyelv és a társadalom magas fejlettségi fokán az irodalmi nyelvre és beszélt 

változatára, a köznyelvre korlátozódik (TOLCSVAI NAGY 1998: 9). Ezek a definíciók a normát 
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egy másik kategóriával azonosítják: norma = irodalmi nyelv, norma = úzus = irodalmi nyelv. 

A norma a helyes, az eszményi, a gyakorlat szinonimája, és a szerzők egy nyelvváltozattal 

azonosítják. Szociológiai összetevők és nem nyelvi szempontok (közösség, beszédszituáció 

stb.) nem kapcsolódnak hozzá. SAUSSURE langue-ja a nyelvi keret: egy homogenizált elem- és 

szabályrendszer. Ez a normafelfogás a felülről lefelé építkező jellege és a normatívan 

beszélők szűk csoportjának eredményezése miatt kitágult. A köznyelv kategória az irodalmi 

nyelv normatív beszélt változatának jelentésén túl különböző kommunikációs színtereket, 

stílustípusokat is magába foglalt (TOLCSVAI NAGY 1998: 9‒11). BARTSCH megkülönbözteti a 

leíró nyelvtanban megadott grammatikai szabályokat és a szociokulturális normákat. Előbbi a 

jól formált szintagma és mondat megalkotásának módját adja meg, utóbbi a megnyilatkozás 

szintjén szociális szabályszerűségek mentén irányít: hogyan kell egy adekvát, sikeres 

megnyilatkozásnak megfogalmazódnia egy adott közösségben, szituációban. A minták a 

szociálisan helyes formák (TOLCSVAI NAGY 1998: 32). Tehát nem elég egy szót megfelelően 

ejteni, a mondatszerkesztés szabályait betartani, hanem beszédünket a beszédhelyzetnek is 

megfelelően kell megformálnunk, azaz közösségileg is megfelelő módon kell viselkednünk. A 

közösség tagjai többféle tekintetkben is alkalmazkodnak a normához, cselekvéseik normákkal 

való összhangja függ többek közt attól, hogy a cselekvő (nyelvhasználó) milyen mértékben 

internalizálta a normákat, hogy a normaszegést az adott közösség hogyan szankcionálja. A 

nyelvi normák az általános közösségi normák részei (vö. TOLCSVAI 2003: 411 – 412). 

BUSSMANN definíciója szerint  a standard nyelvváltozat a társadalom közép- és felső 

rétegének földrajzilag nem korlátozott szóbeli és írásbeli nyelvhasználati formája (BUSSMANN 

2002: 648). 

A kriminalisztikai szövegnyelvészet számára azért fontos a norma, mert minden 

nyelvhasználó normákat követ. Abból, hogy milyen normákat követ, következtethetünk 

társadalmi, szocioökonómiai státuszára, iskolázottságára, nyelvi szocializációjának helyére és 

idejére, foglalkozására stb. Az alábbiakban olyan rétegekről és csoportokról lesz szó, 

melyeknek saját normájuk van, a nyelvhasználó normakövetése vagy éppen normaszegése 

fogódzót adhat abban, hogy mely társadalmi csoportba- csoportokba soroljuk. 

4.3 A köznyelv 

 

A nyelvváltozatok között kiemelten fontos a köznyelv. A köznyelvi változatok sem 

területileg, sem társadalmi csoportok szerint nem korlátozódnak (KISS 2001: 29). 

Presztízsváltozatként legitimizálódtak, intézményesültek, a nyilvános nyelvhasználat tipikus 

formái. A köznyelv használata elősegíti a társadalmi tekintélyt és érvényesülést.  
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A köznyelv normák sorozatával van kodifikálva, ez megszabja a helyes írásbeli és szóbeli 

nyelvhasználatot. Egy adott nyelvközösség tagjait egységesíti, más nyelvközösségek tagjait 

elkülöníti (KISS 1995: 74).  

A köznyelv elsajátítása általában intézményes keretek között történik, írott változatában 

mindenki számára kulturális nyelvváltozatként tanult forma, melynek elterjedését társadalmi 

körülmények határozzák meg.  Az egész nyelvközösség számára közös nyelvváltozat, többé-

kevésbé egységes nyelvi forma. Mindez azonban virtuális, aktuális különbségek vannak. A 

megértés szintjén mindenkié, de aktív szinten nem mindenki birtokolja (KISS 1995: 78, KISS 

2001: 43).   

A köznyelv az a nyelvváltozat, amely minden nyelvváltozattal kapcsolatban van (KISS 2001: 

42) — ebből kifolyólag a nyelvi jelek és bizonyítékok vizsgálatánál különösen nagy a 

jelentősége. A normajelenségek nem állnak meg a köznyelv „határánál”, más 

nyelvváltozatokban is érvényesülnek. A szaknyelvek, az argó stb. normarendszere fonológiai, 

morfológiai, szintaktikai tekintetben alig különbözik a köznyelvétől (BENKŐ 1988: 24).  

A kriminalisztikai nyelvészet szempontjából azért fontos a köznyelvvel foglalkozni, mert ez a 

közös kiindulási alap, a „közös változat”, amihez képest azokat az eltéréseket érzékeljük, 

vizsgáljuk és értékeljük, amelyek alapján a nyelvhasználóval kapcsolatos helytálló 

következtetéseket próbálunk levonni.  

  

4.4 A regionális köznyelv 

 

A regionális köznyelv a nyelvjárások és a köznyelv között helyezkedik el. A nyelvjárási 

beszélők a modern kor vívmányi révén, és a megváltozott életvitel következtében rendszeres 

és intenzív kapcsolatba kerültek a köznyelvvel, illetve attitűdjeik is a köznyelv felé 

mozdították őket (KISS 1995: 81‒82). 

Minden természetes nyelv változatokban él, és állandóan változik. Ugyanazt a magyar nyelvet 

másként használják Erdélyben és Dunántúlon, más kifejezéseket használnak a különböző 

mesterséget űző emberek, a különböző sportágak hódolói. Minden embernek különböző fokú 

a műveltsége, mások a tapasztalatai, eltérő az életútja, ezért nincs két olyan beszélő, akinek 

nyelvhasználata ne lenne valamilyen mértékben eltérő.  

Az a tény, hogy a nyelv változatos, és hogy ez a változatosság nem önkényes, hanem 

meghatározott nyelven kívüli tényezőkre vezethető vissza, a kriminalisztikai 

szövegnyelvészetben a szerzőségvizsgálat kiindulópontja. A vizsgálat tárgya nem maga a 
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nyelvváltozat, az érdeklődés a nyelvhasználóra irányul, akit nyelvhasználati jellegzetességei, 

a szociolingvisztikai változók használata alapján különböző csoportokba sorolhatunk.  

4.5 A nyelv területi tagolódása 

 

A tér TOLCSVAI partitúramodelljének második pontja (TOLCSVAI 2001: 61). Nem mellékes, 

hogy egy szöveg milyen térben keletkezik, ahogy a szöveget megalkotó nyelvhasználó nyelvi 

szocializációjának tere sem.  

A legfontosabb nyelvváltozattípusokat különbözőképpen határozzák meg a nyelvészek. A 

három fő nyelvváltozattípus a területi, a társadalmi és a köznyelvi változat (KISS 2001:27).  

A nyelvazonosság kérdésének eldöntésére a kommunikációs megközelítésen kívül objektív, 

nyelvtudományi kritériumok is léteznek: a lingvisztikai hasonlóság/különbség, a 

föléboltozódás, vagyis hogy van-e a nyelvváltozat fölött egy köznyelv, és a beszélői 

vélekedés (KISS 2001: 31‒32). Ahhoz, hogy egy nyelvváltozatot nyelvjárásnak tekintsünk, 

teljesülnie kell a strukturális és a kiegészítő kritériumnak. Az előbbi azt jelenti, hogy lennie 

kell olyan szabályoknak, amelyek csak az adott nyelvváltozatra jellemzőek, s így a többi 

nyelvváltozattól megkülönböztetik, utóbbi pedig, hogy a beszélőközösség a nyelvváltozatot 

saját megkülönböztető nyelvhasználati formájának tekintse (KISS 2001: 33‒35). A nyelvjárási 

beszélőnek a nyelvjárás az elsődlegesen elsajátított nyelvváltozata, a köznyelv a 

másodlagosan megtanult. A köznyelvvel és a társadalmi nyelvváltozatokkal szemben a 

nyelvjárások beszélt nyelvi változatok. A nyelvjárás rendszerváltozat, azaz az adott nyelven 

belüli rendszer, melynek használata területileg kötött. Nem standardizáltak és kommunikációs 

érvényességük korlátozott, csak meghatározott beszédhelyzetben használatosak (KISS 2001: 

34). A dialektalizmusok, melyek a nyelv minden szintjén megjelenhetnek, általában egy 

meghatározott földrajzi területhez köthetők, máshol nem jellemző az előfordulásuk. A 

regionalizmusok könnyebben találnak utat a szélesebb földrajzi környezetben az elterjedésre, 

írásbeli szövegekben is megjelenhetnek. Oka lehet a nyelvi gyakorlatlanság vagy a tudatos 

használat, melynek hátterében identitástudat, lokálpatriotizmus vagy más ideológiai 

meggondolás áll (DERN 2009:45). A nyelvjárások visszaszorulása régen megkezdődött, sok 

területről a köznyelv kiszorította, de az informális beszédhelyzetekben továbbra is tartják 

magukat. BESCH szerint a nyelvjárások stabilizálódásának faktora a kistérségi izoláltság és a 

szóbeliség. A globalizáció, a mobilitás és az írásbeliség korában a nyelvjárások 

destabilizációja zajlik. A folyamatot gyorsítja az új médiák terjedése is. A kódok használata és 

a kódváltás alapján beszélőtípusokat különböztet meg: az első típus formális helyzetben a 

nyelvjárást használja, informális helyzetben a köznyelvet. Ez a helyhezkötött vidéki 
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lakosságra jellemző. A második típus mind formális, mind informális helyzetben a köznyelvet 

használja, de nyelvi viselkedése stiláris különbségeket mutat. Rájuk az előbbinél nagyobb 

mobilitás jellemző, vidéki kis- és közepes városokban élnek (BESCH 2001: 423). 

A szerzőségvizsgálat során a nyelvjárási elemek felbukkanása fontos jel, mely a szövegalkotó 

földrajzi elhelyezésében adhat támpontot. Azt azonban nem lehet megállapítani, hogy az adott 

nyelvjárási jellegzetesség mióta fordul elő az illető nyelvhasználatában. Lehet ez a 

nyelvelsajátítás folyamata, de lehet a nyelvi alkalmazkodás jele is: bekövetkezhetett egy 

házasságkötés vagy egy költözés után is. A vizsgálatok szempontjából különösen értékesek a 

lexikai elemek és a kiejtést tükröző helyesírási hibák. A nyelvatlaszok és a tájszótárak jó 

szolgálatot tehetnek az elemzés során.  

4.6 A társadalmi nyelvváltozatok 

 

A hálózatkutatás megjelenésének köszönhetően a 20. század második felétől a társadalmat 

már nem csak többé–kevésbé zárt közösségek összegeként, hanem hálózatként is felfoghatjuk 

és vizsgálhatjuk. A megközelítés alapja, hogy a nyelv társadalmi jelenség, és a társadalom 

felépítése hálózatszerű. A beszélőközösségek olyan hálózatok, melyeket beszélők, 

nyelvhasználók alkotnak. A nyelvhasználók társadalmi viszonyait és így nyelvhasználatukat 

is komplex kapcsolatrendszerük határozza meg (KOVÁCS 2011:  90). KOVÁCS másokra is 

hivatkozva a nyelvi jelenségek, változások terjedését a hálózatokon történő 

információáramlással magyarázza. A hálózat pontjai személyek és csoportok, a változások 

terjedését pedig befolyásolják a médiumok, társadalmi szokások és egyebek is. A hálózatra 

hatással van környezete is, melyben létezik. Más kapcsolati minta jellemző városokban és 

vidéken. A városok lazább kapcsolatokat tartalmazó hálózatai, a nyelvhasználók sok és 

gyenge kapcsolata az új nyelvi formák gyorsabb terjedésének kedvez. A vidékre jellemző sűrű 

kapcsolatokat tartalmazó hálózatok a nyelvi állapot fenntartását segítik elő, a nyelvi 

változások terjedését lassítják (KOVÁCS 2011: 92). A nyelvi újítások egyik csoportból a 

másikba a köztük lévő gyenge kapcsolatokon keresztül kerülnek. A zárt csoporton belül 

ezután gyorsan, hullámszerűen terjed. A nyelvi újítást a csoportban jellemzően egy periférián 

lévő tag veszi át, amikor ez elér egy központi taghoz, a nyelvi jelenség elterjedése felgyorsul. 

Presztízse lesz, elfogadottá válik a beszélőközösség számára. A terjedés hullámai időbeliek és 

térbeliek. A nyelvjárások visszaszorulása, a köznyelv vagy a szleng terjedése mind 

magyarázható ezzel a modellel (KOVÁCS 2011: 93 – 94). A nyelvi hálózatkutatás 

magyarázattal szolgál ugyanakkor a dialektusok, szociolektusok létrejöttére és 

fennmaradására is a kisvilágság-elméleten keresztül. Minden ember többféle csoport tagja, 
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ezek a csoportok pedig kis világoknak foghatók fel. Ezek jellemzője az elemek közötti rövid 

távolság. Az ember számára ezek a kisvilágok vonzók, mert biztonságot és kiszámíthatóságot 

nyújtanak. „A nyelvi háló kisvilágokat jelentő modulokra osztható, […] a modulok pedig a 

különféle nyelvváltozatok, regiszterek”, és „egy ember több ilyen […] modul használója, 

egyúttal több kisvilág lakója” (BALÁZS 2017: 25). Mindez összefügg az ember társas 

viszonyaival, a modulok használata pedig a társadalmi boldogulást segíti (BALÁZS 2017: 25).  

A társadalom rétegekre, csoportokra tagolódásával párhuzamosan rétegződik a nyelvhasználat 

is.  (KISS 1995: 83). Ezt, a nyelv függőleges tagolódását az iskolai végzettség, foglalkozás, 

munkahely, a kortárs csoport, a szabadidős tevékenységek határozzák meg. Az ide tartozó 

nyelvváltozatokat rétegnyelvnek, csoportnyelvnek, szaknyelvnek nevezzük. 

Megkülönböztetünk nyelvhasználati színtereket. Ezek társadalmi és lélektani szintek is. A 

színterekhez társadalmi helyzetek tartoznak, melyek a nyelvi és nem nyelvi viselkedést is 

befolyásolják. A nyelvhasználati színterek elhelyezhetők egy skálán, melynek két végpontja a 

közéleti, nyilvános-ünnepélyes és a privát, családias-bizalmas, a rendező elv pedig a 

nyilvánosság foka. A nyelvhasználatot elsődlegesen meghatározó két kommunikációs 

helyzettípus a familiáris és a közéleti, melyet informálisnak és formálisnak is nevez a 

szakirodalom. Az informális nyelvhasználat kevésbé tudatos és koherensebb, mint a formális. 

Utóbbi esetében működik a nyelvi ellenőrzés, míg az előbbiben nem, vagy kisebb mértékben 

(KISS 1995: 69). Ugyanaz a beszélő az adott beszédhelyzettől függően különbözőképpen 

beszélhet (vö. pl. KONTRA 2003: 326). PLÉH CLARKRA hivatkozva az ismerősség négy szintjét 

különbözteti meg aszerint, hogy mekkora a közös ismereti alap, és az mennyire személyes: 

idegenek, ismerősök, barátok és bizalmasok szerepelnek a felosztásában (PLÉH 2012: 25 – 

25). A beszédhelyzetek nyilvánossági foka meghatározza a nyelvhasználó nyelvi tudatosságát, 

ez pedig kihat a nyelvhasználatra. Minél nagyobb a kommunikáló felek között a társadalmi 

különbség, annál inkább a társadalmi presztízsformák határozzák meg a nyelvhasználat 

alakulását (KISS 1995: 67–70). A nyelvi viselkedés nyelvhasználati színterekhez történő 

igazításának oka, hogy tevékenységünkkel és kommunikációnkkal el akarjuk érni célunkat, 

tehát a sikeresség motiválja a nyelvhasználót. A hétköznapi informális beszédhelyzetek során 

használt nyelv, amely megfelel egy baráti e-mail megírásakor, a maga pontatlanságaival nem 

alkalmas egy esszé vagy egy bírósági ítélet megfogalmazására. TOLCSVAI 

partitúramodelljében ez a harmadik összetevő: a kommunikációban részt vevők és az ő 

egymáshoz való viszonyuk (TOLCSVAI 2001: 61). 

A szerzőségvizsgálat szempontjából fontos a fogalmazószerző nyelvi viselkedésének 

helyénvalósága, nyelvi- és kommunikációs kompetenciája jelentős információkat hordoz. 
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Egy-egy nyelvhasználati színtéren belül is különböző beszédtettek végrehajtására van 

lehetőség, ezek, illetve a szövegfajták jelentette korlátok csökkentik az egyedi nyelvhasználati 

jegyek megjelenését. A munka területén keletkezett jegyzetek, jelentések, jegyzőkönyvek 

nem hagynak túl sok mozgásteret a fogalmazónak, de arra rávilágítanak, hogy mennyire 

járatos szövegek létrehozásában, mennyire képes az adott szövegfajta elvárásainak és a 

nyelvhasználati színtérnek megfelelni.  Az élet más területeiről származó  írásművek más és 

több információt hordozhatnak. A magánlevelezés különböző szövegfajtái eltérő mértékben 

használhatóak: egy születésnapi üdvözlőlap kevésbé, egy baráti levél jobban. Az azonban 

mindenképpen kiderül, hogy a fogalmazó mennyire tud megfelelni a nyelvhasználati színtér 

elvárásainak, mennyire produkálja az előre elvárható formákat.   

A kriminalisztikai szövegnyelvészeti vizsgálatok során különösen értékesek a szaknyelvek. 

Néhányan ellenezték a szaknyelv terminus használatát, mert ez azt a látszatot kelti, mintha a 

nyelv azonos lenne alkotóelemeinek összességével, de mivel HAJDÚ mondattani eltéréseket is 

kimutatott, nem a szakmai nyelvhasználat fogalma terjedt el. A kriminalisztikai nyelvészetnek 

a speciális lexikai egységek miatt értékesek. A szaknyelvek rendezettebbek a 

csoportnyelveknél, többé-kevésbe szabványosítottak, saját terminológiájuk és 

nomenklatúrájuk van, valamint egy tudományos és egy műhelynyelvi rétegük (GRÉTSY 1988: 

85‒92). A szakemberek egymás közötti kommunikációjában a pontos megértést, az 

egyértelműséget és a hatékonyságot szolgálják. A tudomány, a technika, a közigazgatás, a 

sport, a művészetek, az oktatás különféle területeinek mind megvan a sajátos szaknyelve. A 

szakkifejezések használata speciális, adott területen szerzett ismeretekre utal. Ez segíti a 

fogalmazó iskolai végzettségének és foglalkozásának megállapítását a vizsgálat során. 

Figyelembe kell venni azonban, hogy néhány elsajátított szakkifejezés alkalmankénti 

használata nem feltétlenül jelent szaktudást. BRAUN arra hívja fel a figyelmet, hogy korunkra 

jellemző tendencia a köznyelv „eltudományosodása”, ami egyrészt az idegen nyelvek, 

másrészt  az internetnek köszönhetően minden háztartásba eljutó nagymennyiségű információ 

hatása. Korábban is előfordult, hogy a nyelvhasználó az interakciók során „összeszedett” 

néhány szakkifejezést, amit aztán többé-kevésbe megfelelően maga is használt. Most azonban 

könnyen és gyorsan megismerkedhetünk szakszövegekkel, a laikusból egy délután leforgása 

alatt is válhat műszókat használó „szakember” (BRAUN 1998: 41). BRAUN megállapítása nem 

csak a tudomány területére igaz. A receptektől a hőszigetelésig minden területen 

segítségünkre van az internet, a speciális kifejezésekkel teli szövegek néhány koppintással 

telefonunk kijelzőjére varázsolhatók. Érdemes tehát arra is figyelni, hogy mennyire 
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szabatosan használja a fogalmazó az adott kifejezéseket. Ebből kiderülhet, hogy kapcsolata 

mennyire szoros az adott területtel.  

4.7 A csoportnyelvek 

 

Nyelvhasználatunk azt is jelezheti, hogy milyen társadalmi csoporthoz tartozunk vagy 

szeretnénk tartozni. Hogy milyen az érdeklődési körünk, milyen társadalmi réteghez 

tartozunk, milyen az ideológiai világképünk, kihat nyelvi viselkedésünkre. A csoportokra 

jellemző a csoportidentitás, aminek egyik megnyilvánulási formája a csoportnyelv. Aki ezt 

ismeri beavatott, tagja a csoportnak, aki nem, az kívülálló. Befele erősít, kifele elhatárol. A 

csoportnyelv használatának az identitástudat erősítése mellett másik fontos szerepe a titkos 

nyelv funkció: akik nem tagjai a csoportnak ne értsék azt, hogy miről van szó, míg a csoport 

tagjai között segíti a kommunikáció gördülékenységét.  

A csoporthoz tartozásnak különböző fajtái vannak. Tranzitorikus, átmeneti pl. a diáknyelvi 

csoporthoz tartozásunk. A temporális csoportokhoz is csak egy ideig tartozunk, amíg egy 

bizonyos tevékenységet folytatunk. A habituális, állandó csoportoknak tulajdonságaink 

alapján egész életünkben tagjai vagyunk. Ilyen pl. a születési nem meghatározta csoport.  

A csoportnyelvet elsősorban lexikai eszközök alkotják. Több csoportnyelvi szótár készült 

már, amelyek segítségével a kívülállók is megismerkedhetnek a csoportnyelvvel. Ezek a 

munkák a kriminalisztikai nyelvészeti vizsgálatok során is segítséget jelentenek.  

Más nyelvi szinteken is találunk csoportnyelvi jellemzőket. Vannak csoportok, ahol elterjedt 

az összetett mondatok használata, presztízse van az igényes nyelvhasználatnak, míg más 

csoportnyelvekben az egyszerű mondatok használata a jellemző, bár itt már szoros az 

összefüggés az iskolai végzettség és a csoporthoz tartozás között is.  

A szerzőségvizsgálat szempontjából a csoportnyelvnek akkor van jelentősége, ha a fogalmazó 

egy vagy több társadalmi csoport tagja, és erre jelek utalnak a szövegben. Az adott csoporthoz 

tehát eljuthatunk. A csoportnyelvi kifejezéseket használó fogalmazó azonosítása a csoporton 

belül azonban nehéz feladat, hiszen a csoport minden tagja használhatja ezeket a 

kifejezéseket, nyelvhasználatuk ilyen szempontból egységes. Ekkor más nyelvhasználati  

jellegzetességeket kell keresni, melyek a fogalmazót megkülönböztetik a csoport többi 

tagjától. Előfordul, hogy a fogalmazó nem önálló személyiségként, hanem a csoport nevében 

ír. A csoport, különösen akkor, ha egy ideológia mentén jött létre, a terminológiája, 

világnézete és egyéb előzetes ismeretek alapján azonosítható, de az egyén igen nehezen. A 

csoport és az egyén viszonyát szociológiai és pszichológiai törvényszerűségek is 

befolyásolják. Általános jellegzetessége a csoportoknak, hogy közös normáik, viselkedési 
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szabályaik, rituáléik vannak, tehát az egyéni jellegzetességek elmosódása nem csak a 

nyelvhasználatra vonatkozik (DERN 2009: 49).  

4.8 A nyelv és az egyén 

 

A csatornán, a földrajzi területen, az időn, a társadalmi rétegeken és csoportokon kívül 

természetesen maga az egyén az, aki a számára rendelkezésre álló nyelvi eszközökkel, 

kognitív képességével, iskolázottságából adódó tudásával, összegyűjtött tudásával, egész 

életútjának minden tapasztalatával és preferenciáival a nyelvhasználatát alakítja. A 

nyelvelsajátítás folyamatának eredményeként minden egyed rendelkezik egy bizonyos szintű 

nyelvi potenciállal (DERN 2009: 50). A nyelvi változatosság nem csak azt jelenti, hogy 

minden egyes természetes nyelvnek több változata van, hanem azt is, hogy minden embernek 

csak rá jellemző, őt egyedítő nyelvhasználati sajátosságai is vannak. Nincs két olyan ember, 

aki azonos helyzetekben ugyanúgy beszélne vagy írna. A beszélők egyedi nyelvhasználata, az 

idiolektus, a nyelvi rendszer kínálta elemekből és szabályokból alakul. Figyelembe véve 

azoknak a tényezőknek a sokaságát, amelyek a nyelvi rendszer mellett a nyelvelsajátítás 

folyamatát befolyásolják, a pszichológiai, társadalmi és szocioökonómiai összetevőket, 

könnyű belátni, hogy nincs két olyan egyén, akiket pontosan ugyanazok a hatások értek volna, 

és ugyanúgy birtokolná a nyelvet. Még akkor is így van ez, ha a nyelvi rendszer és 

alrendszerei a beszélőközösség minden tagja számára elérhetők (OSKAAR 2004, 294). A 

nyelvhasználó választási lehetősége nem korlátozódik a morfémák és a lexémák szintjére, 

egyéni döntése alapján gyakrabban vagy ritkábban használhat bizonyos mondatszerkezeteket, 

a beszédtettek során is kialakulhat a rá jellemző gyakorlat. A beszélt nyelv esetében az 

idiolektushoz tartoznak a nonverbális és a paraverbális kifejezőeszközök is. A nyelvelsajátítás 

során szakaszokban alakul ki az idiolektus, ez azonban nem egy statikus képződmény: 

folyamatos, lassú változásban van. A nyelvi interakciók során új jellegzetességek jelennek 

meg, míg mások eltűnnek.  

Az egyéni kreativitás nem csak a saját idiolektusát formálja, hanem a nyelvi rendszerre is 

visszahat és megváltoztathatja. Erre példa az új szavak alkotása, amelyeket, ha a 

beszélőközösség elfogad, használatuk széles körben elterjedhet. Ez történt a nyelvújításkor, és 

hasonló dolog történik akkor, amikor az ízlés hirtelen megváltozik. Ez a nyelvi divat 

változása. A nyelvi változatosság és a nyelvi változás hátterében ott van az egyén, aki a nyelvi 

eszközök között válogat, használatuk mellett dönt vagy elutasítja azokat, nyelvi eszközöket 

kombinál hagyományos vagy újszerű módon. 
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Az egyéni nyelvhasználati jellegzetességeknek, melyek megkülönböztetik az adott személyt a 

csoportok többi nyelvhasználójától, akkor van különös szerepe, amikor van egy vagy több 

konkrét gyanúsított, akitől a kérdéses szövegek származhatnak. Ekkor a személytől 

szövegmintát kell gyűjteni, mely az összehasonlító szövegvizsgálat alapjául szolgál. A 

megfelelő mintáról a későbbiekben még lesz szó.  

4.9 Az ifjúsági nyelvváltozatok és a szleng fejlődése 

 

Az ifjúsági nyelvváltozatok a csoportnyelvekhez tartoznak. A 1960-as – 1970-es években 

társadalmi változások következtében az ifjúság nyelvhasználatában számottevő változások 

következtek be: a szűkebb csoportnyelvek egybeolvadtak.  Az ifjúsági nyelvhasználat fő 

jellemzője a gyors változás, a szinonimasorok gyors növekedése. Elismerték termékeny 

eredetiségét, a nyelvet tápláló újszerű ötleteit, üdeségét, elhasználatlanságát, a játékos 

szóalkotást, szemléletes kifejezéseit, tréfás szólásait, találékonyságát a becézésben, 

ragadványnevek, intézménynevek helynevek létrehozásában, de kifogásolták az argó 

szavainak nagy számát, az ízléstelenségeket, durvaságokat, a mindenes szavakat (BACHÁT 

1988: 147).  

Az ifjak nyelvhasználatára a normától való elszakadásra törekvés jellemző. A közös 

nyelvváltozat létrehozásával és használatával csoportidentitásukat is ki akarják fejezni (SIPOS 

1988: 869).  

Az ifjúsági szókincs elemeinek a köznyelvbe történő beolvadása az 1980-as évek tájékán 

megtörtént. Ennek oka az ifjúsági nyelv és a familiáris köznyelv közvetlen kapcsolata. Az 

ifjúsági nyelv nem lebegő kategória, előzménye és folytatása is van. Szokásos nyelvi 

fordulatait életkora előrehaladtával sem veti el a beszélő, csak ezek használati köre csökken. 

Mivel a felnőttek nyelve sem egységes, bizonyos szituációkban  az ifjúságukból megőrzött 

szleng elemeket is használnak (SIPOS 1988: 868‒870). Ekkor már azonban nem az egyéniség 

kiemelése a fő motiváció, hanem a szabadabb, kötetlenebb nyelvhasználat igénye (SIPOS 

1988: 869). A szleng felfogható a legbizalmasabb beszélgetések nyelvváltozataként. 

Keletkezésével kapcsolatban SIPOS PARTRIDGE-re hivatkozva öt fontos tényezőt említ: a 

szleng lehetőség a megnövekedett stiláris élénkség biztosítására, a személyiség kiemelésére és 

megkülönböztethetővé tételére. A szleng kifejezi az elégedetlenséget a meglevő nyelvi 

kifejezőeszközökkel, kialakulásának, amelyet a szituáció és a beszédhelyzet is befolyásol, 

perszonális, pszichológiai oka van (SIPOS 1988: 868).  

A magyar szleng legfőbb nyelvi jellemzői: a speciális képzők használata, a rövid ideig élő 

egyéni szóösszetételek és elvonások gyakori alkalmazása, és csekély  számú igekötő gyakori 
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használata. A sajátos, gyakran ismétlődő expresszív kifejezések, általában egy-egy egyénre 

vagy kisebb közösségre jellemzőek (SIPOS 1988: 868‒869).  

KÖVECSES tipikus szlenghasználónak azokat a beszélőket tartja, akik rendelkeznek a standard 

nyelvi variánssal, de a fesztelen, bizalmas, informális beszédhelyzetekben mégsem ezt 

választják, hanem egy nem standard változatot. A szlengszavak nagy része tréfás, nem 

komoly attitűdöt tükröz, használói újítóak, akik kreatívan viszonyulnak a nyelvi kódhoz 

(KÖVECSES 2009: 17‒19). 

Vannak új és kevésbé új szlengkifejezések. Minél inkább újakat használ a fogalmazó, annál 

valószínűbb, hogy fiatal. A szlenghasználat mértéke is árulkodó lehet: egy-egy 

szelngkifejezés a fent leírt okokból gyakorlatilag bármelyik korosztály nyelvhasználatában 

előfordul, nagyarányú, válogatás nélküli használata viszont fiatal fogalmazót sejtet. A 

jellegzetes szlengkifejezések alapján olykor a fogalmazót csoporthoz, szubkultúrához lehet 

kötni. A szleng a kriminalisztikai szövegnyelvészetben a nyelvhasználó életkorának 

megbecslésén túl a nyelvhasználó nyelvhez, témához való viszonyulásában adhat támpontot. 

Jelezheti, hogy a beszélő hogyan észleli a szituációt, milyennek látja, milyennek akarja 

láttatni magát a helyzetben, illetve hogyan viszonyul kommunikációs partneréhez.  

4.10 A tolvajnyelv 

 

A csoportnyelvek között a tolvajnyelv titkossága miatt különleges helyet foglal el. A néma 

tolvajnyelv megelőzte a tulajdonképpeni tolvajnyelv kialakulását (SZŰTS 1988: 965). Egy 

titkos koldusnyelv létezéséről már 1536-ból van adat, az első tolvajnyelvi szójegyzék 1782-

ből való. A tolvajnyelv szavainak egy része idegen eredetű, főként a német és héber nyelvből 

valók, másik részük belső keletkezésű szó (SZŰTS 1988: 964). A 19. században a tolvajélet 

központja a német nyelvű főváros lett. A német tolvajnyelv, a rothwelsch elnyomta a magyar 

kifejezéseket. Később, a főváros fokozatos elmagyarosodása folytán a német nyelv 

visszaszorult, de a német – magyar szókincs megmaradt, viszont a neologizmusok már 

magyar nyelven születtek (SZŰTS 1988: 965).  

A mai tolvajnyelvi szókincs idegen eredetű elemei több nyelvből származnak.  Héber eredetű 

a jatt, a mísz. Cigány elem luvnya, duma, lóvé. Szláv a krapek, bratyi,  orosz a gyengi, angol a 

mani, yard. Találkozunk tükörfordítással és népetimológiával is. Előbbire példa a kótig a 

sáros magyarra fordításából az ’adós’, utóbbira a ruha, ruházni ’verés, verekedés’ a cigány 

nyelvi ruhi értelmessé tételéből.  

A mai tolvajnyelv kb. egyharmadát alkotják a belső keletkezésű szavak. Ezek 

jelentésváltozással, jelentésbővüléssel, tartalmi vagy külső hasonlóságon alapuló névátvitellel 



 28 

keletkeznek. Ezekre példa a barna mackó ’ötven forintos’, bekasztliz, beknasszol ’becsuk, 

bezár’, ikrek ’járőrök’, kaptár ’börtön’, karperec ’bilincs’ stb. (SZŰTS 1988: 966).  

A tolvajnyelvben is van példa a tulajdonnév köznévvé válására: egon ’gyengeelméjű’ dezső 

’dollár’, ahogyan a játszi szóképzéssel alakult kifejezésekre is, de ezek száma lényesen 

kisebb, mint az ifjúsági- vagy diáknyelvben: rabó ’rabomobil’, sitiruci ’rabruha’ (SZŰTS 

1988: 967).  

Noha a tolvajnyelv nem azonos a börtönszlenggel, a kettő kapcsolatban van egymással, 

hatnak egymásra. A mai magyar tolvajnyelvről a Szabó Edina tollából származó, 2008-as 

megjelenésű,  A magyar börtönszleng szótárából, ennek bevezető tanulmányából, illetve az 

ott is többször hivatkozott Kis Tamás munkáiból tudhatunk meg többet. A tolvajnyelvi 

kifejezések a nyelvi profilalkotás során hordozhatnak a fogalmazó bűnelkövetői előélvetével 

kapcsolatos fontos információkat.  

4.11 Az értelmiségi réteg nyelvhasználatáról 

 

A magyar irodalmi nyelv különféle nyelvjárástípusok szintézise révén alakult ki (BENKŐ 

1960: 221). Történelmi okokból az északkeleti nyelvjárásokon alapul, de erdélyi, déli és 

dunántúli nyelvjárásjegyek is ötvöződtek benne, kommunikációs szempontból szerencsés 

módon.  Irodalmi nyelvünk egymástól nem nagyon eltérő nyelvjárások középarányosa, amely 

így minden nyelvjárási beszélő számára könnyen érthető (KISS 2001: 44). JUHÁSZ JÓZSEF az 

értelmiségi réteg legfontosabb nyelvhasználati ismérvének azt tartja, hogy az irodalmi nyelvet 

és a köznyelvet használja. De ezek használata nem csupán az értelmiségre jellemző (JUHÁSZ 

1988: 493). Az irodalmi nyelv és a köznyelv használóinak köre szélesebb az értelmiségi 

rétegnél, de másként használják a nyelvet, mint a nem értelmiségiek. Ennek alapja az 

általános- és anyanyelvi műveltség, a nyelvi ízlés és a stílusbeli igényesség (JUHÁSZ 1988: 

495).  

Az anyanyelvi és irodalmi ismeretek csak részben iskolai eredetűek. Az alapismeretek 

elsajátításánál is fontosabb annak a készségnek a megszerzése, amely képessé teszi az embert 

további ismeretek szerzésére és ezeknek a meglévő tudásanyaghoz kapcsolására. Utólagos 

ismereteink leginkább a szépirodalomból, a sajtóból, a szaknyelvekből származnak (JUHÁSZ 

1988: 496). Az értelmiséget jellemzi, hogy az új ismereteit ötvözni tudja a meglévővel. Így 

nagy arányban érvényesülnek a nyelvhelyesség szabályai, ritkák a stílustörések és stilisztikai 

hibák (JUHÁSZ 1988: 496). Jellemző a nyelvi hagyományok szándékos továbbéltetése. Ez 

választékos szóanyagot jelent, irodalmi hagyományú szerkesztési formákat, gyakoribb 

igenévhasználatot. Általánosságban jellemző az idegen szavak használata, míg a latinizmusok 
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inkább az idősebbekre jellemzők. Az értelmiségi nyelvhasználat rétegenként, életkoronként, 

foglalkozási áganként bizonyos mértékben eltér (JUHÁSZ 1988: 498).  

Vannak olyan típusú bűncselekmények, melyek elkövetői jellemzően értelmiségiek. Ilyenek 

például a gazdasági bűncselekmények. A névtelen levelek írása, a zsarolás több – kevesebb 

szellemi erőfeszítést is igényel. „Jó” névtelen- vagy zsarolólevlet az tud írni, aki a nyelvet jól 

tudja használni, és gyakorlata van írásbeli szövegek létrehozásában. A tudatos nyelvhasználat 

az értelmiségi rétegre jellemző. Ők képesek a nyelvhasználati jellegzetességek 

manipulálására, mert nekik van a legtöbb ismeretük, vagy legalábbis sztereotip elképzelésük 

más régetek nyelvhasználati szokásairól. Így saját nyelvhasználati jellegzetességeiket jobban 

el tudják rejteni, mint mások, és fel tudnak építeni egy hatásos, névtelen fenyegető- vagy 

zsarolólevelet. Egy zsarolásos bűncselekmény fizikai erőszak nélkül is megvalósítható, az 

áldozat pedig nem is mindig természetes személy. Ezekből az okokból kifolyólag a zsarolás 

olyan bűncselekmény, amely a „fehérgalléros” elkövetőktől sem áll távol. A jól felépített 

szöveg a durva helyesírási hibák, az alacsonyabb társadalmi rétegekhez tartozók által gyakran 

használt szavak megjelenése ellenére is értelmiségi fogalmazóra utal.  

4.12 A nők és a férfiak nyelvhasználata 

 

Kis mértékben különbözik a férfiak és a nők nyelvhasználata. A nőkre több nyelvhasználati 

tabu vonatkozik. A mi kultúrkörünkben ez elsősorban a káromkodás és trágárság tilalmát 

jelenti. Korábbi vizsgálatok igazolták, hogy a nők valóban kevesebb trágár kifejezést 

használnak, de ma már a fiatal nők csaknem ugyanannyiszor használnak ilyen kifejezéseket, 

mint az azonos korú férfiak (HUSZÁR 2009: 46).  

HUSZÁR LAKOFF-ra hivatkozva két olyan lexikai csoportot nevez meg, amelyet főleg nők 

használnak. Ezek a finom megkülönböztetésre alkalmas színnevek, mint a mályvaszínű, bézs, 

bíborvörös, illetve a kedveskedő megszólítások és melléknevek: szivi, édi, tündi, aranyoskám 

(HUSZÁR 2009: 46).  

Különbség mutatkozik a normakövetésben is. A nők jobban őrizték az archaikus 

nyelvváltozatot. A férfiak munkájuk, katonai szolgálatuk miatt több családon kívüli 

kapcsolattal rendelkeztek, míg a nők élete javarészt családi körben telt. A férfiak 

nyelvhasználata így modernebbé vált, közelebb került a köznyelvi normához. A nők zárt 

közösségüket alig hagyták el, jobban megőrizték beszédükben a helyi jellegzetességeket, 

régies kifejezéseket (HUSZÁR 48). A kétnyelvű közösségekben a kisebbségi nyelvet a nők 

tovább és jobban megőrzik (HUSZÁR 2009: 49).  



 30 

Ugyanakkor jobb a nők alkalmazkodási képessége. Házasságkötés után nekik kellett az új, 

olykor nyelvhasználatában is eltérő környezethez alkalmazkodniuk (KISS 1995: 101). A 

gyermeknevelés nyelvi követelményei és erősebb státusztudatosságuk miatt inkább követik a 

köznyelvi formákat, mint a férfiak (KISS 1995: 110).  A tanultabb, városban élő vagy oda 

vágyó nők nyelvhasználatára az jellemző, hogy alkalmazkodnak a nyelvi sztenderdhez 

(HUSZÁR 2009: 51). Mára a nők kommunikációs hálózata is nyitottá vált: gyerekeik révén 

kapcsolatot tartanak az iskolával, a gyerekek barátaival, a mindennapi tennivalók is nagyobb 

mobilitást igényelnek, és mindez hat nyelvhasználatukra (KISS 1995:110). A frissebb 

kutatások azt mutatták ki, hogy a presztízsváltozatok elsajátításában, a köznyelvi formák 

követésében a nők megelőzik a férfiakat. Ennek hátterében a társadalmi alárendeltségük 

kompenzálásának szándéka is lehet (KISS 1995: 111).  

A lexikai fokozásban is található különbség. A nők összességében több szót használnak, és 

szívesen alkalmaznak olyan fokozást pozitív melléknév mellett, amelyben a fokozó elem 

negatív jelentést hordoz: ijesztően szép (HUSZÁR 2009: 51). A férfiakra a szociális csoporttal 

való szolidaritást kifejező rejtett presztízsű formák használata jellemzőbb, a normatív 

nyelvhasználat a nőkre (HUSZÁR 51).   

A nők és férfiak nyelvhasználatának különbségéről a nyelvi profilalkotással foglalkozó 

fejezetben lesz még szó. A fogalmazószerző nemének megállapítása már önmagában is 

jelentősen leszűkíti a lehetséges gyanúsíottak körét.  

4.13 A nyelv és a csatorna 

 

A szöveg fizikai megnyilvánulása TOLCSVAI partitúramodelljének 5. része (TOLCSVAI 2001: 

61).  Mások az elvárások az írásbeli szövegekkel és a spontán szóbeli szövegekkel 

kapcsolatban. Az írásbeli szöveg nem egyenlő a szóbeli szöveg írásban rögzített változatával. 

Másképpen beszélnek és másképpen fogalmaznak írásban a nyelvhasználók. Ezt jól mutatja 

az is, hogy egy felolvasott előadást nehezebben követ a hallgatóság, mint mikor az előadó 

szabadon, az adott pillanatban fogalmaz. A különböző kommunikációs csatornák okozta 

eltéréseknek azonban a nyelvhasználók többsége nincs tudatában. A szóbeli szöveg 

jellemzően dialogisztikus, spontán, kötetlen, érzelmeket tükröző, beszédhelyzethez kötött, és 

szóbeli nyilatkozatok esetében a nyelvhasználati lezserség, pongyolaság és más normatörések 

is elfogadottabbak. Rögtönzött és azonnali fogalmazás, melyben a mondatok lazábban 

kapcsolódnak, és előfordulhatnak rosszul szerkesztett mondatok. A fogalmazó 

mondatfonetikai eszközöket használhat: a hangsúly, a hangerő, a szünet mind többletjelentést 

hordozhat. A címzettnek pedig lehetősége van az azonnali reakcióra.  
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Az írásbeli szövegek monologikusak, formálisak, kötöttek, és a norma és a szövegfajtára 

jellemző minták erőteljesen érvényesülnek. Jellemzően átdolgozott, javított szövegek, 

melyeknek szerkezete kötött. A mondatok jól szerkesztettek, erősen kapcsolódnak 

egymáshoz. Paraverbális jeleket nem lehet használni, ezeket a tényezőket írásjelhasználattal, 

illetve az egyre gyakoribb hangulatjelhasználattal (emotikon) tudja valamelyest érzékeltetni a 

fogalmazó. A szóbeli közlés során a beszélő, a kontextus és a háttértudás révén olyan 

tartalmakat is kommunikál, amiket nem mond ki. A gesztikuláció és a mimika alátámasztják 

az elhangzottakat, de a pszichológusoktól azt is tudjuk, hogy ha szavaink és a nonverbális 

kifejezőeszközök nincsenek összhangban, akkor a hallgató nem az elhangzott szavaknak, 

hanem a kísérő gesztusoknak és arcjátéknak hisz. Mindez az írásbeli kommunikáció során 

elvész, mert a feladó és a címzett nincs együtt jelen egy térben és időben. A hiányzó 

beszédhelyzet okán explicitté kell tenni olyan dolgokat, amelyek a szóbeli kommunikáció 

során maguktól értetődnek. LÖFFLER úgy fogalmazza meg mindezt, hogy az „írott és a beszélt 

két alapvetően különböző megjelenési formája a nyelvnek” (LÖFFLER 2005: 81), PLÉH pedig 

CLARKRA hivatkozva azt írja, hogy „a legalapvetőbb meghatározó, hogy beszélünk-e vagy 

írunk” (PLÉH 2012: 33). Az ugyanattól a személytől származó szóbeli és írásbeli szövegek 

nagyon különbözőek lehetnek.  

PLÉH arról is ír, hogy az utóbbi évtized során bekövetkezett változások és fejlemények 

„világossá tették, hogy a társalgás különböző megjelenési módokban létezhet”, […] és 

”vannak közegfüggő párbeszédek”, […] „a közeg – szemtől szembe, vonalas telefon, 

mobiltelefon, SMS, csevegőszoba stb. – miként számos nyelvi jegyet, a társalgás jegyeit is 

megváltoztatja” (PLÉH 2012: 33 – 34).  

Léteznek olyan írásbeli szövegek, melyek inkább a szóbeli szövegekre jellemző jegyeket 

mutatnak. Az SMS, a cset, a magánjellegű e-mailek ilyenek. Az előadás, az ünnepi szónoklat 

vagy egy prédikáció viszont, noha szóbeli szöveg, erősen az írásbeli szövegekre emlékeztet.  

Beszéltnyelvi jegyek megjelenésének oka egy írásbeli szövegben lehet a kommunikáckó 

módja, tudatos döntés, tehát stíluseszköz, vagy adódhat abból, hogy a fogalmazó írásbeli 

szövegek alkotásában nem rendelkezik kellő gyakorlattal. Szövegvizsgálatnál mindennek 

fontos jelentősége lehet (DERN 2009: 42). 

A szerzőségvizsgálat során az elemzés középpontjában írásbeli szövegek állnak. Történeti 

szempontból az írásbeli szövegek másodlagosak a szóbeli szövegekhez képest, de a nyelvi 

norma szempontjából ezek a szövegek a mértékadók. A szövegprodukció és a 

szövegpercepció térben és időben távol eshet egymástól. Ennek a távolságnak az áthidalása a 

szöveg fogalmazójának a feladata, aki megfelelő stratégiát kell hogy alkalmazzon, és feladata 
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a címzettnek is, akinek a szöveget értelmeznie, a gondolatokat rekonstruálnia kell. Az írásbeli 

szövegek produkciója és percepciója is időigényes, több időt emészt fel, mint a szóbeli 

szövegek esetében. Utóbbi eseten a feladó gyorsan és komplikációktól mentesen tudja 

szövegét a címzettnek eljuttatni, a félreértéseket azonnal tisztázni lehet. A szövegalkotónak 

fel kell mérnie a beszédhelyzetet, a kommunikációs partneréhez fűződő viszonyt, a közös 

háttérismereteket, és megnyilatkozását ezekhez a körülményekhez kell igazítania. Írásbeli 

szövegek esetében a hiányzó háttértudást explicitté kell tenni és megfelelőképpen kidolgozni, 

a feladónak gondolatait rendezni kell, ha azt akarja, hogy a címzett megértse. Az írásbeli 

szöveg alkotója lépésről lépésre építi fel a szöveg struktúráját, rendezi gondolatilag és 

szerkeszti optikailag, mert a megértést ezáltal is könnyebbé teheti. A szóbeli szöveg 

alkotójának minderre nincs lehetősége, viszont azonnal észreveszi, ha a címzett nem tudja 

követni, és ekkor változtat a stratégiáján: visszatérhet a homályos részekre, változtathat a 

beszédtempóján, használhat más kifejezéseket stb. 

Az írásbeli szöveg alkotója dolgozhat egyedül, de kérhet segítséget egy másik személytől is, 

aki hozzáfűzhet részeket, vagy javíthat a szövegen. Támaszkodhat hallott vagy olvasott 

tartalmakra, szövegalkotási mintákra, hagyományokra: egy szöveg eredetiségének mértéke 

változó. A szövegfajtától függ, hogy a szerző milyen elvárásoknak igyekszik megfelelni, 

nyelvi viselkedését a témához és a címzetthez fogja igazítani. Hogy egy adott írásbeli szöveg 

milyen körülmények között keletkezett, a kész szövegből már nem lehet megmondani (DERN 

2009: 41 – 43).  

Az írásbeli szövegek egy részénél a szerző ismeretlensége teljes mértékben elfogadott. 

Nemcsak a népköltészeti alkotások tartoznak ide: olyan hétköznapi szövegfajták is, mint a 

reklám vagy az egyes készülékek használati utasítása is ide tartoznak, de a törvények 

szövegének alkotója is ismeretlen. Ilyen esetekben ugyanis nem a szerző személye a fontos, 

hanem a szöveg tartalma és hatása. A hivatalos levelek személytelensége is elfogadott, és ha 

aláírást tartalmaznak is a levelek, a szövegben a szövegalkotó személyiségjegyei biztos nem 

tükröződnek (LÖFFLER 2005: 90 – 91).  

A szóbeli és az írásbeli szövegek fontos jellemzőik tekintetében tehát alapvetően térnek el 

egymástól. A modern technikai eszközök terjedésével a mai kor embere egyre többet ír, ezek 

a szövegek mégis inkább a szóbeli szövegekre hasonlítanak. A szóbeliség és az írásbeliség 

határa elhomályosul. Az a tény, hogy ezek az üzenetek technikailag írásban valósulnak meg, 

nem jelenti azt, hogy prototipikus írásbeli szövegek létrehozásának a képessége is erősödne. 

LÖFFLER véleménye szerint a közoktatás mindenkinek biztosítja a szövegalkotás és a 

szövegértés elsajátításának a lehetőségét, de a szövegalkotás a gyakorlatban csak egyszerű 
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szövegek és közlemények létrehozására korlátozódik, míg a szövegértés az igényes 

szövegekre is kiterjed. Igényes szövegek alkotására viszont csak kevesen válnak képessé, 

ehhez sok gyakorlatra van szükség, és csak azok birtokolják ezt a képességet, akik munkájuk 

során szövegeket hoznak létre (LÖFFLER 2005: 91). 

Korunk technikai eszközei a kommunikációban olyan jelentős változásokat eredményeztek, 

mely a nyelvhasználatra is hatással van. Az internet, számítógép, okostelefon, 

csevegőprogramok használatával történő kommunikáció nyelvhasználati módja egy új 

nyelvváltozatot eredményezett, melyet VESZELSZKI digilektusnak nevez (VESZELSZKI 2017: 

36). A digilektust is egy szociolektusnak tartja, használata ugyanis a fiatalabb generációhoz 

köthető, de nem azonos az ifjúsági nyelvvel. Ez a nyelvváltozat a csatornához kapcsolódik: a 

digilektus jellemzői a számítógép, okostelefon használatakor kerülnek előtérbe, ezért 

mediolektus, médium szerinti nyelvváltozat (VESZELSZKI 2017: 38). A digilektus lexikai 

jellemzői közé tartozik az erőteljes angol nyelvi hatás, az új szóalkotások és kollokációk, az 

informatikai szókincs, a töltelékszavak használata, a szleng és a tabutörés, az egyéni, a 

résztvevők idiolektusából származó és csoportnyelvi, identitást, csoporthoz tartozást kifejező, 

közös előismeretekre épülő, szlengből származó elemek megjelenése (VESZELSZKI 2017: 67, 

71). „Mivel a digilektus közel áll az élőbeszédhez, előfordulhat, hogy a nyelvhasználók trágár 

szavakat, káromkodásokat is leírnak, amit feltehetően a hagyományos írásbeliségben nem 

tennének” (VESZELSZKI 2017: 73). A digilektus grammatikai jellemzői a redukált formák, a 

beszélt nyelvi partikulák, a beszélt nyelvi, szlenges kifejezések, a fonetikus írásmód és a 

mellérendelő összetett mondatok túlsúlya az alárendelőkkel szemben (VESZELSZKI 2017: 74 – 

75). A digilektus jellemzője még a rövidítés, a karakterszám-csökkentés, melynek oka a 

gépelés hatékonyságának, gazdaságosságának, gyorsaságának a növelése. Ide tartozik a 

folyamatos kisbetűs és az írásjeleket elhagyó írásmód is, valamint a betűhelyettesítés 

számmal, a számhomofónia (VESZELSZKI 2017: 84, 88). A hagyományos írásjelekkel szemben 

megjelenik a karakterhalmozás és a hangulatjelek (vö. VESZELSZKI 2017: 137 – 139, 142 – 

155). 

A csatorna meghatározza a szöveg bizonyos tulajdonságait, valamint a csatorna kiválasztása 

is elárul valamit a szöveg fogalmazójáról. Számba kell venni tehát, hogy melyek azok a 

szövegtulajdonságok, melyek a csatorna hatásaként jelentkeztek, és melyek azok a 

szövegezési sajátosságok, amelyek a fogalmazó személyének tulajdoníthatók. A fogalmazó 

profiljának megalkotása során érdemes figyelmebe venni, hogy az adott kommunikációs 

csatorna használata a személyek mely csoportjára jellemző. 
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4.14 A nyelv és az idő kapcsolata 

 

Az idő TOLCSVAI partitúramodelljének első pontja (TOLCSVAI 2001: 61). Ahogy a 

nyelvhasználónak, úgy magának a nyelvnek is megvan a története. A nyelvhasználó ebből 

minimális változásokat érzékel, melyek a nyelv szempontjából egy nagyon rövid 

időintervallumban zajlanak. A nyelv legváltozékonyabb területe a szókészlet. Itt rövid idő 

alatt is történnek jelentős változások. De a nyelv más szintjein is azt tapasztaljuk, hogy a 

jelenségek átmenetiek: valami megjelenik, változik, majd végül eltűnik. A nyelvi változás 

hátterében többek között a hatékonyságra és a gazdaságosságra törekvés áll. A 

kommunikációnak ugyanis egyszerűnek, gyorsnak és kényelmesnek kell lennie, másrészt 

mindenkori célja a kommunikációnak, hogy megértsenek minket. Változik a minket 

körülvevő valóság is, új dolgok jelennek meg, melyeket el kell nevezni: a világ változásait 

követi a nyelv változása. Új nyelvi formák képződnek, mások használati gyakorisága 

csökken, háttérbe szorulnak vagy eltűnnek. A mai magyar nyelvre jellemző változás az 

alulszerkesztés, a grammatikai szabályok gyengülése, a be- igekötő használati megterheltsége, 

a tárgyvesztés, csonkulásos és –i képzős formák terjedése, a szleng terjedése és a nyelvi 

agresszió kifejezéskészletének felszínre törése, angol nyelvű formák terjedése, tükörfordítások 

gyakoriságának növekedése, az új helyzetmondatok terjedése. BALÁZS kitekintése szerint a 

jövőben a technológiai hatások miatt a változások, alakulások felgyorsulása várható, melynek 

következménye a félreértés és a meg nem értés lesz (BALÁZS online: http://www. 

napkut.hu/naput_2010/2010_04/122.htm ). 

Az anyanyelvi beszélők a nyelvi változásokat általában kétkedve szemlélik. A normát az az 

egyéni nyelvi tudás jelenti, amelyet iskolai tanulmányaik során sajátítottak el. Úgy tűnik, a 

nyelvhasználó számára a nyelvi tudást az anyanyelvéről életének első kb. húsz évében 

megszerzett tudás jelenti, melyet konzervál, és élete hátralevő szakaszában mindent ehhez 

mér (DERN 2009: 47– 48).  

A kriminalisztikai szövegnyelvészet számára különösen érdekesek a mai magyar nyelvben 

zajló, illetve az elmúlt évtizedekben lezajlott folyamatok, amelyekből következtetéseket 

vonhatunk le a fogalmazószerző életkoráról. Az életkor meghatározása csak hozzávetőleges 

lehet, jó esetben megbecsülhetjük, hogy melyik generációhoz tartozik a szerző. A fiatal 

generációhoz tartozóknak megvan a sajátos szókészletük és jellemző rájuk a lezser 

nyelvhasználat, míg az idősekre a régies szavak és a normakövetés. Időseknél elképzelhető, 

hogy a fiatalabbakkal való kapcsolataik és a média hatására nyelvhasználatukba ifjúsági 

nyelvi kifejezésmódok is beépülnek, ezek azonban a mindenki számára könnyen hozzáférhető 
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lexikai szintre korlátozódnak. A fiatalok viszont, hiányzó nyelvi tapasztalatuk hiányában nem 

tudják hitelesen az idősekre jellemző nyelvhasználatot utánozni (DERN 2009: 48). 

 

5.  Stílus 

 

A stílus TOLCSVAInál a megformáltság értelemképzéseként szerepel a már többször említett 

partitúramodellje 8. pontjában (TOLCSVAI 2001: 61).  A stílus többletjelentést hordoz, 

hozzátesz valamit a szöveg értelméhez. Az inkriminált szöveg stílusvizsgálata és  

hibaelemzése a kriminalisztikai szövegvizsgálat két legfontosabb része. Míg az 

irodalomtudományban a stílust gyakran a normától való eltérésként értelmezik, a mi 

esetünkben a normától vagy normáktól való eltérés a hibaelemzés területéhez tartozik. A 

hibák vizsgálata nem része a stílusvizsgálatnak, hanem különálló vizsgálati terület (FOBBE 

2011:107).   

A nyelvváltozatok megmutatták, hogy a nyelvi rendszer és alrendszerei milyen mértékben 

kínálnak választási lehetőséget a nyelvhasználónak, és ez milyen rugalmasságot biztosít a 

megnyilatkozások során. A stílus ott jelenik meg, ahol a nyelvhasználónak választási 

lehetősége van. A csatorna, a beszédhelyzet, a földrajzi hely, az idő és a társadalmi 

meghatározók alkotta követelmények és korlátok, a szövegalkotó döntései, hogy milyen 

mértékben követi a mintákat, végül mind a szövegben csapódnak le. A nyelvi elemek bősége 

és kombinálhatósága folyamatosan választás elé állítja a nyelvhasználót, aki olyan eszközöket 

választ, amelyekről úgy gondolja, hogy a kommunikáció szempontjából előnyösek, legjobban 

megfelelnek céljainak és a beszédhelyzetnek. Céljának könnyebb elérése érdekében követhet 

mintát: támaszkodhat szövegfajtákra, és ezeket bizonyos mértékben megváltoztathatja. A 

nyelvi rendszer lehetőségeket kínál, a nyelvhasználó pedig a szituációnak és céljainak 

megfelelően választ — ez DERN stílusdefiníciójának leegyszerűsített összefoglalása (DERN 

2009: 51). A stílus a nyelvhasználat során, az egyén által bontakozik ki, és mások számára 

érzékelhető.  A kommunikatív stílusfelfogás nem csak a szövegalkotó, hanem a szöveget 

érzékelő fél felől is magyarázza a stílust: bizonyos nyelvi jelekre adott reakciók közvetlen 

módon függnek az olvasó‒hallgató elvárásaitól (SPILLNER 1990: 476, FOBBE 2011: 107). A 

stílus fogalmának tisztázása nem a kriminalisztikai nyelvészek feladata. Ők a stílus fogalmát 

csak használják, mégpedig pragmatikai, nyelvhasználati megközelítésből. A kriminalisztikai 

szövegnyelvészet szempontjából a stílus a szöveg nyelvi formája, a megformálás módjában 

pedig egyéni ismertetőjegyek fedezhetők fel. A megformálás módja többletjelentést ad a 

szövegnek, és minden szövegnek van stílusa. A kriminalisztikai nyelvészettel foglalkozó 
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szakemberek számára a legfontosabb a beszédhelyzet, a nyelvi közlés célja, az elérni kívánt 

hatás.  

A stílus nem korlátozódik csak a nyelvre. A stílus mindenhol megjelenik, ahol választási 

lehetőség van: berendezési stílus, vezetői stílus, öltözködési stílus is van, hogy csak néhányat 

említsek a hétköznapokból. A bűncselekmények elkövetése során is beszélhetünk egyfajta 

elkövetői stílusról, jellemző viselkedésmódról. Annak a módja, ahogy egy cselekvést vagy 

cselekvéssorozatot végrehajtunk, ahogyan valamit teszünk, amilyen mértékben korábbi 

mintákat és hagyományokat követünk, vagy hogy ezektől milyen mértékben térünk el, 

cselekedeteinknek egy sajátos formát ad, amely az egyéni stílus alapja. Ez azonban csak az 

idő múlásával, bizonyos gyakorlat megszerzésével alakul ki. A stílus felismeréséhez is időre 

van szükség, vagyis arra, hogy egy ideig megfigyelhető legyen vagy ismétlődjön az a 

cselekvés vagy tartam, ami a vizsgálat tárgyát képezi. 

A beszédtettek esetében is beszélhetünk stílusról, mert itt is döntési helyzetben van a 

fogalmazó. Egy adott tartalmat kommunikációs szándékának és a beszédhelyzetnek 

megfelelően formál meg.  

A stílus több stíluselem együttes hatásaként realizálódik a szövegben. A stíluselemek a nyelv 

minden szintjén megjelennek. A mondattan szintjén ilyen a mondatok összetettsége, a 

lexémák szintjén a tájszavak vagy régies kifejezések használata. A stíluselemek kombinációja 

során átfogóbb stílusvonások alakulnak ki, melyek a szöveg stilisztikai jellegzetességét adják. 

A stílus másodlagos információkat hordoz a szituációról, a kommunikációs felek közötti 

viszonyról, a szövegfajtáról, a fogalmazó nyelvhez való viszonyáról és önábrázolásáról. DERN 

szavaival élve, a stílus tehát nem elhagyható díszítés vagy a tartalom kedvelt megformálása 

(DERN 2009: 51– 52). 

A kriminalisztikai nyelvészet kibővített stílusfogalommal dolgozik. A stílus kiterjed a szöveg 

összes nyelvi elemére. A kontextus adta kereteken belül bármelyik potenciálisan stílushatást 

válthat ki. A stílus irányított és megformált módja a nyelvhasználatnak. A nyelv minden 

szintjén találunk kötelező, változtatható és opcionális elemeket, amelyekből a nyelvhasználó 

választhat. Minden ember a nyelv más szeletét birtokolja, mást és máshogy akar kifejezni, 

más a kompetenciája, mást választ ki azokból a lehetőségekből, amit a nyelv kínál. Választani 

csak bizonyos kereteken belül lehet. Ennek egyik részét maga a nyelv adja: a strukturális és 

lexikai alternatívák száma véges, más részét a nyelvhasználó  a maga személyes nyelvi 

előéletével, ismereteivel, szokásaival.  Ezen kívül minden egyes  szöveg egy szövegfajta 
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konkrét realizációja. A stílust elsősorban maga a szövegfajta1 határozza meg, a szövegalkotó 

egyéni választási lehetőségei már ezáltal redukálódnak. A szövegfajta az összes választási 

lehetőségen belül egy kisebb átmérőjű kör vonalát húzza meg. A szövegfajtán belül bizonyos 

elemek kötelezőek, mások fakultatívak. A stílust a szöveg kötöttségei, nyelvi és nyelven 

kívüli tényezők és maga a szituáció is befolyásolja  (FOBBE 2011: 118 – 119). 

Ha elfogadjuk azt a koncepciót, hogy a stílus választás, szót kell ejtenünk arról, mit értünk 

választáson. A stílus egyrészt tudatos és tervezett választás, másrészt tudattalan, de 

szimptomatikus, vagyis felismerhető. Amikor a választás tudattalan, akkor a szövegalkotó 

nyelvhasználati szokásait automatizált módon hajtja végre, melyek nyelvhasználati 

tapasztalatai során alakultak ki.  Ezek szabályosak, állandóak és nehezen manipulálhatóak. A 

tudatos és tudattalan választások az egyéni, és a szövegfajta által meghatározott területre is 

kiterjednek. A kriminalisztikai nyelvészet szempontjából nagyon fontosak a nem tudatos 

döntések. Míg a szótári szavak megválasztása könnyen irányítható, a szótári jelentéssel nem 

bíró szavak esetében a nyelvhasználó nem tudatosan dönt, a választás automatizálódott. Ilyen 

területe még a nyelvnek a szó- és mondathosszúság, a szófajok és a központozás is (FOBBE 

2011: 119). Aminek a nyelvhasználó nincs tudatában, azt megváltoztatni sem tudja. Ennek a 

nyelvhasználat szándékos torzítása esetében van kulcsfontosságú szerepe, melyről a 

későbbiekben még lesz szó. 

A stílus választásként való felfogása felveti azt a kérdést is, hogy idővel változik-e az egyéni 

stílus, vagy a nyelvhasználó mindig ugyanazt a döntést hozza választási helyzetben. A stílust 

nyelvi és nyelven kívüli tényezők is befolyásolják, és akár viszonylag rövid időn belül is 

megváltozhat az egyéni stílus. A szerzőségvizsgálat gyakorlatában ez azt jelenti, hogy a 

kérdéses szövegnek és a gyanúsítottól származó mintának időben egymáshoz közeli 

keletkezésűnek kell lennie.  

5.1 Stílustípus 

 

Különböző szituációkban különböző hagyományokat követünk. Hétköznapi módon 

öltözködünk, ha munkába megyünk, ünnepélyesen, ha esküvőre vagy más jeles alkalomra 

vagyunk hivatalosak, lezseren, ha a barátainkkal töltünk egy estét. DERN e példája kifejezi, 

hogy hagyományok segítenek abban, hogy cselekedeteink megfelelőek legyenek, ne kelljen 

                                                 
1 A szövegfaja stílusra gyakorolt hatásának megítélése eltérő. BAAYEN/TWEEDIE kutatásuk során 72 szövegből 

álló korpuszt vizsgáltak. A szövegek nyolc személytől származtak és különböző szövegfajtákhoz tartoztak. 

Kvantitatív módszerrel megállapították, hogy az azonos szövegfajtához tartozó szövegek nagyobb hasonlóságot 

mutattak, mint az ugyanattól a személytől származó, különböző típusú szövegek. BAAYEN, R. HARALD/HANS 

VAN HALTEREN/FIONA J. TWEEDIE (2000) Back to the cave of shadows. A controlled experiment in authorship 

discriination. Glagsgow.  (FOBBE, 2011: 118 – 119). 
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minden egyes alkalommal újra kigondolnunk, hogy egy adott szituációban mi a helyénvaló. 

Az ismétlődő szituációkhoz tartozó cselekvéseket rizikómentessé teszik a szokások.  Ez 

azonban nem jelent olyan mértékű kötöttséget, amelyben az egyén már nem hozhat 

semmilyen döntést. Sőt, az egyén olyan mértékben is tágíthatja mozgásterét, hogy átlépi a 

hagyomány kereteit, azaz szakít a hagyománnyal. Ennek oka lehet, hogy szokatlan 

viselkedésével valamilyen célt akar elérni, vagy mert például fel akar tűnni. DERN észrevételei 

a nyelvre is igazak. A szituációnak megfelelő mintákra és nyelvi hagyományokra 

támaszkodunk, melyek megnyilatkozásainknak keretet adnak, és amelyeken belül többé-

kevésbé szabadon és kreatívan fogalmazhatja meg szövegét a nyelvhasználó. De ha úgy 

kívánjuk, és azt gondoljuk, hogy az adott szituációban hasznunkra válik,  el is vethetjük 

ezeket a kereteket (vö. DERN 2009: 51).  

A mindenkori nyelven kívüli tényezők, amelyekből a nyelvváltozatok levezethetők, 

szövegtípusokat határoznak meg, amelyekhez jellegzetes stílus tartozik. Ez a 

beszédhelyzethez és szövegtípushoz rendelt stílus a stílustípus.  

Beszédtetteket is hajtunk végre visszatérő, ismétlődő szituációkban. A beszédtettekre is az 

jellemző, hogy hasonló a nyelvi megszerkesztettségük. Vagyis a nyelvhasználónak nem kell 

mindig újra kitalálni, megszerkeszteni és megfelelőségüket, helyénvalóságukat ellenőrizni, 

ugyanis a nyelvi kompetencia részévé válnak és jellegzetes mintájukat tároljuk. Nemcsak a 

szövegalkotó használja a mintát, hanem a címzett részéről is előzetes elvárás a szokásos 

megfogalmazás. Mindezek tudatában a fogalmazó vagy követi a mintát, vagy vállalja a 

hagyomány áthágását azért például, hogy ezzel keltsen figyelmet, amire későbbi céljai 

eléréséhez van szüksége.  

A szerzőségvizsgálat szempontjából fontos, hogy a megnyilatkozások stílustípusokba 

sorolhatók. Bizonyos sajátságok nem az egyéni preferenciákból adódnak, hanem a 

normakövetés megnyilvánulásai: bizonyos fajta szövegek bizonyos stílustípusba sorolhatók, 

ezért köztük kisebb-nagyobb hasonlóság fedezhető fel (DERN 2009: 53). A stílustípus olyan 

kategória, amelybe közös tulajdonságokkal rendelkező szövegek stílusa tartozik. A fogalmazó 

nyelvi magatartása alapján a stílustípus lehet bizalmas, közömbös vagy választékos. A 

bizalmas stílustípusba azok a különböző stílusok tartoznak, melyek a fogalmazó közvetlen 

viselkedését fejezik ki egy informális helyzetben. A feladó és a címzett között nem nagy a 

társadalmi különbség. A közömbös stílustípus közömbös magatartást és közömbös helyzetet 

fejez ki: olyan helyzeteket, amikor a hangsúly az információátadáson van. A választékos 

stílustípusba az emelkedett, ünnepélyes stílusok taroznak: a művelt feladó udvarias 
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magatartása érezhető ezeken a stílusokon. A formális beszédhelyzetek stílusai, amikor a 

kommunikációs partnerek között nagy a társadalmi különbség vagy a korkülönbség.  

A kriminalisztikai szövegnyelvészet számára minden jel hasznos lehet, ami stílusra utal, mert 

ezáltal a fogalmazót besorolhatjuk valamilyen kategóriába. Az egy jel nem jel örök szabálya 

itt fokozottan igaz, a nyelvhasználó ugyanis nem egyféle stílust ismer és használ. Arra 

azonban következtethetünk, hogy mennyire ismeri fel a kommunikációs helyzeteket, 

mennyire képes ezekhez igazítani a nyelvhasználatát. A stílusvizsgálat mindig része a 

szerzőségvizsgálatnak. A szövegnek vannak szövegfajtára jellemző stílusjegyei, amelyek nem 

visznek közelebb a fogalmazóhoz. A koroknak is megvan a maguk korstílusa, a szöveg 

általában elárul valamennyit alkotója életkoráról. A csoportstílus alapján társadalmi 

csoporthoz köthető a fogalmazó, végül pedig találhatunk egyéni stílusjegyeket is (DERN 2009: 

53).  

5.2 Az egyéni stílus 

 

Ha konvenciókat követünk is, egyéniségünket valamekkora mértékben ki tudjuk fejezni. 

DERN öltözködési példáját folytatva: előnyben részesíthetünk bizonyos színeket és fazonokat, 

lemondhatunk teljes mértékben bizonyos ruhadarabok viseléséről. Ugyanígy 

nyelvhasználatunkat is preferenciáinkhoz tudjuk igazítani. Ez olyan kézenfekvő okokból is 

adódik, mint a nyelvi ökonómia. Az elemek közötti válogatás során idővel kialakul egy 

gyakorlat, és ez nyelvi viselkedésünk jellemzője lesz. Bizonyos nyelvi eszközöket 

használunk, másokat pedig nem: azaz hasonló nyelvi helyzetben hasonló a nyelvi 

viselkedésünk. Újra azt választjuk, amivel korábban már sikert értünk el (DERN 2009: 54, 

DROMMEL 2011: 81). 

A stílus a nyelvhasználó tudatos és tudattalan nyelvi döntéseinek a következménye, tehát a 

„szöveg virtuális tulajdonsága” amelyet a címzettnek „rekonstruálnia” kell (SANDIG 206: 53). 

Hogy a szerző pontosan milyen hatást kíván elérni, hogy a címzett a feladó szándékának 

megfelelően érzékeli és megérti-e a stílust, nem látható előre. A feladó ugyanis nincs az 

összes nyelvi döntése tudatában, és azt sem tudja, hogy a címzettnek milyen tapasztalatai és 

elvárásai vannak a szöveggel kapcsolatban (FOBBE 2011: 107 – 108).  

Földrajzi származásunk, életkorunk, iskolai végzettségünk, a társadalmi réteg és a csoportok, 

ahová tartozunk, formálják nyelvhasználatunkat. SANDIG szerint ezekből kifolyólag a stílus 

nyelvi önábrázolásunk fontos eszköze, amellyel a címzettel közlünk valamit magunkról. 

Megkülönbözteti a tudatos és szándékos közlést a szimptómáktól, melyek függetlenek 

akaratunktól. Amit a nyelvhasználat során a fent felsoroltakból elárulunk magunkról, 
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jellemezően szimptomatikus, és nemcsak nem szándékos, nem tudatos, hanem nem is 

kontrollálható (SANDIG 1995: 31). Írásbeli szövegekben kevesebb a szimptómatikus kifejezés, 

mint a spontán szóbeli szövegekben, ami a fogalmazó szándékos magatartására vezethető 

vissza, de csak azt képes leplezni, aminek tudatában van.  Hogy mi a tudatos, iskolai 

végzettségétől és az írásbeli szövegek alkotásában szerzett gyakorlatától függ (DERN 2009: 

54). 

Hosszú volt a nyelvészeti vita abban a kérdésben, hogy van-e egyéni stílus2. Akik az egyéni 

stílus létét tagadták, abból indultak ki, hogy mindenki ugyanazt a nyelvi rendszert használja, 

és ugyanazt az elemkészletet. BRÜCKNER a paródia példáján azt mutatta be, hogy amikor egy 

ismert ember beszédmódját utánozza valaki, a közönség felismeri, kire utal az előadó. Ez 

szólhatna az egyéni stílus mellett is, másfelől azt is mutatja, hogy a stílus utánozható, mások 

is rendelkeznek ugyanazokkal a nyelvi eszközökkel, amelyekkel a parodizált személy. 

BRÜCKNER másik érve, hogy a nyelv nem egyénileg keletkezik. A nyelvi interakciók során 

bontakozik ki. Ennek során sajátítjuk el a normákat, melyek szintén nem az egyéni stílus 

kibontakozását segítik, de még a normák megsértése sem egyedi: a helyesírás és a 

grammatika szabályait milliók sértik meg naponta. BRÜCKNER a stílust a nyelvváltozatokból 

és a zsargonból eredezteti, véleménye szerint a stílusból kiindulva legfeljebb egy csoportig 

juthatunk el, melynek tagjai mutathatnak nyelvhasználati hasonlóságokat, de az egyénhez 

semmiképp (BRÜCKNER in: DROMMEL 2011:49 – 53). BRÜCKNER és társai figyelmen kívül 

hagyták azonban azt a tényt, hogy folyamatosan válogatunk közöttük, és hogy a választásunk 

nem véletlenszerű. Annak oka, hogy az egyéni stílusról mindmáig viszonylag keveset tudunk 

az, hogy a tudományos érdeklődés előterében nem az egyén áll. A kriminalisztikai 

nyelvészettel foglalkozó munkák figyelmet fordítanak az egyéni stílusra, melynek eredetét 

azzal magyarázzák, hogy tendenciák és preferenciák jelennek meg a nyelvhasználatban, amik 

a nyelvhasználó egyéniségéből, életútjának alakulásából és változásaiból adódnak. A beszélő 

nyelvi képessége az egyénenként változó és számos körülmény által befolyásolt 

nyelvelsajátítási folyamat eredménye, mely a nyelvhasználati tapasztalatok során 

folyamatosan alakul. Mivel nincs két azonos életút, nincs két személy sem, akik nyelvi 

viselkedése azonos lenne. Még akkor is így van ez, ha a nyelvközösség számára a rendszer és 

az elemkészlet megadja a külső kereteket. A nyelvhasználó ezen belül mozog, szabályokat 

alkalmaz és meg kell felelnie bizonyos elvárásoknak olyan mértékben, hogy mondandója 

                                                 
2 FUCHS és GRIMM nagy szövegkorpuszon végzett statisztikai vizsgálataik után elhamarkodottan azt a 

következtetést vonták le, hogy nincsen. A vizsgált stílusjegyekben a szerzők egyszerűen nagyon hasonlítottak 

egymásra. (FOBBE 2011:124 – 125). DROMMEL BRÜCKNERREL folytatott vitája kapcsán foglalkozik a kérdéssel 

(DROMMEL 2011: 47 – 60). 
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érthetőségét ne veszélyeztesse. A beszédtettek során sem korlátlan a szabadság, de 

választásokra van lehetőség, kialakul az idioszinkrázia, a nyelvi és nem nyelvi viselkedésben 

megjelenő egyéni sajátságok sokasága. A tanári gyakorlatból tudjuk, hogy az iskolai 

fogalmazások szerzői is felismerhetőek, tehát korán kialakulnak az egyénre jellemző nyelvi 

ismertetőjegyek. Ezt használta ki az az 1970-es években folyó nyomozás, melynek során a 

gyilkosságokkal kapcsolatba hozható leveleket, melyek feltehetően az elkövetőtől származtak, 

nyilvánosságra hozták annak reményében, hogy a fogalmazót nyelvhasználati jellegzetességei 

alapján talán felismeri egykori tanára (LEWIS in: KNIFFKA, 1990: 377 ‒ 388).  Egy másik eset 

is alátámasztja az egyéni stílus létezését, felismerhetőségét és felidézhetőségét. A nyolcvanas 

években az Amerikai Egyesült Államokban elkövetett levélbomba-sorozatnak súlyos sérültjei 

és halálos áldozata is volt. Az elkövető célpontjai egyetemek és légitársaságok voltak. Innen 

kapta nevét a tettes: Una-Bomber (Universities and Airlines). A tettes felderítésére tett 

minden erőfeszítés hiábavaló maradt másfél évtizeden keresztül. Akkor történt áttörés az 

ügyben, mikor a terrorista követelésére az ipari társadalom jövőjéről szóló terjedelmes cikkét 

országos napilapok jelentették meg, és ezt véletlenül elolvasta testvére, akivel régen 

elidegenedtek egymástól. Noha hosszabb ideje nem voltak beszélőviszonyban, azonnal 

ráismert jellegzetes stílusára3.  

Az egyéni stílus felismerésével kapcsolatban sokaknak van személyes tapasztalata, még akkor 

is, ha nyelvészeti ismeretek hiányában nem tudja megmondani, mi alapján ismeri fel az adott 

nyelvhasználót. Amire a laikusok is rá tudnak mutatni, az a szóválasztás: „szavajárása” 

alapján felismerik, másoktól meg tudják különböztetni azt a személyt, akivel korábban 

kommunikáltak, és felfigyeltek arra, hogy bizonyos ismétlődő helyzetekben egyes elemeket 

előszeretettel használ. Ez egyéni jellegzetesség, de nem csak a szóválasztás és a fogalmazási 

mód egyedi, hanem az is, hogy a személy hogyan tekint egy szituációra, azaz mi a 

perspektívája.  

Az írásbeli szövegek vizsgálatakor nem gyakori, hogy valakinek a stílusa annyira specifikus 

és jellegzetes lenne, hogy másoktól egyértelműen meg lehetne különböztetni, pedig a 

szerzőségvizsgálat szempontjából ez kulcsfontosságú lenne. Erősen normalizált szövegfajták 

esetében, ahol az egyén mozgástere a választási lehetőségek alacsonyabb száma miatt 

beszűkült, kevés támpontot találunk a fogalmazószerző személyével kapcsolatban. A 

szerzőségvizsgálat szempontjából nem is az egyéni stílus megismerése és leírása a 

                                                 
3 Az esetet COULTHARD dolgozta fel 2004-es munkájában, melynek címe Author Identification, Idiolect, and 

Linguistic Uniqueness. Megjelent: Applied Linguistics 25/4, 431 – 447.o. 
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legfontosabb. Lényegesebb az egyéni stílusból fakadó idioszinkrázia, a nyelvi jelek 

felismerhető, szisztematikus konstellációja (DERN 2009: 56). 

A felvázolt alapkoncepció, miszerint a szövegfajta alapvetően befolyásolja a fogalmazó 

nyelvi viselkedését, a nyelv kínálta választási lehetőségek és a választást befolyásoló 

tényezők, a stílus, amit a nyelvhasználó formálhat és amely a nyelvhasználat folyamán 

valamekkora mértékben kialakul, a kommunikáció alapelvei, amelyek a beszédtettek sikerét is 

befolyásolják, a kognitív képességek, melyek a szövegalkotást és a tervezést befolyásolják, a 

fókuszálás, mely elárulja, hogy a fogalmazó érdeklődésének középpontjában valóban mi áll, 

alkalmasak arra, hogy a kriminalisztikai szövegnyelvészeti vizsgálatok során a gyakorlatban 

rájuk támaszkodva próbáljunk meg a felmerülő konkrét kérdésekre válaszolni (DERN 2009: 56 

– 57). Ezekre az alapkövekre épül a szerzőségvizsgálat és a nyelvi profilalkotás. Megfelelő 

nyelvi anyagok esetében következtethetünk a szöveg keletkezésének körülményeire, a 

fogalmazó szövegalkotási képességeire és motivációjára, és lehetőség nyílik arra, hogy a 

szerzőt hozzávetőlegesen kategorizáljuk. Nem mindig és nem mindenre lehet válaszolni: a 

bűnjelszövegek terjedelmükkel és minőségükkel megszabják a lehetőségeket. Minden eset új 

kihívásokat jelent a nyelvész számára. A nyelv és a kommunikáció ismeretén kívül 

kreativitásra van szüksége, de végső soron az alapkoncepció összetevői segítik a kérdéses 

szöveg értékelésekor. A vizsgálat folyamatának szisztematikusnak, módszeresnek, 

következetesnek kell lennie, a megállapításoknak pedig érthetőnek. Helyes és indokolt lenne a 

tapasztalatok összegyűjtése és  hozzáférhetővé tétele az illetékes szakemberek számára.  

5.3 A stílusvizsgálat fajtái 

 

A stílusvizsgálatnak két formáját különböztetjük meg: a kvalitatív és a kvantitatív vizsgálatot. 

Mindkettő a szöveg stílusjegyeit vizsgálja. Ezek a stílusjegyek feltűnőek, azonosíthatók és 

számszerűsíthetők.  A vizsgálathoz először stílusjegyeket határoznak meg, ezek mentén fog az 

analízis zajlani. Az elemek kiválasztása kvalitatív, és szubjektív döntés eredménye, aminek 

alapján a kvantitatív vizsgálat megtörténhet.  

A kvalitatív vizsgálatban  a stílusjegyek nem előfordulásuk gyakoriságában különböznek, 

hanem jellegzetességük, feltűnőségük fokában. Egzakt módon nem mondható meg, hogy mi a 

feltűnő jellegzetesség egy szövegben.  Ezt eldönteni annak a felelőssége, aki a 

szövegvizsgálatot végzi. A tapasztalat és a stíluskompetencia kizárja az önkényes választást, 

minden szövegnél megalapozottan kell dönteni az elemek kiválasztásáról. Tehát egy elem 

egyetlen előfordulása is elegendő, ha ez valamilyen releváns szempontból feltűnő. 

Különbözik a kvalitatív stílusvizsgálat a kvantitatívtól abban is, hogy nemcsak a felszíni 
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jelenségekre figyel, hanem a nyelvi szerkezeteket kommunikatív-pragmatikai szempontból is 

vizsgálja.  

A kvantitatív stílusvizsgálat statisztikai eljáráson alapul. A vizsgálat előfeltétele a megfelelő 

adatmennyiség és a homogén szöveg. Ez azt jelenti, hogy ideális esetben a szöveg legalább 

ezer szóból áll, és a bűnjelszöveg és az összehasonlítási minta azonos típusú szöveg. A 

kriminalisztikai nyelvészeti vizsgálatok esetében csak ritkán fordul elő, hogy a kérdéses 

szöveg kétszáz szónál hosszabb lenne, de gyakran a száz szót sem éri el a terjedelem (FOBBE 

2011: 109 – 110). A mondat, mint a szöveg legkisebb egysége, tükrözheti a szerző stílusának 

fonológiai, morfológiai, szótani, mondattani sajátosságait. A rövid terjedelmű szöveg, mivel 

csak kevés mondategészt tartalmaz, a szövegsajátosságokat csak olyan kis mértékben 

tartalmazza, amely azonosításra alkalmatlan (NAGY 1980: 20). NAGY ezért a minőségi és 

mennyiségi ismérvek vizsgálatát egyaránt fontosnak tartotta. Külön felhívja a figyelmet arra 

is, hogy a nyelv kvantitatív törvényei statisztikai törvényszerűségek, vannak kivételek és 

eltérések, a tendencia azonban érvényes (NAGY 1980: 23). 

A nyelvi jelenségek gyakoriságának fajtái közül az állománygyakoriság lehet fontos 

számunkra: ez a nyelvi elemek és kapcsolataik viszonyát, a választékot, a szókészlet 

mennyiségi jellemzőit mutatják be. Ide tartoznak a szóállományra vonatkozó statisztikai 

adatokon kívül a hangokra, betűkre, morfémákra vonatkozó statisztikák is. Ezekre akkor lehet 

szükség, ha a választék és a választás mennyiségi összefüggéseit vagy az átlagtól való eltérést 

vizsgáljuk (NAGY 1980: 22 – 23). 

A kvantitatív szövegvizsgálat során megtörténik az írásmű mennyiségi elemzése, a szövegek 

kvantitatív összehasonlítása, és a választék és a választás mennyiségi viszonyainak feltárása. 

Sor kerül a szerző személyiségjegyeinek és a szövegezési sajátosságok mennyiségi 

összefüggéseinek a vizsgálatára is: milyen mértékben tükröződnek az egyén tulajdonságai a 

szövegben (NAGY 1980: 24). Ez egyben a kriminalisztikai szövegnyelvészet alapkérdése4.  

A kvantitatív analízis során minden vizsgált szövegnél ugyanazokat a mutatókat számolják ki, 

így összevethető, hogy hány mutató értéke hasonló egy másik szövegben kiszámítottéval5. A 

kvantitatív módszerek objektívvé teszik a vizsgálatot, hátránya viszont az időigényesség 

mellett egyoldalúsága, és hogy olykor nem megbízható eredményt hoz (NAGY 1980: 63).  

                                                 
4 Több nyelvész is bemutatja Timothy John Evans már említett esetét, mely a kvantitatív vizsgálat 

iskolapéldájává vált. Több szempontból is híres-hírhedt az eset, melyben JOHN SVARTVIK a kriminalisztikai 

szövegnyelvészet hajnalán a kezdetben csak kvalitatív alapú kételyeket a szövegek kvantitatív értékelésével 

igazolni tudta. SVARTVIK, JAN, 1968: The Evans statements. A case for forensic linguistics. Göteborg, Elander. 

FOBBE 2011: 110 – 115 
5 NAGY máig jól használható munkájában a kvantitatív vizsgálathoz szükséges képletek sorát közli: relatív 

szófajgyakoriság, szöveg gazdaságossága, szókincsbeli gazdagság, különlegességi index, valószínűségi index 

stb. (NAGY 1980: 24 – 30). 
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A kriminalisztikai szövegnyelvészetben új és összetett eljárás a kvantitatív stílusvizsgálat 

során az ún. principial component analysis (PCA). Maga az eljárás Karl PEARSON nevéhez 

fűződik. Más területek szakemberei, a statisztikusok, társadalomkutatók Magyarországon is 

fél évszázada használják. A kriminalisztikai szövegnyelvészetben az eljárás úgy használható, 

hogy az egyén számára áttekinthetetlen mennyiségű stílusjegyből nyert információkat 

összesűríti azáltal, hogy a kiválasztott ismertetőjegyek kombinációja során új 

ismertetőjegyeket hoz létre. Ezeket nevezik főkomponenseknek. A többszörös korreláció az 

előre megadott ismertetőjegyek sokaságából törli azokat, amelyek statisztikailag 

bizonyíthatóan nem stílusalkotók, és a fennmaradó stílusjegyekkel dolgozik tovább. A 

főkomponensek nagyon sok változóból összeállíthatók, és ennek megfelelően komplexek. A 

PCA eredményei grafikusan jól ábrázolhatók (FOBBE 2011:126). 

A kvantitatív vizsgálat során a szöveg tartalma irreleváns. A tartalom elemzésére a kvalitatív 

vizsgálat alkalmával kerül sor.  

A kvalitatív stílusvizsgálatba FOBBE PÜSCHEL
6 munkáját felhasználva ad bevezetést, 

javaslatokat téve a konkrét eljárásra. Ahogy már korábban szó volt róla, a stílus olyan 

jelenség, amit a címzett vagy érzékel, vagy nem. A kvantitatív stilisztika abból indul ki, hogy 

a stílus attól függetlenül megragadható, hogy a címzett érzékeli-e (FOBBE 2011: 108). 

Felmerült ezért az a kérdés is, hogy létezik-e módszer a stílus vizsgálatára.  Emellett szól, 

hogy az olvasóban olvasási tapasztalatai alapján kialakul egy stílus iránti fogékonyság, tehát a 

stílus érzékelése tanulható. PÜSCHEL a stílus sokfélesége, nehezen megragadható volta miatt 

nem határozza meg, hogy a vizsgálat lépései hogyan kövessék egymást. A tudattalanul 

végbemenő érzékelést és befogadást teszi az olvasó számára explicitté következő tanácsaival: 

 

1. Abból kell kiindulni, hogy a kimondott tartalom és a kifejezni kívánt gondolat között 

aszimmetrikus a kapcsolat. A szöveg jelentése több, mint a szavak összege. 

Számoljunk hát azzal, hogy olyasmit is megtudhatunk, ami nincs kimondva, vagy akár 

szándékosan el akarták hallgatni.  

2. Az aszimmetria feloldása érdekében mondjuk ki a hallgatólagos feltételezéseinket, 

előzményeket, előfeltételeket, implikációkat: 

- az összetett szavakat, állandósult kifejezéseket oldjuk fel más szavakkal 

- a személytelen konstrukciókat helyettesítsük személyessel 

- változtassuk meg a mondatrészek sorrendjét 

                                                 
6 PÜSCHEL, ULRICH, 1995: Stilpragmatik – Vom praktischen Umgang mit Stil. In: STICKEL, GERHARD: Stilfragen 

(Jahrbuch des Instituts für deutsche Sprache, 1994), Berlin, New York: de Gruyter, 303 – 328. 
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- az értékítéletet hordozó kifejezéseket cseréljük semlegesre, az értékelést 

tegyük explicitté 

- a határozatlan mennyiségi megjelölést tegyük határozottá, fogalmazzuk meg, 

kb. mekkora lehet ez a mennyiség 

- a határozatlan tárgyakat tegyük határozottá, fogalmazzuk meg, milyen 

eszközről lehet szó 

- egészítsük ki az argumentációt a hiányzó érvekkel, lépésekkel 

3. Figyeljünk arra, hogy egy minta ismétlődik-e, vagy egy mintát megváltoztattak, több 

mintát kevernek-e, vagy eltérnek-e a mintától. 

4. Figyeljünk a deixisre, az általánosításokra, a szóválasztásra, a képes kifejezésekre és a 

szöveg koherenciájára.  

 

PÜSCHEL nyílt listája értelemszerűen nem mindent tartalmaz, illetve nem minden fordul elő 

egy adott szövegben a felsoroltakból. A hipotézisalkotás során azonban érdemes szem előtt 

tartani.  Javasolja, hogy ha van rá mód, ismerkedjünk meg a szöveg hátterével is (az írás 

körülményei, szövegben említett személyek, szerepük stb.). Mások viszont éppen ellenkező 

véleményen vannak, és azt javasolják, hogy a szakértő ne tudjon az ügyről semmit, pusztán a 

szöveggel dolgozzon, minden egyéb befolyástól és körülménytől, a szövegen kívüli 

valóságtól mentesen. A szakértő a megbízatást azonban úgy kapja, hogy konkrét kérdéseket 

tesznek fel neki, melyek a vizsgálat pillanatnyi állásából adódnak, lehetnek benne utalások a 

tágabb kontextusra,  fogalmazó személyére vonatkozóan is (FOBBE 2011: 131 – 133).  

A szövegek statisztikai értékelésének lehetősége a stílusvizsgálat során kezdetben kétes 

eredményeket hozott. Az irodalomtudományból származó stílusfogalom volt használatos, 

mely a lexikai és a grammatikai ismérveket és a normától való eltérést helyezte előtérbe. Az 

irodalomtudományban a terjedelmes szövegek stílusjegyeinek statisztikai értékelését az ekkor 

fellendülő, új számítógépes technológia is segítette. A vizsgálóhatóságok ezt az eljárást 

változtatások nélkül az inkriminált szövegek esetében is alkalmasnak gondolták a 

szerzőségvizsgálat lefolytatására, a mennyiségi és minőségi különbségeket teljesen figyelmen 

kívül hagyták. A kriminalisztikai szövegnyelvészet történetébe elhibázott vizsgálatok és téves 

eredmények révén írta be magát az az eset, mikor a Revolutionäre Zellen7 nevű 

terrorszervezet beismeréseit tartalmazó levélsorozat alapján a hatóságok a kvalitatív 

vizsgálaton nyugvó szakértői vélemény alapján eljutottak a feltételezett fogalmazószerzőhöz. 

                                                 
7 A németországi szélsőbaloldali terrorszervezet az 1970 – 1990 közötti években volt aktív. Robbantásokat, 

gyilkosságokat és repülőgép-eltérítéseket hajtottak végre.  
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Később kiderült, hogy a levelek javarészt újságcikkekből lettek összevágva. Az ilyen 

kudarcok megerősítették a kétkedőket abban, hogy a kriminalisztikai szövegnyelvészet nem 

tudomány, a nyelvészek körében pedig azok fenntartásai erősödtek meg, akik a kvantitatív 

módszerekkel kapcsolatban voltak kritikusak. Különbséget kell tennünk azonban a  

stílusvizsgálat eljárásmódja és az alapvető módszertani hibák között8. A kvantitatív módszer 

alkalmazása akkor célszerű, ha megfelelő mennyiségű adat áll rendelkezésre. Rövid szöveg 

esetében a kvalitatív analízis adhat támpontot a szerző személyével kapcsolatban. Ezzel 

szemben gyakran az a kritika fogalmazódik meg, hogy eklektikus, nem objektív, nem egzakt, 

nem számszerűsíthető. Nincs jó és rossz eljárásmód, csak célszerű és célszerűtlen, annak 

függvényében, hogy a vizsgálat eredményes vagy eredménytelen-e, hozzá tud-e adni valamit 

a nyomozati munkához. A premisszákhoz és körülményekhez mérten kell a vizsgálati 

módszert megválasztani az ismeretszerzés optimalizálása érdekében. Nincs tehát királyi út, 

mivel minden eset különböző, ahogyan nincs a vizsgálati folyamat és a módszertani készlet 

sem standardizálva. 

5.4 A stílusjegyek 

 

Ha a stílust a lehetséges nyelvi kifejezésformák közötti választásnak fogjuk fel, annak 

ellenére, hogy tudjuk, hogy a szövegfajta milyen korlátokat jelent, akkor azt is elfogadjuk, 

hogy minden stílus hordoz egyéni jellegzetességeket, és minden egyén úgy fejezi ki magát, 

hogy potenciálisan különbözik a többi nyelvhasználótól. Ahogy arra már utaltam is, a 

szerzőségvizsgálat során a szövegfajta jellegzetességeit el kell választani az egyéni 

jellegzetességektől. A stílus akkor válik egyedivé, ha az egyén részéről jellegzetes és 

következetes nyelvhasználat figyelhető meg, ha a változókat szisztematikusan használja. Az 

egyéni stílust a stílusjegyekkel lehet jellemezni. Korábban a lexikai jellegzetességek voltak a 

stilisztikai vizsgálat középpontjában, ezt követték a szintaktikai jellegzetességek. Most 

lexikai, szintaktikai, szemantikai és pszicholingvisztikai kritériumokat különböztetünk meg. 

A lexikai kritériumokhoz tartozik a belső keletkezésű, illetve az idegen szavak megjelenése a 

szövegben, a kulcsszavak, az érzelmi töltést hordozó szavak és az archaizmusok  vizsgálata. 

                                                 
8 A statisztikai eljárások alkalmazásának megítélését erősen károsította az 1990-es évek elején MORTON által 

kigondolt CUSUM-teszt. Az elnevezés a cumulative sum összevonásával jött létre. Az eredetileg az ipari 

termelési folyamatok ellenőrzésére alkalmazott statisztikai eljárás eredménye görbéken ábrázolható. MORTON 

abból indul ki, hogy a stílus egy tudattalan választás, és minden nyelvhasználónál egész életében konstans, sem a 

csatorna, sem a szövegfajta nem befolyásolja. A szerzőségvizsgálathoz elegendő néhány nyelvi ismertetőjegy és 

egy rövid szöveg. Ilyen ismertetőjegy pl. a magánhangzóval kezdődő a szavak száma, a másik a rövid szavak 

száma a mondatban. Feltételezése szerint a fogalmazó stílusjegyei egymással korrelálnak. A görbéket egy 

grafikonon ábrázolva egymással összevetette, és ahol a görbék között nem volt hasonlóság, ott manipulációt 

vélelmezett (FOBBE 2011: 115 – 116).  
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Vizsgálható, hogy az egyes szavak hányszor fordulnak elő a szövegben, vagy hogy mely 

szavak fordulnak elő egyszer, kétszer, háromszor stb. a szövegben (FOBBE 2011: 120). Fontos 

stílusjegy a lexémák szintjén a szöveg szókincsbeli gazdagsága (Ii), mely a szavak 

ismétlődését mutatja: 

Ii = N/L 

 

ahol N a szövegszavak, L az előforduló szótári szavak száma (NAGY 1980: 25).  

A szintaktikus kritériumok a mondatfajtát, a mondat hosszát, a mondat összetettségét ölelik 

át, bár ezek egyértelműen függnek a szövegfajtától. A mondat hosszúsága olyan ismérv, mely 

kezdetek óta tárgya volt a kvantitatív stílusvizsgálatnak. A szintaktikai kritériumokon belül 

vizsgálják gyakran a szótári jelentéssel nem rendelkező szókat, mert szintaktikai viszonyokat 

hoznak létre, funkciójuk van a mondatban.  

A szemantikai kritérium a szókészlet vizsgálata jelentéstani megközelítésben. 

A pszicholingvisztikai  kritérium alkalmas arra, hogy megtudjuk, a szavahihetőség, hitelesség 

hogyan alakul ki a szövegben, hogyan győzi meg a feladó a címzettet bizonyos igék 

előfordulásának gyakorisága által (FOBBE 2011: 120). 

Összefoglalásként azt lehet az egyéni stílusról és a stílusjegyekről megállapítani, hogy nem 

elegendőek ahhoz, hogy általuk minden kétséget kizáróan azonosítani lehessen a fogalmazót. 

A szerzőséggel kapcsolatos vélemény általában valószínűséi vagy lehetőségi. A kategorikus, 

bizonyossággal egyenértékű nyelvészeti következtetés más kriminalisztikai területekkel 

ellentétben, mint amilyen a ballisztika, daktiloszkópia vagy traszológia, rendkívül ritka 

(NAGY 1980: 87). Ennek oka magában a vizsgálat tárgyában keresendő: a nyelv szimbolikus  

jelrendszer, míg a felsorolt többi tudomány indexikus jelekkel dolgozik. A szimbolikus jel 

nem utal egy egyedi jelhasználóra. A nyelvi jelrendszer szimbolikus jellegének az is 

következménye, hogy a jelhasználó a nyelvi jellel nem egy jelöltre, nem egy egyéni létezőre, 

hanem a tárgyak egy osztályára utal. Ezért használható a nyelv véges számú jelkészletével 

bármilyen helyzetben kommunikációs eszközként (vö. FOBBE 2011: 130). A nyelvi jel 

szimbolikus jellegéből adódik, hogy a nyelvi jel, a jelölt és az egyéni jelhasználó kapcsolata 

közvetett. Ebből a közvetett kapcsolatból adódik, hogy az egyén nyelvi megnyilatkozása 

alapvetően más természetű, mint a biológiailag, genetikailag meghatározott tényezők, amilyen 

az ujjlenyomat vagy a DNS. Ezekre jellemző a megváltoztathatatlanság, disztinktivitás, a 

könnyű azonosíthatóság. Ezért hiba és megtévesztő „nyelvi ujjlenyomatról” beszélni. Ez a 

metafora a 80-as években terjedt el, és azt a hamis látszatot kelti, mintha minden embernek 
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egészen egyedi szövegalkotási jellemzői lennének, és minden más fogalmazó szövegétől 

egzakt módon megkülönböztethető lenne. 

 

6. A hiba 

 

A hibák vizsgálata során is fontos információkhoz juthatunk, ezért a stílusvizsgálat mellett ez 

is mindig fontos részét képezi a kriminalisztikai nyelvészeti vizsgálatnak.  A stílusvizsgálattal 

ellentétben azonban a hibaelemzés a szöveg feltűnő sajátosságai között különbséget tesz 

aszerint, hogy ezek valamilyen norma megszegéséből adódnak-e, azaz hibák-e, vagy egy 

normának megfelelő változók-e. Míg a beszédhiba a kriminalisztikai fonetika számára fontos, 

a kriminalisztikai szövegnyelvészet számára a nyelvi hibák érdekesek, melyeket a fogalmazó 

a szövegalkotás során különböző okokból vét. A vizsgálat szempontjából különös értéke van 

a  fogalmazóra jellemző rekurrens és konzisztens hibáknak, illetve az általános 

nyelvhasználattól való nagyfokú eltérésnek (DROMMEL 2011: 27, FOBBE 2011: 143). 

A hibát hagyományosan valamely norma megszegésének a következményének tekintjük, 

ezért a hibaelemzés során a nyelvi normák felől közelítünk a szöveghez. Fontos szerepe van a 

regisztereknek, a nyelvjárási változatoknak és az idegennyelvi  hatásoknak. Fontos a hiba okát 

is feltárni. A hiba oka lehet a szöveg keletkezésének körülményeiben, az írásbeli szövegek 

létrehozásában való gyakorlatlanságban, a nyelv alacsony szintű ismeretében, de lehet 

szándékosság is a hátterében.  

Ahhoz, hogy valamit hibának tekintsünk, az kell, hogy legyen egy normának megfelelő 

alternatíva, és egy kritérium, ami alapján a helyes és a helytelen megkülönböztethető. Olykor 

több forma is helyes, vagy a normától való eltérés sem eredményez hibát (FOBBE 2011: 143).  

A normák egy közösség számára meghatározzák a helyes viselkedést, a nyelvi normák pedig 

a megfelelő nyelvi viselkedést. Segítséget adnak a tájékozódásban és meghatározzák az 

elvárásokat a megnyilatkozásokkal kapcsolatban. Mások nyelvhasználatának megfigyelése 

során elvonatkoztatunk bizonyos szabályokat, amelyeket beépítünk saját 

nyelvhasználatunkba, sőt a nyelvi interakciók során másoktól is arra számítunk, hogy ezeket a 

szabályokat használják. Ez a nyelvhasználati mintakövetés azt jelenti, hogy a normák nem 

feltétlen explicitek és kodifikáltak. Elég, ha egy közösségen belül használatosak és 

elfogadottak, hogy a csoportidentitás nyelvi kifejezőeszközévé váljanak. Ezáltal egy nyelvi 

forma, kifejezés  presztízse, pszichológiai késztetőereje, motiváló hatása már elég nagy a 

csoport tagjai számára. A jutalom maga a csoporthoz tartozás, a csoport nyelvi szokásainak 
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megsértése pedig szankciókkal járhat (FOBBE 2011:144). A nyelvi norma a társadalmi norma 

része.  

BARTSCH különbséget tesz a nyelvi eszközök megfelelősége és a nyelvhasználat 

megfelelősége között. A nyelvhasználat megfelelősége a szöveg szemantikai-pragmatikai  

koherenciáját és az ennek alapjául szolgáló Griece-i maximák betartását jelenti. A nyelvi 

eszközök megfelelőségéhez a helyesírás szabályai, a mondatszerkesztés szabályai, a lexikai 

korrektség tartozik (FOBBE 2011: 144). Figyelembe kell vennünk az egyes nyelvváltozatok 

közötti különbségeket, mielőtt valamit hibának tekintenénk. A nyelvváltozatoknak is megvan 

ugyanis a saját normájuk. A nyelvi megnyilatkozások létrehozása során a nyelvhasználó 

mindig valamilyen normához, normákhoz igazodik, vagy legalábbis próbál igazodni. A 

létrehozott szövegből pedig kikövetkeztethető, hogy melyek azok a normák, amelyekhez a 

nyelvhasználó igazodik. Ez pedig segít abban, hogy az illetőt csoportba soroljuk. A normák 

alapján ugyanis a fogalmazó nyelvi képességéről, iskolázottságáról, írásbeli szövegek 

létrehozásában szerzett gyakorlatáról kaphatunk képet.   Ezzel együtt, a normák követése, 

illetve megsértése alapján a fogalmazó szociális kompetenciájáról, értelmi képességeiről, 

intelligenciájáról is kialakul valamilyen benyomás az olvasóban. A szöveg vizsgálatának tehát 

nagyon fontos lépése annak a normának a meghatározása, amely szerint a szöveg íródott. 

Különösen megnehezíti a helyzetet, ha a fogalmazó szándékosan megváltoztatja nyelvi 

viselkedését, más normát követ, vagy tudatosan normát sért. Ennek hátterében az álcázás van, 

amelyről még lesz szó a dolgozatban. 

A címzett számára a saját normája a mérce: ehhez méri a szöveget és ennek alapján alakul ki 

benne kép a feladóról. Nem feltétlen esik egybe a kodifikált helyesírási normával vagy a 

nyelvtanilag helyes alakokkal. Tehát csak azt fogja hibának érzékelni, ami a saját normájával, 

a nyelvi korrektséggel kapcsolatos elképzeléseivel nem egyezik. Az is elképzelhető, hogy 

valamit hibásnak gondol, pedig az a szabályoknak megfelel. Mindez szintén akkor fontos, ha 

a fogalmazó egy írásmű erejéig meg akarja változtatni a nyelvi viselkedését. Ekkor a címzett 

fejével kell gondolkodnia: mit és hogyan kell megváltoztatnia nyelvhasználatában, hogy azt a 

hatást váltsa ki az olvasóban, amit előre eltervezett. Ha hibás szöveget akar az olvasó elé 

tárni, akkor mi az, amit az olvasó hibának fog érzékelni, ha egy csoport tagjaként akar 

megjelenni, akkor mik azok az ismérvek, amelyek alapján az olvasó a fogalmazót egy csoport 

tagjának gondolná? 

A fogalmazó számára a kiválasztott regiszterhez tartozó norma az érvényes az adott írásmű 

létrehozása során. Ezt mindig egy adott beszédhelyzetben, adott társadalmi körülményeknek 

megfelelően, a kommunikáció céljának megfelelően választjuk ki. Befolyásolja a téma, a 
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kommunikációban részt vevő felek társadalmi viszonya, a stílus is.  A megnyilatkozások 

nyelvi minősége tehát függ a fogalmazó tudásától, céljától, érzelmi és pszichés állapotától, és  

számos külső körülménytől. 

A zsarolólevelek és a szövegfajták kapcsán fogok még említést tenni arról, hogy a 

zsarolólevél más szövegfajtákkal hasonlóságot mutat. Vannak olyan megközelítések is, 

melyek a szövegfajtákat a regiszter által meghatározott kategóriának tekintik. FOBBE szerint 

lehetséges, hogy létezik a zsarolásoknak egy külön regisztere (FOBBE 2011: 143 – 146). 

A hiba része a mindennapi nyelvhasználatunknak. A nyelv elsajátításának szakaszában, illetve 

egy idegen nyelv tanulása során különösen sok hibát vétünk. A kriminalisztikai 

szövegnyelvészetben a hibának három csoportjával találkozunk: az anyanyelvi hibával, az 

idegenyelvi hibával és az anyanyelvi beszélők által „vétett” színlelt hibával. Az inkriminált 

szövegeket általában anyanyelvi beszélők írják,  azok a hibák, amelyek idegen anyanyelvű 

beszélőre utalnak, szándékosan létrehozottak. Hogy az ilyen hibákat a valódi, ténylegesen 

más anyanyelvű személyek hibájától meg tudjuk különböztetni, tudnunk kell, hogy ezeknek 

mi a jellemzőjük.  

Az anyanyelv elsajátítására és az idegen nyelv tanulására is igaz, hogy a cél egy olyan nyelvi 

szint elérése, ami a nyelvtanuló céljainak megfelel. Az anyanyelvet elsajátító gyermek 

szocializációjának helyszíne a család, a család által használt nyelvváltozat lesz a mérce, míg 

idegen nyelv tanulása esetében a célnyelv köznyelvi normája. A nyelvhasználat során ez 

mindkét esetben kiegészül más normákkal, melyeknek a nyelvhasználó szempontjából 

presztízse van.  

A nyelvi helyesség, érthetőség és megfelelőség azok a kritériumok, melyek alapján a hibát 

meghatározzuk (vö. pl. KLEPPIN 2001: 988). A nyelvi helyességhez hozzátartozik a helyesség 

a lexikai, a szintaktikai és a fonetikai‒fonológiai szinten (FOBBE 2011: 147).  

Egy szabály a megsértését különböző mértékben tartjuk súlyosnak.  A beszédhelyzetben 

résztvevői  döntik el, hogy mi az, amit még elfogadhatónak tartanak. Ha az érthetőség 

kritériuma sérül, akkor a hiba meglehetősen súlyosnak számít. Más esetben egy nyelvtanilag 

helyes, a köznyelvi normának megfelelő mondat is lehet elfogadhatatlan, mert az adott 

szituációban a megfelelőség kritériumát nem teljesíti. Végső soron az elfogadhatóság az, ami 

mentén eldől, hogy mi a hiba (FOBBE 2011: 148).  

CORDER a hibákat két csoportba sorolta. A mistakes ‒ errors megkülönböztetés alapja a 

nyelvtanuló tudásszintje. A mistake az a tévedés, amit a nyelvhasználó észrevehet, és ekkor 

lehetősége van a tévedés javítására. Az error olyan hiba, amely abból ered, hogy a 

nyelvhasználó nem ismeri vagy rosszul használja a szabályt, így észre sem veheti, hogy 
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hibázott. Ezzel párhuzamosan különböztetünk meg kompetencia- és performaciahibákat. A 

performaciahibákat a mistakes, a kompetenicahibákat az error szintjére soroljuk.  Viszont 

minden hiba, amit érzékelünk, a performanciához tartozik, a kompeteciahibákra a 

performanciahibákból következtetünk. Nem feltétlen jelent kompetenciahibát, ha egy hiba 

megismétlődik, lehet pl. fáradtságból adódó a kétszer előforduló elírás is, de a következetesen 

hibás írásmód arra utal, hogy a fogalmazó nem ismeri a szabályt. Nem minden 

kompetenciahiba jelenik meg az írásmű felszínén, különösen nem egy írásműben. A 

performanciahibák ezzel szemben nem rendszerszerűek, nem ismétlődnek – írja DROMMEL 

KNIFFKÁRA hivatkozva (DROMMEL 2011: 28). 

A definíciók egy része a nem anyanyelvi beszélő, az idegen nyelvet tanulók felől közelíti meg 

a hibát. Felmerül a kérdés, hogy anyanyelvi beszélő követhet-e el olyan nyelvi hibát, ami az 

error tartományába sorolható, hiszen anyanyelvi kompetenciával rendelkeznek. Ha a hibák 

nyelvhasználó oldaláról történő felismerésének  és javításának lehetősége felől szemléljük a 

dolgot, akkor igen. Az anyanyelvi beszélők ugyan kevesebb nyelvtani hibát vétenek, de a 

nyelvi szocializációtól, iskolázottságtól függően az anyanyelvi beszélő számára sem 

feltétlenül ismert anyanyelve minden szabálya. Ezek azok a hibák, amiket a nyelvhasználó 

nem vesz észre, és akkor sem tudja őket korrigálni, ha a megnyilatkozás hibás voltára 

felhívják a figyelmét.  Ebből a szempontból az anyanyelvi beszélő és a nyelvet célnyelvként 

tanuló hibái között a különbség csak mennyiségi. A valódi különbség a helyénvalóságban 

nyilvánul meg: nagyobb a kontextusnak nem megfelelő megnyilvánulások aránya. A norma 

ugyanaz az anyanyelvi beszélő számára és a nyelvtanuló számára is. Az anyanyelvi beszélő ki 

tudja fejezni normakövetési szándékát akkor is, ha nem tud tökéletesen megfelelni az elvárt 

normának. A nem anyanyelvi beszélő is erre törekszik, de a normával kapcsolatos tudása 

csekélyebb, elképzelései homályosabbak, és kevesebb nyelvi eszköz áll rendelkezésére. 

Mindez függ attól, hogy a nyelv elsajátításának milyen szintjén áll. Minél többet tud a 

nyelvről, annál többet ki is tud találni, illetve a nyelvi interakciók során szerzett 

tapasztalatokat felhasználva megtanulja nyelvhasználatát az adott szituációban elvárhatóhoz, 

megfelelőhöz igazítani. Minél magasabb szintű nyelvi kompetenciával rendelkezik, annál 

magasabbak a megnyilatkozásaival kapcsolatos elvárások mind a kommunikációs partnerek, 

mind saját belső kontrollja részéről. Tehát nyelvi kompetenciájával arányosan egyre 

szigorúbb norma szerint ítéltetnek meg megnyilatkozásai. Alacsony idegennyelvi 

kompetenciával rendelkező személy esetében a kommunikációs partner rendszerint elnézőbb 

és együttműködőbb, mint a kompetencia magasabb szintjén állóval. Ez a folyamat ahhoz 



 52 

hasonló, mint amikor az anyanyelvi beszélő kódot vált, más nyelvváltozat normáihoz próbálja 

igazítani mondanivalóját, de gyakorlatlansága okán hibázik (FOBBE 2011: 148 – 149). 

A kommunkációs kompetencia összetett volta miatt szintén magában hordozza a hibázás 

lehetőségét. A nyelvtanuló nyelvi kompetenciája mellett más területeket is magában foglal. A 

nyelvhasználati helyénvalóság részét képezik a társadalmi normák, szokások is, tehát az adott 

kultúrát is ismerni kell (KISS 1995: 64 – 65).  

A nyelvi hiba többféle okra vezethető vissza. Ezek közül az egyik az idegennyelv-tanulásban 

található. A transzfer a kontrasztív nyelvészet fogalma.  Az anyanyelv és az idegen nyelv 

hasonlóságai és különbségei hatással vannak az idegen nyelv tanulására. Az anyanyelvvel 

elsajátított szokások az idegen nyelvi viselkedésben is megjelennek azáltal, hogy az  

anyanyelvi struktúrák átkerülhetnek az idegen nyelvbe. Ez hasonló struktúrák esetében pozitív 

transzfert, eltérő struktúrák esetében negatív transzfert eredményez. Utóbbi esetben beszélünk 

interferenciáról: az anyanyelv és az idegen nyelv eltérő sajátosságainak negatív hatása az 

idegennyelv-tanulás folyamatára. Két fő hibatípust különböztettek meg: az interlingvális és az 

intralingvális hibát. Az interlingvális hibák az anyanyelv hatásának következményei, az 

intralingvális hibák az anyanyelvtől függetlenül a célnyelv tulajdonságaiból fakadnak. Ez az 

oka annak, hogy különböző anyanyelvi háttérrel rendelkező, de ugyanazon célnyelvet tanuló 

személyek beszédében hasonló intralingvális hibák �jelennek meg, például túláltalánosítások.  

SELINKER interlanguage-elméletének megjelenését megelőzően a hibát a nyelvelsajátítási 

folyamat deficitjének látható jeleként tartották számon. Az interlanguage egy egyéni, 

dinamikus nyelvi forma egy adott időpontban, a nyelvelsajátítás kezdő pillanata és a célnyelv 

kívánt normájának elérése között. A hibák felfedik azt a stratégiát, amelyet a nyelvtanuló 

alkalmaz. A stratégiák segítik abban is, hogy a célnyelv szerkezetéről alkotott elképzeléseit 

felül tudja írni, ha meggyőződött arról, hogy ezek nem helytállóak. Nyelvi megnyilatkozásait 

kommunikációs stratégiával irányítja. Ennek része a redukciós- és kompenzációs stratégia is. 

Előbbi segítségével megnyilatkozásait formálisan vagy funkcionálisan leegyszerűsíti (vö. 

FOBBE 211: 150). A formális redukció grammatikai, a funkcionális a szöveg témájára, 

tartalmára vonatkozik. Ha egy téma meghaladja a beszélő nyelvi képességeit, akkor vagy 

elkerülő stratégiát választ (ez nemcsak nyelvi stratégia lehet, akár fizikálisan is elkerüli azt a 

beszédhelyzetet, amelynek nem tud megfelelni), vagy leegyszerűsíti a grammatikai 

szerkezeteket és a mondanivaló tartalmát. Ez vezethet oda, hogy megnyilatkozása valamilyen 

szempontból nem fog megfelelni a beszédhelyzetnek, például a társadalmi szerepviszonyok 

prezentációja szempontjából. A kompenzációs stratégiának tulajdonképpen bármi elfogadott 
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eszközévé válhat, ami segíti a megértést: ilyen a deixis, vagy egy másik idegen nyelv 

segítségül hívása, új szó alkotása, hiponim és hiperonim fogalmak használata stb.  

 A már ismert nyelvek szerkezete és elemkészlete hatással van az újonnan tanult nyelvre. 

Bizonyos tényezők segítik, mások nehezítik a nyelvi transzfert. A két nyelv közötti  

hasonlóságok megkönnyíthetik, de meg is nehezíthetik az idegennyelv-tanulást. A 

hasonlóságok ugyanis hiba forrásai is lehetnek. Erre példa az ún. hamis barátok: a két nyelv 

közötti strukturális vagy lexikai hasonlóságok. Különböző nyelvű szópárok, melyeknek 

hangalakja hasonló, de jelentésük eltér. Ezek a nyelvtanulót megtéveszthetik, különösen 

akkor, ha az egyik érintett nyelv az anyanyelvük.  

Mindezeknek akkor van szerepe a kriminalisztikai szövegnyelvészetben, ha olyan hibákkal 

találkozunk, amelyek felvetik annak a lehetőségét, hogy nem anyanyelvi nyelvhasználó 

követte el őket. Az interlanguage-elmélet alapján meg lehet ítélni, hogy a hibát olyan személy 

vétette-e, akinek a magyar nem az anyanyelve. A szöveg alapján megfigyelhető, hogy  

melyek azok a nyelvi struktúrák, amiket a nyelvtanuló már elsajátított. Ezek egy belső 

szisztematika alapján követik egymást. Az idegennyelv- elsajátítás során ezek a mozzanatok a 

nyelvtanuló számára nem mindig tudatosak, sokszor egy egység elsajátítása egy másik 

egységben integrálva vagy vele szorosan összekapcsolódva valósul meg. A különböző nyelvi 

szinteken megjelenő hibás és hibátlan alakok és szerkezetek a megszerzett tudásból és a 

nyelvtanuló fejében összeálló nyelvi rendszerről kialakított képből erednek. A nyelvtanulás 

folyamata lépcsőzetes. Ez azt jelenti, hogy bizonyos konstrukciók nem egyszerre, hanem 

egymást meghatározott sorrendben követve jelennek meg, mert az egyik szerkezet 

megismerése és elsajátítása, készségszintű használata előfeltétele a másik megjelenésének. 

Ennek azért van a kriminalisztikai szövegnyelvészetben kiemelkedően fontos szerepe, mert 

ahogy arra a későbbiekben még részletesen kitérek, az álcázás, a szándékos nyelvtorzítás 

egyik eszköze, hogy a fogalmazószerző  színlelt hibákkal teletűzdelt szövegével azt a látszatot 

akarja kelteni, hogy idegen anyanyelvű. A kontrasztív nyelvészet, a hibanyelvészet és az 

interlagnuage-elmélet azonban segítségünkre van abban, hogy ezt a szándékot leleplezzük. 

SZAKÁCSNÉ FARKAS JUDIT9 ezt úgy fogalmazta meg, hogy „valahol kilóg a lóláb”, azaz a 

fogalmazó nem tudja szerepét következetesen végigjátszani, valamivel elárulja magát. Ez a 

gyakorlatban azt jelenti, hogy ha valaki levelében igeragozási hibákat vét, de többsörösen 

összetett mondatokban fogalmaz, vagy nem ragoz igét, helyette főnévi igenevet használ, de 

                                                 
9 SZAKÁCSNÉ FARKAS JUDIT NAGY FERENC tanítványa volt az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Kezdetektől 

részt vett kriminalisztikai szövegvizsgálatokban. Néhány évvel ezelőtt bekövetkezett nyugdíjazásáig a  

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézetében dolgozott nyelvész-szakértőként. Az ELTE 

Nyelvtudoményi Doktori Iskolájában  2011. 11. 10 tartott előadására dolgozatomban máshol is hivatkozom. 
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idiomatikus kifejezések is vannak a szövegben, akkor nyelvhasználatát szándékosan 

változtatta meg, nem idegen anyanyelvű személy a sorok írója.   

A normák megsértésére a nyelv minden szintjén előfordulhat. A helyesírási hibák mellett 

nyelvtani hibákkal találkozunk még nagyobb számban. Ide a szóképzés és a ragozás hibái és a 

mondattani hibák tartoznak. Előfordulnak a lexikai szinten hibás kollokációk, nem létező 

szavak, nem megfelelő szóválasztás, vagy az ellentétes jelentésű szavak nem megfelelő 

használata;  a szöveg szintjén a kohézió és koherencia hibái, pl. a névmáshasználat, az 

egyeztetés, a névelőhasználat hibái10. A hibák könnyebb leírása érdekében a nyelvoktatásból 

ismert hibataxonomiát BICKES és KRESIC az igazságügyi szövegvizsgálat  céljainak 

megfelelően átalakította11.  

Ha egy írásmű vizsgálata során felmerül annak a lehetősége, hogy a fogalmazó nem magyar 

anyanyelvű, kézenfekvő és fontos kérdés, hogy milyen nemzetiségű, milyen anyanyelvű az 

illető. Ahogy már különböző tudományterületek eredményeire hivatkozva említettem, az 

anyanyelv befolyásolja a célnyelv elsajátítását, ezért bizonyos hibák megjelenése az 

anyanyelvre utal, valamint a köztesnyelv szerkezete is az anyanyelv szerkezete által 

meghatározott.  

PUTZ angol és orosz anyanyelvű, magyart idegen nyelvként tanuló diákok fogalmazásait 

vizsgálta. Kontrasztív nyelvészeti megfigyeléseit száz dolgozatra alapozta, kutatásának tárgya 

az volt, hogy az angol, illetve orosz anyanyelv mennyire meghatározó a magyartanulásban, 

hasonló hibákat követnek-e el a tanulók. Az álszintagmák, a szintagmák, a mondatok szintjén 

vizsgálódott, összegyűjtötte a tipikus lexikai hibákat. A hibák okainak feltárásakor figyelmet 

fordított az esetleges anyanyelvi interferenciára, ilyen esetekben a magyar példamondat 

mellett az angol megfelelőt is közölte (vö. PUTZ 116 – 118). Az alábbiakban PUTZ 

hibataxonómiáját idézem, egy-egy jellegzetes példával illusztrálva a hibát. A példák szintén 

PUTZ dolgozatából származnak. A hiba típusának megnevezése után a zárójelben lévő szám a 

hiba előfordulási száma a 100 dolgozatban.  

 

1. Álszintagmák szintje 

1. A névelő problémája az orosz anyanyelvűeknél  

                                                 
10 Egy tanulmány szerint a magyarul tanuló külföldi orvostanhallgatók körében például a legnagyobb nehézséget 

az igekötők, a határozott és a határozatlan ragozás, a birtokviszony kifejezése és a felszólító mód jelenti (PUTZ 

MÓNIKA: A cselekedve tanulás megvalósulása az orvosképzésben. In: THL2 - A magyar nyelv és kultúra 

tanításának szakfolyóirata, 2011/1–2, 109 – 114.) 
11vö.  BICKES, HANS/KRESIC, MARIJANA (2000): Fehler, Text und Autor. Zur Identifizierung von Merkmalen der 

Ausgangssprache bei nicht-muttersprachlichen Schreibern. In: BALDAUF, CHRISTA (Hg.): 2. Symposion 

Autorenerkennung des Bundeskriminalamtes vom 03. bis 05. April 2000. Wiesbaden: Bundeskriminalamt, 110–

132. 
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Az orosz anyanyelvűekre jellemző, hogy alig használják a magyarban a névelőket. Ez egyértelműen az orosz 

nyelv hatása, amelyben nincs névelő. 

1.1. A névelő elhagyása (25) (szereti # nyugalmat) 

1.2. A névelő felesleges használata (14)   (dolgozni a vidéken) 

1.3. Más névelő használata (4)  (az gyerekeim) 

 

2. A névelő problémája angol anyanyelvűeknél  

A magyar és angol névelőrendszer különbségei hibalehetőséget hordanak magukban. Az angol the határozott 

névelő a magyarban megfelelhet a/az-nak, de bizonyos esetekben a magyar nem használ névelőt, amikor az 

angol igen. Az angol a/an megfelelője a magyar egy határozatlan névelő, vagy az a/az határozott névelő, illetve 

vannak esetek, amikor magyar nem használ  névelőt. Amikor az angolban nem használunk névelőt, a magyarban 

két eset lehetséges: határozott névelőt használunk, vagy nem használunk névelőt. 

2.1. Névelőproblémák az anyanyelv hatása alatt (8) (Bécsben találkoztam barátommal.) 

2.2. Névelőproblémák, amelyeket nem lehet anyanyelvi hatásból magyarázni (6)  (Most magyart tanulok az jó 

iskolában.) 

 
 

2. A szintagmák szintje 

1. Vonzatok  

1.1 Orosz anyanyelvűek hibái  

Bár a PUTZ által vizsgált száz dolgozatból összsen 13  orosz anyanyelvű által írt dolgozatban volt vonzathiba, 

feltűnő, hogy másfélszer annyian használtak hibásan alanyesetet tárgyeset helyett, mint fordítva (vö. PUTZ. 121).   

1.1.1. Alanyeset használata tárgyeset helyett (5)  (imádom a magyar történelem) 

1.1.2. Tárgyeset használata alanyeset helyett (2) (tetszik nekem Magyarországot) 

1.1.3. Nem megfelelő vonzat (6)  (most a nevét nem emlékszem) 

 

1.2. Angol anyanyelvűek hibái  

1.2.1. A hiba az anyanyelvi szabályok magyarban való alkalmazásából adódik (3)  (...ne haragudj velem (do not be 

angry with me)) 

1.2.2. Nem az anyanyelv hatására elkövetett hibák  

Ezen belül megkülönbözteti Putz az alanyeset használatát tárgyeset helyett, öt dolgozatban talált erre példát, 

valamint a tárgyeset használatát alanyeset helyett. Ilyen hibával kétszer találkozott. Tehát a tendencia azonos az 

orosz anyanyelvűek által elkövetett hibákéval (vö. PUTZ: 121).  

 

2. A határozott és a határozatlan igeragozás 

A kétféle igeragozás a magyar nyelv különlegessége. Mivel anyanyelvi oldalról nincs összehasonlítási alap, a 

magyart idegen nyelvként tanulók számára nehézséget jelent annak eldöntése, mikor melyiket kell használni. 

Ehhez a nyelvtanulónak tisztában kell lennie a tárgy határozottságával, illetve határozatlanságával (vö. PUTZ: 

122).  

 

2.1. Hibák az orosz anyanyelvűek dolgozataiban  

2.1.1. Tárgyas ragozás használata alanyi helyett (16)   (Semmit sem tudom.) 
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2.1.2. Alanyi használata tárgyas helyett (10) (Minden betegem jól fogok kezelni.) 

 

2.2. Hibák az angol anyanyelvűek dolgozataiban  

2.2.1. Tárgyas ragozás használata alanyi helyett (13) (Utálom aludni és pihenni.) 

2.2.2. Alanyi használata tárgyas helyett (12) (Az asztalt is õ csinált.) 

 

3. A mondatok szintje  

1. A létige problémája  

Putz dolgozatában néhány mondatban összefoglalja a kopula probálmáját. A magyarban csak harmadik 

személyben marad el, az oroszban viszont szélesebb körű a zéró szintű kopula használata. Putz mintájában nem 

találkozott a problémával, de megjegyzi, hogy az orosz anyanyelvű magyarul tanulók jellegzetes problémája 

lehet (vö. PUTZ: 123-124). 

 

1.1. Létige az orosz nyelvben, az orosz anyanyelvűek hibái (Tiszta levegõ lenni.) 

1.2. Létige az angol nyelvben, az angol anyanyelvűek hibái  

1.2.1. Kezdő szinten gyakori a létige elhagyása E/1-ben, pedig az angolban is szükség van rá (Én diák. (I am a 

student.)) 

1.2.2. „Még több hónapos tanulás után is sokszor előfordul az E/3-ben, illetve T/3-ben kitett létige. Ez az 

anyanyelv hatására történik” (Putz: 124). (12) (Õ tanár van. (She is a teacher.)) 

1.2.3. Haladó szinten elkövetett hibák (múlt idõben szükség van a kopulára)  (Fiatalabb voltam és az élet könnyebb. 

(könnyebb volt) (I was younger and life was easier.)  

1.2.4. A nyelvtanuló a létigének vélt van-t kihagyja, pedig a birtoklás kifejezéséről van szó (PUTZ: 125). (Sok 

barátja. (He has a lot of friends.)) 

 

2. Szórend  

Az oroszban a szórend szabályai szerint a téma megelőzi a rémát, illetve az alanynak és az állítmánynak minél 

közelebb kell lennie egymáshoz. A magyarban az utóbbi szabály nem érvényes (vö. PUTZ: 125).  

 

2.1. Szórend az orosz és magyar nyelvben, orosz anyanyelvűek hibái 

2.1.1. SVO–SOV problémák  (8) (Én (mindig) akartam élni Magyarországon.)  

2.1.2. Hibák a „többi mondatrész” szórendjében (25) (Miért ez olyan csodálatos?) 

2.1.3. A problémás kell (modális segédige) (5)  (Kell maradni ott, ahol az ember született.) 

2.1.4. Problémás alárendelések (3) (hogy hogyan gazdag lesz valaki.) 

2.2. Szórend az angol nyelvben, angol anyanyelvűek hibái 

Az angol szórendre az SVO / OSV szerkezet jellemző (PUTZ: 126). 

2.2.1. Az angol mondat szerkezetének „lemásolása” okozza a hibát (8) (Vasárnap mennek az étterembe. On Sunday 

they go to the restaurant.) 

2.2.2. Nem az angol mondat szerkezetének lemásolása okoz hibát (6) (Egy csodálatos volt tapasztalat mindenkinek. It 

was a wounderful experience for everybody) 

 
3. Angol anyanyelvi szerkezetek hibás alkalmazása a magyarban, típushibák 

Az angol nyelv analógiájára létrehozott mondatok, szó szerinti fordítások, nyelvtani jelenségek lemásolása 

tartoznak ide (PUTZ: 127). (5)   (Nagyon sajnálom vagyok. (I am sorry.)) 
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4. Lexikai hibák  

1. Nem létezõ szavak alkotása, „kreatív” nyelvhasználat  

1. 1. Orosz anyanyelvűek dolgozataiban (5) (fejlõdött ország (fejlett ország)) 

1. 2. Angol anyanyelvűek dolgozataiban (2) (még nem házaskötunk. (kötöttünk házasságot)) 

2. Nem megfelelő szóválasztás 

Magasabb nyelvi szinten is gyakori hiba a nem megfelelő szóválasztás. Ennek egyik oka, hogy a szinonimák 

nem tökéletesen fedik egymást, felcserélésük hibás mondatot eredményezhet. A hasonló írásképű szavak is 

hibához vezethetnek (PUTZ: 128). 

 

2. 1. Orosz anyanyelvűek fogalmazásaiban  

2. 1. 1. Rokon értelmű szavak (14)  (Még akkor is, ha szegény családban lakik. (él)) 

2. 2. Angol anyanyelvűek fogalmazásaiban  

2. 2. 1. Rokon értelmű szavak alkalmazása (3) (Nem tudom õket. (I do not know them.)) 

 

3. Ellentétes értelmû szavak helytelen használata  

3. 1. Orosz anyanyelvűek fogalmazásaiban (5) 

A hibák ellentétpárok felcseréléséből adódnak: jönni – menni, vinni – hozni, keresni – találni (Putz: 129). (Vissza 

fogok jönni a hazámba. (menni) És ott állítólag könnyen keresnek munkát. (találnak)) 

3.2. Angol anyanyelvűek fogalmazásában PUTZ nem talált ilyen adatot.  

 

PUTZ az összegzésben megállapítja, hogy az interferencia és a szabályok rossz értelmezése  a 

hibák okai közt szerepel.  Szövegeikben megjelennek anyanyelvükre jellemző módon 

szerkesztett mondatok. A kontrasztív nyelvészet lehetőséget ad a nyelvek eltéréséből adódó 

hibalehetőségek előrejelzésére (vö. PUTZ: 117 – 132). PUTZ számadatait felhasználva 

megállapítható, hogy az orosz anyanyelvűek körében a leggyakoribb hiba a névelő elhagyása, 

felesleges használata vagy rossz megválasztása. A dolgozatokban 43 esetben talált erre példát. 

Gyakori hiba a tárgyas és az alanyi ragozás tévesztése és a szórendi hiba. Az angol 

anyanyelvűek legtöbbször az alanyi és tárgyas ragozás felcseréléséből eredő hibát követtek el, 

vagy a létigével kapcsolatban hibáztak.                                                                                                

A szövegben fellelhető hibák mennyiségétől és minőségétől függ, hogy a fogalmazó 

anyanyelvéről tehetünk-e bármilyen kijelentést. A levél tartalma is szolgálhat ezzel 

kapcsolatban indirekt információkkal. A nyelvtani hibaprofil alapján, ha lexikai támpontokat 

nem tartalmaz a szöveg, a fogalmazószerző anyanyelvére a tipológiai-strukturális 

ismertetőjegyei alapján következtethetünk12 (FOBBE 2011: 158). 

                                                 
12 KNIFFKA egy tanulmányában részletesen bemutatja azt az eljárást, amellyel a fogalmazószerző anyanyelvét 

kikövetkeztette egy zsarolási ügyben. A fogalmazó egy boszniai csoport tagjának mondta magát. KNIFFKA 

vizsgálata a hibák heterogenitását mutatta a nyelv valamennyi szintjén. A hibák valószínűsíthető oka a nyelvi 
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Vizsgálataim során egy olyan esettel találkoztam, amikor egy személlyel kapcsolatban 

felmerült az a kérdés, hogy mi lehet az anyanyelve. Csetelés útján kommunikált egy 

személlyel, mindössze öt üzenetet ismertem meg a fogalmazótól. Ebből kettő mindössze öt-öt 

szót tartalmazott, de a leghosszabb is csak 17 szóból állt. Az üzenetek tehát átfogó nyelvészeti 

vizsgálatra nem voltak alkalmasak. A szövegben előforduló hibákból valószínű volt, hogy 

nem magyar a fogalmazó anyanyelve, és nem arról van szó, hogy megpróbálja idegen 

anyanyelvűnek kiadni magát. Erre a nyomozásból származó egyéb információk is utaltak. A 

konkrét kérdés az volt, hogy román anyanyelvű-e az üzenetek feladója. A Jó autó kiválasztás 

neked üzenetben idegen nyelv hatása érződött a felesleges igekötő és a felesleges neked  

határozószó használata okán. Feltételeztem, hogy a fogalmazó anyanyelvében a választ 

igének kötelező vonzata lehet. Megvizsgáltam, hogy a román nyelvben a választ ige vonzatos-

e. Mivel igen, egybevetettem a mondatot a román megfelelőjével, és azt tapasztaltam, hogy az 

Este o alegere buna de masina pentru tine mondatnak a hibás magyar mondat szó szerinti 

fordítása, csak szórendi különbség van a kettő közt, mely a masina és az alegere szavakat 

érinti. A nagyfokú egyezés tehát erősítette azt az előzetes gyanút, hogy a fogalmazó román 

anyanyelvű, és a román nyelv hatása érződik üzenetein. Folytattam tehát a mondatok román 

megfelelőjükkel történő egybevetését. A következő üzenet így hangzott: Jól van, akkor 

veszem magamnak egy szájkosár! Románul pedig: Bine, atunci imi cumpar un bot. A magyar 

mondat hibája, hogy a főnév végéről elmaradt a tárgyrag. A román nyelv hatásaként ezt csak 

akkor lehetne magyarázni, ha a román a vesz ige nem tárgyesettel állna, de ez nem így van. Ez 

a mondat tehát nem erősíti a román anyanyelvűség gyanúját. A következő üzenet egy hibát 

tartalmazott, ami valamelyest utalt arra, hogy a fogalmazó nem magyar anyanyelvű. A 

mondat nem hibaszerű feltűnő jegyeket nem tartalmazott, melyek idegen nyelv hatását 

tükrözhették volna: Én nem vagyok konyha tündér, magamnak nem nagyon szoktam főzni, ha 

van kinek, van néhány dolog amit tudok elkészíteni. A tudok elkészíteni nem súlyos hiba. A 

román nyelvben is van igekötő, mely ebben a mondatban a magyarhoz hasonlóan a készíteni 

igéhez kapcsolódna. Saját megfigyelésem szerint a magyar anyanyelvűek jellemzően azt a 

hibát követik el az igekötővel kapcsolatban, hogy a segédigéhez kapcsolják, egybeírják vele, 

amikor egy szerkezetben az ige és az igekötő közé egy másik szó is beékelődik. A szerkezet 

tehát idegenszerűen hangzik, feltételezhető, hogy a fogalmazó a magyart mint idegen nyelvet 

                                                                                                                                                         
transzfer volt. Ebből kiindulva ki tudta zárni a potenciális L1 halmazából az oroszt, a szerbet és a horvátot, 

viszont felmerült a magyar anyanyelvűség gyanúja. A szöveg tartalmából olykor indirekt módon lehet 

következtetni a nyelven kívüli valóságra, itt azonban olyan közvetlen információk segítették a nyomozást, mint a 

levél feladásának helye, mely magyarországi település, illetve a kapcsolattartásra megadott telefonszám is egy 

Németországban élő magyar férfié volt. 
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használja, de a hiba nem utal román anyanyelvre. Az Örömet okoz neked hibáim mondat 

igeragozási hibát tartalmazott, igeragozás pedig a románban is van, tehát ez a hiba sem a 

román nyelvre vezethető vissza. Az utolsó üzenet helyesírási hibákat tartalmazott, nyelvtani 

hibát, illetve egy szóhibát. Csak udvariasból ajánlatam a pastrami, hogy közzel legyen neked! 

– fogalmazott az üzenetküldő. Az udvarias és az udvariasság szó felcserélése az egyik hiba. 

A két szó román nyelvben is szoros kapcsolatban van egymással. A tévesztés oka 

valószínűleg a hangalaki hasonlóság, nem az idegen nyelv hatása.  A másik hiba, hogy a 

pastrami szó a mondat tárgya, de a tárgyrag lemaradt róla. A ’pastrama’ román szó füstölt 

húst jelent. Az üggyel foglalkozó vizsgáló véleményem szerint félreértette az üzenetet. Úgy 

értelmezte, hogy a fogalmazó füstölt húst ajánl a címzettnek, a szövegkörnyezet alá is 

támaszthatná ezt az elgondolást, mivel főzésről volt szó az előzményekben. A hogy közel 

legyen neked tagmondat jelentése így meglehetősen bizonytalan lenne. A feladó a címzettnek 

füstölt húst ajánl, hogy legyen a közelében. Idegen anyanyelvű fogalmazó esetében, ha kisebb 

nyelvi kompetenciával rendelkezik, magyarázhatnánk úgy, hogy olyasmit jelent pl., hogy 

mindig legyen ha kell, legyen a keze ügyében, de mint láthattuk, ennél magasabb szintjén van 

a nyelvismeretnek. Úgy gondolom, hogy itt nem füstölt húsról, hanem egy budapesti 

étteremről van szó, amit találkozási helyül javasol a fogalmazó. Udvariasan azért ezt a helyet 

ajánlja, mert ez a címzett lakhelyéhez vagy tartózkodási helyéhez közel esik. Véleményem 

szerint nem román szó szerepel a szövegben. A két mássalhangzóhiba nem árul el semmit a 

fogalmazó anyanyelvéről. Az első mondat valószínűsíti a román anyanyelv gyanúját, a többi 

mondat ezt nem támasztja alá, csupán azt, hogy a fogalmazó nem magyar anyanyelvű. 

Hosszabb összefüggő szöveg vagy több rövid üzenet vizsgálata hozhatott volna talán 

eredményt.  

Abban tehát, hogy egy hibát kompetenciahibának vagy performanciahibának tekintünk-e, 

döntő szerepe van annak, hogy a nyelvhasználó, aki a hibás nyelvi formát produkálta, a 

nyelvismeret milyen szintjén áll, anyanyelvi beszélő-e, vagy idegen nyelvként tanulta a 

magyart. A kriminalisztikai nyelvészet szövegei jellemzően névtelen vagy álnéven írt 

fogalmazások, ezért csak bizonyos nyelvi jelek, a szövegben megjelenő tények alapján 

következtethetünk a szövegalkotó nyelvismeretére, anyanyelvére. A szövegekről 

általánosságban elmondható, hogy szoktak hibákat tartalmazni, de mivel a szövegek maguk 

rövidek, a megjelenő hibák száma és minősége nem mindig tartalmaz olyan információkat, 

ami a vizsgálatot előremozdítaná. A sok hiba ugyan az írásbeli kompetencia hiányának jele, 

de ebből még nem következtethetünk teljes bizonyossággal arra, hogy a fogalmazó nyelvi 

kompetenciája gyenge. Lehetséges, hogy írásbeli szövegek létrehozása során nehézségei 
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vannak, de szóbeli szövegek esetében nem áll fenn ez a probléma. Az alacsony 

íráskompetencia jele lehet a fogalmazó alacsony iskolai végzettségének, illetve jelezeti azt is, 

hogy a fogalmazó az írásbeli szövegek létrehozásában csekély gyakorlattal rendelkezik, tehát 

munkakörének, mindennapjainak az írás nem része (FOBBE 2011: 160). Tovább nehezíti a 

hibák értékelését, hogy fejlett íráskompetenciával, középfokú végzettséggel rendelkező 

anyanyelvi beszélőknél is előfordul alacsony helyesírási készség. Ezekben az esetekben 

viszont a szöveg megszerkesztettsége, a szókészleti változatosság, az írásmű igényessége utal 

a fogalmazó végzettségére és szövegalkotásban való jártasságára. Ezeket a tényezőket tehát 

mind együtt kell figyelembe venni.  

Kriminalisztikai szempontból a kompetenciahiba, az error az, amelyik beszédes, amelyik 

közelebb vihet a fogalmazóhoz.  Ezek azok a hibák, amelyeknél a hiba okára is 

következtethetünk, a hiba oka pedig a fogalmazóról hordozhat hasznos információt. Az 

elírások képezik a hibáknak azt a csoportját, amely nem visz előre semmilyen szempontból. 

Ha a fogalmazó egy adott szót következetlenül hol helyesen, hol helytelenül ír le, 

figyelmetlenséget, fáradtságot, dekoncentráltságot feltételezhetünk, illetve maga a stressz, ami 

egy inkriminált szöveg megírásával jár, szintén okozhat ilyen hibákat. Ha a helyesírási 

normákat elsajátítottuk, és ezalatt nemcsak a közoktatás keretei között folyó intézményes 

tanítás értendő, hanem az olvasás során szerzett tapasztalatok is, a szó helyes leírása 

automatikusan megtörténik. Az ingadozás tehát annak a jele, hogy az illető a normát ismeri, 

de a körülmények akadályozzák abban, hogy következetesen alkalmazni tudja.  

Olykor a kompetenciahibák sem visznek közelebb a fogalmazóhoz. Ennek az az oka, hogy 

vannak olyan hibák, melyeket a nagyobb írásgyakorlattal rendelkező személyek is elkövetnek. 

Azok a hibák, amelyeket tömegesen követnek el a nyelvhasználók, nem a fogalmazó 

személyről árulnak el valamit, hanem a helyesírás rendszeréről, melynek vannak olyan 

területei, melyek sok nyelvhasználó számára okoznak nehézséget. Az egyik ilyen az egybe- és 

a különírás.  

Ami alapján egyértelműen meg lehetne különböztetni a performanciahibákat és a 

kompetenciahibákat, az fogalmazó visszacsatolása, a hiba felismerése. Szóbeli szövegeknél a 

beszédpartner észreveszi, ha a beszélő egy-egy hibáját felismeri és javítja. Írásbeli 

szövegeknél azonban erre nincs lehetősége a szöveg olvasójának. Az a tény, hogy a hibát a 

feladó nem javította, nem feltétlen jelenti azt, hogy nem is vette észre, hogy hibázott, és nem 

lett volna képes a hiba javítására. Az inkriminált szövegek esetében valószínűleg ez teljesen 

mellékes a feladó számára. Míg más típusú szövegeknél a nyelvhasználó igényességre 

törekszik, a helyesírás szabályait szem előtt tartja, bűnelkövetői körökben a helyesírásnak, 
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nyelvi igényességnek aligha van presztízse. Az önábrázolás során más személyiségvonásaikat 

akarják kidomborítani, mint a megszokott, hétköznapi beszédhelyzetek szereplői. A hibák 

elkövetése (és ezek javítása is) beszédhelyzetenként és személyenként változik. Kötetlen 

beszédhelyzetben kisebb gondot fordítunk a szöveg megformáltságára, a hibák javítására, 

mint formális beszédhelyzetben. Ezt is figyelembe kell venni egy adott írásmű értékelése 

során. Egyetlen rövid írásmű és a benne előforduló hibák alapján olykor nehéz megmondani, 

hogy a fogalmazó milyen nyelvi kompetenciával rendelkezik. A helyesírási képesség 

feltérképezésére a legjobb azt a hibaleírást alapul venni, amelyet a közoktatásban is 

használnak a fogalmazások, érettségi dolgozatok javítása során. 

A helyesírási hibákat enyhe, súlyos és durva csoportba szokták sorolni. 

 

Enyhe hiba:  

- közhasználatú szavak/összetett szavak különírása, illetve szókapcsolatok egybeírása 

- nem közhasználatú szavak súlyos hibái 

- köznevek kezdőbetűjének tévesztése  

- kezdőbetű tévesztése több elemből álló tulajdonnévből képzett melléknév esetében 

- betűtévesztés vagy felcserélés, betűkihagyás, szótagkihagyás 

Súlyos hiba: 

- tagadószó egybeírása az igével, tagadott szóval, tagadott kifejezéssel  

- magánhangzók időtartamának tévesztése közhasználatú szavakban és toldalékokban  

közhasználatú szavak elválasztása   

- mondatkezdő nagybetű tévesztése 

Durva hiba: 

- mássalhangzók időtartamának hibás jelölése közhasználatú szavakban  

- mássalhangzók kapcsolódásának hibás jelölése  

- kis- és nagy kezdőbetű tévesztése közhasználatú tulajdonnevek  

- igekötős igék hibás egybe-, illetve különírása  

- a ly – j tévesztése közhasználatú szavakban és toldalékokban 

- felszólító módú igealakok hibái 

 

Jó a helyesírási készsége annak a fogalmazónak, aki egy féloldalas írásban nem vét két durva 

vagy négy súlyos helyesírási hibánál többet, közepes a helyesírási készsége annak, aki egy 

ekkora szövegben 4–5 durva hibánál és 8 súlyos hibánál nem vét többet, gyenge pedig a 

helyesírási készsége, ha ezeket a számokat meghaladja. 
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A hibákat másféle kritérium alapján is lehet osztályozni. Ilyen például az, hogy a hiba 

mennyire befolyásolja a megnyilatkozás érthetőségét, illetve hogy a hiba mennyire zavaró. 

FOBBE  ismerteti KIPARSKY osztályozását is, aki a hibákat globális és lokális csoportba 

sorolta. Lokális az a hiba, amely az érthetőséget csak csekély módon befolyásolja. Az a hiba, 

amelyik a megnyilatkozás érthetőségét veszélyezteti, vagy félreértésre adhat okot, globális 

hiba. Hogy érthetőség szempontjából a szöveg mekkora hányadát érinti a hiba, meghatározza 

azt is, hogy a hiba mennyire zavaró. A lokális hibák ezért kevésbé zavaróak, mint a globálisak 

– írja FOBBE BLEXRE hivatkozva, valamint nyelvtani hibák a megnyilatkozások érthetőségét 

kevésbé befolyásolják, mint a lexikai hibák (FOBBE 2011: 163).  

A hiba következő osztályozási szempontja az ismétlődési gyakorisága, azaz frekvenciája. 

Különbséget kell tenni ugyanazon hiba ismételt előfordulása, illetve a különböző hibák 

előfordulási gyakorisága, a hibasűrűség között.  

A hibák osztályozásának más módjai is léteznek. DROMMEL munkáiban az előbb felsoroltak 

kombinációja mellett alapvetően a nyelvi szintek alapján kialakított szempontrendszere 

csoportosítja a hibákat: 

 

- stilisztikai hibák (leginkább a szöveg szintjén) 

- idiomatikus hibák 

- helytelen szóválasztás, a jelentés hibája 

- mondatszerkesztési hibák 

- morfológiai hibák 

- helyesírási hibák 

- központozási hibák 

 

Az idiolektikus hibák mellett megkülönbözteti a csoportspecifikus hibákat, melyen a 

különböző területi és társadalmi nyelvváltozatokban szignifikánsan gyakrabban előforduló 

hibákat érti (vö. DROMMEL 2011: 28). 

6.1 A színlelt hiba 

 

Szövegalkotás során  hibát általában véletlenül ejtünk. Az inkriminált szövegek esetében 

azonban előfordulnak az anyanyelvi beszélők által szándékosan létrehozott hibák. Ez nem azt 

jelenti, hogy a szövegben olyan hiba nem fordul elő, amelynek a fogalmazó ne lenne 

tudatában, tehát hiba a szó valódi értelmében. Viszont különleges helyzet áll elő akkor, 

amikor a fogalmazó szándékosan, tudatosan hibás alakokat rögzít a szövegében. Ez a 
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cselekvés része az álcázásnak: saját személyét el akarja rejteni, az áldozatot pedig hamis 

nyomra akarja vezetni a feladó kilétét illetően. Amikor a feladó egy szöveg útján kapcsolatba 

lép a címzettel, kénytelen a nyelvet eszközként használni. Ezáltal pedig óhatatlanul elárul 

valamit magáról. Ez a legjobb esetben alkalmas a fogalmazó azonosítására, más esetben pedig 

elég arra, hogy állításokat tegyünk személyével kapcsolatban, csoportokba soroljuk. Amikor a 

fogalmazó úgy dönt, hogy hibákat ejt a szövegben, annak oka, (mivel a szöveg az egyetlen 

eszköze, melyet a bűncselekmény végrehajtása során használ,) hogy álcázza magát. Ezt kell 

tehát manipulálnia. Az álcázás az eredeti, egyénre jellemző nyelvhasználat szándékos 

megváltoztatását jelenti. Másrészt a szöveg hibás volta az olvasóban óhatatlanul az idegenség, 

az idegen anyanyelvű fogalmazó benyomását kelti. Aki a nyelvhasználat során sok hibát ejt, 

nem rendelkezik alapos nyelvismerettel, nem tagja a beszélőközösségnek, tehát idegen. Aki 

nyelvi és nem nyelvi viselkedésében, a normák követésében, szokásaiban, külső 

megjelenésében eltér attól a sztereotip képtől, amit egy közösség tagjai magukról 

kialakítanak, az idegen. A fogalmazó azáltal, hogy hibákkal tűzdeli tele a szöveget, azt a 

látszatot kelti, hogy nyelvi kompetenciája nem egy anyanyelvi beszélő nyelvi kompetenciája, 

reményei szerint ezzel pedig kizárja magát a gyanúsítotti körből, ugyanakkor a gyanút egy 

másik csoportra tereli. Az inkriminált szövegekben a fogalmazó a nyelvhasználat torzítása 

mellett, azt kiegészítve, erősítve, gyakran direkt módon is utal arra, hogy nem anyanyelvi 

beszélő, hogy idegen. (Ez különösen azokra az országokra igaz, amelyekben évtizedek óta 

nagy számban élnek külföldiek.) A fogalmazók által létrehozott identitás általában „üres”, 

igen kevesen vannak azok, akik egy konkrét országhoz kötnék kigondolt identitásukat, vagy 

nyelvhasználatukat úgy próbálnák megváltoztatni, hogy egy adott L1 nyelv valamilyen 

szinten vélelmezhető legyen a háttérben. Ennek a kitervelt identitásnak egyetlen célja, hogy a 

fogalmazó valódi identitásáról elterelje a figyelmet. Több energiát a fogalmazó nem fektet 

ennek létrehozásába, mint amennyi feltétlenül szükséges. Ha meg is próbálkozik egy identitás 

kidolgozásával, ez kimerül néhány sztereotípiában. A hibákkal általánosságban a nyelvi 

kompetencia hiányát próbálják jelezni, a nyelvtanuló köztes nyelvét. Ez határozza meg, hogy 

milyen hibákat sorakoztat fel a szövegben. Hogy célját elérje, a hibáknak könnyen 

észrevehetőnek kell lennie. Ezt leginkább a hibasűrűséggel és a hibafrekvenciával próbálja 

elérni a fogalmazó. A hibák eloszlása ritkán egyenletes: a szöveg bizonyos szakaszaiban a 

hibás alakok felhalmozódnak, amikor a fogalmazó figyelme csökken, ritkulnak. Egy hibát 

annál súlyosabbnak talál az olvasó, minél inkább zavaró, minél nagyobb mértékben 

veszélyezteti a megértést. Az álcázási szándék egyik jele az, hogy a hibák nem veszélyeztetik 
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a szöveg érthetőségét, mert a tartalmi koherenciát biztosító kulcsszavak, nyelvtani‒logikai 

összefüggések érthetők.  

Mivel a hibák produkálása szellemi erőfeszítéseket igényel, melyek olykor valóban 

megeröltetők, mivel a fogalmazónak a tanulási folyamat során elsajátított, automatizálódott 

formákat kell szisztematikusan és következetesen mellőznie, a fogalmazó könnyen 

realizálható hibákat használ az álcázás során. Ezért a hibákat olyan nyelvi szinteken és 

területeken imitálja, melyek számára könnyen elérhetőek, és ahol a manipulációt különösebb 

nehézségek nélkül kivitelezhetőnek gondolja. Ezek a területek általában a lexémák és a 

helyesírás. Ritka az olyan eset azonban, amikor a fogalmazó sikerrel jár, és konzisztens 

módon imitálja a hibákat. Ami a fogalmazó számára kevésbé tudatos, automatizálódott 

szövegalkotási folyamatokat illeti, ott nem lesz a manipulációnak nyoma. Ezért viszonylag 

ritkák például a mondattani hibák. Tehát a különböző nyelvi szintek között nagy színvonalbeli 

különbség lesz megfigyelhető. 

A valódi és a szándékos hibák megkülönböztetését segíti a hibák konzisztenciájának 

megfigyelése. A hibák konzisztenciája azt jelenti, hogy a hibák következetesen jelennek meg, 

a nyelvelsajátítási folyamat egyes szakaszait, a nyelvvel, írással, szövegalkotással kapcsolatos 

ismereteket tükrözik. A hibák konzisztenciája azt is jelenti, hogy hibás és helyes alakok nem 

jelennek meg egyidejűleg. Erre racionális magyarázatot csak a nyelvtanulás folyamatának 

azok a szakaszai adnak, amikor egy-egy szerkezet alkalmazása nem vált készséggé, és 

következetlenül keverednek a helyes és hibás alakok. A túlnyomóan helyes alakok a 

megfelelő nyelvi kompetencia meglétét igazolják. Harmadrészt a hibák konzisztenciája azt is 

jelenti, hogy a hibák a nyelv különböző szintjein egyforma arányban jelennek meg, a nyelvi 

szintek ugyanis közvetlen módon, kölcsönösen meghatározzák egymást (BUNGARTENRE és 

GRIESHABERRE hivatkozva FOBBE: 2011: 174). Mindezeket szem előtt kell tartania annak a 

fogalmazónak, aki magát egy köztes nyelvvel szándékozik álcázni. Ehhez alapos nyelvészeti 

ismeretekre lenne szüksége, valamint hogy szándékát megvalósítsa, nagyon jó kognitív 

képességekkel, kitartó figyelemmel, pszichológiai ismeretekkel is rendelkeznie kell a 

fogalmazónak. További gyakorlati nehézséget jelent, hogy az anyanyelvi beszélőknek nincs 

tapasztalatuk a szándékos hibaprodukció területén. A zsarolólevél írója tevékenysége során 

most már másodszor tévedt fehér foltra: ahogy gond a zsarolólevél megalkotása, mert ilyen 

típusú szöveg írását sehol sem oktatják, úgy magára marad abban is, hogy nyelvhasználatát 

hogyan torzítsa személye álcázása céljából.  

FOBBE egy területet mégis említ, amikor az anyanyelvi beszélő szándékosan hibákat ejt a 

szövegalkotás során: ez az a beszédhelyzet, mikor egy alacsony nyelvi kompetenciával 
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rendelkező nem anyanyelvi beszélővel kerülünk interakcióba. Az ebben az esetben 

használatos leegyszerűsített nyelvi regisztert foreigner talk-nak vagy xenolektus-nak nevezi. 

Ezt a regisztert olyan végsőkig leegyszerűsített szókészlet és nyelvtan jellemzi, hogy 

szerkezetei hibásnak tekinthetők, noha a kommunikatív kompetencia szempontjából 

megfelelőek és az adott beszédhelyzetben elfogadottak és hasznosak. Amikor egy fogalmazó 

álcázási célzattal szándékosan hibás szöveget hoz létre, ebből a regiszterből is meríthet 

mintákat. A hibákkal teletűzdelt szöveg alkalmazása azonban kontraproduktív is lehet. Nem 

kívánatos eredménye lehet, hogy a címzett nem érti meg az üzenetet. A fogalmazó 

szempontjából különösen fontos, hogy a címzett a követelések teljesítésének minden részletét 

pontosan megértse. Szóbeli kommunikáció esetében a foreigner talk-ból adódó hézagokat 

azonnal korrigálni lehet, rögtön látszik, hogy beszédpartnerünk ért-e minket. A 

hiányosságokat a beszédhelyzet, a para- és nonverbális kifejezőeszközök kiegészítik. Írásbeli 

szövegek esetében azonban nem látjuk a címzett reakcióját, a kétértelműség, pontatlanság 

orvoslására nincs azonnali lehetőség. A lexikai hibák, noha az álcázás szempontjából jól 

használható hibák, mivel könnyen felismerhetők, könnyű őket létrehozni, de félreértésekhez 

vagy értetlenkedéshez vezethetnek. Ezért van az, hogy a szöveg tartalmi összefüggéseit 

biztosító kulcsszavakkal a magát álcázni szándékozó fogalmazó nem manipulál: nem fordul 

elő szóválasztási hiba, és helyesírási hiba is csak ritkán. Ezek a szavak és összefüggések 

mindig érthetők, a zsarolás keretei, a szöveg alapfunkciója világos. A zsarolóleveleknek azon 

részében, mely a fogalmazó önábrázolását és motivációját tartalmazza, szignifikánsan több 

hibát szokott tartalmazni, mint az a rész, melyben a követelések teljesítésének technikai 

módozatát tárgyalja. A zsarolás sikeressége szempontjából elengedhetetlenül szükséges, hogy 

a címzett ezt megértse. Ha ez nem történik meg, a zsarolónak újabb levelet kell írnia, amellyel 

ismételten kockázatot vállal. Ha többször lép kapcsolatba áldozatával, önkéntelenül is többet 

árul el magáról. Minél hosszabb ideig tart a zsarolás folyamata, annál kisebb az esélye annak, 

hogy a zsaroló számára kedvező módon érjen véget. Tehát a zsaroló nem veszélyeztetheti a 

szöveg alapfunkciójának és kötelező toldalékfunkciójának megértését, ezért ezeknél a kiemelt 

jelentőségű részeknél óvatosságból nem, vagy csak kevesebb és kevésbé súlyos hibát vét: 

nyelvtani és helyesírási hibákat (vö. FOBBE: 2011: 172 – 275). 

 

7. Nem hibaszerű feltűnő jegyek 

 

Nemcsak a norma megsértéséből adódnak a szerzőségvizsgálat szempontjából 

elengedhetetlen indikátorok. A fogalmazó által meghozott döntések, választások, a stílus 



 66 

összetevői is jelek, és mindezek a fogalmazó egyéni jellegzetességeivel együtt megjelennek 

nyelvi viselkedésében. Ennek következtében a szövegben információk lehetnek a szöveg 

keletkezési körülményeiről, a fogalmazó világhoz való viszonyáról, arról, milyennek látja és 

milyennek akarja láttatni saját magát, milyen a fogalmazó és a címzett egymáshoz való 

viszonya, valamint a fogalmazó nyelvhez való viszonyulásáról. Indikátorok előfordulása a 

következő területeken valószínűsíthető: 

 

- a szöveg külső megformáltsága, optikai szövegtagolás (a szöveg megszerkesztése, a 

dátum elhelyezése és formátuma, bekezdések megjelenítése stb.) 

- helyesírás (kis- és nagy kezdőbetűk kezelése13, hibák) 

- központozás (pl. felkiáltójelek, kérdőjelek halmozása, ezek kombinációja, emotikonok 

használata, rövidítések használata (csetnyelv)) 

- nyelvtan (a mondatok összetettsége, a mellékmondatok használata) 

- szókészlet (szakszavak, idegen szavak használata, megszólítások és udvariassági 

formulák használata) 

- szóképzés (kreatív szóképzés és különleges jelzők használata) 

- frazémák (megszilárdult kifejezések, szólásmondások használata, ezek helyessége, 

helyénvalósága, illetve keverése) 

- szövegszerkezet (folyamatos szöveg vagy szakadozott, töredezett, esetleg felsorolás, 

koherencia, logikai összefüggések, redundancia) 

                                                                                                        (DERN, 2011:69 – 70) 

 

Minden nyelvhasználó más személyiség, más tapasztalatokkal, más nyelvhasználati 

szokásokkal. A gyakorlatban néhány soros írása alapján nem minden fogalmazó áll előttünk 

személyiségként, de olykor meglepő sajátosságokra is bukkanhatunk a szövegekben. Annak 

érdekében, hogy minden  a szövegben található másodlagos információ felhasználásra 

kerüljön, az áttekinthetőség, a kezelhetőség céljából, érdemes a nyelvi adatokat és a belőlük 

levezetett következtetéseket listázni. Ezzel elkerülhető, hogy ami a szövegben benne van, ne 

vesszen el, illetve ne gondoljuk bele azt, ami nem jelenik meg a szövegben.  

 

                                                 
13 Feltűnő és erős a tendencia figyelhető meg az SMS-ek szövegében és a csetelés során: sok felhasználó mellőzi 

a nagy kezdőbetűket. Ennek oka, hogy technikailag egyszerűbb, ha nem kell nagy betűre váltani, ezzel idő is 

megtakarítható.  
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8. A tartalom 

 

Az inkriminált szövegek tartalmi vizsgálata azért fontos, mert benne olyan elemek 

jelenhetnek meg, melyek közelebb vihetnek a fogalmazó személyéhez. A bűnjelszövegekkel 

kapcsolatos egyik leggyakoribb kérdés, hogy a benne foglaltak, amit a fogalmazó állít, és 

ahogyan önmagát ábrázolja, milyen mértékben felel meg a valóságnak.  

Az önábrázolás, az álcázás, a nyelvhasználat szándékos torzításának zökkenőiről már 

többször tettem említést. Ezek a szöveg szerkezetének, a stílusnak, a hibáknak a vizsgálata 

során válnak felismerhetővé és értékelhetővé. A hibák típusa, gyakorisága, a nyelvi szintek 

közötti színvonalbeli különbségből adódó ellentmondások, illetve az, hogy a fogalmazó nem 

tudta szerepét következetesen végigjátszani, nyilvánvalóvá tették, hogy a fogalmazó más, 

mint amilyennek mutatni akarja magát írásában. Még azáltal is elárul magáról valamit, hogy 

milyen nyelvhasználati torzítási stratégiát választ, és ezt milyen minőségben képes 

megvalósítani. A tartalmi összetevőknek is ebben áll a jelentősége. Mindemellett a 

tanúvallomás és a kihallgatásról készült rendőrségi jegyzőkönyv is éppúgy bizonyíték 

(személyi bizonyíték), mint a tárgyi bizonyítékok. A személyi bizonyítékok és a tárgyi 

bizonyítékok a teljes büntetőeljárás során egymást kiegészítik, erősíthetik vagy gyengíthetik 

egymás bizonyító erejét.  Éppen ezért nagyon fontos lenne megmondani egy 

megnyilatkozásról, hogy mekkora az igazságtartalma. Az erre vonatkozó interdiszciplináris 

vizsgálatok kiindulópontja az, hogy az a személy, aki igaz állítást tesz, megnyilatkozását 

nyelvileg úgy alkotja meg, hogy az hihetőség kritériumainak megfeleljen. Ebből autologikus 

módon következik, hogy a hihető megnyilatkozás nagyobb valószínűséggel igaz. 

Mindazonáltal a leghihetőbb tanúvallomás is lehet hamis, és nemcsak abban az esetben, ha a 

személy szándékosan hamis tényeket állít, hanem azáltal is, hogy az illető egyszerűen téved. 

Azokat a torzító tényezőket, amelyek a tanúvallomást befolyásolhatják, a tanúvallomás 

értékelésénél figyelembe kell venni. Ezek lehetnek szándékoltak (a tanú tudatosan hamis 

tényeket állít), vagy nem szándékoltak. Ezek lehetnek érzékelési, észlelési hibák, 

emlékezethibák, az észlelt jelenségek értékelésének a hibája, az esemény helytelen, 

félreérthető nyelvi megfogalmazása. A tanút önkéntelenül is befolyásolhatja az, amit az 

eseményről másoktól hallott, a sajtóban, tömegtájékoztatási eszközökben megjelenteket sokan 

automatikusan igaznak gondolják (KIRÁLY 2003: 353).   Egy személy szavahihetőségét 

különböző tényezők befolyásolják: egy olyan személy megnyilatkozásai, akiről tudvalevő, 

hogy már többször hamis állításokat tett, kevéssé számít szavahihetőnek.  
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A személyi bizonyíték erejét tehát meghatározza egyrészt, hogy a személy hazudik-e vagy 

nem, illetve az az elméleti kérdés, hogy milyen a szavahihető személy, azaz mi különbözteti 

meg a hihető állítást a nem hihetőtől. Erre a pszichológia és a pragmatika áltál felajánlott 

segítséggel próbálom meg a későbbiekben felvázolnia választ.  

Ehhez először azt kell meghatározni, hogy mi a hazugság. A hazugságnak sokféle 

meghatározása létezik a filozófia, etika és a különböző vallások szempontjából. A hétköznapi 

életben a hazugságon valótlanság állítását értjük, amelyhez a legtöbb esetben kapcsolódik a 

mások megtévesztésének, félrevezetésének a szándéka is. A hazugság nem jogi fogalom, de 

járhat jogi következménnyel. A szándékos megtévesztés, a félrevezetés, a hamis tanúzás, a 

csalás és a hamisítás mind olyan bűncselekmény, melyben az elkövető tudatosan olyat mond 

vagy tesz, melyek a valóság tényeivel nincsenek összhangban.  

A hazugság nyelvi formákhoz kötve jelenik meg a nyelvhasználat során. A nyelv eszközeivel 

képesek vagyunk a valóság ábrázolására, és képesek vagyunk egy elképzelt világ ábrázolására 

is, ahogy képesek vagyunk egy meghamisított valóság ábrázolására is. A hazugság tehát 

nemcsak filozófiai megközelítésben érdekes, hanem fontos kommunikáció sikeressége, a 

pragmatika és a beszédaktusok felől megközelítve is. Elég, ha GRIECE maximáira gondolunk: 

a minőség maximája azt mondja, hogy a beszélő őszinte legyen, ne mondjon olyat, amiről úgy 

gondolja, hogy hamis vagy helytelen. De a hazugság bizonyos értelemben GRIECE 

együttműködési alapelvét is sérti, ha elfogadjuk, hogy a kooperáció  teljes egészében 

vonatkozik a nyelvi viselkedésre, valamint a viselkedés minden (nem nyelvi) összetevőjére is. 

Ahhoz, hogy egy állítást hazugságnak tekintsünk, MÜLLER szerint a következő feltételek 

valamelyikének kell teljesülnie: a kijelentés valótlansága, a beszélő őszintétlensége, a beszélő 

megtévesztési szándéka, valamint a közvetett következményt, a hazugsággal elérni kívánt célt 

is figyelembe kell venni. Az első feltételt figyelembe véve a nyelvhasználónak a szándéka a 

hazudás kell hogy legyen, különben tévedhet is. A második kritérium a beszélőnek a világról 

való tudása, és a világról tett állításai közötti különbséget takarja14.  A harmadik kritérium a 

másodikkal szorosan összefügg, hiszen ha valaki valamilyen hamis állítást tesz, azzal már a 

megtévesztést is megvalósítja valamilyen mértékben. A negyedik kritérium a tervezett célt, 

következményt vizsgálja: a nyelvhasználó milyen szándékkal hazudott. A hazugságnak 

számtalan fajtája van: hazudunk szükségből, azért, hogy ezzel valakinek kárt okozzunk, azért, 

hogy valakit megvicceljünk, azért, hogy elkerüljünk egy konfliktust, hogy elkerüljünk 

                                                 
14 A hamis tanúzás ezt a feltételt meríti ki: ha a kijelentés a tényekből következően  bizonyíthatóan valótlan, és a 

tanú valótlanságot is akar állítani, kimeríti ezt a tényállást. (Ha csak azt hitte, hogy hamis dolgot állít, de kiderül, 

hogy ez mégis fedi a valóságot, akkor nem hazudott.) 
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valamilyen hátrányt vagy büntetést, vagy mások ítélkezését, hogy elismerést, figyelmet, 

szeretetet kapjunk stb. (vö. MÜLLER 2007: 28 – 29, 39). 

Pszichológiai megközelítésben a hazugság egy problémamegoldási koncepció. 

Végrehajtásához meglehetősen sokféle tudásra van szükség: először egy megtervezett célja 

kell hogy legyen az alanynak, és terve kell hogy legyen arra nézvést is, hogy ezt hogyan fogja 

elérni. Absztrakt gondolkodásra, diagnosztikus képességekre van szüksége ahhoz, hogy a 

jelen állapotot egy jövőbeli, elérendő állapottal össze tudja vetni. Instrumentális tudásra ahhoz 

van szüksége, hogy eldöntse, milyen befolyásolási taktikát válasszon, és ehhez milyen 

eszközöket használjon fel egy adott szituációban. Mindemellett folyamatosan figyelnie kell 

beszédpartnere reakcióit, és észrevételeit gyorsan be kell építenie a hazugság megalkotásának 

folyamatába. Tehát szerteágazó tudásra, gyorsaságra, rugalmasságra mindenképpen szüksége 

van az alanynak. Célja elérése érdekében pedig beszédpartnere bizalmába kell férkőznie. 

Legkönnyebben úgy tehet szert befolyásra, ha szavahihető személyként ábrázolja magát. 

Ehhez a nyelv elhagyhatatlan eszköz, melynek nonverbális, paraverbális és verbális elemeit is 

használnia kell. A bizalom kiépítésében az előbbi kettő fontosabb a verbálisnál: ha ezekkel 

ügyesen bánik, a verbálisan közölt tartalmat a beszédpartner számottevő kétkedés nélkül el 

fogja fogadni igaznak. Azt gondolja ugyanis, hogy az együttműködési elv érvényben van. 

Figyelmünket a verbális úton közvetített tartalom köti le leginkább. Ha az elmondottak és a 

nonverbális jelek között nincs ellentmondás, azaz a címzett nem ismeri fel a hazugság jeleit a 

beszélőn, akkor abból indul ki, hogy a beszélő igazat mond. A hazugság szimptómái azonban 

a beszélő számára is ismertek, ezeket megpróbálja elfedni, vagy ellentétes stratégiával 

meggyőzni hallgatóját szavahihetősége felől. A hallgatót a nonverbális és paraverbális 

eszközök kontrollált használata meggyőzi afelől, hogy beszédpartnere igazat mond, de oda 

kell figyelnie a nyelvi szintre is, arra, hogy mit és hogyan fogalmaz meg, mert a hihetőségnek 

a nyelv szintjén is vannak kritériumai. A részletgazdagság és személyes hangnem olyan 

sztereotípiák, melyet a beszélő és a hallgató is ismer, és különösebb nehézség nélkül meg 

tudja valósítani megnyilatkozásaiban. Ritkán fordul elő, hogy egy szöveg csak hazugságot 

tartalmaz. A hamis információ csak kisebb hányadát teszi ki a szövegnek, és ezek a részletek 

közé vannak elrejtve. Ha a szöveg nem elég meggyőző, nő annak az esélye, hogy a 

címzettben kételyek merülnek fel. Ennek veszélye nő a hamis információk arányával, és 

azzal, hogy a feladónak milyen hosszú ideig kell hazudnia. Ahogy láttuk, a hazudás 

szellemileg megeröltető tevékenység, az alanynak meg kell osztania figyelmét, 

gondolkodásának rendkívül szerteágazónak kell lennie: ez az intenzív kognitív igénybevétel 

nem tartható fenn sokáig úgy, hogy verbális, paraverbális és nonverbális viselkedését 
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megfelelően kontroll alatt tartsa. Ez jobban igénybe veszi a beszélőt, mint ha igazat mondana. 

Ez azonban nem minden esetben igaz. Olykor a valóság közlése is komoly kognitív 

igénybevételt jelent. Azok az esetek ezek, amikor a valóságot olyan formában kell 

prezentálnunk, hogy az a másik fél számára is elfogadható legyen. Erről a jelenségről még 

fogok említést tenni a későbbiekben, a homlokzatok fenyegetésével kapcsolatban (face-

threatening acts, FTA). MCCORNACKra hivatkozva FOBBE arra a megállapításra jut, hogy nem 

teljes egészében kitalált történeteket mondunk, amikor hazudunk, és általában nem is a teljes 

igazságot mondjuk el. Ezek a „becsomagolt igazságok és hazugságok” (packaged lies and 

truths) egyaránt kognitív erőfeszítéseket (cognitive load) igényelnek (FOBBE 2011:188 – 189).  

MCCORNACK a hazugságot pragmatikai szemszögből is vizsgálta. A beszédtett-elmélet 

alapján hozta létre információmanipulációs elméletét (Information Manipulation Theory). 

GRICE társalgási maximáinak a megsértését a hazugság különböző formáinak tekinti, és annak 

alapján írja le, hogy a mennyiség, a minőség, a relevancia vagy a mód maximája sérül-e. 

FOBBE az elmélet erényének azt tartja, hogy az olyan homályos fogalmakat, mint a 

félrevezetés, az elkerülő magatartás és maga a hazugság, egy elméleti kereten belül leírható. 

MCCORNACK elméletében a hazugság olyan tudás, amit nem osztunk meg a 

beszédpartnerünkkel, pedig az fontos lenne számára. Ennek különböző megvalósulási formái 

vannak, mint ahogy a hazugságnak is számtalan árnyalata létezik a füllentéstől, a kitalált 

történeteken keresztül az kissé megváltoztatott valóságig. A leplezési stratégiák közös vonása, 

hogy megsértenek egy vagy több társalgási maximát és az együttműködési alapelv is sérül. 

Attól függően, hogy melyik maxima sérül, másként érzékeljük és értékeljük a hazugságot. 

Hétköznapi értelemben vett hazugságnak csak a minőség elvének sérülését tekintjük, a többit 

a valóság megszépítésének, kitérő magatartásnak stb. tartjuk. Ennek oka a társas 

együttélésben rejlik. A különböző kutatások máshogyan határozzák meg napi hazugságaink 

számát, a legkisebb szám három, a legnagyobb kétszáz15. Ezeket a hazugságokat nem is 

érzékeljük, illetve lelkiismeret-furdalásunk sincs miattuk. A már többször említett 

homlokzatépítést és homlokzatvédelmet szolgálják, vagy abból adódnak, hogy 

beszélgetőpartnerünk kedvében akarunk járni, tehát a szociális kompetencia jelei. Ezért ha 

érzékeljük is hogy az állítás nem teljesen felel meg a valóságnak, mégsem tartjuk morálisan 

kifogásolhatónak, ha olyan célt szolgál, melynek elérését alapvetően helyesnek tartjuk (FOBBE 

2011: 190 – 192). 

A hazugságot különböző jelenségek kísérik. Ezeknek a jeleknek egy része jelen van a 

köztudatban, és többnyire meg is állják a helyüket, de újabb kutatások azt látszanak 

                                                 
15 JUDY HELEN WRIGHT amerikai kommunikációs szakember kutatása 
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alátámasztani, hogy a félrepillantás pl. nemcsak a hazugság jele lehet, gyakran az 

emlékezetükben kutató, gondolkodó beszélők is ezt teszik. Átlagosan az esetek felében 

érzékelik az emberek, ha hazudnak nekik. Ez a szám azt mutatja, hogy nincsenek olyan 

nonverbális és paraverbális jelek, melyek teljes mértékben megbízhatóak lennének, amelyek 

csak a hazugságokat kísérik, de ezek állandó velejárói lennének (vö. VRIJ 2001: 240). 

Mindazonáltal a szakértők egyetértenek abban, hogy a hazugságot nyelvi és nem nyelvi jelek 

kísérik. Mérhető különbségek jelentkeznek a testbeszéd és hanghordozás területén, ha egy 

személy igazat mond, illetve hazudik. A jelek lehetnek fiziológiai természetűek, ezek a testi 

reakciók. A nonverbális jelek a gesztusok, a mimika, a testtartás és a tekintet körébe 

tartoznak. Paraverbális a beszédmód és a hangfekvés, verbális pedig a szóválasztás. 

A hazudás fiziológiai kísérőjelensége a szívverés gyorsulása, a vérnyomás emelkedése, a 

légzés gyorsulása, a pupillák beszűkülése, illetve a bőr ellenállásának a megváltozása16. A 

nonverbális jelek szemmel is látható változások, melyek a beszédet kísérik. Pszichológiai 

vizsgálatok arra mutattak rá, hogy a hazudást olyan arcjáték kíséri, mint a félelmet, az 

izgalmat és a szégyent. A hazudás során ugyanis az alany félelmet érez, attól tart, hogy 

lelepleződik, izgalmat érez, mert nem tudja, hogy a megtévesztés sikeres lesz-e, és szégyent is 

érez, mert a hazudást morálisan el szokták ítélni. A hazudás jeleit, ahogy erről már szó volt,  

az alany megpróbálja tudatosan elnyomni,de előbb-utóbb kicsúszik a teljes kontroll a kezéből, 

és ekkor ún. rések (leaking) keletkeznek, melyek a figyelmes beszédpartner számára 

felismerhetők, vagy a tartalom és a testbeszéd nem lesz összhangban egymással. A 

nonverbális jelek között a hazudás indikátoraként tartják számon az a nyak, arc, az orr, a száj 

megérintését, a fejvakarást, a körömrágást, és még jó néhány hasonlót sorolhatnánk. A karok 

jellemzően kevesebbet mozognak, az ujjak annál többet, a gesztusok időbeli késéssel követik 

az elmondottakat. Ezeket a paraverbális jelek kiegészítik. Hazudás során megváltozik a 

hangfekvés, a beszédtempó pedig gyorsul, növekszik viszont a gondolkodási idő egy kérdés 

megválaszolása előtt.  

                                                 
16 Ezek azok a paraméterek, melyeket a poligráfos vizsgálat mér. A vizsgálati alanynak semleges kérdéseket, és 

olyan kérdéseket is feltesznek, amelyek a bűncselekmény szempontjából fontosak. A teszt a válaszokat kísérő 

fiziológiai reakciókat méri. Ezek a testi reakciók nem irányíthatók, amiért mégsem bizonyíték, hogy ezek a testi 

reakciók nem csak hazugság során változnak meg mérhető módon, hanem tulajdonképpen bármilyen erős 

érzelmi feszültség hatására. Ennek eredményeként a poligráfos vizsgálat sokszor hoz hamis pozitív eredményt. 

Ezek a reakciók csak akkor jelentkeznek, ha a hazugság szándékos. Tehát ha az alany úgy gondolja, hogy igazat 

mond, nem jelentkeznek fiziológiai reakciók, ahogy egy szociopata esetében sem. A poligráfos vizsgálat 

eredményét az alany is képes befolyásolni, ha például fejszámolási gyakorlatokat végez, vagy ráharap a 

nyelvére. Ennek hatására a teszt szignifikáns különbségek hiányában érvénytelen lesz (vö. pl. DIETZ, SIMONE: 

Der Wert der Lüge. Über das Verhältnis von Sprache und Moral. Rostock, 2001., PORTER, STEPHEN/ JOHN C. 

YUILLE: The Language of Deceit. An Investigation of the Verbal Clues to Deception in the Interrogation 

Context. In: Law and Human Behavior 20/4, 443 – 458). 
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A hazugság jeleinek mind a négy csoportjára igaz, hogy csak akkor van valódi értékük, akkor 

adekvát hazugságindikátorok, ha tudjuk, hogy az adott személy általában hogyan viselkedik, 

milyen gesztusok, mimika kíséri beszédét, amikor igazat mond. Az egyes személyek között 

ugyanis nagy különbség van a paraverbális és a nonverbális eszközök használatában, és 

ezeket különböző mértékben tudják kontrollálni is.  

A verbális elemek csoportjába a beszélő által választott nyelvi elemek tartoznak. Erről a 

későbbiekben még részletesebben lesz szó. A kiválasztott elemek adják ugyanis a 

kriminalisztikai szövegvizsgálat velejét (FOBBE 2011: 192 – 193).  

A hazudás jeleit objektív és szubjektív jelekre szokás felosztani. Amikor egy másik személy 

viselkedését figyeljük, elsősorban a szubjektív jelekre összpontosítunk. Ez is oka lehet annak, 

hogy az esetek felében nem vesszük észre, ha beszédpartnerünk nem mond igazat. A 

szubjektív jelek ugyanis általános, részben a kultúra által meghatározott vélekedések a 

hazudásról, illetve a hazudó személyről. Már nagyon régóta a szubjektív jelek között tartják 

számon a már említett félrepillantást, a félénk, óvatos, bátortalan magatartást, akadozó 

beszédmódot, a szófukarságot, és a határozatlan válaszokat. De ugyanezek a jelenségek 

kísérhetik az előbb említett cognitiv load-ot is. Ezeknek a jeleknek az elfedése céljából a 

beszélő ellentétes stratégiákat is alkalmazhat: pl. sokat mosolyogva irreleváns részletekről 

mesél, nyílt és segítőkész személy benyomását sugározza, nem kerüli, hanem keresi, és a 

szokásosnál is hosszabb ideig tartja a szemkontaktust, tudván, hogy ez bizalmat építő 

mozzanat, stb. Tehát tudatosan kerüli a hazugság közismert szimptómáit.  

Az objektív jelek azok, amelyek bizonyíthatóan szignifikánsan gyakrabban fordulnak elő 

hazudás során, mint igazmondáskor. Ezek pedig a fiziológiai jelek, az üzenet és a testbeszéd 

ellentmondásosságából adódó rések és a beszédmód megváltozása. Általában ide szokták 

sorolni a „pókerarcot” is, amikor a beszélő mimikáját szándékosan redukálja, nehogy 

arckifejezése elárulja. A megnyilatkozások terjedelme azonban nem mutat szignifikáns 

különbséget hazudás és igazmondás esetében. Tehát a beszélőnek a szubjektív 

hazugságjelekre kell odafigyelnie és kontroll alatt tartania, hogy beszédpartnere bizalmába 

férkőzzön, ne vegye észre, hogy hazudik. Arra kell törekednie, hogy olyan jeleket adjon, 

amiből beszédpartnere arra következtethet, hogy együttműködő, megbízható, és a minőség 

maximája érvényes. Gyakori oka, hogy nem vesszük észre a hazugságot, hogy alapvetően azt 

feltételezzük a másik félről, hogy betartja a társalgási maximákat, ezért megnyilatkozásait 

elfogadjuk igaznak, és a hazugság szimptómáira nem fordítunk figyelmet (FOBBE 2011: 194).  
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8.1 A hitelesség 

 

Egy történet hihetőségének, vagy egy személy szavahihetőségének megállapítására elsősorban 

a pszichológia hivatott, amely az élményszerűség jeleit keresi egy beszámolóban. Ezeknek a 

jeleknek a mennyisége határozza meg a beszámoló élményszerűségének fokát. Ha a szöveg 

élményszerű, akkor az alany valószínűleg megélte, tehát valós eseményről van szó, ellenkező 

esetben pedig a fordítottjáról. A megnyilatkozások a nyelvi formához kötődnek, így az 

élményszerűség jelei a tartalom nyelvi prezentációjában találhatók meg, de kísérhetik nem 

nyelvi jelek is.  

Egy szöveg igazságtartalma és a feladó szavahihetősége különösen olyan esetekben válik 

fontos tényezővé, amikor az a múlt eseményeivel kapcsolatos bizonyíték lehet, vagy a jövőre 

nézvést veszélyek elhárítására alkalmas a szövegben lévő információ. Bizonyíték lehet 

minden írásmű, ami egy bűncselekménnyel összefüggésbe hozható: a zsarolólevelek, 

fenyegetések, rágalmazások, zaklatások, azok a levelek, melyekben a terrorszervezetek 

magukra vállalják az elkövetett akcióikat, a beismerő vallomások, tanúvallomások. Jövőbeli 

események megelőzése leggyakrabban a közveszéllyel fenyegetés eseteinek a felderítését 

jelenti, illetve más fenyegetések is ide tartoznak. A szövegek értékelésének jelentősége a 

másfajta tárgyi bizonyítékok számával fordított arányban nő. Vannak olyan esetek is, amikor 

a szöveg az egyetlen bizonyíték. Nemcsak a zsarolólevelek tartoznak ebbe a körbe, hanem a 

kis- és fiatalkorúak sérelmére elkövetett bántalmazás, kényszerítés, és nemi erkölcs elleni 

bűncselekmények is.  Ezekben az esetekben ugyanis gyakran az egyetlen bizonyítékot az 

áldozat tanúvallomása  – azaz egy szöveg – jelenti17. De a tanúvallomások igazságtartalmának 

vizsgálata olyankor is felmerülhet, ha a kis- vagy fiatalkorú személyt egy harmadik fél 

befolyásolt, vagy a nyomozati szakaszban és a bíróság előtt tett vallomásai között nagy az 

eltérés, ezek nincsenek összhangban. 

A tanúk szavahihetőségének kérdése már száz éve is felmerült. BINET és STERN neve 

elsősorban az intelligenciatesztek kapcsán vált ismertté, de ők voltak azok is, akik arra a 

megállapításra jutottak, hogy emlékezőképességünk messze nem hibátlan, számos tényező 

befolyásolja, és a múltban megtörtént események pontos felidézése ritka adomány18. Az 

erőszakos bűncselekményeket átélt személyek különösen nagy gyakorisággal képtelenek 

felidézni az eseményeket. Ennek egyik oka a sokkhatás, másik pedig az a lelki elhárító 

                                                 
17 A másik fontos bizonyíték vizsgálata szintén a pszichológia kompetenciájába tartozik, azon belül is speciális 

terület. Ez a gyermekrajzok értelmezése. A rajzokban ugyanis megjelenhetnek azok a szimbólumok, amelyek 

alátámasztják a bántalmazás gyanúját.  
18 Vizsgálatukban a kísérletben részt vevő személyeknek képeket mutattak, melyhez a hétköznapi életből vett 

szituációk magyarázatát társították szóban. Később a hallottakat és a látottakat kellett felidézniük. A gyenge 

eredményt későbbi kísérletek is alátámasztották.  
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mechanizmus, mely a negatív, fájdalmas emlékeket száműzi a tudatalattinkba. Ugyanakkor 

emlékképek olyan mélyen is be tudnak égni, hogy az áldozatokat évek után is kísértik. Ezek 

olyan töredékek és részletek, melyek az eseményekhez közvetlen módon kapcsolódnak, és 

bármilyen érzékszervi területről származó benyomások lehetnek. Ezek az ún.  flashback-

emlékek, melyek jellemzően logikai és időbeli kontextust nélkülöző, töredékes emlékek (vö. 

HERMANUTZ/LITZCKE 2009, UNDEUTSCH 1967). 

A fiktív és az átélt emlékek megkülönböztetésére használatos a reality monitoring (RM) 

módszer is. Ez nem önálló eljárás, hanem más eljárások kiegészítéseként szolgál. A 

módszernek az az alapja, hogy a valóságban átélt emlékek különböznek az elképzelésektől, 

mert máshogy tárolja őket az emlékezet. Az, amit a valóságban átéltünk, különböző érzékszeri 

benyomások emlékeként raktározódik, tehát vizuális vagy auditív, vagy más érzékelési 

területről származó emlékként jelennek meg előhívásuk során, melyhez kontextuális 

információk és emóciók is kapcsolódnak. Ebből kifolyólag másmilyenek lesznek azok a 

megnyilatkozásaink, melyek valódi élményből fakadnak, mint azok, amelyek fiktív emlék áll 

a hátterében. Tehát a hazugságot az igaz kijelentéstől elméletileg ez alapján is meg lehet 

különböztetni. Azok a fiktív emlékek, melyek nem tapasztalati alapúak, hanem egy elképzelt 

valóságot ábrázolnak, nyelvi realizációjuk során több kognitív művelet végrehajtását igénylik, 

mint egy valódi emlék előhívása (vö. JOHNSON/RAYE 1981). Az elmélet a gyakorlatban 

azonban nem használható, mert a kognitív lépések száma hétköznapi körülmények között 

nem, vagy legfeljebb közvetett módon mérhető19. A hazugságok kimondása hosszabb időt 

vesz igénybe, a háttérben zajló kognitív tevékenységek miatt. Az alanynak ugyanis oda kell 

figyelnie, hogy mit mond, és azt hogyan mondja. Oda kell figyelnie a már említett fiziológiai 

reakciókra, az arcjátékra, a gesztusaira is. Észben kell tartania, hogy mit mondott korábban, 

hogy újabb megnyilatkozásai összhangban legyenek ezekkel. Valamint azt is szem előtt kell 

tartania, hogy jelen megnyilatkozásaihoz a jövőben milyen kijelentéseket tud csatolni, 

mégpedig olyan módon, hogy ne lepleződjék le, és szövegei alkalmasak legyenek annak a 

célnak az elérésére, amit hazugságával elérni szándékozik.  

UNDEUTSCH más irányból közelített a megnyilatkozás igazságtartalmának egzakt 

meghatározásához: összeállította azt a listát, mely a szöveg hihetőségének kritériumait 

tartalmazza. Elmélete szerint vannak olyan jelek, melyek az igaz állításokat kísérik, a hamis 

                                                 
19 MARCIA K. JOHNSON és CAROL L RAYE elméletét a már említett HERMANUTZ és LITZCKE szerzőpáros 

vizsgálatai nem támasztották alá. Johnsonék szigorúan szétválaszották azokat az emlékeket, amelyek külső 

forrásból erednek (external source; érzékszervi folyamatok) azoktól, melyek belső forrásból erednek (internal 

source; érvelés, okfejtés, gondolkodás, képzelet). HERMANUTZék arra jutottak, hogy az emélkek nem tisztán 

külső vagy tisztán belső forrásból származnak, hanem hogy ezek egymáshoz való viszonya változó az emlékek 

előhívása során (v.ö. HERMANUTZ/LITZCKE 2009: 182).  
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állításokban nem, vagy csak csekély mértékben vannak jelen. Más tehát az élményalapú 

kijelentés, mint a kitalált – azaz a hazugság. Kritériumainak egyike volt pl., hogy az 

élményalapú kijelentés több és egyedi részletet tartalmaz, mint a kitalált, hogy egy 

élményalapú beszámolóban váratlan események, incidens, bonyodalom is előfordulhat, míg a 

kitalált történetekre ez nem jellemző. A kis- és fiatalkorúak sérelmére elkövetett nemi erkölcs 

elleni bűncselekmények tették szükségessé, hogy UNDEUTSCH kritériumait átdolgozzák és 

kiterjesszék, az igazságszolgáltatás különböző eljárásainak – ezek között a kriminalisztikai 

szövegnyelvészeti vizsgálat – céljaira alkalmassá tegyék20. Így jött létre az ún. criteria-based 

content analysis (CBCA). A vizsgálat során az alany szabadon tett kijelentéseit, valamint az 

irányított interjú során tett megnyilatkozásait értékelik. A harmadik szakaszban az esethez 

kapcsolódó egyedi részletek kerülnek a vizsgálat középpontjába. A vizsgálat két területre 

fókuszál: a szöveg szerkezetére és a szöveg tartalmára. A tartalom elemzése során fontos, 

hogy a megnyilatkozások mire vonatkoznak, hogy ezeknek milyen a kapcsolódása a szöveg 

központi eseményéhez, hogy maga az esemény, vagy az alany témával kapcsolatos érzelmei, 

érzései és magyarázatai kerülnek-e előtérbe, és hogy a nyelvi megformáltság a tapasztalati 

világot tükrözi-e. 

A CBCA kritériumkatalógusa a következőket tartalmazza: 

 

Általános jellemzők: 

- konzisztencia (az események logikus, hiánytalan egymásutánisága) 

- az események nem időrendi sorrendje 

- részletgazdagság 

 

Sajátos tartalmak: 

- tér, idő és személyek kapcsolódása 

- a résztvevő személyek interakciói 

- komplikációk, megszakadó cselekmények 

 

Különleges tartalmak: 

- az események nem előre kiszámítható alakulása 

- mellékes mozzanatok (az eseményeket nem továbbvivő mellékszálak) 

- az események megértésének hiánya (fenomenológia szintjén történő leírás) 

- közvetettség (az esemény beágyazódása más összefüggésekbe) 

                                                 
20 vö. Undeutsch-Hypothese: http://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/undeutsch-hypothese/15979 
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- pszichológiai folyamatok (érzelmek, testi reakciók stb.) 

 

Motivációval összefüggő tartalmak: 

- spontán javítások, pontosítások 

- hiányosságok az emlékekben 

- önbizonytalanság (a kijelentések, emlékek pontosságában, megbízhatóságában való 

kételkedés) 

- önvád (a történések elfogadása, beleegyezés az eseményekbe) 

- más személyek felmentése (viselkedésük megbocsátása) 

 

A bűncselekményre vonatkozó sajátos tartalmak: 

- sajátos, mások számára nem hozzáférhető részletek 

 

Ezek tehát azok az ismertetőjegyek, melyek ha megjelennek egy szövegben, akkor annak az 

igazságtartalma nagy valószínűséggel magas. GÖDERT szerint a részletgazdagság az a 

kritérium, ami különösen nagy erővel támasztja alá a megnyilatkozás igaz voltát, 

ugyanennyire fontos az események nem szigorú kronológiai sorrendben történő előadása, az 

idő, hely és személyek kapcsolatának pontossága és a mellékszálak felidézhetősége (GÖDERT 

2002:15). Néhány kritérium validitásával kapcsolatban megoszlanak a vélemények. Ilyen 

például a spontán javítások kritériuma, és a pszichológiai folyamatokra vonatkozó kritérium 

is. A tanulmányok ezeket nem minden esetben izgaolták. Noha a kritériumok az igaz 

kijelentések kísérői,  de ha egy szövegben nem jelennek meg, az nem feltétlenül jelenti azt, 

hogy a szöveg hazugságot, fiktív emléket tartalmaz. FOBBE ezért ezeket nem is kritériumnak, 

hanem pusztán a hihetőség jelének tekinti (FOBBE 2011: 197). HERMANUTZ és LITZKE sem a 

kritéruim fogalmát használják, a valóság ismertetőjegye fogalmát alkották meg helyette 

(Realkennzeichen), ami az alany kijelentéseinek élményszerűségére (és ezáltal 

igazságtartalmára) utal. A módszer mindenesetre nem teljesen biztos, noha vizsgálatuk során 

azt állapították meg, hogy a hazugságot tartalmazó szövegek 80%-át a kísérlet résztvevői 

kiszűrték. Ebből arra következtethetünk, hogy nyelvészetben, pszichológiában jártas 

személyek ennél magasabb arányban is képesek lehetnek a hazugságok kiszűrésére írásbeli 

szövegek esetén is.  A szöveg igazságtartalma azonban nem állapítható meg teljes 

bizonyossággal. Nem elegendő a kritériumok megjelenésére hagyatkozni, mivel az igaz és a 

fiktív tartalmak között nem pusztán ennyi a különbség. Mint már eddig is láthattuk, nem 

egyszerű eldönteni azt sem, mi a hazugság. Problémát jelent, hogy az élményszerűség, mely a 
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kijelentés tartalmából, a kijelentést tevő személyiségéből, motivációjából, az eseményekhez 

való viszonyából, és egyéb, nehezen megfogható tényezőből tevődik össze, relatív. A 

korábban felsoroltaknál jobban megközelíteni, egzakt módon mérni, számszerűsíteni nem 

lehet. Az élményszerűség mérése azért is lehetetlen, mert az élményszerűség nem 

általánosítható. Mindig egy adott esetre vonatkozik. A pszichológus feladata, hogy a 

szövegben előforduló kritériumok‒jelek alapján eldöntse, van-e valós élmény a szöveg 

hátterében. A szerző szavahihetőségének mérlegelése ezért problémás, a szöveg 

igazságtartalmának megállapítása pedig azért, mert olyan, pl. nonverbális kísérő jelenségek 

megfigyeléséről is le kell mondani, amelyek a pszichológus számára a nyelvhasználóval 

történő személyes találkozás során támpontot adhatnak. A másik problémát az okozza, hogy 

az eljárás során használt jelek nyelvi természetűek.  A  nyelv tulajdonságai és funkciója 

alapján irreális elvárás lenne az egyes jegyekkel kapcsolatban, hogy az igazságot a 

hazugságtól megkülönböztessék (FOBBE 2011: 198).  

A verbális ismertetőjegyek vizsgálata ezidáig meglehetősen a háttérbe szorult. A kevés számú 

tanulmány a névmáshasználattal, az érzelmi töltetű szavak használatával, elöljárószókkal 

foglalkoznak. Az a feltételezés, hogy a szóválasztás a hazugság indikátora lehet, azon a 

pszichológiai feltevésen nyugszik, hogy a nyelvhasználó hazugságok kimondása során 

pszichésen feszült állapotba kerül, és ez a szóválasztást is befolyásolja. A nonverbális 

hazugságindikátorokkal kapcsolatban már igazolódott, hogy annál intenzívebben 

jelentkeznek, minél erősebb az alanyban a pszichés feszültség. A kriminalisztikai 

szövegnyelvészet és a pszichológia egyetért abban, hogy a nyelvi eszköz kiválasztása elárul 

valamit a nyelv használójáról is. A pszichológia ehhez még hozzáteszi, hogy az adott személy 

pszichikai állapotáról is elárul valamit az, hogy milyen szavakat használ az illető. A 

személyes, őszinte stílus felvonultat olyan ismertetőjegyeket, melyek a személytelen 

megnyilatkozások esetében nem jelennek meg. A kitalált történet elmondása során más nyelvi 

eszközöket használunk, mint az olyan történetek esetében, melyeket átéltünk. Ezek alapján 

megkülönböztethetünk egy őszinte és egy álnok nyelvi viselkedést. A kettő között a 

különbség a tagadásban, a funkciószavakban, az önábrázolás kifejezéseiben van. NEWMANN 

és PENNEBAKER elmélete több problémát felvet, a magyar nyelvvel kapcsolatos 

alkalmazhatóságának vizsgálatára pedig még nem került sor. Az elmélet szintjén problémás 

lehet, hogy a hazugságot tulajdonképpen egy stílussal azonosítja. Az igazság és a hazugság 

verbális ismertetőjegyeinek létezése, illetve ezek egymástól való eltérésének a mértéke vita 

tárgya (vö. NEWMANN/PENNEBAKER 2003, STECK/HERMANUTZ/ LAFRENZ 2010: 14). 
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Az emlékek felidézése bonyolult pszichológiai folyamat, az emlékek ábrázolása pedig nyelvi 

formához kötött. Ez az oka annak, hogy a pszichológusok mellett bizonyos kérdések 

megválaszolásában, mint a szövegek, tanúvallomások, beismerő vallomások igazságtartalma, 

hihetősége, a nyelvészek is kompetensek lehetnek. A két tudomány szoros kapcsolatát mutatja 

az is, hogy egy személy szavahihetőségének megbecslésére, az illető veszélyességének 

meghatározására a pszichológia tud bizonyos határokon belül megfelelni, egy megnyilatkozás 

jelentésének a magyarázata, egy állítás igaz vagy hamis voltának megállapítására, a két 

tudomány együtt nagyobb eséllyel képes, és mindenképpen többet tud mondani, mint külön-

külön. Az igazságtartalom vizsgálata során használt ismérvek a pragmatikában és a narratív 

elméletben is használatosak. A spontán javítások a mód maximájának követését jelzik, a tér és 

idő kérdései a narráció és a pragmatika számára is érdekesek, és mindhárom területre 

kiterjednek a pszichológia vizsgálatai is, hogy csak kettőt említsünk a pszichológia és a 

nyelvtudomány közös tartományai közül.  

A következőkben olyan ismérvekkel foglalkozom, melyek a nyelvész szakértő számára 

relevánsak, de olyan nem hagyományosan nyelvészeti területen van jelentőségük, mint az 

igazságtartalom, hihetőség vagy az emlékek felidézése, illetve a már bemutatott CBCA- 

eljárás. Amit a pszichológia az élményszerűség felől közelít meg, az nyelvészeti 

megközelítésben a szöveg jól formáltsága, bár látni fogjuk, hogy a kettő nem tökéletesen fedi 

egymást, sőt ellentmondás is akad. A tökéletlenségek ellenére ki kell használni, amit a 

tudományok a bűnüldözés és az igazságszolgáltatás számára kínálnak, és azt is, ami a 

tudományok határmezsgyéjén még kiaknázatlan. Pillanatnyilag ugyanis nincs más tudomány, 

ami a szöveg igazságtartalmát, vagy egy személy szavahihetőségét jobban meg tudná 

határozni.  

A pszichológia tehát a valódi élmények nyomát keresi a szövegben, a nyelvészet pedig 

magára a szövegre összpontosít.  A szöveg jól formáltsága elvárás a szöveggel kapcsolatban. 

A nem jól formált szöveg eltérés a prototipikus szövegtől, logikátlanság, következetlenség, 

ellentmondás lehet benne, összefüggéstelennek vagy lezáratlannak érezhetjük. Ez pedig 

felveti azt a kérdést, hogy a nyelvhasználó miért egy ilyen szöveget hozott létre. Tudjuk, hogy 

a pszichés állapot mennyire meghatározó, és a nyelvhasználatra is kihat. Tehát egy ilyen 

szöveg kapcsán feltételezhetjük, hogy a szövegalkotó pszichés feszültség hatására hozta létre 

ilyen formában a szöveget, és ennek a feszültségnek a hátterében akár a hazudás is lehetett. A 

nyelvészeti vizsgálat tehát ezekre a szövegezési sajátságokra fókuszál.  

Ahogy arról már volt szó, a szövegfajtáknak van egyfajta mintájuk, él a tudatunkban egy 

tipikus példányuk, amit a szövegekkel kapcsolatos tapasztalataink megszerzése során 
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elvonatkoztattunk, amikor a gyakorlati életben ezekhez a szövegfajtákhoz tartozó konkrét 

szövegekkel valamilyen formában kapcsolatba kerültünk. Ezek leírhatók és csoportosíthatók 

formai és tartalmi jegyek alapján, illetve pragmatikai szempontból, a megnyilatkozás és a 

beszédhelyzet viszonya szempontjából. Különböző elképzeléseink vannak azzal kapcsolatban, 

hogy egy adott témáról hogyan beszéljünk, hogyan írjunk, hogyan számoljunk be egy 

eseményről vagy folyamatról. Tehát fogalmunk van a jól formáltságról, és hogy ezt a 

narrációban hogyan valósítsuk meg (vö. SCHÖNERT 1991:31). A tartalmilag is koherens 

szöveget érezzük jól formáltnak, ahol a szöveg részei megfelelően ellátják funckiójukat, 

mikro- és makroszerkezete kidolgozott, arányos felépítésű. Ha a szöveg nem ilyen, nem 

feltétlen jelenti azt, hogy a benne foglalt tények, állítások hamisak, de az inkonzisztencia 

gyakran a fikcionalitás jele, a valódi élmények hiányából fakad, vagyis a nyelvhasználó 

hazudik. COULTHARD három olyan területet határozott meg, amelyekre a nyelvészeti vizsgálat 

kiterjed: 

 

- a pszicholingvisztika területe: a kogníció, észlelés, megismerés 

- a kommunikációelmélet területe: a kommunikációs partnerek együttműködése 

- a szövegszerkezet területe: az elbeszélés felépítése, megformáltsága 

          (FOBBE 2011:204) 

 

A történeti tényállás és a narráció kapcsolatát azért kell tárgyalni, mert a tanú vagy gyanúsított 

egy történetet mond el, amikor egy eseménnyel kapcsolatos emlékeit felizézi. Ilyen esetekben 

a hétköznapi elbeszélésekre jellemző szerkezetek használata a jellemző. A beszélő azt mondja 

el, amit érzékelt, megtapasztalt. Ez óhatatlanul értelmezése, magyarázata is az eseményeknek. 

FLUDERNIK ezért nevezi a narratívát ’fiktívnek’, hozzátéve, hogy ez nem kigondoltságot 

jelent, hanem a tudat folyamatai által befolyásolt elbeszélést, magyarázatot (FOBBE 2011: 

204). A tanúvallomás, beismerő vallomás az elbeszélés szempontjából két kategóriába 

sorolható. FLUDERNIK szerint az a meghatározó, hogy az alany hogyan érzékelte az előre nem 

látható eseményt. Szemlélhetett egy eseménysort kezdete óta, melynek egy váratlan esemény 

is a része, és mikor ezt érzékeli, erre helyezi a fókuszt. Elbeszélői perspektívája is ezt követi, 

az eseményre, cselekvő személyre fókuszálva. Ha azonban a váratlan esemény (vagy egy  

váratlanul felbukkanó személy) hirtelen válik érzékelhetővé, nem egy már zajló folyamat 

részeként bukkan fel, hanem „betör” az érzékelő szférájába, a perspektívájában az érintett 

tárgyak, más személyek (az elbeszélőt magát is beleértve)  nagyobb hangsúlyt kapnak. 

Ezekkel szemben állnak azok a vallomások, amelyekben nem az én mint tanú nézőpont 
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érvényesül, nem külső események érzékelése az alapjuk, nem a világból érzékszervi úton 

nyert információk bemutatása, hanem saját, belsőleg átélt tapasztalatokról szóló beszámolók, 

előadások. A saját cselekedetekre vagy be nem végzett cselekvési szándékokra való 

visszaemlékezés áll a középpontjában (FLUDERNIK 1996: 75). 

Az elbeszélő által érzékelt váratlan események, és ezek értékekése és magyarázata áll tehát 

ezeknek az inkriminált szövegeknek a középpontjában, szerkezetük pedig az elbeszélések 

megszokott részeit követi, egy értékelő szakasszal kibővülve: 

 

1. bevezetés 

2. bonyodalom 

3. megoldás 

4. értékelés 

5. befejezés 

 

FOBBE EHLICH munkájára hivatkozva állítja, hogy a bonyodalom és a megoldás az, ami 

szigorúan véve a történetben benne foglaltatik. A többi rész a beszélő és a hallgató számára 

fontos, a történet megértését szolgálják, keretbe foglalják a cselekmény elbeszélését. A 

bevezetés a beszélő és a hallgató ismereteit hozza közös szintre, hogy a szöveg lényegét adó 

előre nem látható esemény a hallgató számára befogadható legyen. A befejezés biztosítja a 

beszélőt, hogy az információkat sikeresen átadta a hallgatónak.  

Előfordul, hogy a szöveg felépítése ezt a szerkezetet tükrözi, a hallgató mégsem érzi a 

szöveget jól formáltnak, mert mások az elvárásai, mást tart az elbeszélés szempontjából 

relevánsnak. Lehetséges, hogy a jól formált szöveg mégsem meggyőző, a hallgatóban 

felmerül, hogy a beszélő hazudik. Ennek gyakori oka, hogy a metakommunikáció és az 

elmondottak nincsenek összhangban egymással. A szöveg jól formáltságának megítélésekor 

szem előtt kell tartani, hogy mi az elbeszélés célja. Mivel ez nagyon különböző lehet, a 

narráció is nagyon eltérő az egyes konkrét szövegekben. A szövegek, a tanúvallomások és a 

beismerő vallomások nemcsak a valóság ábrázolásának az eszközei, hanem minden esetben 

önábrázolások is, melyek célja – FLUDERNIK szerint – saját magunk vagy mások 

cselekedeteinek olyan látásmódba történő beágyazása, mely a cselekedeteket legitimálja  

(FLUDERNIK 1996: 75).  A hatóságok számára a „jó” vallomás egy olyan szöveg, melyben a 

jól formáltság kritériumai érvényesülnek, mert ekkor teljes, hézagtalan módon tárulkoznak fel 

a releváns események. OLSSON ennek a célnak a szolgálatában alkotta meg az elbeszélés 

szerkezetének kritériumait: 
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1. idő (a történések egy meghatározott időszakon belül játszódnak le, nincsenek az 

időintervallumban hézagok) 

2. helyszín és személyek (a fontos helyszínek és személyek megjelenésük sorrendjében 

szerepelnek a szövegben) 

3. sorrendiség (az események időrendi bemutatása) 

4. a leírások nem túlzottan részletezők 

5. az elbeszélés ideje (igeidő egységes használata) 

 

OLSSON tehát erénynek tartja az események időrendi sorrendben történő bemutatását, míg azt 

láttuk, hogy a CBCA eljárás során  a hihetőség kritériumai között az szerepelt, hogy az 

események nem szigorú időrendi elrendezésben követik egymást, mint ahogy az is 

előfordulhat, hogy az elbeszélő váltogatja az igeidőket. A CBCA a hétköznapiságot tartja 

szem előtt, hogy a narráció olyan-e, mint amikor átlagos beszédhelyzetekben igaz 

megnyilatkozásokat teszünk. Az ilyen szövegek nem hibátlanok, nem mereven 

megszerkesztettek. OLSSON kritériumai arra vonatkoznak, hogy a vizsgálat során milyen a jó 

vallomás. Ezek már részben átgondolt, megszerkesztett szövegek, amelyek az írásbeli 

szövegek jellegzetességeit hordozzák.  

A szövegek szerkezetüket tekintve három fő részből állnak: bevezetésből, tárgyalásból és 

befejezésből. A bevezetésben a beszélő előzetes információkat közöl, előkészítve ezzel a 

központi cselekményt. Kihallgatások esetében ez az adott személy szerepe a történeti 

tényállásban. A tanú vagy gyanúsított bevezeti a szituációt, elmondja, mi vezette a 

cselekvésre, vagy miként lett az események részese. A tárgyalásban a cselekmény részletezése 

és értékelése, a befejezésben a cselekmény szálának elvarrása történik, gyakran azzal a 

mozzanattal, hogy a rendőrség a helyszínre érkezik, vagy az illetékes hatóság kapcsolatba lép 

a személlyel. Ezek a szerkezeti részek arányosak és kiegyenlítettek. A bevezetés és a 

befejezés rövid, hasonló terjedelmű, és keretet ad a tárgyalásnak, mely hosszabb, 

kidolgozottabb és részletesebb. Amennyiben ezek a szerkezeti részek nem kiegyenlítettek, az 

elbeszélés inkonzisztensnek hat: az inkonzisztencia nemcsak a mondatok szintjén, hanem a 

szövegszerkezet szintjén is megjelenhet (FOBBE 2011: 207).  

Egy szöveg szerkezete nem azonos egy szöveg előadásával. A CBCA-vizsgálat során a 

rendezetlen bemutatás jól megalapozott ismérve az élményalapúságnak, míg a szabályos, 

időrendi sorrendben történő előadás a mesterkéltség, kigondoltság érzetét kelti. A rendezetlen 

előadásmód hátterében két tényező húzódik meg. Az egyik, hogy az emberi memória nem 
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kronologikus elrendezésű. A másik az említett különbség a szóbeli és írásbeli szövegek 

között. A szóbeli megnyilatkozás, melyben az események rendezetlenebbül jelennek meg, 

meg szokta előzni a témával kapcsolatos írásbeli megnyilatkozást. Ez azt jelenti, hogy ritkán 

vagy sohasem fordul elő, hogy egy témával kapcsolatban ne lettek volna már szóbeli 

megnyilatkozásaink, mielőtt leírtuk volna az eseményeket. Ebben az esetben pedig az írásbeli 

megnyilatkozás már reflexió. Ezen kívül a személynek ideje is van, hogy rendezze 

gondolatait, mielőtt írásban formába öntené. Minél inkább jártas a szövegalkotásban, annál 

több mintával rendelkezik, és annál inkább elvárásnak érzi saját magával szemben is, hogy jól 

formált szöveget adjon ki a keze közül. Az események időrendi sorrendje elsősorban tehát 

attól függ, hogy szóbeli vagy írásbeli-e a szöveg. A szöveg időrendi felépítése az írásbeli 

szövegek jól formáltságának a jele.  

Másik különbség, hogy a CBCA során az érzelmek részletezése, a meggondolás a hitelesség 

ismertetőjegye, az elbeszélés ugyanis mindig interpretációja is az eseményeknek. OLSSON 

ezzel szemben úgy vélekedik, hogy ezek mind a fókusz eltolódásának a jelei. A fókusznak 

pedig  az eseményeken kell lennie. Ha ez nem így van, ha nem a cselekmény lefolyása áll a 

középpontban, akkor felmerül annak a gyanúja, hogy a szöveg hazugságot tartalmaz. FOBBE 

ADAMS/JARVIS kutatását is idézi, mi szerint a bevezetésben megjelenő enyhe, pozitív érzelem 

az élményszerűség jele (FOBBE 2011: 208). 

OLSSON mind a szóbeli, mind az írásbeli vallomások esetében leszögezi, hogy az események 

világos, rövid és precíz ábrázolása a tanú vagy gyanúsított együttműködési szándékának a 

jele. Kijelentését banálisnak is tarthatnánk, de arra való tekintettel, hogy a kihallgatás milyen 

hatással van a tanúra, gyanúsítottra, vagyis hogy a stressz hatására valamelyest megváltozik a 

viselkedése, tudatállapota, és hogy a megnyilatkozások mindig az önábrázolás eszközei is, 

illetve egyfajta megfelelési kényszer is nehezedik a vallomástevőre, nem képes mindent 

kontroll alatt tartani. Tehát ha még ilyen körülmények között is a fent felsoroltaknak megfelel 

a vallomása, akkor valóban együttműködőnek tekinthető a vallomástevő személy.  

A következő kritérium pedig a részletgazdagság, mely térre, időre, személyekre vonatkozik, 

ezeket összeköti és strukturálja, és nem merül ki tárgyak és helyzetek leírásában, vagy a 

jelzők használatában. A részletgazdagság az események folyamának részletes bemutatását 

jelenti. 

Amikor a szövegalkotás során az elemkészlet bizonyos elemeit kiválasztjuk és felhasználjuk a 

szövegben, míg más elemeket mellőzünk, olyan nem tudatos folyamatok is végbemennek, 

melyeket nem tudunk befolyásolni. Ahogyan a stíluselemek esetében is, a szóválasztásnak is 

előfeltétele, hogy a nyelv kínáljon választási lehetőséget, és hogy a nyelvhasználó ismerje ezt. 
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Van, amit a nyelvtan előre meghatároz. A névmáshasználat során a szövegben az anaforák és 

kataforák, a deixis, a nyelvtani szabályok meghatározzák, hogy a fogalmazónak melyik 

névmást kell használnia. Más helyzetekben is előfordulnak korlátozások, nem mindig 

választhatja a fogalmazó a lehetséges alternatívák bármelyikét. Befolyásolja a döntést a téma, 

a beszédhelyzet, a beszédpartnerek egymáshoz való viszonya, előzetes ismereteik, stb. Az 

automatizálódott választási folyamatról a nyelvhasználat szándékos torzításával kapcsolatban 

is lesz még szó. Ekkor van különös szerepe a funkciószavaknak, melyekre sokkal kevesebb 

figyelmet fordítunk, mint a lexikai jelentéssel bíró szavakra. FOBBE felhívja a figyelmet arra, 

OLSSON, NEWMANN és PENNEBAKER
21 néhány tanulmánya foglalkozik a szóválasztással, 

elsősorban azzal, hogy vannak-e olyan kifejezések, melyek az igazmondás, illetve a hazugság 

velejárói, illetve a megtévesztés szándékának jelölői. A tanulmányban foglaltak azonban nem 

meggyőzőek, a magyar nyelvvel kapcsolatban pedig teljes mértékben hiányoznak az ilyen 

vizsgálatok. Talán valamivel több negatív töltetű szót mutattak ki az olyan levelekben, 

amelyekben a szerző álcázta magát. Ezek a levelek többnyire zsarolólevelek, fenyegetések, 

tehát a negatív töltetű szavak amúgy is jellemzők rájuk. Mint ahogy ezekre az írásokra az is 

jellemző, hogy a fogalmazó olykor megváltoztatja nyelvhasználatát. Ennek a felismerésnek 

tehát nagy jelentőséget nem tulajdoníthatunk. OLSSON személyes tapasztalata még az, hogy a 

hazug megnyilatkozásokban több a mozgást jelentő ige. NEWMANN magyarázata szerint 

ennek az az oka, hogy a mozgást jelentő igék kevésbé komplexek, kognitívan könnyen 

megragadhatók. Tehát a magyarázat a cognitive load elméleten alapul, a fogalmazó szellemi 

erőforrásait a hazudás igénybe veszi, ezért egyszerű elemeket választ a szókészletből (FOBBE 

2011: 210).  

A hiteles elbeszélés ismertetőjegye a cselekmény – tér – idő kapcsolata, és kapcsolódása a 

személyekkel. Az összefüggéseket a koherencia és a kohézió eszközei biztosítják. A kohézió 

eszközei a névmáshasználat, szinonimahasználat, a névelőhasználat, a személyragozás és 

jelzés, az előre- és visszautalás, a rámutatás stb. A nyelvi eszközök segítségével rá tudunk 

mutatni a valóság elemeire, be tudjuk vonni a beszélgetésbe, és utalni tudunk rájuk. Annak a 

módja, hogy hogyan referál a nyelvhasználó a világ dolgaira, elárul valamit a beszélőről, és a 

beszélő értékítéletéről. A címzett a feladó előzetes közös ismeretei is meghatározzák a 

nyelvhasználatot, illetve fontos a téma-réma viszony. A határozott és a határozatlan névelők 

                                                 
21 vö. NEWMANN, MATTHEW L./JAMES W. PENNEBAKER,: Lying words. In: Personality and Social Psychology 

Bulletin 29, 665 – 675. Egy másik tanulmány a deskriptív igék használatát a hihetőség jelének tartja konkrét 

voltuk miatt. Erről ld.: SEMIN, GÜN R./KLAUS FIEDLER: The cognitiv functions of linguistic catergories in 

describing persons: Social cognition and language. In: Journal of Personality and Social Psyhology 54/4 558 – 

568. 

 



 84 

használata segíti a hallgatót abban, hogy érzékelje, hogy új entitás jelent meg az 

elbeszélésben, vagy visszautalás történik a már említett főnévre. Ha a beszélő határozatlan 

névelőt használ, a hallgató tudja, hogy olyan dologról van szó, amit még nem ismer, amikor 

határozott a névelő, tudja, hogy a korábban bevezetett dologra utal vissza a beszélő. A 

határozatlan névmás használatával a beszélő arra utal, hogy ő maga sem ismeri az entitást, 

amire a névmás vonatkozik. Egy esemény elbeszélésekor a hallgató számára ismeretlen 

személyt is határozatlan módon vezeti be a beszélő. Minél fontosabb ez a személy a történet 

szempontjából, annál több információt közöl róla, megadja a leírását, a nevét, ha a 

későbbiekben még vissza akar térni rá, hogy a beszélgetésben részt vevő felek számára 

azonosítható legyen22. A névmáshasználat is alkalmas arra, hogy háttérinformációkat 

nyerjünk belőle. A mi személyes névmás az illetőt egy másik személyhez vagy csoporthoz 

rendeli: használata akkor várható, ha bármilyen közösség tagjairól vagy (pár)kapcsolatról van 

szó, melynek a vallomástevő is tagja. Ha valaki a mi személyes névmás helyett más 

megfogalmazást használ, melynek része az egyes szám első személyű személyes névmás is, 

melyet egy rokonsági fokot kifejező főnév követ, a személyes névmás kifejezi a szoros 

kapcsolatot, de nem az összetartozást. Ebben az esetben a beszélő birtokos személyjeles 

főnevet használna. A hangsúlyos helyen álló személyes névmás a személy önállóságát, 

függetlenségét mutatja, és hogy hozzárendelt viszonyban jelenik meg a másik fél, de a 

személyiség ebben a viszonyban szuverén marad, a dominancia jele lehet. Vannak olyan 

esetek is, amikor a mi személyes névmás használata annak ellenére furcsán hangzik, 

elgondolkodtató, hogy a beszélőn kívül még egy vagy több személy jelen volt az események 

történtekor. Ez az az eset, amikor a beszélő magáról és az elkövetőről beszél. Ha az elkövető 

ismeretlen személy volt, akkor indokolatlan, hogy a vallomástevő – különösen akkor, ha ő az 

áldozat ‒ olyan személyes névmást használjon, amely összeköti őt a tettessel. Az ilyen 

esetekben pszichológiai okok is indokolják, hogy a tettestől minden tekintetben eltávolodjon 

az alany, hogy kifejezze, hogy az elkövető nem az én szférájához tartozik, beleértve ebbe a 

grammatika eszközeit is. A mi kifejezi azt is, hogy a beszélő az elbeszélésbe a másik személyt 

is bevonja, nem csak a maga nevében beszél, valamilyen kapcsolat van a személyek között. 

                                                 
22 A személynévhasználattal kapcsolatos érdekes pszichológiai tényre hívja fel ADAMS a figyelmet egy eset 

kapcsán. A személynév kerülése, más kifejezésekkel, például rokonsági kapcsolat megnevezésével történő 

helyettesítése arra utal, hogy a beszélő a személyt el akarja távolítani magától, növeli a kognitív disszonanciát. 

ADAMS, SUSAN: Statement analysis. What do suspects words really reveal. In: FBI Law Enforcement Bulletin 

1996, 65/10, 12 – 20. A névhasználat a személyek közötti bizalmasság fokát jelzi, és ha egy vallomásban 

megjelenik egy név, az jellemzően állandó marad, a szövegben a vallomástevő mindig változatlan formában 

hivatkozik rá. A név formájának váltogatása az inkonzisztencia jele (a mód vagy a minőség maximájának 

sérülése), mindenképpen figyelemfelhívó tényező. Vagy a személy iránti érzések ambivalensek, vagy hazugság 

húzódik meg a háttérben, valami a vallomástevő kognitív folyamatait zavarja.  
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Adott esetben ez azt is jelentheti, hogy az áldozat ismeri a tettest, csak ezt vallomásában 

tagadni próbálja.  

Az első szám első személy a beszélőt egy beszédszituációba helyezi, ahol az általa 

elmondottak és személye közvetlen kapcsolatban van egymással. Egy elmélet szerint, mely 

DENNIS és társai nevéhez fűződik, azok a személyek, akik egy fiktív élményről számolnak be, 

tudattalanul eltávolodnak az elbeszélésüktől. Másképp jelenik meg az én a valóban átélt 

történetekben, és másként azokban, amelyeket a beszélő nem élt át, hanem kigondolt. Maga 

az én személyes névmás is ritkábban fordul elő a fiktív történetekben, mint a valóságon 

alapuló elbeszélésekben, gyakoribb a személytelen megfogalmazás. Az ilyenfajta 

eltávolodásnak más oka is lehet azonban. Ha az áldozatot olyan trauma érte, aminek a 

felidézése nagy fájdalommal jár, szintén ez az elhárító mechanizmus működik.  A pszichében 

lejátszódó folyamatok miatt az események felidézése is nehéz, valamint az elbeszélésben 

felismerhető a traumatikus esemény, mely az áldozatot eltávolítja a történtektől, ezért ezek az 

esetek megkülönböztethetők az előbbiektől (vö. KNAPP/HART/DENNIS 1974, ADAMS 1996, 

STECK/HERMANUTZ/LAFRENZ 2010).  

OLSSON további megfigyelései, miszerint a személyes névmás kihagyása vagy használati 

gyakoriságának csökkenése a hazugság lehetséges jele, a magyar nyelvvel kapcsolatban nem 

relevánsak, mivel a magyar nyelvben a kitételük számít különösnek. Ennek azokban a 

nyelvekben lehet fontos figyelemfelhívó szerepe, melyekben a grammatikai jól formáltság 

része az alany szerepét betöltő névmás. Szerepe lehet viszont a birtokviszony birtokos 

személyjellel történő jelölésének, pontosabban a szövegben már szerepeltetett birtokviszony 

birtokos személyjellel történő kifejezésének az elmaradása és a tárgy határozott névelővel 

történő megnevezése pszichológiai szempontból jelentéssel bírhat. Ez ugyanaz az eset, mint a 

fent említett eltávolodás az eseményektől, az elhárítás egyik fajtája (FOBBE 211 – 215).  

Ahogy a hazudással kapcsolatban már szó volt róla, GRICE társalgási maximái alkalmasak a 

hazudás viszonylag pontos leírására, az inkonzekvenciák a maximák megsértéséhez vezetnek. 

A sikeres kommunikáció előfeltétele az együttműködési elv betartása és a társalgási maximák 

követése. Ez azonban a hivatalos eljárások során sem mindig érvényesül. COULTHARD 

tanulmánya a kihallgatások során a mennyiség maximájának megsértésével foglalkozik. A 

kihallgatási jegyzőkönyvek nem közvetlen ábrázolásai az elhangzott megnyilatkozásoknak. 

Az utólagos elemzésekből kiderül, hogy a gyanúsítottak és tanúk megnyilatkozásait a 

vallomást felvevő személyek kérdései befolyásolták. Minden beszédhelyzetben fontos a 

beszélő és a hallgató előismereteit közös szintre hozni. Így a mennyiség maximáját követve, a 

beszélgetés során csak annyi információt kell közölni, amennyi szükséges ahhoz, hogy ezt a 
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közös tudást továbbépítse. A kihallgatási jegyzőkönyv a vallomás jogilag és az ügy 

szempontjából releváns, írásban rögzített formája, mely azt a célt szolgálja, hogy az eljárásban 

érintett személyek, akik az üggyel kapcsolatban különböző szintű előismerettel rendelkeznek, 

azonos előismeretekre tegyenek szert (vö. COULTHARD 1992. 250, LEWINSON 2000: 113).  

A szöveg hihetőségét erősítő és gyengítő nyelvi elemeket és szövegezési sajátságokat tárgyaló 

fejezet zárásaként még a tagadásról kell szólnom. A mondatok többsége állító mondat, tagadó 

mondatot akkor használunk, ha a hallgató ellentétes tartalommal számol. Egy elbeszélésben a 

megtörtént események prezentálása a cél, és nem a nem megtörténteké, ezért a mondatok 

többsége állító mondat, melyek jelöletlenek, míg a kis számban előforduló tagadó mondatok 

jelöltek. Ha egy tényekre épülő szövegben sok a tagadás, akkor a jól formáltság kritériuma 

sérül, inkonzisztencia alakul ki. COULTHARD és JOHNSON ezirányú kutatásai FOBBE 

értelmezésében azt az eredményt hozták, hogy a tagadó mondatok számának növekedése a 

tanúvallomás során kérdező személy kérdéseitől23 is függnek, illetve a túlzott tagadás 

jelezheti, hogy a vallomást tevő ingoványos talajra tévedt.  

Azoknak a tanúvallomásoknak az esetében, ahogy a szöveg egyik felében szemmel láthatólag 

megvan a felek között a közös előismeret, más részében viszont ez hiányzik, vagy a kérdések 

színvonala megváltozik, meg kell vizsgálni azt is a jegyzőkönyvek alapján, hogy ugyanaz a 

személy végezte-e a kihallgatást, vagy csere történt. Ha nem egy személy végezte, és a 

vallomás szövegét is több személy alkotta meg, ez magyarázatot adhat a szövegben előforduló 

törésekre. A gyanúsított bűne nem lesz azáltal kisebb, ha egy rosszul feltett kérdésre hazudik. 

Annak a felismerése viszont fontos, hogy megjelennek- e a szövegben azok a nyelvi jelek, 

melyek a hazudás kísérői, indikátorai lehetnek. Fontos átlátni, hogy a gyanúsított milyen 

elbeszélői stratégiát követ, mit hangsúlyoz, mennyire részletgazdag és élményszerű a 

beszámolója, hogy elbeszélését milyen nonverbális és paraverbális jelek kísérik, és milyen 

pszichológiai sajátságok ismerhetők fel a vallomástétele során (FOBBE 2011: 217). Ide 

tartozik még  a CBCA  kritériumkatalógusának egy csoportja, melyet motivációval 

összefüggő tartalmaknak nevez FOBBE. Ezek az elbeszélés metaszintjére vonatkozó 

indikátorok, melyek két osztályba sorolhatók: az emlékezet hiányosságaira és a beszélő által 

saját maga ellen felhozott kifogásokra. Ennek a kettőnek más és más nyelvi megjelenési 

formái vannak. Az emlékezet hiányosságait, réseit olyan megnyilatkozások jelzik, mint a 

                                                 
23 A kihallgatást vezető személy többféle hibát is elkövethet a kérdések feltétele során. A hibás kérdésre nem 

adható egyenes, megfelelő válasz, ennek hiányában viszont megsértjük a diskurzus szabályait. Végső soron tehát 

egy rosszul feltett kérdésből a válaszadónak (jelen esetben a vallomástevőnek) lesz hátránya. Hiba a túl általános 

és a túl komplex kérdés, a szuggesztív kérdés, mely a választ próbálja sugallni, a túl sokat állító kérdés, mely 

előfeltevést tartalmaz, az agresszív kérdés pedig nehezen védhető álláspont elfogadására kényszeríti a 

válaszadót, túl szűkre szabja a válasz kereteit (MARGITAY 2007:513 – 534).  
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„már nem tudom”, „már nem emlékszem”. Amikor a beszélő kibúvót keres, a saját 

megnyilatkozásait szándékosan gyengíti, mesterkélt, kiagyalt frázisokat (Heckenausdrücke) 

használ, melyek az elhangzottakat relativizálják. A határozatlan névmások, módosítószók, 

bizonytalanságot sugalló kifejezések a kijelentés érvényességét korlátozzák. A kijelentés 

szerepelhet olyan alárendelő összetett mondat mellékmondatában, ahol a főmondatban nem 

faktív ige tölti be az állítmány szerepét. A hiszem, vélem, gondolom, sejtem, gyanítom stb. 

igék szintén relativizálják a mondottakat, gyengítik a kijelentés erejét, kifejezik a beszélő 

bizonytalanságát, mely lehet a beszélő szándéka is, ha az önábrázolás során az a célja, hogy 

azt a látszatot keltse, hogy együttműködési szándéka és igyekezete ellenére sem képes a 

kérdéses esemény pontos felidézésére. Az emlékezet hiányosságainak artikulálása, a memória 

hézagaira történő közvetlen nyelvi utalás vitatott indikátora a hazudásnak. A hitelesség, 

szavahihetőség megítélése során sokáig az igazság jeleként tartották számon. PORTER/YUILLE 

még arról számolt be, hogy a hazudó személyek kimutathatóan ritkábban hivatkoznak az 

emlékezetük hiányosságára, mint azok a vallomástevők, akik igazat mondanak 

(PORTER/YUILLE 1996).  OLSSON mellett számos más szerző, akik a nyelvészet és/vagy a 

pszichológia felől közelítették meg a hazugság problémáját, legalábbis gyanúsnak tartják 

ezeket a dirket utalásokat. Megítélésük szerint ezek kitérő manőverek, mely a beszélőt 

előnyösebb helyzetbe juttathatja. Azonnal időt nyer, mivel gondolkodásra hivatkozik, illetve a 

későbbiekben is hivatkozhat arra, hogy rosszul emlékezett, vagy elkerülheti az egyenes 

válaszadást, visszatarthatja az információt. A motivációval összefüggő tartalmak 

kritériumának validitásával kapcsolatban az igazságügyi pszichológia ezért komoly 

kételyeinek adott hangot az utóbbi időszakban (vö. HERMANUTZ/LITZCKE 2009, 

STECK/HERMANUTZ/ LOFRENZ 2010). 

Az emlékezet működésével és az emlékek előhívásának módjával kapcsolatban számos 

befolyásoló tényező ismert. Az egyik ilyen, hogy mennyire régen történt az esemény, amire 

az alany nem emlékszik, a másik pedig az esemény milyensége, vagyis hogy mi volt az az 

esemény, amit nem képes felidézni. Fontos különbség, hogy ez egy átlagos hétköznapi 

esemény-e, vagy egy rendkívüli esemény. Azokat az átélt események, melyek erős érzelmi 

hatást gyakoroltak az alanyra, hosszabb ideig és pontosabban felidézhetők, mint a fiktív vagy 

emocionálisan közömbös események, a jelentéktelen vagy gyakran ismétlődő események és 

azok a helyzetek, melyeknek a vallomástevő külső szemlélője volt csak. Az idő múlásával 

arányosan egyre kevésbé pontosan képes a tanú az események felidézésére, de ezt 

befolyásolják mentális képességei, életkora és egyéb tényezők is (vö. GREUEL 1998).  
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Az emlékek előhívásának két módját tartom fontosnak megemlíteni, mert ezeknek 

nyelvhasználati megnyilvánulása lehet, így a kriminalisztikai szövegnyelvészet számára 

jelentőséggel bírhat. Amikor memóriánkból emlékeket hívunk elő, korábbi információkat 

rekonstruálunk. Ekkor tényleges (faktív) tudásra, képekre, zajokra, illatokra, szavakra stb. 

emlékezünk, melyeket érzékeltünk. Emellett kognitív módon is kidolgozunk emlékeket. 

Utóbbinak nyelvi megnyilvánulása, amikor a vallomástevő megnyilatkozását nem faktív 

igével vezeti be. Ilyenkor a beszélő más emlékek segítségével, kerülőúton, sémákra 

vonatkozó ismeretei révén rekonstruálja az emlékeit. Ez történik fiktív emlékek 

létrehozásakor is, de ez nem jelenti azt, hogy a kognitív módon kidolgozott emlékek ne 

lehetnének valósak. A nem faktív igével történő bevezetés nem a hazugság jele, hanem a 

pszichológiai eljárásnak, annak a módnak, hogy hogyan férünk hozzá a korábbi tudáshoz. 

Ezen kívül jele még annak, hogy a vallomástevő emlékezőtehetségével kapcsolatban 

szkeptikus. Arról, hogy ennek nyelvi megfogalmazása mit takarhat, már volt szó feljebb: a 

vélemények megoszlanak ezzel kapcsolatban. FOBBE OLSSONra hivatkozva egyértelműnek 

tartja viszont, hogy ha a nem faktív igék nagy számban jelentkeznek a szöveg bizonyos 

részeiben, akkor ez az inkonzisztencia jelének tekinthető, különösen akkor, ha a tanú nem 

külső nézőpontból írja le az eseményeket, a fókusz eltolódik saját maga irányába, 

önelemzésbe kezd. A fókusz eltolódásának hátterében ugyanis valószínűleg egy eltitkolt 

információ áll: a vallomástevő az események sorának elbeszélésében egy olyan meghatározó 

eseményhez érkezett, melyről nem akar beszélni, ehelyett saját magát helyezi elbeszélése 

középpontjába, vagy emlékezete hiányosságaira hívja fel a figyelmet mesterkélt, kigondolt 

frázisokkal. Az események részletezésében itt hézagok fognak feltűnni, vagy a történet 

elbeszélését megszakítja a vallomástevő (FOBBE 2011: 220). Ennek az elbeszélői stratégiának 

többféle lehetséges magyarázata van: az egyik, hogy a beszélő hazudik, de utalhat arra is, 

hogy a személyt befolyásolták, korábban sugalmazott információkat közöl. 

 

9. Nyelv és nyelvhasználat 

 

A szerzőségvizsgálat felhasználja azt a tényt, hogy a nyelvhasználók a nyelvet a maguk 

nyelvhasználói szintjén és céljaiknak megfelelően tudják használni, de a nyelvi rendszerről és 

a nyelv működéséről az átlagos nyelvhasználók keveset tudnak. Nyelvhasználati szokásaik a 

nyelvhasználati önreflexió hiányában nem tudatosulnak bennük. A szókészlet elemeinek és az 

ezeket összekapcsoló grammatikai szabályoknak a használata nem független a nyelven kívüli 

valóságtól, sőt éppen ellenkezőleg: a beszédhelyzet, a szövegalkotás körülményei közvetlenül 
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befolyásolják. Írásbeli szövegek esetében az erősebben ható nyelvi norma és a szövegfajták 

jelentette kötöttségek ellenére is marad a szerzőnek szabad mozgástere, választási lehetősége, 

döntései pedig nem véletlenszerűek. Hátterükben olyan tényezők vannak, melyeknek a 

nyelvhasználó nincs tudatában. Szövegalkotási szokásaira, kommunikációs tapasztalataira és 

életének egyéb körülményeire is következtethetünk belőlük. 

A nyelv olyan kifinomult kommunikációs eszköz, mely véges számú, és elméletileg a 

nyelvközösség minden tagja számára hozzáférhető szókészleti elemből, és a közoktatásban 

részesültek számára legalább alapfokon ismert nyelvtani és nyelvhasználati szabályokból áll, 

mégis minden beszédhelyzetben használható, és végtelenül sokfajta nyelvi megnyilatkozás 

hozható létre. A különböző kontextusoknak, beszédhelyzeteknek megfelelően válogatunk a 

szókészleti elemekből, döntünk valamelyik nyelvtani megoldás mellett. A nyelv nem csak 

cselekedeteinket, tetteinket kísérő jelenség. A nyelvhasználat önmagában vége is cselekvés,  a 

beszédtetteknek pedig a kommunikációban és a kriminalisztikában is különösen fontos a 

szerepe. Amikor a beszélő azáltal cselekszik, hogy létrehoz egy szöveget, megszólal, vagy 

más csatornán eljuttatja üzenetét a címzettnek, vagy a címzettet cselekvésre készteti, a 

körülményektől, a tartalomtól és egyéb tényezőktől függően bűncselekményt is elkövethet. 

Beszédaktus a beismerő vallomás is: megváltoztatja a vizsgálat további menetét, 

következményei vannak a szövegalkotóra és az ügy valamennyi érintettjére.  

A szókészlet minden eleméhez való hozzáférhetőség csak elméleti. A nyelvközösség egésze 

birtokolja teljes egészében a szókészletet, az egyének csak egy részét. Hogy ez a részhalmaz 

mekkora és mit tartalmaz, illetve hogy a nyelvhasználó a szövegalkotás során milyen 

nyelvtani szabályokat használ, nyelven kívüli tényezőkre vezethető vissza, és a 

kriminalisztikai nyelvészet szempontjából rendkívül fontos. A szókészleti elemek 

kiválasztását és szöveggé való összekapcsolásnak módját számos tényező is befolyásolja: 

 

- a kommunikációs csatorna (szóbeli a kommunikáció vagy telefonbeszélgetés, 

hagyományos levél vagy e-mail, SMS vagy cset) 

- a kommunikációs szándék (pl. szociális kapcsolat kialakítása, fenntartása; 

információcsere, felhívás,  vagy fenyegetés, zsarolás stb.) 

- beszédhelyzet (hely és idő, a nyilvánosság foka) 

- a kommunikáció résztvevőinek társadalmi kapcsolata (alá- fölé, vagy mellérendelő 

viszony) 

- a téma (magánjellegű vagy hivatalos ügy stb.) 

- kommunikációs stratégiák (közvetlen, nyílt vagy közvetett, burkolt) 
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                                                                                                               (DERN 2009:32 – 33) 

 

A nyelv változó jelrendszerként követi a nyelven kívüli valóság változásait. Új elemek 

kerülnek a nyelvbe, és tűnnek el a szókészletből. Ennek a ténynek is van jelentősége a 

kriminalisztikai nyelvészet szempontjából, az azonban még fontosabb, hogy beszélő 

élethelyzetének változásai is tükröződnek nyelvhasználata során. A földrajzi környezet, a 

képzés és foglalkozás, de bizonyos esetekben akár a családi állapot vagy a szabadidős 

tevékenységek változása is nyomot hagyhat az egyén nyelvhasználatában. Változhat továbbá 

az életkor előrehaladtával, és befolyásolják a nyelvi változások, nyelvi divat is, valamint a 

nyelvhasználó nyelvi ízlésének változásai. A változás mértéke egyénenként változó, és 

kisebb-nagyobb időrendi eltéréssel követi az egyén életében bekövetkezett változásokat (vö. 

DERN 2009:33).  

A kommunikáció alapegysége a szöveg. A szöveggel a beszélő mindig kifejez valamit, 

esetleg beszédtettet hajt végre. A kommunikáció szempontjából elengedhetetlen, hogy a 

szöveg eljusson a címzetthez. Ennek többféle módja lehetséges. Már a csatorna kiválasztása is 

ad némi támpontot a szerző személyéről, és a szöveg tulajdonságaira is hatással van.   

A feladó célja mindig az, hogy a beszédhelyzetnek megfeleljen és kellő mértékben informatív 

legyen: annyit közöl, amennyit szükségesnek, a megértés szempontjából pedig elegendőnek 

tart. Számos szövegdefiníció létezik. A kriminalisztikai nyelvészet szempontjából a BRINKER 

megközelítése a legmegfelelőbb, aki azt mondja, hogy azért hozunk létre szövegeket, mert 

valamilyen célunk van velük, és a szövegek végső soron nem mások, mint konkrét 

beszédhelyzetekbe ágyazott beszédaktusok és cselekvések (BRINKER 2005:). BEAUGRANDE és 

DRESSLER felsorolja a szöveg ismertetőjegyeit: kohézió, koherencia, intencionalitás, 

akceptabilitás, informativitás, szituacionalitás és intertextualitás.  

Egy-egy szöveg alapján messzemenő következtetéseket nem lehet levonni egy adott személy 

nyelvi viselkedéséről (és ebből kiindulva személyiségének egyéb jellemzőiről), már csak 

abból az okból kifolyólag sem, mert nagy különbségek lehetnek akár ugyanannak a 

nyelvhasználónak a szóbeli és írásbeli szövegei, illetve a különböző szövegfajtákhoz tartozó 

szövegei között is, valamint az egyes szövegfajtákkal kapcsolatos elvárások, prototipikus 

minták és ebből adódó korlátok is csökkentik a fogalmazó személyiségjegyeinek 

megjelenését. Más tehát egy magán- és egy hivatalos levél, és más egy jegyzet és egy 

munkahelyi beszámoló akkor is, ha kétséget kizáróan ugyanattól a személytől származnak az 

írásművek. Egy-egy előfordulás alapján legfeljebb viselkedési tendenciák felismeréséről lehet 

szó egy konkrét szituációban. A szöveg megjelenési formáját számtalan olyan körülmény 
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befolyásolja, amelyek nemhogy az olvasó, de gyakran a fogalmazószerző számára sem 

ismertek (tudattalanok). 

A szóbeli és írásbeli szövegek között az egyik legmeghatározóbb különbség, hogy ha a feladó 

és a címzett személyesen jelen van az adott szituációban, akaratlanul is többletinformációval 

látja el a címzettet. Felismerhetővé válik emocionális állapota, információkat árul el 

személyiségéről az előadásmódjával. Mindez azonban hiányzik az írásbeli szövegeknél. Az 

olvasó nem tudja, hogy a szöveg szerzője hol vacillált, hol javított a szövegen, hol akadt meg. 

Nem ismertek gesztusai, mimikája. Felismerhetőek azonban a szövegalkotás során felhasznált 

nyelvi elemek és grammatikai szabályok, hordozhat információkat a szöveg írásképe, 

tagoltsága, megjelenése még akkor is, ha a szövegalkotást befolyásoló számos tényező 

kideríthetetlen. 

A kriminalisztikai szövegnyelvészetben a szerzőségvizsgálat során a szövegtan nyújtotta 

lehetőségeket és eszközöket más célokra használják, mint a szövegtani vizsgálatok során 

általában. Nem az általános szövegsajátosságok vizsgálata a fő cél még az inkriminált 

szövegek és szövegtípusok esetében sem. Olyan sajátságokat, jellemző jegyeket keres 

kvantitatív és kvalitatív eljárások során, melyek alapján következtetéseket lehet levonni a 

szöveg szerzőjére vonatkozóan. Mindennek alapja az a tény, hogy a nyelvnek változatai 

vannak, és így a nyelvhasználók nyelvi viselkedése is sokféle, változatos. A változatosság, 

amit LÖFFLER az emberre, és a környező világra összességében jellemzőnek tart, az alapja 

annak, hogy nyelvi megnyilatkozások alapján a szerző életkörülményeit meghatározó 

tényezőkre, ezek alapján pedig magára a szerzőre következtessünk. A szabályokhoz, nyelvi 

hagyományokhoz és előzetes elvárásokhoz való igazodás az egyéni nyelvhasználati 

jellemzőket elnyomhatja a szövegalkotás során. A nyelvi változatosság pedig nem jelenti azt, 

hogy minden egyes nyelvhasználónak minden kétséget kizáróan felismerhető, egyedi 

szövegalkotási sajátságai lennének. A nyelvi változatosság és a nyelv egyes változatai 

önmagukban nem vezetnek el a fogalmazószerző személyéhez. Mindazonáltal léteznek olyan 

egyedi nyelvhasználati jellemzők, amelyek akár az egyén azonosítására is alkalmasak. 

DERN a következő nyelvészeti alapállításokra hívja fel a figyelmet: 

A szövegfajták támpontot adnak, mintául szolgálnak az ismétlődő beszédhelyzetekben 

szövegprodukció és beszédtettek végrehajtása során.  Ezáltal a szövegalkotó egyéni 

nyelvhasználati lehetőségeit, kreativitását korlátozza is, nyelvhasználati sajátosságai bizonyos 

fokig visszaszorulnak, elmosódnak.  
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A különböző szövegfajták olykor rendkívül erős konvencionalizáltsága okán a kérdéses 

szerzőségű szövegek a szerző személyétől függetlenül is hasonlóságot mutatnak, míg 

ugyanattól a szerzőtől származó különböző fajtájú szövegek különböznek.  

Annak a képessége, hogy egy nyelvhasználó egy szokványos beszédhelyzetben nyelvileg 

mennyire a helyzetnek megfelelően viselkedik, a szövegalkotásban való jártasságának 

fokmérője. 

A nyelvváltozatok  a nyelv alrendszereit alkotják földrajzi, generációs vagy társadalmi 

szempontból. A nyelvközösség különböző rétegeinek és csoportjainak nyelvváltozatai, 

melyek a beszélő hozzávetőleges besorolását teszik lehetővé nem, kor, iskolázottság és olykor 

foglalkozás vagy egyéb tevékenység tekintetében. 

A stílust a szövegalkotás során a rendelkezésre álló elemekből és eszközökből való válogatás 

hozza létre. Széles a skálája: lehet teljesen egyedi, a szerzőre jellemző, de gyakran nem olyan 

mértékben karakterisztikus, hogy a szövegalkotó személyének megállapítására, azonosítására 

alkalmas lenne (DERN 2009: 32 – 35). 

9.1 A szövegfajták 

 

A különböző szövegfajták kommunikációs felhasználásának oka a nyelvi gazdaságosságban 

keresendő: korábban eredményesen alkalmazott mintákat használunk újra és újra a hasonló 

beszédhelyzetekben. Egy mintát akkor találunk hatékonynak és eredményesnek, ha korábbi 

kommunikációs helyzetekben megértettek minket, megvalósult a cél, amiért a szöveget 

létrehoztuk.  Az ember racionális lényként szívesen használja azt újra, ami korábban már 

bevált,  kevés energiabefektetéssel, a séma alkalmazásával, a kommunikációs folyamat 

leegyszerűsítésével igyekszik a társas élet során felmerülő szituációkat és problémákat 

megoldani (v.ö. SANDIG 1997: 26). 

Ahogy a szövegnek, a szövegfajtáknak is számtalan definíciója létezik. BRINKER pragmatikus, 

kommunikációs szempontú megközelítése szerint hagyományos, szabályos minták, melyeket 

(nyelvi) cselekvések során használunk, és jellegzetes kontextuális, kommunikatív-

funkcionális és strukturális ismertetőjegyek alapján körülhatárolhatók (BRINKER 2005: 144). 

A hatásosság, hatékonyság és megfelelőség területén nyújtott támpontokat is kiemelik más 

szerzők (BEAUGRANDE/DRESSLER 1981: 193). DERN HEINEMANNra is hivatkozva a 

kriminalisztikai szövegnyelvészet szempontjából irreleváns elmélet- és irányzatfüggő 

nyelvészeti vitákat megkerülve azt hangsúlyozza, hogy a nyelv elsajátításának folyamatában 

és a hétköznapi beszédhelyzetek során nyelvi kompetenciánk részévé válik, hogy bizonyos 

szövegfajtákat mint olyanokat felismerünk, egymástól megkülönböztetünk, és különböző 
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színvonalon ugyan, de létre is hozunk, bár ennek eltérő mértékben vagyunk tudatában. Az 

ember rendkívül sokat kommunikáló lény, és számos kommunikációval kapcsolatos 

tapasztalata van, ami legalábbis egy homályos tudást eredményez a hathatós és megfelelő 

kommunikációról, és képessé válik a különböző szövegfajták megkülönböztetésére is. A 

szövegfajták olyan összetett szerkezeti minták, melyekben a szövegszerkesztés általános elvei 

alapján létrejött szöveg jellegzetes formát ölt (v.ö. BRINKER 2002: 45). A szövegek 

kategorizálása amúgy sem mindig egyértelmű, olykor nehéz meghúzni a vonalat a 

szövegfajták között, illetve lehetnek átfedések, egy szöveget több szövegfajtába is 

sorolhatunk (DERN 2009: 36). 

A szövegfajták konvencionális jellege megköti a fogalmazó kezét, bizonyos előzetes 

elvárásoknak, értékeknek meg kell felelnie. A különböző szövegfajták eltérő mértékben adnak 

lehetőséget a szöveg egyéni megformálására. E tekintetben MICHEL három csoportba sorolja a 

szövegeket.  Vannak olyan szövegfajták, ahol az elvárt stílus olyan mértékben normatív, hogy 

a fogalmazó alig térhet el az adott mintától. Ilyen egy esküszöveg. Nagyobb az egyén 

szabadsága a konvencionalizált stílustípus esetén. Ide tartozik többek között az életrajz és a 

pályázat. A legnagyobb a szövegalkotói szabadság az innovatív szövegstílus esetén, például 

magánlevelek írásakor. A szövegfajtákkal kapcsolatos standardizáltság mértékétől függően 

bizonyos szövegek esetében a szerzőségvizsgálat könnyebben, más szövegfajtákkal 

nehezebben végezhető el. Szövegösszehasonlítás esetén tehát első lépésben tisztázni kell, 

hogy milyen szövegfajtába tartoznak a kérdéses szövegek, mert a szövegfajta meghatározza a 

fogalmazó nyelvi viselkedését. Külön kell választani a szövegfajta generálta hagyományos, 

előre feltételezhető jegyeket az egyénre jellemző nyelvi ismertetőjegyektől. Különböző 

szövegfajtába tartozó szövegek összehasonlító elemzésekor pedig azt kell tisztázni, hogy a 

szövegalkotás során milyen keretek között mozgott szabadon a fogalmazó, és hogy a 

különbségek a szövegfajták különbözőségéből adódnak-e, vagy a szövegfajták keretein 

túlmutatva, különböző szerzőkre utalnak-e. Az azonos szövegfajták között a hasonlóságok is 

nagyobbak, ami még nem jelenti azt, hogy a szövegek ugyanattól a szerzőtől származnak. 

BRINKER ezét a vizsgálat megkezdése előtt néhány kérdés tisztázását ajánlja, és a következő 

javaslatokat teszi már említett munkájában: 

Elsőként azt kell megállapítani, hogy a szöveg alkotója milyen médiumot használt. Az egyes 

csatornák esetében ugyanis bizonyos nyelvi kifejezések és formák gyakoribbak másoknál, 

megjelenésükre számítani lehet. Az SMS és a cset például sok beszélt nyelvi jellemzőt mutat, 

egy hivatalos vagy üzleti levéllel összehasonlítva jelentősek a különbségek a fogalmazó 

kilététől függetlenül is. 
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BRINKER megkülönböztet ún. ’cselekvési területeket’ (Handlungsbereiche). Ezek olyan 

társadalmi területek, melyekre sajátságos cselekvési és értékelési normák érvényesek. 

Megkülönbözteti a hétköznapi élet területét, a tudományét, a művészetét, jogét, vallásét stb. A 

kommunikációban részt vevő felek egymáshoz való társadalmi szerepviszonyától függően 

beszélhetünk hivatalos, nyilvános és magánterületekről. A szöveg kifejezésmódja a 

mindenkori szerepviszonyokhoz igazodik, amit figyelembe kell venni az összehasonlító 

elemzés során (BRINKER 2005: 147 – 148). 

Fontos az elején kimondani, hogy mi a szöveg funkciója. Ez is meghatározza bizonyos 

kifejezésmódok és elemek halmazát. Egy zsarolólevél esetében előre feltételezhető, hogy 

felszólító módú igealakok fognak benne szerepelni, a nyomatékosítás kedvéért a fogalmazó 

felkiáltójelek egész sorát használhatja, a gyalázkodó levelekben vulgáris és trágár kifejezések 

nagy számát, a fenyegetőlevelek esetében pedig a feltételes jeletnéstartalmú mellérendelő 

összetett mondatok előfordulását feltételezhetjük. Ezek a szöveg funkciójából adódóan a 

szövegfajta sajátosságai, melyekből nem lehet a fogalmazószerző személyére vonatkozó 

következtetéseket levonni. BRINKER a következő szövegfunkciókat különíti el: 

információközlés (Information) (hír, tudósítás, szakszöveg), apelláció (Appell) (felhívás, 

megbízás), obligáció (Obligation) (szerződés, fogadalom), kapcsolattartás (Kontakt) 

(üdvözlés, részvétnyilvánítás), nyilatkozat (Deklaration) (végrendelet, okirat) (BRINKER 2005: 

101). A magyar nyelvre vonatkozóan a szöveg kommunikációs szempontú csoportosítására az 

alábbi csoportok elkülönítése a szokásos: közlő-ábrázoló szövegek, érzelmet kifejező szövegek, 

felhívó szövegek, kapcsolatfelvevő és kapcsolattartó szövegek, metanyelvi szövegek és poétikai 

szövegek. A két felosztás között részleges átfedés figyelhető meg. Ritka azonban az olyan 

szöveg, ami  egyértelműen és csak egy csoportba sorolható, inkább a legjellegzetesebb 

ismérvek alapján rendelhető egy adott szöveg az egyik vagy másik funkcionális csoporthoz. A 

kreatív fogalmazó a szövegfajtákhoz rendelt hagyományos szövegfunkciótól el is térhet: 

zsarolás vagy fenyegetés megnyilvánulhat egy gyászjelentés vagy horoszkóp formájában is 

(DERN 2009: 38). 

Meghatározó a szöveg témája is. Hogy egy adott témát hogyan fejt ki a fogalmazó, függ attól, 

hogy a téma mennyire kötött szókészleti elemekhez, kifejezőeszközökhöz, van-e variáció, 

lehetőség a választásra. A téma a stílusválasztásra is kihat. A téma által is adottak tehát olyan 

előfeltételek, melyek a fogalmazó nyelvhasználatát korlátozzák, akárcsak a szöveg deskriptív, 

narratív, explikatív vagy argumentatív volta.  
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9.2 A zsarolólevél 

 

A világról való tudásunk és kommunikációs tapasztalataink alapján képesek vagyunk tehát a 

szövegfajták érzékelésére, és célokat, szándékokat feladatokat társítunk hozzájuk. Fontos 

tényező a csoportba soroláskor a kontextus és a funkció is.  A világról való tudásunk része a 

kriminalitás is, és azt is tudjuk, hogy a bűncselekményeket kommunikációs formák kísérik, 

illetve hogy bizonyos bűncselekmények szövegek létrehozásával valósulnak meg. 

A bűncselekményekkel összefüggésbe hozható írásműveknek a rágalmazó-, a fenyegető- és a 

zsarolólevél, és ide tartozik a beismerő vallomás is. Közös jellemzőjük, hogy írásbeli 

szövegek, bűncselekmény elkövetésének eszközei (a beismerőlevéltől eltekintve) vagy kísérő 

elemei, és általában anonimek, vagy álnév szerepel rajtuk. Nincsenek hagyományos mintái és 

előíró szabályok sem vonatkoznak rájuk. Ennek ellenére mindenkinek van valamilyen 

elképzelése az ilyenfajta szövegekről. Ezeknek forrásai a bűnügyi regények és filmek, és 

bűnügyi témájú műsorok. Ez volt az oka annak az egy időben széles körben elterjedt 

sztereotip elképzelésnek, hogy a zsarolólevelek újságokból kivágott különböző típusú és 

méretű betűk összeragasztása útján keletkeznek. A valóság ezzel szemben az, hogy az 

ilyenfajta levelek sosem voltak gyakoriak, napjainkban pedig már alig keletkeznek ilyen 

szövegek kézírással vagy írógéppel.  Az ilyen írások legtöbbször elektronikusak24. Minták és 

szabályok hiányában viszont a fogalmazószerző (aki gyakran első bűnelkövető) mozgástere 

nagy a szöveg megalkotása során. Ez döntések sorozatának meghozatalát kívánja, melynek 

során az egyénre jellemző nyelvhasználati sajátságok nagymértékben érvényesülhetnek.  

A zsarolólevél az a fogalmazvány, amelyben a bűncselekmény elkövetője felveszi a 

kapcsolatot áldozatával. A zsarolóleveleknek is vannak jellemző, állandó tartalmi elemei: 

ilyenek a követelés, a fenyegetés és a követelés teljesítésének módozata és ideje, illetve az 

általában záróformulaként szereplő frázis, mely megtiltja a rendőrség értesítését. Előfordul, 

hogy a szerző a szöveg írása során számára ismertebb szövegfajtákat, levéltípusokat használ 

mintaként, melyek megformálásában nagyobb gyakorlata van. Olykor a zsarolólevelek üzleti 

levelek stílusára emlékeztetnek: eufemisztikus módon üzletkötésként tekint a 

bűncselekményre, és anyagi ellenszolgáltatást kér azért, hogy valami megtörténjen, vagy 

éppen ne történjen meg. DERN 2009-es munkájában egy egész fejezetet szentel annak a 

kérdésnek, hogy a zsarolólevél külön szövegfajtának tekinthető-e. Ha a szövegfajták 

legfontosabb megkülönböztető jegye a funkció, akkor a válasz igen. DERN a hagyományos 

                                                 
24 Ez azt is jelenti, hogy sem a grafológus, sem az írógépek, majd később a nyomtatók vizsgálatára szakosodott 

kriminológus nem tud a tettes közelébe férkőzni. Egy elektronikus levél küldésének a körülményeiről a 

kriminalisztikai informatikus, a szöveg jellegzetességeiről pedig a nyelvész tud nyilatkozni. 
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minta hiányában azt állapítja meg, hogy nincs ’ideális’, normalizált zsarolólevél, csak 

„zsaroló tartalmú üzleti levél” (DERN 2009:151 – 153). 

A gyakorlottság, ahogyan a fogalmazószerző a nyelv elemeit és szabályait felhasználja, 

támpontot ad szövegalkotási tapasztalatairól és iskolázottsági  fokáról. Azáltal, hogy szavakat 

választ és mondattá szerkeszt, a kognitív képességeiről is elárul valamit, pszichológiai 

profiljáról pedig már azáltal megtudunk valamit, hogy zsarol. 

A szövegfajta BRINKER szerint fontos kiindulópontja a kriminalisztikai nyelvészeti 

vizsgálatnak, mivel a szöveg nyelvi megformáltsága hordozza a kommunikációs funkcióját és 

témáját. Ezzel elutasítja a kvantitatív vizsgálati módszert, amely a szövegfajtát figyelmen 

kívül helyezi (BRINKER 1989: 14). A szövegvizsgálat lépéseit a következőkben állapítja meg: 

 

- Kontextuális ismertetőjegyek leírása. Ide tartozik a kommunikáció formája, a 

cselekvés területe, a szituatív és a szociális kontextus. 

-  A szöveg funkciójának megállapítása: fenyegetés, zsarolás rágalmazás, beismerés stb. 

- A szöveg témájának vizsgálata: a fő- és melléktémák, valamint a tematikus minták 

számbavétele, valamint annak megfigyelése, hogy a fogalmazó a témához tárgyilagosan 

vagy értékelő módon viszonyul-e.  

 

Így lényeges ellentmondásokat lehet kiszűrni a szövegfunkció és a fogalmazó valódi 

szándéka, az explicit és implicit tartalmak  között, illetve a fogalmazványban foglaltakat össze 

lehet vetni a nyelven kívüli valósággal (BRINKER 1989: 15). Már olykor ez is elegendő ahhoz, 

hogy felismerjük, mennyire kell komolyan venni a levélben foglaltakat.25 

A norma és a minta kérdését a zsarolólevéllel kapscolatban FOBBE is tárgyalja. A 

hagyományos minta értelmezésének több lehetőségét is felveti. Tekinthetjük a 

kommunikációs folyamatban szerzett gyakorlatnak, ami az ismétlődések során keletkezik, 

nem csak az egyén, hanem a közösségi szintű szövegreprodukció során. Így egy kollektív 

ismeret alakul ki a szövegmintákkal kapcsolatban. Még olyan ritka szövegfajták esetében is 

vannak előzetes elképzeléseink, mint a zsarolólevél, aminek számtalan megvalósulási formája 

lehetséges. Egy zsarolólevelet képesek vagyunk akkor is felismerni, ha korábban soha nem 

olvastunk és írtunk ilyet.  

                                                 
25 Arra a kérdésre, hogy a fogalmazószerző mennyire veszélyes, beváltja-e fenyegetéseit, a nyelvész és a 

pszichológus közösen sem tud egyértelmű választ adni. A nyelvi viselkedésből azonban következtethetünk a 

fogalmazó pszichológiai alkatára: a nyelvi agresszió előjel, mely megelőzi a fizikai cselekvést. A későbbiekben 

lesz még szó arról, hogy melyek azok a paraméterek, amelyek az illető személy veszélyességére utalnak. A 

nyelven kívüli valóság vizsgálata elsősorban annak tisztázását jelenti, hogy a szövegalkotónak van-e lehetősége 

fenyegetései beváltására. Tanácsos minden fenyegetést komolyan venni, ami a racionalitás határain belül van. 
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FOBBE BRINKER több munkájára hivatkozva arra a következtetésre jut, hogy a 

szövegfajtáknak az is egy jellegzetességük, hogy mennyire normalizáltak. A normalizáltság 

mértéke alapján a szövegek elhelyezhetők egy skálán. A skála egyik végpontján az alig 

normalizált, míg a másikon az erősen normalizált szövegek találhatók. A zsarolólevelet 

DERNnel ellentétben önálló szövegfajtának tekintik, ami a kontextus pragmatikai és 

kommunikációs vizsgálata, funkciója és tematikus mintája alapján elhatárolható más 

szövegfajtáktól. A zsarolást beszédtettként tartja számon, melynek csatornája a zsarolólevél 

(FOBBE 2011: 75).  

A zsarolás olyan tett, mellyel a fogalmazó a társadalmi normákat figyelmen kívül helyezi. Ha 

erre képes, akkor a nyelvi normák megszegése sem okoz gondot neki. Elegendő lenne a 

mintákat csak olyan minimális mértékben követnie, hogy az az üzenet érthetőségét ne 

veszélyeztesse. Ennek ellenére úgy tűnik, néhány hagyományt követnek. Ilyen például az 

udvariasság, aminek fontos pszichológiai szerepe van, és amelyről egy külön pontban lesz 

még szó. Attól függően, hogy saját maga számára hogyan határozza meg a zsarolást, választ 

megfelelő nyelvi eszközöket. Van, aki üzletként, mások hitelként, kölcsönként, jóvátételként, 

adományként, prémiumként, jutalomként vagy végkielégítésként beszélnek a zsarolásról. A 

gyakran megfigyelhető stílusingadozás és a hibák (amennyiben nem szándékosságról van szó) 

arra utalnak, hogy ezeknek a normáknak a betartását az adott helyzetben a szövegalkotó nem 

tartja fontosnak, vagy lehetnek a hiányos nyelvi kompetencia jelei is (FOBBE 2011: 72 – 76). 

A zsarolások fenomenológiájához hozzá tartozik, hogy általában nem egy szövegben 

valósulnak meg, hanem egymást követő írásokban, levélsorozatban. Az egyleveles zsarolás 

bűnjelszövegét DERN Einzelschreiben-nek, Solitär-nek nevezi. A zsarolási esetek legfeljebb 

húsz százalékában fordul elő, hogy a zsaroló csak egy levelet ír. A zsarolás empirikus, 

háromfázisos modelljét figyelembe véve beláthatjuk, hogy egy szoliterbe egy teljes zsarolást 

nem lehet összesűríteni. Az első levél (Erstschreiben) a követeléseket és a szankciókat 

tartalmazza, a következő levelek (Folgeschreiben) az átadás módjának részleteit szokták 

taglalni, és olykor a követelést és a szankciókat nyomatékosítják. Ritkán fordul elő, hogy az 

első levelet nem követi több. Ennek oka az lehet, ha az elkövető időközben elállt a 

zsarolástól26, vagy más kommunikációs csatornára váltott (DERN 2009: 155 – 156).  

DERN az inkriminált szövegek alkotását más bűncselekmények elkövetésének 

cselekvéssorával állítja párhuzamba. Az egy típusba tartozó bűncselekmények 

cselekvésmozzanatai hasonlóságot mutatnak, és ez a hasonlóság nem az elkövetők 

azonosságából, hanem a bűncselekményt jellemzően kísérő inherens eseményekből adódik. 

                                                 
26 A pénz átadásának megszervezése olyan feladat elé állítja a zsarolót, amelyet többségük nem tud kivitelezni. 
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Ahol a tettesnek választási lehetősége van, döntést kell hoznia, ott mutatkoznak meg a 

személyiségjegyei27 (DERN 2009: 39). 

A zsarolás nyelvi kivitelezése nem triviális, a fogalmazónak döntéseket kell hoznia, és 

számtalan dologra odafigyelnie. A zsarolólevél alig normalizált voltából adódóan viszonylag 

nagy a mozgástere, így nagyobb eséllyel találunk személyéről árulkodó nyomokat, mint egy 

erősen normalizált szöveg esetében, ahol alig van lehetősége döntést hozni a szövegalkotás 

során. Szét kell választani az egyénre jellemző, és a zsarolólevélre mint szövegfajtára 

jellemző vonásokat. DERN felsorolja a nem az egyénre jellemző vonásokat, amelyekkel 

jószerével minden zsarolólevélben találkozhatunk:  

 

- a csatorna a levél 

- a hagyományos levelezési forma megváltoztatása 

- hétköznapi szövegminták követése 

- grafikai eszközök használata kiemelésre 

- levélsorozat, melynek elemei nagyjából hozzárendelhetők a háromfázisú zsarolási 

modellhez 

- intertextuális koherencia előre- és visszautalások során 

- feltételes jelentéstartalmú mellékmondatok használata 

- felszólító mód használata 

 

Az egyénre jellemző a fakultatív toldalékfunkciók használata a szövegben, a nyelvi kreativitás 

és a hibák előfordulása (DERN 2009:161 – 162).  

9.2.1. A zsarolólevél formai és tartalmi jellemzői 

 

A szövegre jellemző formai sajátságok mindig egy szövegfajta jellemző vonásai is. A 

zsarolólevélnek mint szövegfajtának egyik jellemzője az írott köznyelvi normától való eltérés. 

Hogy ezek mennyire a nyelvi kompetencia hiányából fakadnak, hiba-e, mennyire egyéni 

nyelvhasználati ismertetőjegyei a fogalmazónak, attól függ, hogy van-e a köznyelvi standard 

forma mellett egy nem köznyelvi változat is. Eltérések a nyelv minden szintjén 

elképzelhetőek, vannak továbbá szerkesztési és formai eltérések is. Olykor tapasztalható, 

hogy a szöveg fogalmazója is érzékeli, hogy eltér egy adott normától, és zavarja, hogy 

                                                 
27 Egy gyilkosságban például, ahol az elkövető az áldozatán nemi erőszakot is elkövetett, a bűncselekmény 

mozzanatai a következők: az áldozat megtámadása és leküzdése, megkötözése és félreeső helyre szállítása egy 

célra megfelelő közlekedési eszközzel, nemi erőszak elkövetése, emberölés elkövetése, esetleg a holttest 

elrejtése vagy elszállítása. Az azonos típusú bűncselekmények tipikus forgatókönyve ekvivalens a szövegfajták 

normájával. 
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bizonyos mintákat figyelmen kívül hagy. Előfordul, hogy erre közvetlen módon reflektál is 

egy olyan megnyilatkozással, amelyben elnézést kér, amiért a levelet nem írja alá. 

9.2.2. A nyelvi udvariasság  zsarolólevelekben 

 

Elképzelhető, hogy az udvariasság megjelenésének oka a zsarolólevelekben pusztán az, hogy 

másfajta levelek mintája hat a szövegalkotóra. A nyelvi udvariasság a szóválasztásban és a 

feltételes igemód használatában fedezhető fel. FOBBE udvariasságnak tekinti azt is, ha a 

zsaroló az üzleti- vagy hivatalos  levelek stílusát követi. Ezek tárgyilagos, érzelmektől mentes 

stílusa azt a benyomást kelti az áldozatban, hogy a követelés nem teljesíthetetlen, és a 

levélben foglaltakat komolyan kell venni. Távolságot is teremt az elkövető és az áldozat 

között, mert azt a látszatot kelti, hogy az ügy nem személyes. Ebben az elidegenítő 

távolságban hasonlóságot fedezhetünk fel azokkal az esetekkel kapcsolatban is, mikor egy 

személy a hivatala fedezékébe lép vissza, aminek nevében eljár. Gyakran csak egy 

olvashatatlan szignó jelzi, hogy az ügyfél mégis egy emberrel kommunikál. Az ilyenfajta 

zsarolóleveleknél különösen gyakori, hogy az elkövető egy olyan formulával zárja a levelet, 

melyben leírja, hogy ha  a követelései nem teljesülnek, akkor a következményekért a 

felelősség az áldozatot terheli. Ez is párhuzamba állítható a hivatalos levelek szankciókat 

kilátásba helyező bekezdésével, amennyiben az ügyfél nem működik együtt a hivatallal. 

Amennyiben azonban az áldozat nem, vagy nem megfelelő mértékben vesz részt a 

pszichológiai értelemben vett játszmában, vagyis nem azonosul a jó üzletfél vagy 

törvénytisztelő polgár szerepével, a zsaroló a következő levelekben rendszerint stílust vált: a 

köznyelvi vagy vulgáris stílust erős emocionális töltetű szavak tarkítják. Ez egyfajta 

kontrollvesztés, a zsaroló kizökken a szerepéből. Ez egyértelműen azt mutatja, hogy az 

udvariaskodás csak egy segédeszköz, melytől azt reméli, hogy hozzásegíti célja eléréséhez 

(FOBBE 2011:79 – 80).  FOBBE a zsarolólevelekben a nyelvi udvariasságot úgy magyarázza, 

mint „a levél illokúciós szerkezetének kiaknázására tett kísérlet kifejeződése, melynek során 

egy illegális követelés a legalitás máza alá van rejtve a követelés legitimációja 

céljából”28(FOBBE 2011: 80). 

Noha a zsarolólevelek több mint fele nem tartalmaz megszólítást és 80 százaléka köszönést 

sem29, és elvárásainknak is ellentmond a tény, de a zsarolólevelek túlnyomó részében   

találkozunk valamilyen formában a nyelvi udvariasság megnyilvánulásával. Ennek nem  csak 

                                                 
28 A szerző fordítása. 
29 PLÉH Sándor Anna gyűjtésére hivatkozva az e-mailek jellemzői között is számon tartja a megszólítás, vagy az 

elköszönés és aláírás, vagy ezek együttes elmaradását (PLÉH 2012: 32). A zsarolólevelek manapság nagyrészt 

elektronikus levelek, de a konvencionális formulák elmaradását a nem szokványos helyzet és az elérni kívánt 

hatás befolyásolja. 
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a fent említett levélmintakövetés az oka, hanem az is, hogy az ember társas lény, és ha nem is 

járja át életének minden területét az udvariasság, az valamilyen mértékben minden egyedben 

tudatosul, hogy az interakciók során az udvariasság megkönnyíti a helyzetünket. Úgy tűnik, 

ez a tapasztalat olyan mélyen tudatunkba vésődik, hogy még ilyen agresszív viselkedés során 

sem mondunk le róla teljes mértékben. Ezért van az, hogy a zsaroló tettét átértelmezi, 

üzletként tárja a másik fél elé, és a zsarolás kezdetén lemond a vulgáris kifejezések 

használatáról.30 Az udvariasság végső soron tehát azt szolgálja, hogy védjük a saját magunk 

és beszélőpartnereink homlokzatát a sérüléstől (face-threatening acts, FTA). „Általában a 

személyek igyekeznek megőrizni nemcsak saját énképüket, homlokzatukat, hanem a másikét 

is” (PLÉH 2012: 175). A homlokzat az a tulajdonságrendszer, amit szeretnénk, hogy mások 

gondoljanak rólunk, amilyennek láttatni szeretnénk magunkat, amilyen énkép megvalósítására 

törekszünk, tehát amit mutatunk magunkról. Ezt nevezzük pozitív homlokzatnak. A 

homlokzat tartalmazza azokat a tulajdonságokat is, hogy milyenek nem szeretnénk lenni, és 

azokat a dolgokat, amikről szeretnénk, hogy ne kelljen megtennünk, ezt nevezzük negatív 

homlokzatnak (pl. ne gondolják rólunk, hogy hazugok vagy műveletlenek vagyunk). „Az 

interakció során azonban elkerülhetetlenül fellépnek olyan akciók, melyek fenyegetik a másik 

homlokzatát. Nyilvánvalóan ilyen például a felszólítás, hiszen a másik ember negatív 

homlokzatával interferál, azzal, hogy azt csinál, amit akar; de ilyen a bírálat, a kényes téma 

(pl. részben a pozitív homlokzatot fenyegető akcióval), a számonkérés és sok egyéb. Ha a 

beszélő nem akarja sérteni a másik homlokzatát, akkor valahogyan enyhítenie kell a 

homlokzatot fenyegető akció (HFA) fenyegetésének mértékét, ugyanakkor meg kell próbálnia 

elérni azt is, amit akar […]” (PLÉH 2012: 175 – 176). A kommunikációs partner részéről 

nyújtott pozitív udvariassági gesztusok segítik a személyt abban, hogy fenntartsa a 

homlokzatát. A negatív udvariassági gesztusok (pl. Nem szeretnélek zavarni!, Ne haragudj, 

hogy félbeszakítalak, Ha majd időt tudsz szakítani arra, hogy...) arra irányulnak, hogy a 

személy megőrizze a cselekvési szabadságát. A pozitív homlokzat veszélyeztetése a 

beszédpartner önképét sérti. Ide tartozik többek között az elismerés megtagadása és a kritika. 

A negatív homlokzat veszélyeztetése a beszédpartner önrendelkezési jogát sérti, olyan 

cselekedetek tartoznak ide, amelyek az egyén mozgásterét, döntési szabadságát korlátozzák: 

ilyen a fent említetteken kívül pl. a tolakodás, az erőszakoskodás és a tilalmak. A 

kommunikációban részt vevő felek mind a saját, mind partnerük homlokzatát 

veszélyeztethetik. Ennek megy elébe a nyelvi udvariasság. A kommunikációs felek 

                                                 
30 Kivételt jelentenek azok az esetek, amikor a zsaroló egy másik pszichológiai stratégiát választ, és sokkolni 

akarja áldozatát. 
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kölcsönösen óvják egymás homlokzatát. Ennek tipikus példája, hogy az egyik fél tesz egy 

önkritikus nyilatkozatot, amelyet a másik bagatellizál.  

Mivel a zsarolás erős és tudatos támadás az áldozat önrendelkezési jogába, a nyelvi 

udvariasság akár okafogyottnak is nevezhető. Mégis találkozhatunk olyan 

megfogalmazásokkal, melyek a direktívát és a komisszívát nyelvileg finomított formában, 

kérésként realizálják, vagy amelyekben a zsaroló sajnálatát és együttérzését fejezi ki 

áldozatának (DERN 2003: 138). Ezt egyfajta pszichológiai munka, melynek célja az áldozat és 

a tettes homlokzatának védelme. 

Amikor a fogalmazó úgy dönt, hogy a számára gyakran teljesen ismeretlen áldozatához 

valamilyen szinten udvariasan fordul, azért teszi ezt, mert elsajátította azt az ősi társadalmi 

normát, ami szerint a konfliktusok esélyének minimalizálására kell törekednünk. FOBBE 

BUBLITZ munkáját idézi, aki az udvariasságot explicit racionális, társadalmilag megfelelő 

viselkedésnek tartja, ami a siker esélyét növeli (FOBBE 2011: 82).  

Az udvariasság a szociális kompetencia mércéje is. A tettes udvariasságán keresztül implicit 

módon szavahihetőségére is utalást tesz (FOBBE 2011: 82). A szavahihetőség egy zsarolás 

esetében pedig két dolgot jelent: ha az áldozat nem teljesíti követeléseit, úgy életében negatív 

változások fognak bekövetkezni, míg ha teljesíti azokat, ezek a negatív hatások elmaradnak. 

Hangsúlyozhatja azt is, hogy mint kompetens személy uralja a helyzetet. Ezáltal semlegesíti 

az áldozatnak azt a rossz érzését, mely a helyzet bizonytalanságából adódik (FOBBE 2011: 82). 

Az áldozatnak ugyanis természetes módon eszébe juthat, hogy talán hiába teljesíti a zsaroló 

követeléseit, az nem fogja betartani ígéreteit. A zsaroló azt reméli, hogy az áldozat inkább 

aláveti magát egy udvarias ember akaratának. A holdudvarhatás elve is közrejátszik abban, 

hogy egy udvarias emberről azt is feltételezzük, hogy megbízható és szavahihető. 31 

Minél nagyobb ellenállással lehet számolni az áldozat részéről, vagy minél nagyobb annak az 

esélye, hogy a zsaroló nem éri el a célját, annál nagyobb hangsúlyt fektet a szöveg nyelvi 

megformálására.  Ilyenkor az udvariasságnak nemcsak szociális, hanem ösztönző, meggyőző 

funkciója is van. 

Alapvetően igaznak tűnik az az állítás, hogy az udvariasságra nehéz nem reagálni, azaz ha 

valakihez udvariasan közeledünk, az ő reakciója is udvarias lesz, de a zsarolás nem 

megszokott, hétköznapi esemény. Az áldozatra nagy pszichés nyomás nehezedik, lelki 

alkatától függően a gondolkodása is megváltozik.32Az udvariassági szabályok érvényüket 

                                                 
31 Sokféle bűncselekmény kezdeti lépése az, hogy az elkövető az áldozat bizalmába férkőzik. Az udvariasságnak 

a bizalom kiépítésében kulcsfontosságú szerepe van.  
32 Az emberek egy típusából a frusztráció agressziót vált ki, mások az áldozatszereppel azonosulnak, apatikussá 

válnak. A viktimológia az áldozattá válás folyamata mellett azt is kutatja, hogy milyen típusú emberek válnak 
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vesztik, ha az egyik fél nem tartja be őket. Ilyenkor a másik fél lépéskényszerbe kerül, ami 

általában stratégiaváltáshoz vezet.  A túlzásba vitt udvariaskodás azért válhat 

kontraproduktívvá, mert elnyomja magát a zsarolást. Ekkor az áldozat már nem érzi a zsaroló 

szándékát kellően komolynak, nem feltételez valós potenciált. Az udvariasságot az indirekt 

beszédaktusok jelzik, grammatikailag pedig elsősorban a feltételes mód. A túlzottan indirekt, 

relativizáló kifejezésmód rontja a fenyegetések hatását és a követelések egyértelműségét. Így 

a fogalmazószerző egy dilemmával találja szemben magát, melynek megoldását gyakran egy 

köznyelvi-közvetlen és egy udvarias-távolságtartó stíluskeveredésben találja meg (FOBBE 

2011: 83). 

  

9.2.3. A szövegfunkció 

 

A szövegek legfontosabb ismérve a funkcionalitás, az a tény, hogy minden szöveghez 

szövegfunkció van rendelve. BRINKER a szövegekhez alapfunkciókat határozott meg, ami a 

szöveg fogalmazójának a szándéka. SEARLE beszédaktuselméletének illokúciós típusait a 

szöveg alapfunkcióihoz igazította: kiegészítette egy információs és egy kontaktusfunkcióval. 

A zsarolólvelek apellativ alapfunkciója a meghatározó beszédtettből, a címzett zsarolásából 

vezethető le. (Zsarolás esetében a központi beszédtett két részcselekvést tartalmaz.) 

Megoszlanak a vélemények abban a tekintetben, hogy a zsarolás és a fenyegetés két külön 

kategória- e. A jog, kriminológia és a pszichológia egyetért abban, hogy a fenyegetés 

rendkívül erős pszichés ráhatás. A jogrend a zsarolás fogalmát viszont nem használja. A 

nyelvészek körében arról folyik vita, hogy a zsarolólevél és a fenyegetőlevél két külön 

szövegfajta-e. ARTMANN különbséget tett a két beszédaktus és a két szövegfajta között. KLEIN  

az iniciativitás és reaktivitás felől közelít a két beszédaktushoz: a fenyegetést 

kezdeményezheti a fogalmazó, de lehet részéről egy válasz is, lehet tehát iniciatív vagy 

reaktív, míg zsarolás esetén mindig iniciatív. A reaktív fenyegetés esetében a feladó a 

címzettől visszahúzódó magatartást vár el, míg az iniciatív fenyegetés esetén cselekvést. A 

zsarolás így iniciatív fenyegetésnek tekinthető.  

A szerzők egyetértenek abban, hogy átmenet van a fenyegetés és a zsarolás között.  KLEIN 

gondolatát folytatva egy skálán helyezhetjük el a fenyegetést és a zsarolást. Ha a címzett és a 

feladó között a függőségi viszony és a szankciók negatív következménye növekszik, akkor a 

fenyegetés irányából a zsarolás irányába haladunk. KLEIN szerint különösen súlyos szankciók 

                                                                                                                                                         
nagyobb eséllyel bűncselekmény áldozatává. Bizonyos viselkedésminták elősegítik, hogy valaki erőszakos vagy 

vagyonellenes bűncselekmény áldozatává váljon, míg más viselkedésminták ezek esélyét csökkentik. 
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teszik a fenyegetést zsarolássá33 (KLEIN 1981: 235). Azt azonban nehéz megmondani, hogy 

mi számít különösen súlyos következménynek. A fogalmazók általában erőszakos 

cselekménnyel fenyegetőznek. Az erőszaknak különböző formái léteznek. Hétköznapi 

értelemben a címzett vagy egy harmadik személy elleni közvetlen testi erőszakot, vagy a 

tulajdonát képező javak elleni támadást, kedvezmények megvonását vagy hátrányt okozó 

információk nyilvánosságra hozatalát egyaránt súlyos következménynek érezzük.34 

A zsarokások közös vonása az is, hogy mindig szükség van az áldozat részvételére a 

cselekmény során, nincs azonban döntési helyzetben (KLEIN 1981: 233 – 235). 

KLEIN és BRINKER gondolatait FOBBE foglalja össze, akik APELTAUERT követve abban is 

egyetértenek, hogy a zsarolás beszédaktusa visszavezethető a fenyegetés beszédaktusára.  

Mindkét beszédtett két részaktusból tevődik össze, egy direktívből és egy komisszívből. Ez 

utóbbit BRINKER obligatívnak is nevezi, mert ebben a feladó önmagát kötelezi egy cselekvés 

végrehajtására, ha követelésének nem engedelmeskednek. A zsarolólevelek esetében a fő 

funkció a követelés. Ez egy beszédaktus, amitől elválaszthatatlan a cselekvési szándék 

bejelentése, amit ebben az esetben a komisszív funkció vesz át, melyben ígéret található arra, 

hogy a fogalmazó tesz – vagy nem tesz valamit. A cselekvési szándék bejelentése 

(Handlungsankündigung) levezethető a textuális alapfunkcióból, ugyanakkor kötelező is, mert 

ezáltal valósul meg a zsarolás, ezért ezt BRINKER kötelező toldalékfunciónak (Zusatzfunktion) 

tartja (FOBBE 2011: 88 – 89). 

ARTMANN rámutat azokra a különbségekre is, amelyek a fenyegető- és zsarolólevelek között 

megmutatkoznak: nyelvi-stilisztikai megvalósulásukban, illetve olyan tartalmi összetevőkben, 

mint a követelések és szankciók mutatható ki a különbözőség. A fenyegetőlevelekben több a 

vulgáris kifejezés, a fogalmazó általában tegező formát használ, témája gyakran a címzett 

magánélete, nem fedezhető fel benne udvariasságra törekvés és sokkal kevésbé normakövető, 

mint a zsarolólevél. A fenyegetőlevelek tartalmilag sokkal változatosabbak a 

zsarolóleveleknél. ARTMANN azt is megállapítja, hogy a fenyegetőlevelek címzettjeit minden 

esetben valamifajta támadással fenyegetik meg (ez természetesen nem csak fizikai támadást 

jelent, és nem is csak a címzett ellen irányulhat), de követelések nem mindig jelennek meg a 

levélben, vagy csak következtetés útján lehet őket kitalálni (ARTMANN 1996: 116 – 117, 188). 

A fenyegetőlevelekben az elsődleges beszédaktus egy cselekvés bejelentése, és a cselekvésre 

                                                 
33 A fenyegetés a BTK szerint olyan súlyos hátrány kilátásba helyezése, amely alkalmas arra, hogy a 

megfenyegetettben komoly félelmet keltsen. A konkrét körülmények alapján a megfenyegetett személy 

ismeretében kell vizsgálni, mivel a különböző személyek különböző idegrendszeri és pszichés sajátosságokkal 

rendelkeznek. 
34 A büntetőjogi értelmezés szerint súlyos hátrány minden olyan magatartás megvalósításának a kilátásba 

helyezése, amely egyébként bűncselekményként lenne értékelhető (BUSCH 2009:169).  
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felszólítás csak másodlagos. Az átmenet a fenyegetésből a zsarolásba a következményeken és 

a cselekvésre való felszólításon kívül abban mutatkozik meg, hogy mennyire erősek a 

részcselekvések. Ezek összekapcsolódása máshogyan megy végbe a fenyegetés és a zsarolás 

esetében, illetve a zsarolástól eltérően a fenyegetésben nem feltétlenül szerepel cselekvésre 

felszólítás. 

9.2.4. Témák és szövegminták 

 

A zsarolólevelek tartalmaznak bizonyos témákat, amelyek BRINKER szerint szövegfunkciókat 

hordoznak.  Másként vélekedik MOTSCH, aki úgy fogalmaz, hogy a szövegstruktúra 

cselekvési struktúrát ábrázol. BRINKER viszont a szövegstruktúrát tematikus struktúrának 

tartja.  

A zsarolólevéllel kapcsolatos brinkeri megállapításokat, miszerint az alapfunkción és a 

kötelező toldalékfunkción kívül fakultatív toldalékfunkciók is léteznek, amelyek a címzett 

felszólításából a címzettnek tett bejelentéséből vezethetők le. DERN ezt további funkciókkal 

egészítette ki. Ezek résztéma formájában, tematikus mintaként jelennek meg. A követelt 

összeg átadási módozatának leírása egy fakultatív toldalékfunkció, mivel a cselekvésre 

felszólításból vezethető le. A zsarolás felől megközelítve viszont ez egy kötelező tartalmi 

elem, mert enélkül a zsarolás nem zárható le sikeresen. A következő funkciók vagy résztémák 

viszont minden tekintetben fakultatívak, megjelenésük vagy elmaradásuk nincs hatással a 

zsarolásra: 

 

 -  a felelősség áthárítása 

 -  felszólítás a megfelelő viselkedésre 

 -  magyarázkodás, legitimáció 

 -  ígéret arra, hogy több zsarolás nem következik 

 - annak bizonygatása, hogy a szerző komolyan gondolja a zsarolást 

 - a fenyegetésben ígértek elmaradásának magyarázata 

 - a fogalmazószerző önábrázolása35 

 

BRINKER a zsarolólevelek tematikus felépítésének definiálta az alapformáját és a kibővített 

alapformáját, melyek különböző mértékben tartalmaznak kötelező és fakultatív funkciókat. 

                                                 
35 DERN megállapítja, hogy önábrázolás az egy levélből álló bűnjelszövegekre jellemző. Általában 

összekapcsolódik a magyarázkodás és az egyszeriség ígéretének toldalékfunkciójával. Ebből arra a 

következtetésre jut, hogy az ilyen fogalmazószerzők tisztában vannak tettük súlyának következményével, és 

vállalják felelősségét. Ugyanakkor ez a típus az, amelyik az első próbálkozás után felhagy a zsarolási kísérlettel. 
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Az alapformában a levél a követeléssel kezdődik, ezt követi a cselekvés bejelentése, majd 

ismét a követelés alaposabban kidolgozva. Az alapformána egyik változata, ha a cselekvések 

bejelentése a cselekvésre felszólítás előtt áll. A kibővített alapforma minden toldalékfunkciót 

tartalmaz és tematikusan is kifejt. További különbségek lehetnek aszerint, hogy a fakultatív 

összetevők nyelvileg direkt vagy indirekt módon jelennek-e meg a szövegben, illetve explicit 

módon kifejti-e a fogalmazó a témát vagy implicit marad, és a címzettnek kell 

kikövetkeztetnie. BRINKER kutatása rámutat, hogy a funkciók egymáshoz számtalan módon 

kapcsolódhatnak, különböző toldalékfunkciókból vezethetők le, és hogy a hasonló tematikus 

minták különböző funkciót tölthetnek be egyes esetekben (BRINKER 2000: 40 – 41).  

A komolyság toldalékfunckiójából vezethető le a fogalmazó önábrázolása olyan esetekben, 

mikor pl. halálos betegségét említi, és ezzel jelzi, hogy nincs veszítenivalója.  De a komolyság 

levezethető a cselekvések ismételt bejelentéséből vagy ennek részletes kidolgozásából. De 

hasonlóan szoros a kapcsolódás a cselekvésre felszólítás, az átadási módozatok és a megfelelő 

magatartásra való felszólítás között is. A cselekvés bejelentése általában egy szankciónak az 

ígérete, ami akkor következik be, ha a címzett nem teljesíti a követeléseket, tehát a felelősség 

áthárítása a cselekvésre felszólításból vezethető le. 

A szöveg tematikus sturkturáltsága a szerző egyedi vonásait tartalmazza, következtetéseket 

vonhatunk le személyiségére, illetve tervezési képességeire vonatkozóan (FOBBE 2011: 90 – 

92). 

9.2.5. MOTSCH koncepciója 

 

Amikor egy zsarolólevelet üzleti- vagy hivatalos levél mintájára alkot meg a fogalmazó, 

akkor kihasználja ezek illokúciós szerkezetét, hogy az illegális cselekményt legálisnak 

álcázza. MOTSCH koncepciójának is ez a kiindulópontja. A szöveget nyelvi cselekvéstervek 

eredményének tekinti. Mint minden cselekvés, meghatározott szándékkal és meghatározott 

körülmények között történnek, melyek ideális esetben a címzett együttműködésével a feladó 

áltál kívánt eredményhez vezet. Zsarolólevelek esetében a szándék az akarat: a feladó azt 

akarja, hoyg a címzett meghatározott módon viselkedjen. Ez a mondatokban illokúciókban 

nyilvánul meg. A zsarolólevélben a meghatározó illokúció a cselekvésre felszólítás, amit egy 

másik illokúció kísér, aminek célja a meghatározó illokúció támogatása. Ez a cselekvés 

bejelentése. A feladó próbálkozása csak akkor lehet sikeres, ha a címzett az illokúciós 

cselekvés lényegi körülményeit adottnak találja. Ez azt jelenti, hogy a cselekvésre felszólítást 

jogosnak érzi és elfogadja. Ehhez az kell, hogy a feladó olyan szociális státussal 

rendelkezzen, amiből kifolyólag parancsokat és utasításokat adhat. Amíg ezek a konstitutív 
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körülmények nem adottak, a címzett nem fogja magára nézve kötelezőnek érezni az elvárt 

cselekvés végrehajtását. Hogy ezt elkerülje, a feladó támogató, szubszidiárius illokúciós 

cselekvéseket eszközöl. A zsarolás esetében ez azt jelenti, hogy olyan pozícióba hozza magát, 

amiből parancsokat adhat. Ez számára nem más, mint a cselekvésbejelentés (FOBBE 2011: 98 

– 99). Ha valaki robbantással fenyegetőzik, olyan helyzetbe hozza magát, hogy a címzett 

elfogadja, hogy a feladónak követelései vannak, hogy ne hajtsa végre a robbantást. Elfogadja, 

hogy olyan pozícióban van, hogy utasításokat adhat neki, mert hatalma van egy tett 

végrehajtására. Elfogadja azt is, hogy együtt kell működnie, mert ha nem teszi, őt terheli a 

felelősség.  

A szubszidiárius cselekvéseket az alapján lehet csoportosítani, hogy milyen meghatározó 

cselekvést támogatnak: ez lehet a követelmények megértése, elfogadása vagy a végrehajtása. 

Ezek hiányában a zsarolási kísérlet nagy eséllyel eredménytelen marad. A szubszidiárius 

illokúciós cselekvések a siker feltételei. Magyaráznak, indokolnak, további információt 

közölnek (FOBBE 2011: 100). 

 

10. A zsarolás jelensége 

 

A zsarolás jelenségével is érdemes megismerkedni, mert a szerző, a szöveg és az olvasó 

ebben a kontextusban mozog.  

A zsarolás könnyen, kis befektetéssel végrehajtható bűncselekmény. Nem fizikai 

bűncselekmény, eszköze a nyelv, a tettesnek nem kell „bemocskolnia a kezét”, még csak nem 

is találkozik az áldozatával, „csak” pszichikai erőszakot kell alkalmaznia. A kommunikáció 

nem szemtől szembe folyik, hanem az ismeretlenség homályából, fizikailag is a távolból adja 

utasításait. A nyelvi tapasztalatait felhasználva szöveget alkot, amivel nyomás alá helyezi az 

áldozatát. Ez a szöveg a zsarolólevél. A kilencvenes évek óta a konkrét áldozatok, 

magánszemélyek helyét átvették az absztraktabb áldozatok, a gazdasági társaságok. Ezeknek 

az áldozatoknak a kiválasztása tőkeerejük és ismertségük alapján történik, tehát általában 

nagyvállalatok az érintettek, amelyek közismertek és gyakran szerepelnek a médiában. Az 

elkövetők úgy vélekednek róluk, hogy ez az anyagi veszteség számukra nem jelentős, és 

megpróbálják tettüket valamilyen vélt igazságossággal igazolni. Igazságérzetüket azzal 

altatják el, hogy nem egy adott személyt zsarolnak, tehát az egész zsarolási ügy személytelen, 

a követelt összeget a vállalat „mellényzsebből kifizeti”, a vállalat amúgy is tisztességtelen 

módon viselkedik vetélytársaival és/vagy alkalmazottaival, a vállalat élén egy alkalmatlan 

személy áll, legalább így kellemetlen perceket okoznak neki stb.: tehát az elkövetők kreálnak 
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egy igazságot maguknak. Ezt mutatja az álnvek választása is, amely gyakran egy népi hős 

neve, vagy arra emlékeztető név (SCHUSTER 1999: 81). Egy vállalat zsarolásához nincs 

szükség komoly előismeretekre, szaktudásra, és az egész eseménysorozat megtervezése sem 

emészt fel túl sok időt és energiát. Nincs szükség tettestársra sem, sem olyan eszközökre, 

amelyek beszerzése körülményes vagy drága.  Ez az oka, hogy a kezdő bűnözők első 

megvalósított bűncselekménye gyakran a zsarolás (v.ö. SCHUSTER 1999: 91).  

SCHUSTER két év alatt csaknem száz felderített zsarolási eset alapján megalkotta a tipikus 

zsaroló profilját. A tettes általában férfi és egyedül hajtja végre a bűncselekményt. 

Foglalkozás tekintetében nagy a szóródás: a legkülönbözőbb szakmákat űzik az elkövetők. 

Közös vonás viszont, hogy sok a szabadidejük és – ha olykor csak átmenetileg is – 

pénzzavarral küzdenek. Az elkövető vagy büntetlen előéletű vagy kisstílű bűnöző. Kevés 

energiát fektet a bűncselekménybe, és alacsony kockázatot vállal. Abban reménykedik, hogy 

a zsarolás megoldja anyagi problémáit, ami által az élet többi területén felmerülő problémái is 

megoldódnak. Gondolkodása ilyen szempontból leegyszerűsítő. A zsaroló hétköznapi életet 

élő átlagember.  

Ritkább esetben a személy ellen irányuló fizikai erőszakkal fenyeget, gyakrabban 

gyújtogatással, robbantással, mérgezéssel, olykor közveszéllyel vagy közlekedés 

veszélyeztetésével. Gyakori még a rossz hírnév keltése, leleplezés, hátrányos információk 

kiszivárogtatása, tehát a presztízsveszteség  okozása is. Ezekkel az eszközökkel a büntetlen 

előéletű, anyagi válságba került, elkeseredett személytől az erőszakos bűnözőig gyakorlatilag 

bárki képes arra, hogy létrehozzon egy fenyegetési potenciált, pszichés nyomást. 

SCHUSTER a zsarolás lefolyásának három szakaszát különíti el:  

 

- kapcsolatfelvétel szakasza (Kontaktphase) 

- tárgyalás szakasza (Verhandlungsphase) 

- átadás szakasza (Übergabephase) 

 

A kapcsolatfelvétel szakaszában a zsaroló megismerteti áldozatával a követeléseit és a 

szankciókat. Olykor a zsaroló valamilyen visszajelzést kér az áldozattól, hogy az tudomásul 

vette a zsarolás tényét és együttműködik. A következő szakaszokban – amelyekhez 

jellemzően egy-egy újabb levél tartozik – nehezedik a zsaroló feladata. A tárgyalás 

szakaszában konkretizálni kell az átadás körülményeit, a fenyegetés okozta pszichés nyomást 

pedig továbbra is fenn kell tartani, sőt erősíteni kell. A zsarolásoknak csak 30 százaléka jut el 

a tárgyalás fázisáig. Ennek az is oka, hogy a zsaroló érzi, hogy a második levéllel, az újbóli 
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kapcsolatfelvétellel nagyobb rizikót vállal. A zsarolás második szakaszában több szöveg is 

keletkezhet, amiben a fogalmazószerző értékes nyomokat hagyhat hátra. Különösen igaz ez 

akkor, ha az áldozat nem kooperatív. Kevés elkövető viszi tovább a zsarolást az átadás 

szakaszába. Az első két szakaszban a beszédtettek vannak előtérben, míg az utolsó 

szakaszban a gyakorlati cselekvésre kerül sor.  Ha az áldozat nem reagált, vagy nem úgy 

reagált, hogy az elkövető szerette volna, akkor konkrét tettek következnek, melyekkel az 

elkövető elhatározásának komolyságát, veszélyességét és elszántságát demonstrálja.  Az 

átadás szakaszában a szavak szerepe csökken, és a cselekedetek szerepe lesz meghatározó. Az 

elkövetőnek most már konkrét elképzelése kell, hogy legyen a pénz átvételével kapcsolatban, 

ami az egész folyamat legnehezebb eseménye, ekkor a legnagyobb az elfogás veszélye, hiszen 

az áldozat tudja, hogy hol kell a pénzt elhelyeznie, amiért az elkövető el fog menni. A 

tettenérés tehát csak technikai kérdés. Az elkövető most jelenik meg személyként. 

Az időnek is meghatározó szerepe van a zsarolásban. A zsarolások 77 százaléka egy hétig 

tartó folyamat, 10 százaléka egy –  négy hétig, 13 százaléka pedig egy hónapnál tovább tart.  

A magánszemélyek ellen elkövetett zsarolások esetében a fő motívum az anyagi 

haszonszerzés mellett egy nem kedvelt személy megfélemlítése és megfenyegetése, addig a 

gazdasági társaságok elleni zsarolások esetében csak az anyagi haszonszerzés mozgatja az 

elkövetőt. Az elkövetők gyakran egykori munkatársak, akik sérelmeik miatt követelnek 

„kártérítést”, de az okok között szerepel még a magányosság, a kalandvágy vagy ideológiai 

célok, vagy szereplési vágy: az elkövető szerepelni akar a sajtóban. Ez különösen azokra az 

elkövetőkre igaz, akik sokakban félelmet keltő tartalmakkal fenyegetőznek: pl. élelmiszeripari 

termékek megmérgezése a gyártás során. Vágyuk olykor teljesül is, a bulvársajtó egy-egy 

ügyet felkap, de a valóságban fogyasztónak kára még nem keletkezett ilyen ügyből 

kifolyólag. Egy az életben sikertelen ember viszont teljesítményként értékeli, és örömmel 

olvassa az újságban, hogy mérgezett ételek kerülhettek az üzletek polcaira. Fontosnak érzik 

magukat, úgy érzik, hatalmuk van, és ismeretlenül is az ügy középpontjában vannak. 

Általában ez jelenti sikereik csúcsát. Ha idáig eljutottak egyáltalán, innen a kudarc bele van 

kódolva a folytatásba. A gazdasági társaságok elleni zsarolások 15 százaléka jut el az átadás 

szakaszáig, de az eredményes befejezés gyakorlatilag esélytelen. Legfeljebb az esetek egy 

százalékában képes az elkövető átvenni a követelt összeget, de ők sem sokáig örülhetnek a 

megszerzett pénznek, mert a nyomozás későbbi szakaszában még mindig eljuthatnak a 

hatóságok az elkövetőhöz. A média ezzel szemben az elkövetőkről hamis képet fest: a filmek, 

híradások ügyes és intelligens személynek mutatják be őket (DERN 209: 145 – 149).  
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10.1. A zsarolás gyakorlati  összetevői  

 

A zsarolólevelek gyakorlati vizsgálatával foglalkozott BURKHARDT. A konkrét esetek leírása 

során a hatóságok segítségére próbált lenni abban a kérdésben, hogy a zsaroló fenyegetéseit 

mennyire kell komolyan venni. Egy ismeretlen személy néhány soros leveléből az illető 

veszélyességét megbecsülni csaknem lehetetlen.  BURKHARDT a zsarolás aktusának 

felismerhetőségét állítja vizsgálata középpontjába. Úgy fogalmaz, hogy a  zsarolólevél végső 

soron egy olyan levél, amely zsaroló effektust tartalmaz, és annak alapján,  hogy ezt az 

effektust hogyan, milyen eszközökkel valósítja meg, megállapításokat tehetünk a fogalmazó 

személyéről. Elsősorban azt kell szem előtt tartanunk, hogy figyelme mire fókuszál. A 

zsarolólevéllel kapcsolatos egyetlen elvárás az, hogy a zsarolás aktusa felismerhető legyen 

benne.  A zsarolónak ezért érzékeltetnie kell áldozatával, hogy mi az a cselekvés, amivel 

veszélyezteti. Ezt a zsarolás tartalmának nevezi (Erperssungsinhalt), ami BRINKER fogalma 

szerint a cselekvés bejelentésével (Handlungsankündigung) azonos. A zsarolónak tudatnia 

kell áldozatával, hogy mi az az ellenszolgáltatás, aminek fejében eltekint a megígért 

fenyegető tartalom végrehajtásától. Ezt zsarolási teljesítésnek nevezi. Ez a brinkeri 

Handlungsaufforderung megfelelője. Ha ez valaminek az átadásával jár, akkor a levélnek 

tartalmaznia kell ennek módját. Végül tartalmaznia kell olyan utalásokat, mellyel az elkövető 

a fenyegetési effektust erősíti, a zsarolási tartalmat kézenfekvővé teszi. Ez a nyomatékosítás 

(Erperssungswucht) (BRUCKHARDT 2000: 11). 

A zsarolás pszichológiai magva a zsarolási teljesítés, maga a követelés. Ez, illetve az átadás 

gyakorlati körülményei állnak a fogalmazó figyelmének fókuszában, a zsarolólevélben ezek a 

legkidolgozottabb részletek. Ennek a kidolgozottságnak a foka és terjedelme alapján lehet 

megmondani, hogy valójában mi áll a fogalmazó érdeklődésének középpontjában, mi a 

szándéka. Ebből lehet következtetéseket levonni a motivációjára és a veszélyességére nézvést. 

Ha a zsarolás tartalmát szűkszavúan fejti ki, a teljesítést, az átadás módját viszont részletezi, 

arra utal, hogy számára az a fontos, hogy a követelését megkapja, a haszonszerzés motiválja. 

A zsarolólevél komponensei tehát kidolgozottságuk alapján súlyozhatók. Könnyű belátni, 

hogy a fogalmazó azzal a részlettel foglalkozik többet, ami számára fontos. Ezt a megfigyelést 

BAILEY nyelvi viselkeséi profiljával (LAB, amiről a későbbiekben lesz még szó) együttesen 

alkalmazva lehet valamilyen elképzelésünk arról, hogy a  fogalmazó mennyire veszélyes. Ez 

azonban nem biztos tudás. Ma egyetlen tudománynak sincs olyan eszköze, aminek 

segítségével biztosan előre lehetne jelezni egy adott személy jövőbeli viselkedését. 
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11. Szerző, álnév, anonimitás 

 

A kriminalisztikai szövegnyelvészet inkriminált szövegeket vizsgál, vagyis olyan szövegeket, 

amelyek a polgári- vagy büntető eljárás során bizonyítékként szolgálnak, vagy a nyomozati 

szakaszban az ügy valamely szereplőjéhez köthetők. A szerző személyének tisztázása vagy a 

tartalommal kapcsolatos kérdések miatt szokott szükségessé válni a nyelvészeti vizsgálat. 

Vannak szövegek, melyek által nyelvi bűncselekmény valósul meg. A terminust NAGY 

LEVENTE szerint ROGER SHUY vezette be azoknak a bűncselekményeknek a megnevezésére,  

melyek nem fizikai cselekvés, hanem a nyelv használata által valósulnak meg, a 

beszédaktusok egy fajtájának tekinthetők. Ide tartozik SHUY és NAGY szerint a fenyegetés, 

megvesztegetés, bujtogatás, zaklatás, zsarolás és a gyűlöletbeszéd, FOBBE ide sorolja még az 

okirathamisítást, a kényszerítést és a sértést, rossz hírnév keltését is (NAGY L. 2011: 141, 

FOBBE 2011: 42). Ezekben az esetekben a szerző gyakran ismeretlen. Ilyenkor a vizsgálat a 

szövegben fellelhető információk alapján a szerző személyének felderítésére irányul. Az 

eljárás alapja az a hipotézis, hogy az információk, utalások, jellegzetességek nyelvészeti 

módszerekkel történő vizsgálata alkalmas arra, hogy többféle szempont szerint csoportba 

sorolja a fogalmazót, ezzel leszűkítse a lehetséges szerzők körét, vagy azonosítsa a szerzőt, ha 

rendelkezésre áll összehasonlítási minta (vö. FOBBE 2011: 42). A kriminalisztikai 

szövegnyelvészet kiindulási pontja az a tény, hogy minden embernek van egy saját „nyelvi 

kódja”, nyelvhasználati sajátossága, és egy sajátos „kommunikációs programozása”. Ez abban 

nyilvánul meg, hogy hasonló beszédhelyzetekben hasonló a nyelvi viselkedésünk, ránk 

jellemző nyelvi ismertetőjegyeket hagyunk hátra magunk után a nyelvhasználat során 

(DROMMEL 2011: 81). NAGY FERENC máig fontos monográfiájának bevezetőjében ezt a már 

korábban is idézett mondattal fogalmazza meg: „[...] joggal tételezhetünk fel egyéni 

nyelvhasználatot azoknál az embereknél is, akik nem az olvasók ezreinek írnak. Lehetetlen, 

hogy stílus ne árulná el az értelmi szerzőt, hogy ilyen téren az ember ki tudjon bújni a 

bőréből, azaz hogy félrevezethesse a nyelvi anyag tudatos vizsgálóját!” (NAGY 1980: 7), de 

azt is hozzáteszi, hogy „abszolút egyéni nyelvi sajátosság nem képzelhető el, vagy legalábbis 

nem bizonyítható az egyéni jellege” (NAGY 1980: 60). Az ugyanattól a szerzőtől származó, 

különböző típusú szövegekben, annak ellenére, hogy más a témájuk, és ebből adódóan más 

szavakat használ bennük a szerző, „bizonyos szókapcsolatok, grammatikai szerkezetek 

ugyanannál a szerzőnél vissza-visszatérnek” (NAGY 1980: 62). A gyakorlat az elmélet, a 

hipotézis helyességét igazolja, az esetek többségében ugyanis a nyelvészeti vizsgálat meg 



 111 

tudja válaszolni az eljárás során releváns kérdéseket. A sikertelenség gyakori oka az anyag 

mennyiségének elégtelensége, olykor pedig stilisztikai jellegtelensége (FOBBE 2011: 42). 

A szerző kifejezésen az a személy értendő, aki szöveget megalkotja. A külföldi 

szakirodalomban gyakran az empirikus szerző kifejezéssel találkozunk, mely megfeleltethető 

NAGY FERENC értelmi szerző fogalmával. Ez az az egyén, aki a szöveget megfogalmazza, ő 

dönti el, mit tartalmaz a szöveg, és hogy ez a tartalom milyen nyelvi formában realizálódik. Ő 

az a személy, aki vizsgálat középpontjába kerül, vele kapcsolatban merülnek fel olyan 

kérdések, mint a fogalmazó szavahihetősége, veszélyessége és önábrázolási módja, melyek 

lényegében megint csak azt szolgálják, hogy magához a személyhez közelebb férkőzzünk.  

A szöveg szerzője lehet egy személy, de lehet több is. A hétköznapi életben gyakrabban, a 

kriminológiában ritkábban találkozunk a kollektív szerzőség esetével, de ez sem példa nélküli. 

Tipikus esetben azonban a szöveget egy ember fogalmazza, hozza létre gondolatilag, és 

rögzíti fizikai formában, tehát ugyanaz a személy a fogalmazó és az író. Olykor előfordul, 

hogy a tettes megbíz egy személyt a szöveg leírásával, diktál (vö. FOBBE 2011: 41–44, FOBBE 

2013: 10, NAGY 1980: 76). Ennek a szövegben nyoma maradhat, a későbbiekben ezért még 

szólok róla. 

Meg kell különböztetnünk a szöveg értelmi szerzőjét a szövegben megszólaló elbeszélőtől. 

Míg az első a valóságban létező személy, az utóbbi lehet egy fiktív személy, melyben a 

fogalmazó önábrázolási módja fejeződik ki. Egy olyan személyt és beszédhelyzetet tár az 

olvasó elé, melyről azt gondolja, hogy célja elérését valamiképpen előmozdítja, megfelelő 

hatást vált ki, és valós énje a háttérbe húzódhat. A fiktív szerző36 így a valódi szerző 

személyének védelmét szolgálja, azt reméli, hogy ezáltal nem lesz azonosítható. A szövegben 

az értelmi szerző nem minden szándéka valósul meg, illetve olyan tartalmak is 

megjelenhetnek a szövegben, melyek a valódi szerző részéről nem szándékoltak 

(HOFFNANN/LANGER: 2007: 134 – 135). Erre a tényre épül a szekvenciaanalízis módszere, 

melynek bemutatására dolgozatom egy későbbi fejezetében kerül sor.  

Az értelmi szerzőnek tehát az az érdeke, hogy személyére ne lehessen a szövegből 

következtetni, ezért alkotja meg a fiktív szerzőt, akinek szemszögéből feltárulkozik a 

tartalom, illetve olykor a szöveg formai sajátosságaival is utalni igyekszik rá. Gyakran egy 

csoport tagjának adja ki magát, illetve olyan stíluselemeket használ, hogy a veszélyesség, 

gátlástalanság, könyörtelenség, fölényesség látszatát keltse. Célja az, hogy az olvasó 

                                                 
36 A külföldi szakirodalom gyakran implicit vagy posztulált szerzőnek nevezi azt a személyt, aki a levélben a 

fogalmazóként szól az olvasóhoz, a valóságban azonban ez nem más, mint egy szerep. Az is árulkodó, hogy a 

személy milyen „álarcot” alkot, mit vetít ki. A fiktív személyben szándéka ellenére ugyanúgy megjelenhetnek 

saját személyiségjegyei, mint nyelvhasználati sajátosságai.  
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komolyan vegye, és pszichés nyomást fejtsen ki rá. Ilyen esetekben az aláírás lehet egy 

beszélő név, vagy csoportszerű aláírás, mely lehet akár a híradásokból ismert, létező csoport 

neve is, vagy egy hírhedt élő vagy egykor élt, vagy fiktív bűnöző neve37, de az előbb említett 

céloknak meg kell felelnie, és sosem utal a valódi, értelmi szerzőre. Az álnév választása tehát 

szintén a fiktív szerző önábrázolásának eszköze, mely a fenyegtés erejét hivatott növelni, 

vagy utalhat az erkölcsi vagy politikai motivációra, de akár képzésre, végzettségre, 

foglalkozásra is (vö. SCHALL 2008: 325, KÖRNER 2007: 338). Úgy tűnik, a nomen est omen 

bölcs mondást az inkriminált szövegek szerzői értik és alkalmazzák is tevékenységük során: 

tudatában vannak, hogy a név elárul valamit viselőjéről. Különösen igaz ez az álnevekre: a 

fogalmazónak gyakran kifejezetten az a szándéka, hogy valós vagy fiktív jelleméről eláruljon 

valamit, és ezzel valamilyen hatást váltson ki az olvasóban. Az álnév a tulajdonnév egy 

fajtája. Funkciója a fentieken kívül – ahogy bármely névnek – hogy nyelvi elemként „egy 

adott kontextusban grammatikai eszközök igénybevétele nélkül, önmagában biztosítja az 

általa jelölt valóságrészlet egyedi azonosítását” – írja HOFFMAN  (2014: 8). Az álnév 

használata tehát praktikus okok mellett pszichológiai tényezőkre is visszavezethető, az 

arcadás műveleteivel hozható összefüggésbe: egy „másik név”, amelyet maszkként a „valódi 

név” elé helyezünk (NÉMETH 2014: 57). Ebben az esetben a psziché elhárító mechanizmusát 

is feltételezhetjük a háttérben, mely valódi személyiségünket, arculatunkat óvja, a számunkra 

is kellemetlen, feszültségekkel teli helyzetben, amelyről tudjuk, hogy erkölcsbe és törvénybe 

ütközik, „valaki más” vesz részt. NÉMETH felveti annak a lehetőségét is, hogy éppen fordított 

a helyzet, és az álnév „rongálja” a valódi nevet (NÉMETH 2014: 57), — és természetesen 

annak a személynek az arculatát, akit a név jelöl.  

SZILÁK a kitalált nevekben felbukkanó valóságelemeket vizsgálta. Megállapította, hogy a 

kitalált nevek nagy része tömegnév: Szabó, Nagy, Varga, Tóth stb. A fogalmazó gyakran 

kombinálja a valódi név egyes elemeit kitalált elemekkel. Utónevük elé egy betűt írnak, mely 

nem azonos családnevük kezdőbetűjével, vagy utónevük elé más családnevet írnak. A 

fonetkai hasonlóság vagy eltérés is gyakori motívum, és beszélő nevekkel is találkozhatunk. 

SZILÁK arra is  rámutat, hogy amikor a fogalmazó másik nembeli neve alá rejtőzik, gyakoribb, 

hogy a nők férfinevet használnak, mint ennek fordítottja. Ezzel nyomatékot is adnak 

mondandójuk fontosságának. Ha férfi női nevet használ, akkor általában pejoratív hangzásút, 

beszélő nevet. Emellett megjelennek közismert személyek nevei, vagy a kitalált nevek a 

                                                 
37 A név konnotációja a névválasztó, a névviselő (ez a kettő általában ugyanaz a személy) és a címzett számára is 

ismert kell hogy legyen, hogy a feladó által kívánt hatást elérje, csak ekkor árul el többletinformációt magáról 

(vö. HAINDRICH 2014: 99). 
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fogalmazó társadalmi szerepe, helyzete, foglalkozása, érdeklődési köre, állapota, lakhelye 

által motiváltak (SZILÁK 1991: 72 – 77).  

Az álnévnek több fajtája és több definíciója van. GULYÁS meghatározásában „Álnév minden 

olyan név, mely egészben vagy részeiben eltér az írók törvényes nevétől, továbbá minden 

olyan szó, kifejezés, egyes betű, betűcsoport vagy jelvény, melyet az írók porgári vezeték- és 

utónevük helyett írásaik jelzésére fölhasználnak” (GULYÁS 1978: 9). HAJDÚ tanulmányában 

ÉKsz-ra hivatkozva az eredeti név helyettesítését emeli ki. Az álnév, fedőnév, jelige és 

internetnév közös vonása, hogy a névváltoztatás nem hivatalos formájának tekinthetők 

(HAJDÚ 2006: 257). Az álneveket különböző csoportokba sorolja, ezen csoportok egyike a 

bűnözőnév, melyet nemcsak a bűnözők használnak, hanem a társadalom perifériájára szorult, 

deklasszált személyek is. Ezeknek a neveknek egy része ragadványnév, más részük 

névválasztás eredménye (HAJDÚ 2006: 259). A fedőnév megtévesztésre használt álnév, mely 

nemcsak személyek álneve, takarhat intézményt, haditervet stb. Az álnevek újabb csoportját 

az internetnevek adják, melynek szintén több alcsoportja van, mindegyik a számítógép 

használata közben kerül előtérbe. Ide tartozik az ímélnév, mely nem azonos az ímélcímmel, 

hanem annak @ előtt álló része, „uzernév”, „username” formában elterjedt a használata, a 

felhasználó által választott 3–16 karakterből álló, ékezetek és írásjelek nélküli egybeírt 

betűsor38. A nicknév a csetelés során használatos név, melyet a szerverbe belépő legfeljebb 25 

karakterből alkothat meg, és amelyet más nem használ ugyanazon szerverben. Választása 

nyilván szintén nem a véletlen műve, hanem kifejezi a számítógéphasználó identitását. 

RAÁTZra hivatkozva HAJDÚ kiemeli a nicknevek azon csoportját, melyet az illető hivatalos 

nevéből alakított ki angolos írásmóddal vagy a név valamilyen eltorzításával. Gyakori a 

ragadványnév, az idegen név és a márkanevek (HAJDÚ 2006: 264). 

A névhasználatnál azonban többet árul el a szerzőről nyelvhasználati kompetenciája. Nem 

vonatkoztathatunk minden a szövegben megjelenő információt kritikátlanul az értelmi 

szerzőre még azokban az esetekben sem, amikor úgy tűnik, hogy a szerző nincs tudatában 

annak, hogy nyelvhasználata elárulhatja, azonosíthatja. Aki ennek tudatában van, az pedig 

arra fog törekedni, hogy nyelvhasználatát olyan mértékben megváltoztassa, hogy ne vezessen 

egyenes út hozzá: igyekszik egyedi nyelvhasználati sajátosságait elfedni. A nyelvhasználati 

sajátságok elmosódása a kollektív szerzőség esetében már a szövegalkotás során spontán 

                                                 
38 A zsaroló- és fenyegetőlevelek jelentős hányada elektronikus levél. Az álnév mellett az  ímélnév (e-mail-név) 

is tartalmazhat információt a feladóról. Az ímélnév gyakran utal valamilyen formában a fogalmazó családi- vagy 

utónevére, vagy ezek kombinációjára vezethető vissza, de valamilyen formában általában kötődik a személyhez. 

Olykor fantázianév, mely motivált valami által, ami a szerző számára fontos. Az ímélnév vizsgálata ezért a 

nyomozás részét kell hogy képezze, ahogy az is, hogy mikor, honnan, melyik számítógépről küldték az e-mailt. 

Ezzel az igazságügyi informatika foglalkozik.  
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bekövetkezik. De ugyanez az eredmény elérhető későbbi tudatos átdolgozás, szerkesztés, 

javítás során is: az egyéni ismertetőjegyek törlésével homogén, konzisztens, anonim szöveg 

keletkezik (BUNGARTEN 1996: 185). A kevésbé tudatos nyelvhasználók általában pusztán 

azzal anonimizálják a szöveget, hogy nem tesznek direkt utalást önmagukra, sem feladó, sem 

aláírás nem szerepel a levélben. Ellentmondásnak tűnhet, de az anonimitás is egy fajtája az 

önábrázolásnak: ez a típus névtelenségével árul el valamit személyiségéről. Erről CORRELL 

motivációs modelljével kapcsolatban a nyelvi profilalkotás ismertetésekor szólok még. A 

névtelenség a zsaroló- és fenyegetőlevelek gyakori jellegzetessége. Az ARTMANN által 

vizsgált zsarolólevelek 9%-a tartalmazott feladót, kb. 50%-a a fiktív szerző nevében volt 

aláírva, a fenyegetőleveleknél ezek a számok 3% és 18%. Ennek oka, hogy a 

fenyegetőlevelek esetében a feladó nem vár semmilyen visszajelzést a címzettől, nem 

szándéka a kapcsolat fenntartása, így még csak egy fiktív személyre vagy szervezetre sem 

szükséges utalni (ARTMANN 1996: 36). Ritkán a hiányzó aláírásra metanyelvi utalás is 

történik, a címzett megértését kéri a fogalmazó. Ez utal arra, hogy a szerző szövegminták 

ismeretével rendelkezik, másrészt arra is, hogy az anonim írásoknak is van mintája, a 

zsarolólevélnek mint szövegfajtának bizonyos kritériumoknak meg kell felelni. Az anonim 

szerzőséghez sorolhatók azok az esetek is, amikor a szerző egy létező személy nevében írja 

levelét. Ez a manőver általában kimerül a másik személy nevének aláírásában, stílusának 

utánzására csak elvétve vállalkozik valaki. Hamisított végrendelet és búcsúlevél 

hátrahagyásával öngyilkosságnak álcázott emberölés esetében találkozhatunk ilyennel a 

kriminológia történetében.  

 

12. Kriminalisztikai – pszichológiai,  interdiszciplináris megközelítés 

 

Sokféle szöveg van, sokféle fogalmazó áll a szövegek mögött, és sokféle a bűnelkövetés 

módja is. Mindhárom összetevő bonyolult, ezért ha az igazság megismerése a cél, 

módszertanilag is sokfélének kell lenni. Mást jelent egy szöveg a kriminalista, a pszichológus 

és a nyelvész számára. A három tudomány különböző módszerekkel dolgozik, de céljuk 

ugyanaz: egy ismeretlen személyről minél többet megtudni. A kriminalista fizikai nyomokat 

keres a levélen. Ujjlenyomatot, váladék maradványát, hajszálat, bármit, ami biológiai 

információt hordoz a levél írójáról. A kriminalisztikai szövegnyelvészet számára a 

kriminológia komoly segítséget jelent tapasztalataival, módszereivel. A kriminalisztika 

minden kontextuális tudást, ismeretet felhasznál egy-egy ügy kapcsán, minden adatot és 

részletet összekapcsol az esettel. A kriminalisztikai nyelvészeti szövegvizsgálat esetében 
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megoszlanak a vélemények arról, hogy a nyelvésznek mennyit kell, érdemes tudnia az ügyről, 

vagy szabad-e egyáltalán bármit tudnia róla, hogy ezek az ismeretek befolyásolják-e 

megállapításaiban. Mindenesetre a nyelvészeti vizsgálat kizárólag nyelvi anyagra 

korlátozódik, szemben a kriminalisztika széles vizsgálati területével és sokféle 

információjával. A kriminalisztika azonban fizikai, biológiai eredetű nyomok hiányában nem 

tud arra a kérdésre választ adni, hogy egy vagy több ismeretlen eredetű szövegnek a 

szerzőjéről mi tudható meg, illetve hogy a szövegek ugyanattól a szerzőtől származnak-e vagy 

mástól, mint ahogy nem terjed ki kompetenciája az anyanyelviség kérdésére sem. A 

kriminalisztika és a nyelvészet kiegészítik egymást, a nyelvészet kompetenciája ugyanis a 

fizikai‒biológiai bizonyítékok értékelésére nem terjed ki.  

A pszichológia számára a szöveg az emberi viselkedés megnyilvánulása. A szöveget 

számtalan tényező határozza meg, és a szövegen túlmutató következtetések vonhatók le akár a 

motivációról, akár a személy habitusáról, vagy a várható cselekvésmozzanatokról. Tudjuk 

például, hogy a verbális agresszió lehet a fizikai erőszak előjele, gyakran megelőzi a 

tettlegességet, vagy hogy a proaktív személyek veszélyesebbek a reaktívnál.  

A szöveg választások és döntések sorozatának eredményeként jön létre. Ez a tény a nyelvész 

és a pszichológus számára is fontos. A nyelvi viselkedésből kiinduló, a személyiség 

struktúrájának feltárását célzó vizsgálat során érdekük azonos, bár a nyelvész mozgástere 

ebben az esetben is szűkre szabott a pszichológuséhoz képest. A nyelvész az egyénre jellemző 

nyelvi viselkedést, az idiolektust helyezi érdeklődése középpontjába, a pszichológus a nyelvi 

viselkedés hátterében meghúzódó viselkedésmintákra, motivációra, valamint a lélek 

betegségeire, a pszichopatolgia jeleire összpontosít. Különösen hangsúlyosak az átlagostól 

eltérő személyiségvonások, melyekre az átlagostól eltérő viselkedésmódból következtet, 

melyek a tett elkövetésével, az elkövetés körülményeivel és különös részleteivel hozhatók 

összefüggésbe. A pszichológus és a nyelvész kompetenciája a bűnjelszövegek kapcsán nem 

választható el éles vonallal egymástól, hanem folyamatos az átmenet egyik tudományból a 

másikba: a kérdések egy részére csak egymásra támaszkodva tudnak hasznos választ adni. 

Ha az egyik tudomány módszere nem vezet eredményre, segítséget nyújt a többi. A három 

tudományterület tehát a közös cél okán egymásra utalt, egymást kiegészíti és segíti a 

nyomozás során, mely a vizsgálat minőségét, hatásfokát és eredményességét nagy arányban 

képes javítani, haladását gyorsítja, kimenetelét pedig döntő módon képes befolyásolni. Ennek 

feltétele a többi tudomány alapismereteinek és módszereinek megértése, és a saját tudomány 

eredményeinek integrálása a közös munka során. A kriminalisztika kifinomult eszköztárral és 

műszerezettséggel rendelkezik. A három tudomány közül a kriminalisztika tekint vissza a 
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legnagyobb múltra a bűnüldözés területén, tapasztalatai felbecsülhetetlen értéket jelentenek. 

Vizsgálatai a fizikai világra vonatkoznak, mérései egzaktak. Ebből kifolyólag 

„türelmetlennek” és kritikusnak tűnhet olykor a pszichológia és a nyelvészet módszereivel és 

eredményeivel kapcsolatban. Amit a két utóbbi tudomány földhözragadtságnak vél, az 

magyarázatainak, indoklásainak a realitásoktól el nem szakadó volta, a feltételezésektől való 

idegenkedése. Bár van olyan szerző, aki a tapasztalatokon nyugvó intuíciót is megemlíti a  

természet- és társadalomtudományok kvantitatív és kvalitatív eljárásai mellett, mint a 

kriminalisztikai módszerek egyikét (DROMMEL 2011: 124). Mindazonáltal a kriminalisták a 

legvalószínűtlenebb lehetőségektől sem zárkóznak el idő előtt. Ahogy DROMMEL fogalmaz: 

szerfelett kicsi az esélye, hogy valaki nyerjen a lottón, vagy villám csapjon egy adott 

személybe. De időről időre nyer valaki a lottón, ahogy olykor villámcsapás is ér embereket 

(DROMMEL 2011: 123). A kriminalisztikai gondolkodásmódot a büntetőjogi szempontból 

releváns  tényállás jogállami, intellektuális megismerése jellemzi, mely az igazság 

megismerése során krimináltechnikai lehetőségeket is felhasznál (MAGULSKI 1982: 3). A meg 

kell mérni, ami mérhető, és mérhetővé kell tenni, ami nem mérhető bölcs mondása a reáliák 

területén tevékenykedő szakemberekben gyakran elégedetlenséget vált ki a pszichológia és a 

nyelvtudomány statisztikai törvényszerűségeivel kapcsolatban. A kriminalistának és 

nyelvésznek is óvakodnia kell a laikus pszichológiai magyarázatoktól és okfejtésektől, a 

pszichológusnak és a kriminológusnak pedig saját (anya)nyelvi kompetenciáját, a 

nyelvhasználat során szerzett tapasztalatait és elgondolásait kell a nyelvész szakismerete 

mögé helyeznie. Ha ezek a feltételek teljesülnek, biztatóak a kilátások az eredményes 

nyomozásra. A rendszeres és szoros munkakapcsolat néhány országban már évtizedekkel 

ezelőtt megteremtette a nyelvi bűncselekményekkel foglalkozó állandó munkacsoportokat, 

melyben a kriminalista, a pszichológus és a nyelvész állandó tagok. Ilyen pl. a német 

rendőrség keretein belül az Operative Fallanalyse (OFA), melyet az Amerikai Egyesült 

Államokban működő nyomozócsoportok mintájára hoztak létre. Különböző típusú OFA-

munkacsoportok léteznek. Ezek összetételét, a benne dolgozó szakembereket, a 

bűncselekmény típusának megfelelően válogatják össze. Az esetek felderítése során a 

szokásos nyomozati tevékenység kiegészítéseként kapnak szerepet az eljárásban. Az OFA 

szerepe azokban az esetekben válik különösen fontossá, amikor az ügy összetettsége miatt 

elakad, megoldásában előrelépés, új fejlemény nem várható. Az OFA ekkor újraelemzi az 

esetet, új információk gyűjtésébe kezd, vagy a meglévő információk újraelemzésével és 

értékelésével próbálja az ismeretek hiányosságaiból adódó hézagokat kitölteni, illetve a 

nyomozási cselekményekből származó eredményekre támaszkodhat. Az eset elemzése során 
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megpróbálják az ismeretlen elkövető véghezvitt cselekvéseinek sorát a hátrahagyott nyomok 

alapján utólagosan rekonstruálni azzal a céllal, hogy az elkövető és az áldozat közötti 

kapcsolatra fény derüljön. Ebből következtetni lehet további, a nyomozást előremozdító 

adatra, lehetséges elkövetőtípusra, ennek szociális környezetére (DERN 2009: 91 – 91).   A 

különböző munkacsoportoknak megvannak a sajátos munkamódszereik, fogalmaik és elméleti 

hátterük. A nyelvi bűncselekmények felderítése esetében a módszertani fejlődésben 

meghatározó szerepe volt az objektív hermeneutikának, mely a társadalomtudományban 

alakult ki ULRICH OEVERMANN munkásságának köszönhetően. Igen tág szövegfogalmat 

használ, mert „a világ szöveggé alakítható”, minden leírható, és minden többféleképpen 

olvasható. Ebből fejlődött ki a szekvenciaanalízis módszere. Az OFA módszereihez tartozik a 

bűncselekmény lefolyásának rekonstrukciója és a profilalkotás is. Fejlett eszköztáruk révén 

emberölési esetekben, szexuális indíttatású bűncselekmények, fenyegetések, zsarolások és 

emberrablási ügyek esetében szoktak hatékony segítséget nyújtani. Vizsgálati 

munkamódszerükre az jellemző, hogy a megfelelő szakemberekből álló munkacsoport a 

számukra fenntartott és megfelelő technikával felszerelt helységben áttekinti a rendelkezésre 

álló vizsgálati anyagokat, az összegyűjtött adatokat, kihallgatási jegyzőkönyveket, 

tanúvallomásokat, a tárgyi bizonyítékok értékelését stb. Objektív információk alapján, a 

korábbi tapasztalatokat, valamint logikai módszereket, induktív és deduktív következtetéseket 

felhasználva látnak munkához úgy, hogy az esetet a maga egészében szemlélik és értékelik. A 

zsarolási, fenyegetési, emberrablási ügyekben a levél maga is az objektíven vizsgálható 

adatokhoz tartozik, nem csak fizikai valóságában, hanem a szöveg önmagában is: egy ímél 

szövege éppúgy, mint egy papírra írt levél, melyből az utóbbi időben egyre kevesebb van. A 

modern kor technikai eszközeit a bűnözők is nagy arányban használják. A szövegeket tehát a 

többi esethez kapcsolódó adattal együtt, egy kontextusba helyezve vizsgálják. Az OFA 

esetében nem merül fel annak a kérdése, hogy az egyes szakértők az esetről mennyit 

tudhatnak: minden szakértő minden információt megismer, és meg is kell hogy ismerjen. A 

szöveget is valamennyi szakértő megvizsgálja a maga módszereivel, és ismerteti eredményeit. 

Fontos kérdés a plauzibilitás, azaz a szövegben közölt fenyegetések megvalósíthatósága, és a 

szövegből kiolvasható önábrázolás, a szöveg tartalma, mely tájékoztatást adhat a 

bűncselekmény megvalósításának (tervezett) lépéseiről, részleteiről. Első körben ezekre a 

kérdésekre igyekeznek választ adni, tisztán kriminalisztikai szempontból. A bűncselekmény 

végrehajtása során egy írásbeli szövegnek a szekvencialitás szempontjából is jelentősége van: 

az események sorrendjében megjelenik egy vagy több adott helyen, kapcsolódik a megelőző 

mozzanatokhoz, és a következő eseményekhez is. Megjelenésének ideje nem véletlenszerű, 
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hanem az események láncolatából következik. A szerző szövegprodukcióval összefüggésbe 

hozható cselekvési mozzanatainak sorrendisége is alapos szövegszintű vizsgálat tárgyát 

képezi a szekvenciaanalízis során (vö. DERN 2011: 91 – 95).  

A nyelvész szakértő tehát egy tényállást vizsgál, melynek során annak a kérdésnek a 

megválaszolására törekszik, hogy ki a szöveg írója, vagy milyen személy a szöveg írója, mit 

tudhatunk meg róla a szöveg alapján. Az első kérdés megválaszolására akkor van reális esély, 

ha egy vagy több gyanúsítottól sikerült szövegmintát venni, melyet a kérdéses szerzőségű 

szöveggel összehasonlíthatunk, a mondat második felében feltett kérdésre pedig a nyelvi 

profilalkotás igyekszik választ adni. Attól függetlenül, hogy mennyi és milyen információ áll 

az üggyel kapcsolatban a nyelvész rendelkezésére, elvárható, hogy objektíven és 

elfogulatlanul végezze el a vizsgálatot. A keretinformációk alapján nem tudhatja, hogy ki áll a 

sorok mögött, és természetesen nem alapozhat  megbízója gyanújára sem, elvárásai nem 

befolyásolhatják. Véleményét a kérdéses szöveg és az összehasonlításul szolgáló minta 

egyezéseire vagy a gyanúsított személy és a profil hasonlóságára kell alapoznia. 

Gondolkodásában nyitottnak és rugalmasnak kell lennie, és ahogy REICHERTZ fogalmaz: a 

gondolkodásmód alapja a kétkedés kell hogy legyen. DROMMEL ehhez még hozzáteszi azt is, 

hogy a kriminalisztikai szövegnyelvésznek a lehetetlennek tűnőt sem szabad eleve kizárnia 

egy szöveg keletkezésével kapcsolatban. Olykor keletkeznek levelek kényszer hatására 

diktálás útján, több fogalmazó által létrehozott szövegek, hamis aláírással ellátott levelek, és 

noha messze nem ez a jellemző, ezeknek a lehetőségeknek idő előtti elvetése, pusztán azért, 

mert ritkán fordul elő, hiba lenne. És noha a kriminalisztikai szövegnyelvészeti vizsgálatok  

középpontjában a nyelvhasználati jellegzetességek állnak, a szöveg tartalmát, a megjelenő 

információkat figyelmen kívül hagyni oktalanság lenne. Hogy a szövegben szereplő állítások 

a valóságnak megfelelnek-e, vagy a szerző kitalálta-e azokat, kétséget kizáróan nem lehet 

megállapítani, de bizonyos jelekből következtethetünk a szöveg igazságtartalmára, ahogy a 

hazudást is különböző jelek kísérik. Különös jelentősége lehet annak a nézőpontnak is, 

amelyből a szerző az ügyet szemléli. A nézőpont ugyanis utalhat csoportra vagy személyre, 

mely alapján a gyanúsítottak köre szűkíthető (vö. DROMMEL 2011: 123 – 125). Minden olyan 

eljárás, mellyel a gyanúsítottak köre szűkíthető, része lehet a profilalkotás folyamatának. A 

nyelvpszichológia és a pszicholingvisztika eredményeinek és módszereinek felhasználására 

általában már a vizsgálat első szakaszában sor kerül, amikor a szöveg szerzőjéről még semmi 

közelebbit nem sikerült megállapítani. A hibák vizsgálatában elért jelentős eredményeken 

kívül gyakran a fogalmazó veszélyességi potenciáljával kapcsolatos kérdésekben is helytálló 

válaszokat tudnak adni. DROMMEL a nyelvi profilalkotás nagy céljának azt tartja, hogy a 
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szövegeken keresztül a fogalmazó fejébe is belássunk (DROMMEL 2011: 125). A behaviorista 

pszichológiai iskola eredményei is segítik a nyelvi profil megalkotását: Skinner a nyelvi 

viselkedést az általános emberi viselkedés elméleti keretei között helyezi el, írja le és 

magyarázza (DROMMEL 2011: 125). A kriminalisztikai szövegnyelvészetnek nyitottnak és 

interdiszciplinárisnak kell lennie.  

12.1 A számítógépes nyelvészet lehetőségei 

 

Mára a bűnüldözés fontos eszközévé vált a számítógép. Minden területnek megvannak a 

munkát segítő programjai, melyek a jövőben egyre finomodni fognak, gyorsaságuk mellett 

nagy előnyük az objektivitás is. A szerzőség valószínűségének mérésére használt módszer az 

Ellegård-teszt. A vizsgálat során a kérdéses eredetű szövegben előforduló egyéni 

jellegzetességeket vetik egybe a gyanúsítottól származó írásbeli szöveg jellegzetességeivel 

egy nyelvi adatbank felhasználásával. Az ismertetőjegyeknek szisztematikusnak és egymástól 

statisztikailag függetlennek kell lennie. DROMMEL az egymástól statisztikailag független 

ismertetőjegyeket Nebukadnezár történetével magyarázza, aki olyan rablók után kutatott, 

akiket az áldozataik jól le tudtak írni. A leírásokban szereplő kopaszság és a szúrós fekete 

szemek egymástól statisztikailag független ismertetőjegyek, míg a vörös haj és a szeplők 

között összefüggés van, a kettő általában együtt jelentkezik. A nyelvi ismertetőjegyek 

esetében ez akkor áll fenn, amikor egy terület több szakkifejezése fordul elő a szövegben. 

Ezek nem egymástól független ismertetőjegyek, hanem azt mutatják, hogy a nyelvhasználó az 

adott területtel kapcsolatban ismeretekkel rendelkezik. Az elektronikus írásbeli szövegeknél 

nyelvi és fenotipikus ismertetőjegyeket is összevethetünk egymással, a kiemelés különböző 

fajtái pl. statisztikailag függetlenek bizonyos szavak használatának gyakoriságától. A 

statisztikailag egymástól független ismertetőjegyek az előfordulások valószínűségére 

vonatkozó statisztikai és kombinációs szabályok alapján a több ismertetőjegy egyidejű 

felbukkanása szűkíti a gyanúsítottak körét. Minél több az ismertetőjegy, annál kevesebb 

személy nyelvhasználatában fordul elő egyidejűleg valamennyi. Kiemelhetünk valamit egy 

elektronikus szövegben pl. alázúzással, félkövér vagy dőlt betűvel, színes betűvel, markerrel. 

Helyet meghatározhatunk ragos névszóval vagy névutós névszóval. Használhatjuk a pedig és 

a de kötőszókat. Azoknak a nyelvhasználóknak a száma jelentősen kevesebb, akik 

következetesen a dőlt betűs kiemelést használják, mindig névutós névszót használnak, és a 

pedig kötőszót részesítik előnyben, mint ahányan a fent felsorolt jellegzetességeket 

összességében, egymástól függetlenül használják a szövegalkotás során. Az ismertetőjegyek 

sokasága az előfordulás valószínűségével fordított arányban áll. Az Ellegård-teszt ezt méri: 
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egy személy egyéni stílusa hogyan rajzolódik ki a különböző jegyek kombinációja révén (vö. 

DROMMEL 2011: 118).  

Ha legalább két, egymástól független, lehetőleg különböző nyelvi szintekhez tartozó 

ismertetőjegy nem mutat szisztematikus egyezést, akkor a szövegek nagy valószínűséggel 

nem ugyanattól a szerzőtől származnak. Nagyon fontos, hogy a nyelvész a vizsgálat során 

felhasznált ismertetőjegyek kiválasztása során jól döntsön. Ez a választás a szerzőségvizsgálat 

szempontjából kulcsfontosságú. A kérdéses szerzőségű szöveget és az összehasonlítandó 

mintát tüzetesen kell tanulmányozni egyéni szabályszerűségek után kutatva a szóképzés, a 

lexika, a szintaxis, a szöveg és a fenotípus szintjén. Nem lehet általánosságban 

számszerűsíteni, hogy hány szövegbeli előfordulás szükséges ahhoz, hogy kimondjuk 

valamiről, hogy egyéni jellegzetesség. Ha ez különösen furcsa vagy ritka, akkor akár két-

három előfordulás is elég ahhoz, hogy arra gyanakodjunk, hogy a fogalmazó nyelvhasználati 

szokásának megnyilvánulásával találkozunk (DROMMEL 2011: 119 – 120). Egy alkalommal 

egy viszonylag rövid szövegben a pizsoma szóval találkoztam. Elírásnak gondoltam, bár úgy 

tudom, Szabolcsban és a Felvidéken is így ejtik a szót, de a szövegben ez volt az első 

nyelvjárási forma. Majd a szó ugyanilyen formában megismétlődött a szövegben. Ekkor már 

arra gyanakodtam, hogy ez egy egyéni szóhasználati sajátosság, de a szöveg más 

sajátosságaival foglalkoztam, a kérdés szempontjából ez irreleváns volt. Hetekkel később egy 

másik szövegben újra találkoztam a pizsoma szóval. Kontextuális, tartalmi és nyelvhasználati 

hasonlóságok alapján könnyen rá lehetett ismerni a korábbi szöveg szerzőjére, bár eredetileg 

nem is merült fel az azonos szerzőség kérdése. Ebben az esetben tehát három előfordulás 

elégnek bizonyult ahhoz, hogy egyéni jellegzetességnek tekintsünk egy szóalakot.  

A konzisztens és szisztematikus előfordulás mellett a komplementaritás is figyelmet érdemel. 

Ez azt jelenti, hogy ha egy szerző a változók közül következetesen az egyiket használja, az rá 

jellemző nyelvhasználati sajátosság, egyéni ismertetőjel, és arra is számíthatunk, hogy a 

jövőben is mindig ezt a változót fogja választani azokban a helyzetekben, amikor az adott 

tartalom kifejezésére van szükség. Egy másik szerző viszont választhatja ugyanilyen 

következetesen a másik változót, mely az előző komplementere. Ebben az esetben ez a két 

szerző megkülönböztető jegye. Egy harmadik nyelvhasználó választhatja hol az egyik, hol a 

másik változót, az ő egyéni stílusára akkor a változatosság a jellemző. Hogy egyéni 

ismertetőjegyről beszélhessünk, minimálisan két előfordulás szükséges, de ez a szám még 

nem meggyőző, kivéve, ha valóban nagyon különleges jelenségről van szó.  Az egyedi 

ismertetőjegyek meggyőző ereje előfordulásuk számával arányosan nő, de ez a szám a 
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gyakorlatban nem szokott nagyon magas lenni, és a szöveg mennyisége ezt erősen 

befolyásolja.  

Ahhoz, hogy meg tudjuk mondani, milyen a megszokott, és milyen a megszokottól eltérő 

nyelvi viselkedés, megfigyeléseket kell végeznünk. Ennek az alapja reprezentatív minta kell 

hogy legyen, és autentikus nyelvi adatok. A nyelvi elemek előfordulási gyakorisága és 

használati módja, egy variáns specifikus volta egy általános korpuszból vagy egy különleges, 

pl. szövegtípuson alapuló speciális korpuszból, illetve a kettő összevetéséből állapítható meg. 

Ennek alapján már eldönthető, hogy bizonyos nyelvhasználati jegy vagy elem bír-e 

megkülönböztető funkcióval. Ezek a konkrét nyelvhasználatból nyert gyűjtemények arra  

alkalmasak, hogy hipotéziseinket próbára tegyük, és a szerzőségvizsgálat  vagy a nyelvi profil 

eredményei a korpuszvizsgálatra visszacsatolva válnak érvényessé és ellenőrizhetővé, 

tudományos szempontból tarthatóvá. Ezen okokból kifolyólag, és a munkát megkönnyítendő, 

Európa legtöbb országában és a tengerentúlon is speciális korpuszokat gyűjtöttek össze az 

inkriminált szövegekből. Zsarolóleveleket, fenyegetőleveleket, terrorszervezetektől származó 

beismerő leveleket, anonim írásokat tartalmaznak ezek a gyűjtemények. A vizsgálat során 

azonosított fogalmazószerzők adatai is rendelkezésre állnak, ami a kutatások szempontjából 

nagyon kedvező, felhasználható a nyelvi profilalkotás elméleti hátterének bővítésére és az 

elért eredmények igazolására, és természetesen nem utolsó sorban arra is, hogy ha egy olyan 

személy, akitől már őriznek mintát, újra nyelvi bűncselekményt követne el, vagy bármilyen 

névtelen írása a hatóságok érdeklődési körébe kerülne, könnyebben azonosítható legyen az 

illető. Az ilyen korpusz alkalmas arra, hogy az esetek közötti hasonlóságok napvilágra 

kerüljenek, összefüggő bűnügyekként vizsgálják őket akkor is, ha az egyes esetek térben vagy 

időben egymástól nagyobb távolságban vannak. A tudományos kutatást pedig olyan adatokkal 

szolgálják, mint a speciális nyelvi jegyek gyakorisága, akár adott szövegtípusra szűkítve a 

keresési eredményeket. Mindezen igényeknek megfelelően hozta létre Németországban a 

Bundeskriminalamt (BKA) (Szövetségi Kriminalisztikai Hivatal) a Kriminaltechnische 

Informationssystem Texte (KISTE) elnevezésű kopruszt. Ez a gyűjtemény alkalmas a 

szövegek tárolására, csoportosítására, használható kutatásra, szerzőségvizsgálat során 

összehasonlítási mintául, illetve a profilalkotás során. Nem egy automatizált programról van 

szó, nem képes a kérdéses szerzőségű szöveget összevetni a korpusz többi szövegével, sem 

hasonlóságok felismerésére, ami alapján a kérdéses szöveget más szövegekkel és ezek 

szerzőjével összefüggésbe lehetne hozni, de alighanem ez a jövő. A korpuszok 

összekapcsolása kriminalisztikai nyelvészeti összehasonlító szoftverekkel, melyekről lejjebb 

röviden még írok, áttörést fog jelenteni a nyelvi bűncselekmények felderítésében. A 
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szoftverek fejlesztése folyamatos, de a szövegminták nagy sokaságán való alkalmazhatóságtól 

még messze jár, viszont a korpuszok már általában rendelkezésre állnak, illetve jelentős 

mértékben bővülhetnek is azokkal az anyagokkal, amelyeket az utóbbi években a különböző 

titkosszolgálatok adatgyűjtéseik során felhalmoztak. Ezek más típusú szövegek, mint amiről 

eddig szó volt. Nem inkriminált szövegek, hanem olyan hétköznapi szövegek, melyek a 

kapcsolattartás, kommunikáció során keletkeztek, ímélek, SMS-ek, szóbeli szövegek, 

telefonhívások leiratai, illetve csetelés során létrejött szövegek.  Ezek olyan személyektől 

származnak, akik valamilyen oknál fogva a titkosszolgálatok látóterébe kerültek, és 

megfigyelésük hosszú ideig eltart. Ezek a szövegek, illetve fogalmazóik kapcsolati hálózata 

értékes információkat hordoz a terrorizmus elleni harc gyakorlatában és a terrorizmus elméleti 

kutatásában egyaránt. Ezek a szövegek alkalmasak lehetnek a szerzőségvizsgálatra, a 

profilalkotásra is. A különböző államokban különböző jogszabályok határozzák meg, hogy 

ezeknek a mondjuk úgy, hogy ideiglenes korpuszoknak mi lesz a sorsa. A vonatkozó 

jogszabályok értelmében a megfigyeléseket bizonyos idő elteltével – amennyiben a 

megfigyelés nem hoz olyan adatokat, amelyek alapján a megfigyelést folytatni kell – fel kell 

függeszteni, és gyakran az összegyűjtött adatokat is meg kell semmisíteni. Az utóbbi évek 

szomorú eseményei kapcsán az is bizonyossá vált, hogy a titkosszolgálatok a jogi 

rendelkezések vagy a kapacitás hiánya miatt több esetben is felfüggesztették olyan személyek 

megfigyelését, akik később terrorcselekményt hajtottak végre. Az emberéleteket követelő 

tragédiához képest eltörpül az a veszteség, amit a megsemmisített nyelvi anyag, 

kapcsolathálózati háttér és egyéb információk jelentettek. Az ilyen esetek elkerülése 

érdekében a jogi háttér felülvizsgálata is szükséges lehet, és reményt keltő az a 

Németországban bejelentett kezdeményezés, mely a terrorizmus tudományos kutatását 

célozza és támogatja jelentős anyagi forrásokkal is. A KISTE pillanatnyilag arra alkalmas, 

hogy egy kérdéses szerzőségű szöveg feltűnő nyelvi jegyire rákeressük a korpusz többi 

szövegében. Ha van találat, ha a kutató által kiválasztott nyelvi jegyek más szövegekben is 

fellelhetők, akkor a kutató hozzálát a vizsgálathoz, de ez már szoftveres támogatás nélkül 

történik. A gyűjteményben tárolt anonim írások között nagyságrendekkel magasabb azoknak 

az eseteknek a száma, ahol a szerző ismeretlen maradt, tehát a nyomozás nem vezetett 

eredményre. Ez azt is jelenti, hogy a kutatást a metaadatok hiánya nehezíti, pedig a 

profilalkotás lényege éppen az, hogy a szerzőt csoportokba soroljuk.  

A KISTE tehát egy speciális korpusz. Hagyományos korpuszokra is szükség lehet, ha 

referenciaként mondjuk az általános nyelvhasználatra hivatkozunk: nyelvi elemek, struktúrák, 

jellegzetességek meglétére a köznapi szövegfajtákban. Szükség lenne továbbá olyan írásbeli 
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szövegeket tartalmazó gyűjteményre, mely a helyesírási hibákra is kiterjed, és a minta a 

különböző társadalmi rétegekhez tartozó személyektől származik, akikről metaadatok is 

rendelkezésre állnak életkorról, iskolai végzettségről, nemről, foglalkozásról stb. Ez nem csak 

a nyelvi profilalkotást segíthetné, hanem egyebek mellett az általános nyelvi viselkedésről is 

tüzetesebb képet kaphatnánk. Egy ilyen korpusz összeállítása nagy feladat, talán a különböző 

blogok adhatnak a gyűjtésben segítséget, de nem ír a társadalom minden rétege blogot, akik 

pedig írnak, többé-kevésbé odafigyelnek a helyesírásukra, illetve a háttérben valószínűleg a 

helyesírás-ellenőrző program is fut.  

Egy másik, számítógép által támogatott szerzőségvizsgálati eljárás a konkordanciaanalízis. 

Ennek során a kérdéses szerzőségű szöveg és az összehasonlításul szolgáló minta minden 

szavát betűrendben kilistázzák. Így lehetővé válik a szövegekben előforduló összes szó 

valamennyi előfordulásának meghatározása és egybevetése. Megállapítható tehát, hogy mely 

szavak és milyen gyakorisággal fordulnak elő a szövegekben, és összehasonlíthatunk több 

szöveget. A rendezés szempontja a betűrend, de a vizsgálat során állíthatjuk első helyre a 

leggyakoribb szavakat is. A konkordancia áttekintésekor könnyen észrevesszük, hogy a 

szerző mely változókat részesíti előnyben, következetesen dönt-e az egyik vagy másik forma 

mellett.  Ez a rendezettség segíti a szavak szintjén előforduló feltűnő jellegzetességek 

kiszűrését, hátránya viszont, hogy a mondattani és szövegszerkezeti sajátosságok láthatatlanná 

válnak, ezért ezekkel külön vizsgálatban kell foglalkozni, bár a program lehetővé teszi, hogy 

az egyes szavak helyére vezeti az olvasót a szövegben, vagy az összes előfordulási helyre 

rámutat.  Megmutatja tehát a kiválasztott szó közvetlen szövegkörnyezetét (vö. DROMMEL 

2011: 121).  

A nyelvi adatbankok és a szövegvizsgálat során alkalmazható programok az 1990-es évektől 

indultak fejlődésnek. Ekkortájt a nyugat-európai és a tengerentúli bíróságokon a 

kriminalisztikával és bizonyítékainak elfogadhatóságával szemben szigorodás volt 

tapasztalható. Megváltoztak a követelmények, melyek között az egzaktság, az érvényes 

elméleti háttér, a mindenkori érvényesség, az eredmények összehasonlíthatósága és a kísérleti 

megismételhetőség is szerepelt. A követelmények között szerepelt az alkalmazott módszerek 

tudományos megalapozottsága és a hibavalószínűség kiszámítása is. Könnyű belátni, hogy ez 

utóbbi a kvalitatív eljárások esetében nem teljesíthető követelmény. A mérhetőség 

követelményének való megfelelni akarás mozdította a kriminalisztikai szövegnyelvészettel 

foglalkozó szakembereket a korpusznyelvészet irányába, és egyre gyakoribbá vált az eljárások 

során az olyan lehetőségek kihasználása, melyek választ tudtak adni egy szó használati 

gyakoriságára, az írásmód, a hibák elterjedtségére (DROMMEL 2011: 114 – 115). Ez az 
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időszak az informatika fellendülésének nagy időszaka39 is, mely lehetőséget kínált a 

számítógépes nyelvészet kibontakozásának is. PAPP FERENC, a hazai számítógépes 

nyelvstatisztikai vizsgálatok elindítója már az 1970-es években együtt dolgozott NAGY 

FERENCcel (NAGY 1980: 5), de a számítógépes nyelvészet első átfogó monográfiája 1989-ben 

jelent meg Berlinben Computational Linguistics – Computerlinguistik címmel BÁTORI 

ISTVÁNnak és WINFRIED LENDERSnek köszönhetően.  

A kezdetek óta felhalmozódott nagy mennyiségű szövegkorpusz, mely az utóbbi évtizedekben 

speciális, a kriminalisztikai szövegnyelvészet szempontjából fontos részkorpuszokkal egészült 

ki a kutatók és szakértők tevékenysége során, megteremtette az automatizált profilalkotás 

alapjait is. Ebben ezidáig a legbiztatóbb eredményeket MOSHE KOPPEL érte el. Statisztikai 

eljáráson alapuló módszerével a számítógép egy durva szerzőprofil megalkotására képes, 

mely olyan meghatározó jelentőségű összetevőkre terjed ki, mint az életkor, a nem, illetve, 

hogy angol anyanyelvű-e a szerző. A program blogok szerzőinek a profilalkotását célozza 

meg, a jelentésmezők, az írásmód, az ifjúsági nyelv, a szóhasználat alkotják alapját 

(ARGAMON/KOPPEL/PENNEBAKER/SCHLER 2009: 119 – 124). Egy szimpóziumon 13  

szövegből kilencet a valódi szerzőjéhez rendelt, ez még akkor is ígéretes eredmény, ha a 

mesterséges, megalkotott  körülmények minden szempontból ideálisak voltak (JUOLA: 233 – 

234). A háttérben működő, morfémákat, funkciószavakat, lexémákat tartalmazó adatbankot 

egy számítógépes algoritmus is kiegészíti, mely az ismertetőjegyeket szelektálja aktuális 

fontosságuk alapján. Az automatikus szerzőségfelismerés azonban egyelőre csak akkor 

alkalmazható viszonylag megbízható eredménnyel, ha a kérdéses szöveg szerzőjétől származó 

minta az összehasonlítandó szövegek között van, a program ugyanis arra a szerzőre fog 

rámutatni, akinek a szövege stílusában a legjobban hasonlít a kérdéses szerzőségű szöveg 

stílusára (KOPPEL 2009: 9 – 26).  

Egy másik automatikus programot fejlesztett ki CHASKI. Mondattani‒stilometriai eljárása a 

szintaktikai jelöltség fokát, a szóhosszúságot és a központozást helyezi a figyelem 

középpontjába. A kérdéses szerzőségű szöveget az esetek 95%-ában a valódi szerzőhöz 

rendeli, de csak tíz szerző szövegének az egyidejű összehasonlítására képes (vö. CHASKI 

2005).  

                                                 
39 A számítógépes nyelvészet (más néven információelmélet, kibernetika, nyelvtechnológia) az 1950-es 60-as 

években a gépi fordításból indult ki. A számítógép forradalmát az a technikai változás indította el, hogy a 

mágnesszalagot felváltotta a mágneslemez, mely gyorsabb és nagyobb tárolókapacitású volt. A számítógép 

felhasználási területei a nyelvtudományban is kiszélesedtek: a gépi fordítás mellett az automatikus kivonatolással 

és a statisztikai információk összegyűjtésével bővül. Később a nyelvi statisztikák, a szótárkészítés, a 

szövegtárolás, a korpusz-nyelvészet, a helyesírás-ellenőrző programok és a keresőmotorok váltak a legfontosabb 

kérdésekké.  
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Attól messze jár még a tudomány, hogy a szerzőségvizsgálat vagy a profilalkotás teljes 

mértékben automatizálódjon, vagy ami még valószínűbb, hogy ilyen nem is lesz. A nyelvi 

változatosság és az idiolektusok mellett ugyanis a szöveg tartalmi összetevőinek és a világról 

való tudásnak is szerepe van ezekben a folyamatokban. A stílusjegyek, ismertetőjegyek 

katalogizálhatók, a variációs lehetőségek nagy száma ellenére a szóbajöhető személyek száma 

radikálisan lecsökkenthető, és már ez is nagy eredmény. A tartalom megértésének és a 

világról való tudásnak a hiányából eredő hibákkal kapcsolatban pedig legtöbbünknek a 

fordítóprogramok révén van tapasztalata.  

A szakértőknek általában megvan a saját, tapasztalataik során kifejlesztett munkamódszere. A 

munka a kérdéses szöveg alapos megismerésével kezdődik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, 

hogy a szakértő a szöveget rendkívül sokszor elolvassa, azt keresi, hogy mi a feltűnő. Ezután 

rendszerezi azokat a sajátosságokat, amelyek mentén közelebb kerülhet a szerzőhöz, majd 

nyelvi adatbankban, korpuszban hasonló ismertetőjegyek után kutat. Több szerző, DROMMEL 

és DERN is felhívja a figyelmet arra, hogy egy egyszerű google-keresés is segíthet, ha ezek a 

lehetőségek nem elérhetők vagy nem hoztak eredményt. A gyakoriság első, hozzávetőleges 

becslésére, a szokatlan írásmódra nézvést kaphatunk valamilyen támpontot, ha rákeresünk a 

lexikai elemekre, frazeológiai egységekre, szintagmákra, szakkifejezésekre. A szerzők 

ugyanakkor óvatosságra is intenek. A „korpusz” nagyságáról nem tudunk, mérésekre, 

kvantitatív vizsgálatra nincs lehetőség, és arról sincsenek ismereteink, hogy az adatok kitől 

származnak. Nem tudjuk, mi az anyanyelve, neme, életkora, ahogy azt sem, hogy mikor 

keletkezett az anyag (DERN 2011: 74, DROMMEL 2011: 115).  DERN ugyanitt COULTHARDRA 

is hivatkozik, aki az internetet úgy használta igazságügyi nyelvészeti kutatására, hogy keresési 

eredményekkel demonstrálta a különböző nyelvhasználóktól származó,  több tagból álló 

nyelvi kifejezések produkciójának alacsony valószínűségét. COULTHARD magyarázata is 

érdekes. Azzal indokolta kutatási módszerét, hogy a keresőmotorok mindenki számára 

elérhetők, így a laikusok is (a konkrét esetben egy bírósági eljárás résztvevői) saját internetes 

kutatással győződhetnek meg COULTHARD érvelésének helytállóságáról. Igazságügyi 

kontextusban különleges helyzetekben járulékos kiegészítő eszköz lehet. Amennyiben 

rendelkezésre állnak számítógépes programok, érdemes kihasználni az általuk nyújtott 

lehetőségeket. Az automatizált eljárás ugyanis objektív és standardizált. A szakértő azonban 

bármilyen módszerrel dolgozhat, amelytől eredményt remél. A kriminalisztika egyike azon 

területeknek, ahol a technika és a szakértelem együttműködése új távlatokat nyithat meg a 

jövőben. A kvalitatív vizsgálatokból az ember, a szakértő kihagyhatatlan. A nyelvész 

gyakorlata, tapasztalata, elméleti tudása nélkülözhetetlen, és belátható időn belül az is marad. 
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Munkáját a jó szoftverek megkönnyítik, radikálisan meggyorsítják, eredményeinek bizonyító 

erejét növelik. További kutatások a hálózatelemzés, az adatbányászat és az Agent Based 

Modeling (ABM) területén kecsegtetnek a kriminalisztikai nyelvészet számára is használható 

eredményekkel. Az anatómiai jellemzőkből adódóan az emberi hang egyedi, ezért az egyéni 

azonosítás területén történő felhasználhatósága az ujjlenyomatéhoz hasonló. Már régóta 

léteznek olyan programok, melyek az automatikus azonosító rendszereket nyelvtől, 

csatornától és szövegtől függetlenül működtetik. Ezek a kutatások az igazságügyi fonetika 

területére tartoznak, ahol a műszeres személyazonosítás, a beszélő felismerése témakörében 

NIKLÉCZY PÉTER és GÓSY MÁRIA, a testalkat és az életkor beszéd alapján történő becslése, az 

egyéni hangszínezet és a beszélőfelismerés területén GÓSY MÁRIA, hang alapján történő 

életkorbecsléshez kapcsolódóan GOCSÁL ÁKOS írásai adnak biztos támpontot.  

 

13. A szerzőségvizsgálat 

 

A kriminalisztikai szövegnyelvészettel a foglalkozó szerzők mindegyike megemlíti, és 

magam is több helyen utalok a dolgozatban arra, hogy a szerzőségvizsgálat nem rendelkezik 

sztenderdizált módszerekkel és eljárásokkal. DERN ennek különböző okait sorolja fel (vö. 

DERN 211: 57 – 58). Az egyik, hogy a nyelvtudomány nincs eléggé jelen a kriminalisztikában. 

A munka ritkán kívánja meg a különböző intézetek közötti szoros együttműködést, tehát az 

intézményeken átívelő sztenderdizálás, terminológiai egységesítés eddig nem vált égetően 

szükségessé. A terminológiai egységesítés valóban szükséges lenne, és erre született is 

kezdeményezés, de ez is felvet nehézségeket. Különösen az okoz nehézséget, hogy a 

kriminalisztikai szövegnyelvészet eredményeit nyelvészeti szempontból laikusokkal kell hogy 

megossza: jellemzően egy bírósági eljárás vagy egy nyomozás szereplőivel. Míg a szakma jól 

boldogul kifejezéseivel, a szakmán belüli kommunikáció zökkenőmentes,  a nem nyelvészek 

számára olykor elvész az információ. A szakkifejezések egységesítése mellett tehát fontos 

kérdés az is, hogy az eredményeket milyen formában közöljük.  Nemzetközi együttműködést 

az ilyen típusú bűncselekmények nagyon ritkán követelnek, de létezik az Igazságügyi 

Nyelvészek Nemzetközi Társasága (International Association of Forensic Linguists), ami az 

elméleti háttér kutatását és a tapasztalatcserét biztosítja, bár ez utóbbit inkább csak egy elvont 

síkon, mivel az egyes nyelvek között jelentősek a különbségek, és ez az eljárások, módszerek 

használhatóságát is befolyásolja. Éppen ez, a nyelvek egyedi spercifikuma a másik ok, ami az 

eljárások (nemzetközi) standardizálását lehetetlenné és értelmetlenné teszi. De ilyen a 

vizsgálatokra, a kriminalisztikai eljárásokra vonatkozó, az egyes államok hatáskörébe tartozó 
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jogi szabályozás különbözősége is.  Ami pedig egy adott országon belül megnehezíti a 

módszerek és folyamatok egységesítését, az a heterogenitás, ami az egyes ügyeket és a velük 

kapcsolatban felmerülő kérdéseket jellemzi. Ez pedig módszertani rugalmasságot és 

kreativitást követel. A nyelvésznek az ügy és a kapcsolódó kérdések figyelembevételével 

különböző elméleti koncepciókra kell támaszkodnia, és a probléma megoldására azokat az 

eszközöket kell használnia,  amelyek a célra leginkább alkalmasnak tűnnek. A rugalmatlan 

standardizálás nem szolgálná az ügyek megoldását. Megoszlanak a vélemények annak a 

minőségbiztosítási rendszernek a felépítéséről, amely a bíróságok és egyéb megbízók részéről 

egyre inkább kívánalom. Figyelembe kell venni azt a tényt, hogy az említett szereplők 

sztenderdizált munkamódszereken szocializálódtak, ezt érzik megbízhatónak. Ugyanakkor 

figyelembe kell venni az emberi tényezőt is: az emberi psziché, a nyelvi és nem nyelvi 

viselkedés sokféleségét és kiszámíthatatlanságát. Komoly természettudományos 

ismereteinknek köszönhetően előre meg tudjuk mondani, mi történik, ha két atom találkozik, 

pedig atomot többségünk még nem látott. Embert már mindannyian láttunk, mégsem tudjuk 

megmondani, mi történik két ember találkozásakor.  

A szerzőségvizsgálat kétféle tevékenységet fed le. Jelenti annak a kiderítését, hogy ki írta a 

kérdéses szöveget, és jelenti annak a kérdésnek a megválaszolását, hogy származhat-e a 

szöveg egy konkrét személytől. DERN monográfiájában SOLAN és TIERSMA felosztását követi, 

akik módszertani szempontból a szerzőségvizsgálatnak három fajtáját különböztetik meg. A 

deskriptív megközelítés képviselője többek közt MCMENAMIN. A vizsgálat magvát a kérdéses 

eredetű szöveg és az összehasonlítandó minta különbségeinek és egyezéseinek keresése adja. 

A nyelvi bizonyíték értékelése a korábban megszerzett tapasztalatokra támaszkodik, ezért az 

eredmények érvényességét gyakran bizonygatni, magyarázni kell. MCMENAMIN 

tudományterületét igazságügyi stilisztikának nevezi, és a stíluselemek, stílusváltozatok 

irányából próbálja megoldani a problémát, a szövegben előforduló stilisztikai ismertetőjegyek 

segítségével. A deskriptív eljárás során egy nyelvi változó és a norma – normák viszonya 

kerül előtérbe. Ha a köznyelvi normát sérti egy forma, valamilyen más norma szerint kell, 

hogy megfelelő legyen, különben a nyelvhasználó nem az adott alakot választotta volna. A 

figyelem középpontjába azt kell helyezni, ami a tipikustól, várhatótól eltér – ez az állítás 

MCMENAMIN szerint az igazságügyi tudományok mindegyikére igaz (vö. DERN 2011: 58).  

A diagnosztikus vizsgálati módszer empirikus úton, statisztikai eljárások során azonosítja a 

szerzőt. A gondot az okozza, hogy a statisztikai adatok validitása a szerzőségvizsgálatra nem 

minden esetben terjed ki. A vizsgálat során a szakértő azt méri, amit a szöveg sajátosságai 

megengednek. Így könnyen előfordulhat, hogy olyan stíluseszközök kerülnek a vizsgálat 
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középpontjába, melyek könnyen mérhetők, de az egyéni stílus szempontjából nem feltétlen 

jelentősebbek, mint a kevésbé könnyen mérhetők. Tehát elképzelhető, hogy egy széles körben 

elterjedt stíluselem feltűnik a szövegben, mérhetőségének oka az ismétlődés, ami viszont 

általános nyelvhasználati gyakoriságának köszönhető. A statisztikai vizsgálatot nehezíti, az 

eredmény érvényességét rontja az a tény is, hogy a kriminalisztikai szövegnyelvészet 

vizsgálati anyagai rövidek: DERN körülbelül 200 szóra teszi átlagos terjedelmüket (DERN 

2011: 58). 

A harmadik módszertani eljárás köznyelvi korpuszokon alapul.  A vizsgálat során a kérdéses 

szövegből nyert nyelvi ismertetőjegyeket az adatbankok szövegeivel vetik egybe, illetve ez 

elvégezhető speciális, inkriminált szövegek gyűjteményével is. Az összehasonlítás célja a 

kiemelt nyelvi jegyek előfordulási gyakoriságának, jelentőségének ellenőrzése. A módszer 

COULTHARD nevéhez fűződik. A módszer előnyeként egzaktságát szokták említeni. A 

korpuszvizsgálat, a valódi nyelvhasználati tényekből merített összehasonlítási adatok 

meggyőzőbbek a bíróság és a nyomozó hatóságok számára, mint a kutató személyes, egyéni 

tapasztalata. Mindezek ellenére SOLAN és TIERSMA úgy véli, hogy a deskriptív módszer a 

legígéretesebb, a leginkább sikerrel kecsegtető. A standardizáltság hiánya, a tapasztalati 

értékekre való hivatkozás miatt tudománytalannak bélyegzett módszert a másik két 

módszerrel, különösen a koprusszal való összehasonlítással együtt érdemes használni. A  

nyelvi ismertetőjegyek előfordulási gyakorisága vagy éppen ritkasága egy korpusszal 

összehasonlítva meggyőző lehet, és így az eredmények bemutatása is könnyebb (DERN 2011: 

58 – 59). Nemcsak az esetek sokfélék, hanem az egyes szakértők megközelítési módja is. A 

kriminalisztikai szövegnyelvészeti vizsgálatok során nincsen királyi út. Fontos a gyakorlati 

tapasztalat, az eredményes módszerek továbbfejlesztése, és a nyelvész szabad mozgástere is, 

melyben maga hozhatja meg a munkamódszerével és eszközeivel kapcsolatos döntéseket az 

eset sajátosságait figyelembe véve. Az eset típusa és körülményei eleve meghatározzák azt, 

hogy milyenfajta vizsgálatot kell elvégezni. Ez lehet szövegvizsgálat vagy 

szövegösszehasonlítás.  

A szövegvizsgálat alapjait nyelvészeti tények biztosítják. Az ismeretlen szerzőtől származó 

írásbeli szövegek vizsgálatának nyelvészeti axiómáit DERN a következőkben foglalja össze: 

- Az írásbeli szövegek bizonyos fajtái, mint a felhívó funkciójú szövegek,  a nyelvi 

cselekvés egy változatának tekinthetők, amellyel a szerző egy szándékát akarja 

véghezvinni. Ezt a szándékát nyelvi képességei biztosította keretek között, a lehető 

leghatékonyabban igyekszik megvalósítani, ezért figyelembe veszi a címzett 
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vélelmezett előzetes elvárásait, személyiségjegyeit, ahogy a kommunikációs szituációt 

is.  

- A nyelv használatának képessége nem jelent nyelvről való tudást, metanyelvi 

ismereteket. Akinek csekélyek nyelvészeti ismeretei, nincs, vagy alig van tudatában a 

nyelv rendszervoltának, a nyelvi konvencióknak és saját nyelvhasználati szokásainak, 

nyelvi viselkedésének sem. Minél többet tud valaki anyanyelvéről, annál több tudatos 

számára a felsoroltak közül.  

- A szerző részéről tudatosan és szándékosan használt nyelvi elemeken kívül a szöveg 

tartalmaz olyan szimptomatikus elemeket, jeleket és akár tartalmakat is, amelyeket a 

szerző nem képes tudatosan kontrollálni. Ez a spontán szóbeli szövegekben nyilvánul 

meg nagyobb mértékben, de az erősebben normalizált, tudatosabban megalkotott 

írásbeli szövegekben is előfordul a nyelvhasználati szokásoknak, a nyelvi kompetencia 

csekélyebb mértékének, illetve az írásbeli szövegek létrehozásában való 

járatlanságnak köszönhetően. Ezekből következtetéseket lehet levonni a szerző nyelvi 

képességeire, szókészletének nagyságára és jellegére, és ezek alapján bizonyos, a 

nyelvhasználattal összefüggő nyelven kívüli tényezőkre.  

- A nyelv nem homogén képződmény, hanem al- és részrendszerekből álló jelrendszer. 

A nyelvi elemek és szabályok sokaságából a szerző kiválasztja azokat, amelyeket az 

adott helyzetben a körülményeknek, a kontextusnak és kommunikációs szándékának a 

leginkább megfelelőnek gondol. A kommunikáció során támaszkodhat mintákra, 

szövegtípusokra, mely előnyöket (gyakorlat, biztonság) és hátrányokat (kötöttségek) is 

jelent. A társadalmi háttér, a nyelvhasználati színtér és a szerepek, a beszédhelyzet, a 

csatorna, a tér és az idő támasztotta követelmények, illetve a szerző döntései, hogy 

milyen mértékben követ hagyományokat, mintákat, a szövegben realizálódnak.  

- Az írásbeli szövegek a stílusjegyek és egyéb jelek által olyan információkat 

tartalmazhatnak, melyekből a szöveg keletkezésének körülményeire, és/vagy a szerző 

személyére következtethetünk. Figyelembe kell vennünk a nyelvi kompetencia 

különböző mértékét, mely a szerzőket a nyelvi konvenciók követésében befolyásolja.  

- A szerző felismerhető lehet az általa alkotott szövegek révén, az általa használt 

jellegzetes kifejezések, megkülönböztető nyelvi jegyek által. A nyelvközösség minden 

tagja számára rendelkezésre áll a nyelvrendszer és a nyelvi hagyományok, de az egyén 

nyelvi viselkedése ennél több. A közösség tagjai egymástól kisebb-nagyobb 

mértékben eltérő módon használják a nyelvet, a nyelvi változók révén a 

nyelvhasználók mindegyikének szabad mozgástere van. 
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Ezeket a nyelvészeti alapfeltevéseket DERN a kriminalisztikai szövegnyelvészeti gyakorlatban 

szerzett tapasztalatokkal is kiegészíti: 

- A kérdéses eredetű szövegek vizsgálata során a nyelvhasználat szándékos torzításának 

a lehetőségével is számolni kell. A szöveg tudatos manipulálására a különböző 

szerzők különböző mértékben képesek. Ez arányos a szerző nyelvvel kapcsolatos 

ismereteivel.  

- A kérdéses eredetű szövegek keletkezésének körülményei ismeretlenek. Fenn kell 

tartani azt a lehetőséget is, hogy a szövegalkotásban több személy is részt vehetett. 

Abból a feltételezésből indulunk ki, hogy ebben az esetben a szövegben törés van, a 

különböző személyek eltérő, rájuk jellemző nyelvi nyomokat hagytak a szövegben, 

viszont minél rövidebb a szöveg, annál nehezebb ezt felismerni. Annak a lehetőségét 

is figyelembe kell venni, hogy a szerzőt a szövegalkotás során egy másik személy 

befolyásolta korábbi beszélgetések során, vagy akár konkrét tanácsokkal is, melyek 

lehetnek tartalmiak vagy a szöveg megformáltságára vonatkozók. De 

szószerkezeteket, mondatokat tudatosan – tudattalanul kiragadhatott olvasmányaiból, a 

médiából, melyek eltérő stílusukkal idegen eredetre utalhatnak. A stílustörések tehát 

nem feltétlen a kollektív szerzőség jelei (vö. DERN 2011: 59 – 61). 

Kollektív szerzőségre, NAGY kifejezésével kettős fogalmazószerzőre40 utal a nyelvtani-

stilisztikai összkép és a helyesírási készség közötti éles ellnetét (NAGY 1980: 80). A kollektív 

szerzőségnek több fajtája van. Nem csak azt értjük a fogalmon, amikor a levélhez több 

személy hozzáír valamit, vagy együtt alkotják meg a teljes írásművet. A kollektív szerzőség 

különleges esete a diktálás is. Ennek szintén több fajtája van. A diktálás történhet kényszer 

hatására, ekkor a szöveg értelmi szerzője beszél, a másik személy pedig írja a szavait. Ebben 

az esetben az értelmi szerző azt a látszatot akarja kelteni, hogy a szöveg annak rögzítőjétől 

származik, és önként vetette papírra a sorokat. A másik eset, amikor a diktálásnak technikai 

oka van: az értelmi szerző nem tud, vagy nem akar szöveget alkotni. A nem tud jelenthet 

fizikai akadályoztatást, vagy szellemileg képtelen koherens, megszerkesztett szöveget 

létrehozni, ezért gondolatait a kiválasztott személy veti papírra. A szövegírás elkerülésének 

oka általában az, hogy az értelmi szerző nem akarja, hogy kézírása alapján felismerjék, 

azonosítsák. Meg kell tehát különböztetnünk a szöveg értelmi szerzőjét attól a személytől, aki 

írásban rögzíti azt. A szöveg leírójának nyomait a szöveg felszínén találhatjuk meg: a 

                                                 
40 Annak az állapotnak a megnevezésére, hogy egy szövegnek nem egy személy az értelmi szerzője és rögzítője, 

a kettős fogalmazószerző kifejezés nem szerencsés, mert a szöveg létrehozásában kettőnél több személy is részt 

vehetett. A kettős fogalmazószerző kifejezés csak azokra az esetekre alkalmazható, ha valóban két személy vett 

részt a szövegalkotásban. A kollektív szerzőség tehát a főkategória, melynek alkategóriája a kettős 

fogalmazószerzőség esete.  
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helyesírás és a központozás síkján, a szöveg külső megformáltságában, a tagolásban, 

bekezdésekben, a szöveg fenotípusában. A szöveget diktáló értelmi szerző nyelvi 

ismertetőjegyeit a mélyebb szerkezetekben, a nyelvtanban, a szóhasználatban és a szöveg 

értelmi tagolásában lelhetjük fel. Az összehasonlító vizsgálatnak a diktált szövegek esetében 

is van értelme. Az azonos helyesírási hibák megjelenése az inkriminált szövegben és a 

gyanúsítottól származó szövegmintában a szöveg rögzítőjét árulja el, míg a szókészleti 

egyezések, kulcsszók az értelmi szerzőt (DERN 2011: 61 – 62, DROMMEL 2011b: 42 – 60, 

NAGY 1980: 76).  

A kollektív szerzőség és a nyelvhasználat torzítása egyaránt megnehezíti  a vizsgálatot, a 

kérdéses szerzőségű szöveg értékelését és a szerző képének megalkotását. Olykor sem 

mellettük, sem ellenük nem találni megfelelő bizonyítékot a szövegben. A kiindulópont az 

kell hogy legyen, hogy alapesetben egy szerző alkotta a szöveget, és nem változtatta meg 

nyelvhasználatát,  mindaddig, amíg ezekre utaló jelet nem találtunk a szövegben. 

Természetesen tudomásul kell venni azt is, hogy azokból az ismeretlen tényezőkből 

kifolyólag, megyek a szövegalkotást befolyásolták, a vizsgálat téves eredményre vezet. Az 

axiómák között is kiemelt fontosságú, hogy az írásbeli szöveg olyan információkat tartalmaz, 

melyekből a szerzőre következtethetünk, mivel mindenkinek megvan a maga nyelvhasználati 

módja, mely másokétól valamelyest eltér. Mindazonáltal le kell szögeznünk, hogy nem 

minden szöveg alkalmas a kriminalisztikai nyelvészeti vizsgálatra. A szövegnek meg kell 

felelnie bizonyos követelményeknek, hogy a vizsgálat elvégezhető legyen (vö. DERN 2011: 

61).  

A kérdéses szöveg kriminalisztikai nyelvészeti vizsgálatát tehát megelőzi a szöveg vizsgálatra 

való alkalmasságának felmérése. Ennek során mennyiségi és minőségi szempontokat is 

figyelembe kell venni. A vizsgálati anyagnak mindenképpen szövegnek kell lennie. A szavak, 

szószerkezetek, mondattöredékek, falfirkák nem alkalmasak kriminalisztikai 

szövegnyelvészeti vizsgálatra. A szövegnek, amely a vizsgálat anyaga, alapja, van egy 

minimális terjedelme. NAGY azt írja, hogy 25 – 30 sornyi szöveg általában már tartalmaz 

annyi személyre jellemző stílussajátosságot, amelynek alapján a szerző személyisége 

felvázolható (NAGY 1980: 63). A vizsgálandó szöveg elégséges mennyisége ettől esetenként 

eltér, és összefügg a minőségi kritkériumokkal. A szövegek jellemzően rövidek, melyben nem 

nyilvánul meg a szerző összes nyelvhasználati sajátossága, nyelvi viselkedésének egésze, és 

minél rövidebb a szöveg, annál kevesebb nyelvhasználati sajátosság és személyiségjegy lesz 

megfigyelhető. Ennek ellentéte részben igaz: minél hosszabb a szöveg, annál nagyobb annak 

az esélye, hogy több figyelemfelkeltő jelet találunk, és olyan jegyeket, melyek a szerző 
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személyiségének felvázolásában, vagy a szerző azonosításában a segítségünkre lesznek. A 

rövid szövegben talált kevesebb jel nem feltétlenül jelenti azt, hogy ezek kevesebbet is érnek, 

kevésbé használhatók. Lehetnek ezek ugyanis nagyon markáns, és a szerző csoportba 

sorolását nagyban segítő jelek, a nyelven kívüli valóság tényezőire utaló jelek, vagy akár 

idioszinkratizmusok is,   és a hosszabb szövegben talált több jel is lehet kevésbé beszédes. A 

hosszabb szöveg tartalmazhat mennyiségileg is kevesebb jelet, ha a vizsgálati anyag nagyon 

sztenderdizált szöveg, a szövegfajtája miatt erősek a kötöttségek, kevés a szerző mozgástere, 

nincs lehetősége egyéniségének kifejezésére, nyelvi kreativitásra, vagy a szerző nyelvi 

sablonokat, közkedvelt szófordulatokat használ. Ezért nem lehet megmondani, hogy mi az a 

minimális szövegmennyiség, amely már  elegendő támpontot ad a szerzőségvizsgálathoz. 

A szövegek összehasonlító vizsgálatakor fontos szempont még, hogy a kérdéses eredetű 

szöveg és az összehasonlítandó minta keletkezése között nem telhet el túl nagy idő. Az idő 

múlásával ugyanis változnak a szerző életkörülményei, és ezáltal nyelvi viselkedése is. A 

nyelven kívüli tényezők, mint a lakhely, foglalkozás, hobbi, nyelvi környezet, és maga az 

életkor előrehaladta is befolyásolja a nyelvi viselkedést. Amellett tehát, hogy az évek 

múlásával mindenki kissé másképpen használja a nyelvet, mint fiatalabb korában, egy 

költözködés, egy új munkahely, foglalkozás, vagy egy új házastárs szintén befolyásolhatja a 

nyelvhasználatot. Abban az esetben, ha tudjuk, hogy a vizsgálandó szöveg és az 

összehasonlítási minta keletkezése között évek teltek el, ezt figyelembe kell vennünk a 

vizsgálat során, de a vizsgálat ettől még elvégezhető. Számításba kell venni, hogy a két 

szöveg között nagyobb lehet a különbség, tehát tévesen negatív eredményre juthatunk, 

nagyobb körültekintéssel, óvatossággal kell tehát eljárnunk. Szem előtt kell tartanunk, hogy a 

személy nyelvhasználata néhány év elteltével nem változik meg teljes mértékben, a kevesebb 

egyezés is fel kell hogy vesse az azonos szerzőség lehetőségét.  

Az összehasonlító szövegvizsgálat során további fontos szempont, hogy a szövegek lehetőleg 

azonos típusúak legyenek. Az összehasonlító vizsgálat ekkor végezhető el a 

legeredményesebben. Ennek oka, hogy az azonos típusú szövegek nagyjából hasonló 

kritériumoknak felelnek meg, és hasonló indítékkal keletkeztek, tehát a szerző nyelvi 

viselkedése is hasonló.  Ez a kívánalom azonban a gyakorlatban ritkán valósul meg: nehéz a 

feltételezett szerzőtől azonos szövegtípusú szöveget beszerezni, mint az inkriminált szöveg. A 

helyzet akkor könnyebb, ha levélsorozatról van szó, amelynek hátterében vélelmezhetően 

ugyanaz a szerző áll. Amennyiben egyetlen zsaroló- vagy rágalmazólevélről van szó, és van 

egy feltételezett gyanúsított, ritkán fordul elő, hogy találnak tőle származó másik zsaroló- 

vagy rágalmazólevelet. Előfordulhat azonban, hogy a számítógépében megtalálják a 
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bűnjelszöveg piszkozatát, ami ideális eset nyelvészeti szempontból, de a vizsgálat olykor el is 

marad, mivel a nem nyelvészeti bizonyítékok is elegendőek lehetnek.  

Az azonos szövegtípusú szövegek vizsgálatának hátulütője is van. Az azonos szövegfajtából 

adódóan ugyanis ugyanazok a szövegfajtára jellemző jegyek fognak megjelenni mind a két 

szövegben. Ezt a vizsgálat során figyelembe kell venni. Meg kell különböztetni a szövegfajta 

jellemzőit az egyén nyelvhasználati jellemzőitől. 

A kriminalisztikai szövegnyelvészeti vizsgálatok során nincs szükség az eredeti szövegre, egy 

jó minőségű másolat is tökéletesen megfelel, mivel a vizsgálat nem a levél fizikai 

tulajdonságaira vonatkozik, hanem – ahogy DERN korábbi munkájára is hivatkozik – a szöveg 

számára a nyelvi viselkedés írásban rögzített képe (DERN 211: 62).  

Ezek azok az előfeltételek, melyek meghatározzák, hogy egy szöveg alkalmas-e a vizsgálatra.  

Ezután a szerzőségvizsgálat két fő típusát mutatom be. Ez a már többször említett 

szövegvizsgálat és az erre épülő összehasonlító szövegvizsgálat. Az esetek mindegyike más, a 

vizsgálatok pedig az esetekre jellemző különleges körülményekhez igazodnak. Minden 

esetben más kérdések merülnek fel, és mások a szöveg nyújtotta lehetőségek. Ebből 

kifolyólag csak általánosságban tudok szólni a vizsgálatok jellemző folyamatairól. 

 

A szövegek összehasonlító vizsgálata is szövegvizsgálattal kezdődik. Miután minden egyes 

szöveget külön megvizsgáltunk, az eredményeket összevetjük mennyiségi és minőségi 

egyezéseket keresve, melyek alapján az azonos szerző lehetőségét alá lehet támasztani, vagy 

el lehet vetni. A vizsgálatnak erre a módjára mind a nyomozati, mind a bírósági szakaszban 

sor kerülhet. A szövegvizsgálatra a nyomozati szakaszban szokott sor kerülni, eredményei a 

nyomozati munka további menetét befolyásolják. A szövegvizsgálat célja, hogy a szövegben 

talált nyelvi jelek alapján a fogalmazószerzőről minél több információt összegyűjtsünk, nyelvi 

viselkedése alapján minél több kategóriába soroljuk, a gyanúsítottak körét ezzel a lehető 

legszűkebbre csökkentsük. A vizsgálat során valószínűsíthető személyiségjegyek alapján a 

szerzőről megállapításokat tudunk tenni, következtethetünk szándékaira, és a szöveg 

keletkezésének bizonyos körülményeire. A vizsgálat során mindvégig azokat a nyelvi jeleket 

keressük, melyek a szerző nyelvi képességeire, szókészletére, egyéni nyelvhasználati 

jellemzőire utalnak, és amelyek a nyelven kívüli valósággal olyan szoros kapcsolatban 

vannak, hogy azokra a nyelvhasználatból következtethetünk. A szövegvizsgálat során nem a 

szerző egyéni stílusának megismerése és leírása a cél. Ehhez a rendelkezésre álló inkriminált 

szöveg nyilvánvalóan kevés is lenne. A cél a szerző nyelvi viselkedésének a megismerése, 

mégpedig a szöveg adta keretek között a lehető legnagyobb mértékben. Ennek alapján 
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tehetünk érvényes megállapításokat arról a valóságrészletről, melyben a szöveg keletkezett, és 

a szerző személyéről. A szövegvizsgálat nem a szerző azonosítására irányul. 

Szövegvizsgálatot egy szöveg alapján is lehet végezni. Az összehasonlító szövegvizsgálathoz 

viszont minimálisan két szövegre van szükség: egy kérdéses eredetűre, és egy a gyanúsítottól 

származó szövegmintára. Ennek alapján elméleti lehetőség van a szerző azonosítására. Az 

összehasonlító szövegvizsgálat irányulhat arra is, hogy megállapítsuk, hogy több kérdéses 

eredetű szöveg ugyanattól az (ismeretlen) személytől származik-e. A szövegvizsgálat az 

ismeretlen fogalmazószerzőt kategóriákba sorolja, és arra a kérdésre válaszol, hogy milyen 

személy írhatta a kérdéses szöveget. Ezt az eljárást nevezik nyelvi profilalkotásnak is. 

13.1 A nyelvi profilalkotás 

 

A nyelvi profilalkotás során a szerzőt anyanyelve, iskolai végzettsége, foglalkozása, neme, 

életkora és földrajzi elhelyezkedése alapján soroljuk csoportokba. A szerzőről olyan 

információk deríthetők ki a szöveg alapján, melyek a nyomozást előremozdítják, és ha nem is 

egy konkrét személyre irányítják a figyelmet, de személyek egy több szempontból leírt 

csoportja rajzolódik ki a folyamat végére. NAGY a nyelvi profilalkotással azt állítja 

párhuzamba, amikor egy fizikai nyomról megállapítják, hogy azt milyen típusú, méretű, 

anyagú tárgy hozta létre. A tárgyak tulajdonságainak elméleti, általános ismerete alapján 

következtethetünk a konkrét, a nyomot hagyó tárgy tulajdonságaira is, anélkül, hogy tudnánk, 

hogy a sok hasonló típusú, a világban létező tárgy közül melyik volt az, amelyik a nyomot 

hagyta. A szöveg is egy nyom, vagy inkább nyomok halmaza, melyet a szerző hagyott hátra 

(NAGY 1980: 77). 

A nyelvi profilalkotás nagyon modern eljárásnak tűnhet, de valójában nem az. Nem találtam 

arra adatot, hogy mikor alkalmazták az eljárást először Magyarországon, de azt a történeti 

áttekintésben is láthattuk, hogy a második világháború utáni időben, a pártállami rendőrség 

már alkalmazott nyelvészeket. A nyomozati munkának mindig is része volt a körszűkítés, 

behatárolás, a gyanúsítottak körére való következtetés. Ennek hátterében logikai műveletek, 

szillogizmusok, halmazelmélet áll. Ezek a műveletek akkor is elvégezhetők, ha a bizonyíték 

maga a nyelv, illetve a nyelvhasználat egy konkrét megnyilvánulása. A nyelvész szakértő a 

szövegben fellelhető szimptomatikus nyelvi jelek alapján következtet a szerző 

személyiségvonásaira, halmazokba sorolja, a halmazok közös metszete pedig a gyanúsítottak 

köre. Minél több halmazba tudja sorolni, annál kisebb a közös metszet, és szűkebb a 

gyanúsítottak köre. 
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NAGY a fogalmazószerzőt neme, életkora, műveltsége és foglalkozása alapján sorolta 

csoportba, ezeken belül alkategóriákat határozott meg. A táblázatba a Kriminalisztika és A 

kézírások szakértői vizsgálata című munkák alapján az alkategóriák néhány nyelvi jellemzőjét 

is felsorolta.  

 

A személyi 

kör 

kategóriái 

A személyi 

kör 

alkategóriái 

Kriminalisztika Bp. 1967. 

Dr. Kiss Lajos: A kézírások 

szakértői vizsgálata 

Kand. dissz. Bp. 1971. 

I. A levélíró 

neme 

1. Nő szexuális tartalom 

drasztikus szexuális tartalom, 

féltékenység, rágalmazás, 

becsületsértés 

2. Férfi 
érvelés, erőszakkal való 

fenyegetőzés 

személyes erőszakkal való 

fenyegetőzés, zsarolás 

II. A levélíró 

életkora 

1. Fiatal  

szereplési vágy, ábrándozó 

hangnem, 

felelősségrevonástól való 

félelem, tréfa 

2. Középkorú panaszos, korholó hang  

3. Idős  

féltékenység, valódi sérelem, 

durva hangnemben írt 

szexuális tartalom, régi témák 

III. A levélíró 

műveltsége 

1. Műveletlen a III. 3. ellentéte 

általános műveltség hiánya, 

logikátlan tárgyalásmód, 

primitív szólások, helytelen 

mondatfelépítés, rossz 

helyesírás 

2. Közepesen 

művelt 
  

3. Művelt 

széleskörű általános 

ismeretek, logikus, világos, 

szabatos stílus, idegen 

szavak helyes használata, 

hibátlan helyesírás 

széleskörű általános 

ismeretek, többoldalúan 

elemzett téma, változatos 

kifejezések, gazdag szókincs, 

grammatikailag helyes 

szerkezetek 

IV. A levélíró 

foglalkozása 
 

szakismeretek, szakszerűen 

használt kifejezések 

szakismeretek, ki férhetett 

hozzá a levélben közölt 

adatokhoz? 

 

         (NAGY 1980: 78 – 79) 

 

A NAGY által alkalmazott felosztás a mai napig érvényes, különbség a kategóriák, helyenként 

az alkategóriák számában van. Monográfiája megjelenése óta eltelt negyven év, a hivatkozott 

irodalmak megjelenése óta csaknem fél évszázad. A megfogalmazott igazságok nem 

változtak, változott viszont a világ, az emberek, az életkörülmények jellemzői és a 

nyelvhasználat. Változott a technika is. Kezdetben grafológus vizsgálta a kézzel írt névtelen 
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leveleket. A kézírás alkalmas volt a szerző azonosítására. Az írógépek megjelenését követően 

elterjedtek a gépelt levelek, melyekről fogalmazóik úgy gondolták, hogy azonosíthatatlanná 

tették őket. Az írógép betűi sem teljesen egyformák azonban, a használat során apró kopások, 

egyedi jellegzetességek alakulnak ki. A papíron hagyott betűk alapján azonosítható az írógép, 

mellyel a levelet írták. Ugyanilyen apró részletek alapján azonosíthatók az olyan, később 

megjelent eszközök, mint a fénymásoló és a nyomtató (vö. STEINKE 1990: 323). A személyi 

számítógép és az internet megjelenése az otthonokban az ímél-címek gyors elterjedését 

eredményezte. Ez gyorsan magával hozta az elektronikus zaklató- és fenyegetőlevelek 

megjelenését, melyekről szerzőjük megint azt remélte, hogy azonosíthatatlan maradhat 

(FOBBE 2013: 5). A bűnügyi tudományok azonban igyekeznek lépést tartani a bűnözőkkel. A 

grafológus kompetenciája a kézírásos levelek háttérbe szorulásával csökkent, a kérdések 

megválaszolását más tudományok képviselői vették át. Az életkörülmények és az életmód 

átalakulása számtalan területen hozott változásokat. Hogy csak néhányat említsek: az 

információs társadalom tagjaként otthonunkban rengeteg információhoz hozzájutunk, illetve a 

hagyományos társadalmi nemi szerepek megváltoztak. Mindkettő nyomot hagyott a 

nyelvhasználatban is. Ugyanígy nyomot hagy a társadalmi és földrajzi mobilitás, vagy a 

hagyományos közösségekben végbemenő változások.  Ezeket a változásokat a modern 

kriminalisztikai szövegnyelvészetnek figyelembe kell vennie. 

NAGY kategóriáit ezért újabbakkal célszerű kiegészíteni. Az anyanyelv kérdése több 

szempontból is fontos. Az egyik, hogy a bűnelkövetők egy része azzal próbálja álcázni magát, 

hogy idegen anyanyelvűnek adja ki magát, hogy ezzel a hatóságokat megtévessze, és hamis 

nyomra terelje. A másik, hogy jellemzően Nyugat-Európában, de Magyarországon is léteznek 

és működnek olyan szervezett bűnözői csoportok, melyek tagjai nem anyanyelvként beszélik 

annak az országnak a nyelvét, ahol bűnözői tevékenységüket folytatják. Előfordulnak a 

csoportok által elkövetett nyelvi bűncselekmények is, vagy olyan bűncselekmények, melyek 

során inkriminált szöveg is keletkezik: pl. zsarolólevél vagy fenyegetőlevél41. Amennyiben a 

szerző nem anyanyelvén írta a szöveget, akkor egy kontrasztív nyelvészettel foglalkozó 

szakember bevonására is szükség van ahhoz, hogy megállapítsa a szerző anyanyelvét. Az 

anyanyelv ismerete már önmagában is leszűkíti a lehetséges elkövetők körét, és az anyanyelv 

kiderítése után további hasznos információk gyűjtésére is van esély. Harmadrészt a szerző 

anyanyelvének ismerete a bírósági szakaszban is elengedhetetlenül fontos, mivel a bíróság 

előtt mindenkinek joga van anyanyelvének a használatára, ezért ha szükséges, tolmácsot is 

biztosítani kell.  

                                                 
41 szóbeli közlés alapján 
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Az anonim szövegekkel kapcsolatban az első kérdések között szokott elhangzani, hogy 

férfitól vagy nőtől származik-e az írás. A nemekre jellemző specifikus tulajdonságok kérdése 

legalább száz évre nyúlik vissza. LOMBROSO és társai túláltalánosított kijelentéseit NAGY is 

elveti, helyette az akkor még újszerűnek számító, modern nézetet vallja, miszerint a női és 

férfi lelki tulajdonságok – melyek ugyan nem különböznek lényegesen egymástól, de 

mindenképpen, empirikus módon igazolhatóan léteznek – társadalmi termékek. A nemek 

szerepjátszását, mint az öltözködés, hajviselet, a társadalmi lét határozza meg, ahogy a 

gesztusokat és a nyelvhasználatot is (NAGY 1980: 100 – 101). Az azóta eltelt évtizedek alatt 

mindez igazolódott, a női – férfi társadalmi szerepek vizsgálata önálló tudománnyá lépett elő, 

sőt  a női és férfi nyelvhasználattal foglalkozó gendernyelvészet is önálló kutatási területté 

vált.   

KONTRA a nyelvhasználatbeli nemi különbségekről azt írja, hogy valószínűleg univerzálisak, 

de a laikusok számára nagyrészt észrevétlenek, „mivel nők és férfiak ugyanazokat a 

változatokat használják, csak eltérő arányban” (KONTRA 2003 B: 60). NAGY azt a 

megállapítást közli, hogy a  „nők általában bőbeszédűbbek, részletezőbb a leírásuk, 

jelentéktelenebb, a tárgyhoz kevésbé tartozó eseményekre is kitérnek”, és hogy „a 

bőbeszédűség mértéke egyenes arányban van a levél hosszával, ennélfogva a női levelek 

általában terjedelmesebbek a férfiakénál” (NAGY 1980: 102). A női bőbeszédűség akár 

sztereotípiának is tűnhet, de a témával foglalkozó kortárs kutatók közül is többen tényként 

kezelik, mivel a gyakorlatban szerzett tapasztalataik ezt támasztják alá. FARKASNÉ 

előadásában is hivatkozott rá42, DROMMEL úgy fejezi ki a női nyelvhasználatról szólva, hogy  

„egy férif, egy szó – egy nő, egy szótár” (DROMMEL 2011: 98). Ezt alátámasztja a 

PEZENHOFFER dolgozatából származó példa is, melyet PLÉH idéz. Az A pontból B pontba 

jutást a női adatközlő 79 szóban, a férfi adatközlő 15 szóban magyarázta el. A szerző 

szavaival élve „a két nem eltérően ragadja meg az azonosnak tűnő nyelvi helyzeteket” (PLÉH 

2012: 265). DROMMEL az előbb idézett helyen arra is rámutat, hogy nemcsak a 

szövegmennyiségben van különbség férfiak és nők között. A nőkkel kapcsolatban írja, hogy 

vonzódnak a rímekhez, jellemző kifejezéseik vannak, több érzelem tükröződik a 

szövegeikben, illetve a verbális durvaság, keménység, trágárság is jellemzi írásaikat 

(DROMMEL 2011: 98). Mindez megegyezik NAGY megállapításaival. Olyan kimondottan 

nőkre jellemző kifejezéseket sorol fel, mint az őszintén, őszintén szólva, vagy azt csiripelték a 

verebek; tudod,hogy van az stb. melyeket hangulatuk miatt kedvelnek a női levélírók (NAGY 

                                                 
42 SZAKÁCSNÉ FARKAS JUDIT 2011. 11. 10-én az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskolájában tartott előadása a 

kriminalisztikai szövegnyelvészetről, nyelvi profilalkotásról, szerzőségvizsgálatról. 
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1980: 108). Arra is kitér, hogy a női levélírók szövegeiben több a trágárság, mégpedig 

szignifikánsan több, tehát a levélíró nemének megállapítására alkalmas jel. A trágárság 

mértékének kiszámítására képletet is létrehoz, mely megmutatja, hogy a szöveg átlagosan 

hányadik szava trágár minősítésű, tehát a trágár és nem trágár kifejezések aránya az index.   

A trágársággal kapcsolatban frissebb adatai vannak HUSZÁRNAK, aki egy külföldi kutatásra 

hivatkozva állítja, hogy a férfiak több obszcén kifejezést használnak, mint a nők, és a kisebb 

körű magyar vizsgálat is ezt a tendenciát mutatja, de a fiatal nők beszédmódja is 

meglehetősen obszcén, a fiatal férfiak és nők nyelvhasználatában e tekintetben csökken a 

különbség (HUSZÁR 46). Fontos azonban leszögezni, hogy a vizsgálat nem inkriminált 

szövegekre, hanem általános, hétköznapi nyelvhasználatra vonatkozik.  

NAGY a trágár kifejezések között különbséget tesz durvaságuk szerint. Könyvében felsorolja, 

mi a nagyon durva, mi a közepesen durva és mi a kevésbé durva kifejezés (NAGY 1980: 104–

105). Ezzel kapcsolatban az ingerküszöb az utóbbi évtizedekben alaposan megváltozott. Ma 

filmekben, könyvekben, plakátokon, de akár politikus beszédében is találkozhatunk olyan 

szavakkal, amelyek néhány évtizede elfogadhatatlanok voltak. Ezeknek a szavaknak egy 

részéhez már hozzászoktunk. Amit NAGY kevésbé durva trágárságnak tekint, az ma nem 

számít trágárnak, és mást értünk egy súlyosan trágár kifejezésen, mint akkor.  

Egy frissen megjelent tanulmány43 a káromkodást és trágárságot új megvilágításba helyezi. 

Közel háromszáz kérdőívet dolgoztak fel, melyben a trágár kifejezések gyakoriságát és okát 

keresték. A pszichológiai vizsgálat eredménye szerint a trágár kifejezések az őszinteség 

indikátorai is lehetnek, míg korábban a szűk szókinccsel, a műveletlenséggel, az intelligencia 

hiányával vagy akár a (nyelvi) agresszióval magyarázták. A vizsgálat eredményeként azonban 

felmerül, hogy ha a mondanivalót durva kifejezések kísérik, akkor a beszélő nem hazudik, 

nem próbál másokat félrevezetni.  A durva beszéd és az őszinteség között az lehet az 

összefüggés, hogy az illető a kendőzetlen véleményét mondja el, nem fordít időt sem a 

formai, sem a tartalmi módosításokra. Vállalja még ezt az illetlen nyelvi viselkedést is, hogy 

mondanivalóját kifejezze, és nem leplezi érzelmeit sem, ami a hallgatóban így az egyenesség, 

bátorság, nyíltság érzetét is keltheti: az illető semmit sem rejteget. A tanulmány azonban arról 

nem szól, hogy mindezt előre megfontoltan, manipulatív céllal is teheti a beszélő. 

DROMMEL arra is rámutat, hogy már a nyelvi bűncselekmény típusa is árulkodik az elkövető 

neméről. A zaklatás, rágalmazás nőkre jellemző, míg a férfiakra a zsarolás. Ezt alátámasztja 

NAGY megállapítása is, hogy a nők kedvelt témái a mások magánéletét érintő dolgok, mint a 

                                                 
43 https://phys.org/news/2017-01-links-honesty.html   2017. február 5-i állapot 

 

https://phys.org/news/2017-01-links-honesty.html
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házasságtörés, titkos viszonyok vagy pusztán a kihívó vagy annak vélt női magatartás. Nem 

követel, nem zsarol, csak közli az „igazságot”, mindezt olyan beállításban, mintha ezzel jó 

ügyet szolgálna (vö. pl. NAGY 1980: 100, 102, 108). Nőies vonásként tartja számon továbbá a 

jelzők, különösen a minőségjelző halmozását (NAGY 1980: 103, 108), a kicsinyítő‒becéző 

képzők használatát (NAGY 1980: 106.). HUSZÁR is említi a kicsinyítő képzős főneveket, a 

kedveskedő megszólításokat, mint szivi, tündi, édi, aranyoskám, és a finom 

megkülönböztetésre alkalmas színneveket: mályvaszínű, bézs stb. (HUSZÁR 38, 46). PLÉH a 

nők és férfiak stílusjegyeit vizsgálva felsorolja a férfiakra jellemző mennyiségi utalásokat, 

ítélkező jelzőket, felszólításokat, a hosszabb szavakat és mondatokat, a kihagyást és a 

dühkifejezéseket. A nőkre jellemző stiláris jegyek között többek között a fokozó határozók, az 

érzelemkimutatások, a kérdések, a megszorító kifejezések, a tagadó kifejezések, a 

bizonyalansági kifejezések, a tagadás, a mondatkezdő határozó és az érzelmekre utalás (PLÉH 

2012:270). Rámutat ezen kívül valós, a nyelvi rendszerrel kapcsolatos nemi eltérésekre is, 

mint a kategóriahozzáférés (PLÉH 2012: 269). Léteznek olyan eltérések, melyek a 

szerepelvárásoknak megfelelnek. Vannak szavak, melyek használata a sztereotípiának 

megfelelően a nőkre jellemző, ebben azonban a sztereotip önmegerősiítési folyamat is 

szerepet játszhat (PLÉH 2012: 266). LAKOFFRA hivatkozva leírja, hogy „a nők a társas 

szerepelvárásoknak megfelelően finomkodóak, erőtlenek, bizonytalanok és túlzottan 

udvariasak.  Több melléknevet, több udvariassági formumát használnak, több kérdést tesznek 

fel, több habozást kifejező töltelékszót és kevesebb erőteljes kifejezést használnak. […] A 

férfiak kevesebb udvariassági formulát használnak, viszont sokkal határozottabbak, 

erőteljesebbek. […] A nyugati kultúrában a férfiak információközpontúak, minden plusz 

csevegést feleslegesnek, sokszor idegesítőnek tartanak. A nők ezzel szemben hajlamosak a 

csevegésre, pletykára, az információátadáson túli kommunikációra” (PLÉH 2012: 287). 

A  névtelen levelekkel kapcsolatban az irreleváns dolgok megjelenése, az érzelmes hang és a  

terjedelmesség a legszembetűnőbb női sajátosság. A tartalmi kitérőkre NAGY a nők által írt 

életrajzok vizsgálatakor is felfigyelt. Furcsa sajátosság, hogy a saját és családtagjaik 

betegsége is gyakran megjelenik ezekben az önéletírásokban. De szívesen írnak környezetük 

tagjaihoz fűződő érzelmeikről, munkahelyi szociális kapcsolataikról, munkájukhoz fűződő 

érzelmeikről, tanulmányaikról és pályaválasztásuk okairól, szólnak anyagi helyzetükről: a női 

önéletírásokat tehát tartalmi változatosság, bőbeszédűség, érzelmek megjelenése és fölösleges 

mértékű precizitás jellemzi (NAGY 1980: 114–115). DROMMEL még a nőkre jellemző 

problémaorientáltságot is felsorolja a nemspecifikus jellegzetességek között (DROMMEL 2011: 

98).  Gyakran használnak negatív, tiltó mondatokat, azt írják le, hogy mit nem akarnak. A női 
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levélírókra jellemző gazdagabb szókincsre, az ismétlésekre SZAKÁCSNÉ hívja fel a figyelmet, 

és megerősíti az intim témák gyakoriságát, az irreleváns dolgok említését és a bőbeszédűséget 

is. Női sajátosságnak tartja azt is, hogy ha konkrét fenyegetőzésre is sor kerül, akkor általában 

mérgezéssel, fertőzéssel fenyegetnek (SZAKÁCSNÉ 2011).  

A férfiak lényegre törők, terjengősségtől mentesek, szűkszavúak, levelük és a levél mondatai 

is rövidek. Stílusuk hivatalos, vádaskodásaikat olykor jogi vagy hivatali nyelven adják elő, 

gyakran használnak idegen szavakat és szólásokat, divatos kifejezéseket, hogy műveltségüket 

ezzel is fitogtassák (NAGY 1980: 55, 101–102, 112). A trágárság a férfiak írásában is 

megjelenik, NAGY a nemi szervek és az aktus köznyelvi megnevezéseit emeli ki (NAGY 1980: 

103). A levél fenyegető hangnemű, gyakran fizikai erőszakkal fenyegetnek. A férfiakra 

jellemző célorientáltságból eredően a szövegben állító és felszólító mondatokat fogunk találni, 

levelükben határozott cselekedetet követelnek (vö. DROMMEL 2011: 98–99, 126, SZAKÁCSNÉ 

2011, NAGY 1980: 100). NAGY a moralizáló hangnemet férfiakra jellemző sajátosságként 

említi, és még arra az érdekességre hívja fel a figyelmet, hogy a férfiak gyermekeikről többes 

szám első személyű birtokos személyjelet használnak, míg a nők egyes szám első személyűt 

(NAGY 1980: 108, 113).  

Mostanság sokan megmosolyogják az olyan állításokat, melyek azt sugallják, hogy a nők és 

férfiak viselkedése – beleértve a nyelvi viselkedést is – között különbség van. Ezzel 

kapcsolatban nem kell többet mondanom annál, hogy NAGY megtörtént bűnesetek szövegeit 

vizsgálta, és nem is keveset. Kijelentései tapasztalati alapúak, és távol állnak az olyan 

részigazságokat túláltalánosító kijelentéseken, melyeket az idő régen kirostált. A másik ok, 

amiért NAGY munkáját kétkedve fogadják, a megjelenése óta eltelt csaknem négy évtized. A 

világ azóta valóban óriásit változott, és a változásokra magam is igyekszem felhívni a 

figyelmet. A profilalkotásnál ma már nem érhetjük be négy – öt kategóriával, és a kurva szót 

sem a legdurvább trágárságok közé sorolnánk, de amit NAGY monográfiájában a nyelvi 

bűncselekményekről összefoglalt, ma is megállja a helyét. Képletei, matematikai biztonságú 

számításai, módszerei és megfigyelései ma is használhatók és használandók. Ha a nemek 

nyelvhasználati különbségeire vonatkozó kijelentéseit összehasonlítjuk a nyelvváltozatokról 

szóló fejezettel, azt láthatjuk, hogy HUSZÁR modern gendernyelvészeti tanulmányai ezeken a 

pontokon nem ütköznek a korábbi nézőponttal. A változások azonban valóban felgyorsultak. 

Újabb vizsgálatoknak kell megmutatni, hogy a mai vidéken élő húszas –  harmincas éveikben 

járó nők nyelvhasználata archaikusabb-e még, mint a hasonló korú és hasonló környezetben 

élő férfitársaiké, hogy a közoktatás, a mobilitás és a média mennyiben uniformizálja a 

nyelvhasználatot. Az ismeretlen levélíró nemét megmondani ugyanis egyáltalán nem egyszerű 
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feladat. A társadalmi szerepek az utóbbi két-három évtizedben elmosódtak, ami a 

nyelvhasználati különbségek elhalványodását is magával hozta. A jelenség mostanra 

társadalmi méretűvé vált (FARKASNÉ 2011). Nem egy-egy egyedi esetről van már csak szó, 

mint amilyenre NAGY is felhívta a figyelmet. Nőies férfiak és férfias nők mindig is voltak44, 

és a hosszú ideje együtt élő házastársak is átvehették egymás szófordulatait, mondatait 

(NAGY: 1980: 109). A bizalmasok közötti sajátos szókincs kialakulására PLÉH is felhívja a 

figyelmet. Másokra hivatkozva írja, hogy „házaspárok és együtt élő párok között jelentős 

intim szókincs és sajátos jelentés is kialakul” (PLÉH 2012: 28).   

Annak a ténynek, hogy jelenleg a nők azok, akik a sztenderd nyelvi formákat részesítik 

előnyben, szemben azzal a nyelvváltozatokról szóló fejezetben közölt állítással, miszerint 

korábban a férfiak nyelvhasználata állt közelebb a köznyelvi normához, az lehet a 

magyarázata, hogy a nők iskolázottsági szintje a nyugat-európai országokban és 

Magyarországon is meghaladja a férfiakét (HUSZÁR 39).  

HUGYECZ cikkében arra mutat rá, hogy a hétköznapok során is végzünk olykor laikus módon 

nyelvi profilalkotást, amikor pl. azon gondolkodunk, hogy egy fórumbejegyést vagy blogot nő 

vagy férfi írt-e vajon. Ilyenkor sztereotípiák alapján kategorizálunk. HUGYECZ empirikus 

vizsgálata alátámasztotta azt a hipotézisét, miszerint a laikusok elsősorban a helyesírásból 

indulnak ki. A helyesírás alapján alakítják ki álláspontjukat a fogalmazó neméről és iskolai 

végzettségéről. Általában a nőket tartjuk normakövetőbbnek, és a helyes írást és központozást 

a magasabb iskolai végzettség jeleként értelmezzük (HUGYECZ 2011 online. http://e-

nyelvmagazin.hu/2011/08/31/ki-a-szerzo-%E2%80%93-avagy-hogyan-profiloznak-a-

laikusok/). 

A választott kommunikációs csatorna már önmagában elárul valamit a szöveg szerzőjéről. A 

hagyományos, papír alapú levél az idősebb generációkra jellemző, még akkor is, ha a papíron 

nem kézírás és már nem is az írógép betűi, hanem az általánosan használt szövegszerkesztő 

programok karakterei jelennek meg. Ehhez képest már nem nagy változás a levél elektronikus 

formában történő elküldése sem. Ezt a módot ma már az idősebb generációhoz tartozók is 

sokan választják, különösen a magasabb iskolai végzettségű, művelt emberek közül. Az SMS, 

a csetelés viszont távolabb áll tőlük. A kommunikációs formán kívül figyelemre méltó jelek a 

szövegben, mondatokban előforduló törések, zökkenők, kihagyások. Ezek a rövidtávú 

memória zavarára és a koncentrációhiányra, fáradtságra utaló jelek lehetnek. A szövegen lévő 

                                                 
44 Az utóbbi időben több írás is megjelent „Pipás Pistáról” (Rieger Pálné szül.  Fődi Viktória), a szegedi 

tanyavilág mítoszokkal és legendákkal kísért bérgyilkosáról, aki férfiként élte az életét: férfiként öltözködött, 

férfimunkát végzett, kocsmába járt és verekedett. Nem tudjuk, hogy nyelvhasználatában milyen mértékben 

tükrözte a nőies vagy férfias jegyeket. Kihallgatási jegyzőkönyvei nyújthatnának a kutatásban segítséget.   
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javítások is ezekre utalhatnak. A régies kifejezések, archaizmusok, tájszók, a nyelv bármely 

szintjén megjelenő nyelvjárási jellegzetességek szintén utalhatnak idős nyelvhasználóra (vö. 

DROMMEL 2011: 126–127). Az idősek szívesen foglalkoznak mások magánéletével, 

erkölcstelennek vélt cselekedeteikkel, szívesen adnak kéretlenül is tanácsot, osztják meg 

bölcsességeiket, és jellemző rájuk az általánosítás és a társadalmi méretben való gondolkodás. 

Gyakran moralizálnak, szívesen használnak szólásokat, közmondásokat (NAGY 1980: 110 – 

111). A beszéd konzervatizmusa az életkor növekedésével párhuzamosan növekszik (KONTRA 

2003 B: 61). Az idősebbek a levelek megszólításánál felkiáltójelet használnak, míg a fiatalok 

előszeretettel használják az angol mintára itthon is meghonosodott vesszőt a megszólítás 

mögött (DROMMEL 2011: 79). NAGY a bűncselekmény típusa és az életkor közötti 

összefüggésre is felhívja a figyelmet. A zsarolási ügyek elkövetői inkább fiatalok, 

rágalmazással, becsületsértéssel kapcsolatos ügyek hátterében általában idősebb névtelen 

levélíró áll. Az ifjúságra jellemző szóhasználat, a szleng, az éppen időszerű nyelvi divat is 

rávilágít a szerző fiatal korára.  A középkorúak névtelen írásait gyakran a féltékenység, 

irigység motiválja. A gazdagabb szókincs, nagyobb ismeretanyag és az idegen szavak 

használata jellemzi őket leginkább (NAGY 1980: 110). A szerző életkorának hozzávetőleges 

meghatározásához elengedhetetlen szükség van azoknak a tendenciáknak az ismeretére, 

amelyek a mai magyar nyelvben zajlanak, melyek közül néhányat a nyelv és az idő 

összefüggéseit taglaló fejezetben megemlítettem (vö. DERN 2009: 65). A határon túli 

magyarok archaikusabb nyelvhasználata olykor azt a látszatot kelti, mintha a levélíró idősebb 

ember lenne. Megtévesztő lehet továbbá, hogy az idősödő férfiak érzelgőssé válnak, 

leveleiben olyan szövegezési sajátosságokat produkálhatnak, melyek alapján középkorú 

nőnek gondolnánk őket (FARKASNÉ 2011).  

 

A szövegben előforduló hibákból, ezek minőségéből és mennyiségéből, a szerző 

szókincséből, választékosságából, a mondatok szerkezetéből következtethetünk a szerző 

iskolai végzettségére. Ez általában csak egy durva besorolást tesz lehetővé, annyi állapítható 

meg, hogy a szerző alap- közép, vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik-e. De figyelembe 

kell vennünk azt is, hogy a szerző nyelvhasználatát torzíthatta is. A szöveg típusától függően 

előfordul az is, hogy valaki a számára megszokottnál emelkedettebb vagy hivatalosabb 

stílusban fogalmazza meg levelét. Ez összefügg az önábrázolással: komoly, művelt, 

szavahihető embernek akarja mutatni magát az a személy pl., aki egy bűncselekmény általa 

ismert részleteiről tájékoztatja a rendőrséget. Ha azonban ez a stílus számára idegen, nem 

tudja sokáig fenntartani ezt a szintet, döccenőket találunk a szövegében. A választékos gazdag 
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szókincs, árnyalt fogalmazás, magas ismeretanyag egész szövegre kiterjedő volta jelzi a 

művelt, iskolázott szerzőt. Írásaikban megjelennek az idegen szavak, rövidítések és 

neologizmusok, magas szintű helyesírási készség jellemzi őket. A grammatikai, helyesírási 

hibák, a szegényes szókincs és a szövegegységek laza kapcsolódása, a tőmondatok használata 

pedig műveletlen szerzőt feltételez (NAGY 1980: 111, 62, DERN 2009:65). 

A nyelvi kifejezések között találhatunk olyanokat is, amelyek a szerző foglalkozásáról vagy 

különleges ismereteiről árulkodnak. Ezekre oda kell figyelni, de óvatosan kell bánni ezzel is, 

mert az internet révén bárki szert tehet valamilyen szintű speciális ismeretre, vagy legalábbis 

keltheti ennek látszatát néhány szakkifejezés, idegen szó használata. Ezek szélesebb körben 

való elterjedését az ismeretek egyre bővülő volta, a média, a széleskörű és egyre magasabb 

színvonalú közoktatás, és az ismeretek autodidakta módon és egyre könnyebben való 

megszerezhetőségének a lehetősége is megkönnyítette és meggyorsította. A foglalkozások 

által gyakran használt kifejezések a köznyelvbe is átkerülnek. 

Az iskolázottság szintjének, a műveltség színvonalának megbecslésében a szöveg felépítése is 

nagy segítségünkre van. A szöveg nívója, külső tagoltsága, belső felépítése, koherenciája, a 

mondatok kapcsolódása és logikus sorrendje, gondolatmenete és érveléseinek felépítése, 

szerkezete alapján megállapítható, hogy a szerző mekkora gyakorlattal rendelkezik írásbeli 

szövegek létrehozásában. Ebből további következtetéseket is levonhatunk foglalkozásával 

kapcsolatban. Aki jól felépített, jól megszerkesztett, megformált szöveget hoz létre, nagy 

gyakorlattal rendelkezik a szövegalkotásban, gyakran ír tehát, valószínűleg mindennapjainak 

részét képezi az írásbeli szövegek létrehozása, valószínűleg munkája során is ír vagy írt 

(DERN 2009: 65).  

Információértéke van annak is, hogy a szerző a helyesírás legutóbbi változásait figyelembe 

veszi-e a szövegalkotáskor. Ha igen, akkor gyakran ír, és fontos számára a szöveg minősége, 

hibátlansága, valószínűleg a munkavégzés során is létrehoz írásműveket.  

A helyesírás változásai azonban nem alkalmasak arra, hogy a fogalmazó életkorára vonatkozó 

következtetéseket vonjunk le belőle. A 2015-ös változtatások óta még nem nőtt fel egy 

nemzedék, nem lehet azt mondani, hogy a szerző a „régi” vagy az „új” helyesírást használja, a 

változtatások ráadásul a helyesírás lényegét nem érintették, csak kisebb változások voltak.  

Az életkor megbecslése a szöveg alapján nem könnyű feladat. Jó esetben azt meg lehet 

mondani, hogy a szerző fiatal, középkorú vagy idős-e. Erre a szóhasználat, a kifejezések 

alapján következtethetünk. Ahogy feljebb írtam róla, figyelembe kell venni a nyelvi 

tendenciáit, a szlenget, az ifjúsági nyelvet, a nyelvi divatot, illetve a szöveg témája is 

támpontot ad a szerző életkorával kapcsolatban.  
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Mivel az írásbeli szövegekben a nyelvjárásiasság ritkán jelenik meg, a szerző lakhelyének 

vagy nyelvi szocializációjának helyszínének meghatározása sem problémamentes. A 

tájszavak vagy a nyelv bármilyen szintjén megjelenő nyelvjárási jellegzetesség nagy 

segítséget jelentene, de az írásbeli szövegek létrehozása során a szerzők a köznyelvi norma 

betartására törekednek. Míg szóbeli szövegekben könnyebben találkozhatunk nyelvjárással 

vagy a regionális köznyelvvel, az írásbeli szövegekre ez erősen sztenderdizált voltukból 

adódóan egyáltalán nem jellemző. NAGY még arról számolt be, hogy az idős embereken kívül 

a cigány fiatalkora jellemző még a formai tájszavak használata (NAGY 1980: 111). Támpontot 

azok a helyesírási hibák adhatnak, amelyek az adott szó kiejtését ábrázolják, a fonetikus 

írásmód (DERN 2009: 66).  

A szöveg keletkezésének körülményeivel kapcsolatban azok a fontos kérdések, hogy a szöveg 

megalkotását befolyásolta-e egy másik személy is bármilyen módon, vagy az értelmi szerző 

és a szöveget rögzítő író ugyanaz a személy-e. Azokra az említett jelekre is figyelni kell, 

amelyek arra utalnak, hogy a szöveg kényszer hatására keletkezett.   

 

A szövegek, ahogy láthattuk, olyan nyelvi produktumok, melyek alkalmasak arra, hogy a 

nyelvhasználati sajátosságokból kiindulva a fogalmazószerző csoportspecifikus tulajdonságai 

alapján megrajzolják annak nyelvi profilját. Ezzel a lehetséges szerzők körét le lehet 

szűkíteni, akár olyan mértékben is, hogy a gyanúsítottaktól vett szövegminta alapján a konkrét 

személy is azonosíthatóvá válik. Erről az összehasonlító szövegvizsgálattal foglalkozó 

fejezetben szólok. Különösen fontosak azok az automatizálódott szövegalkotási folyamatok, 

jellegzetességek, melyekről a fogalmazó nem is tud. Példa erre, hogy a tartalmas, lexikai 

jelentéssel bíró szavak használatára sem figyelünk teljes mértékben, bizonyos alakokat 

gyakrabban választunk mint szinonimájukat, de a lexikai jelentés nélküli funkciószavakra 

még ennél is kevésbé. A szövegproduktumból következtethetünk a szövegalkotó nyelvi 

képességeire. A nyelvi profilalkotás elméleti hátterét a pszichológia és a pszicholingvisztika 

adja, mivel vizsgálja azokat a szövegalkotási folyamatokat és állapotokat, melyek az üzenet és 

a kommunikációs felek között létrejönnek. A fogalmazó számára a szövegalkotás egy lineáris 

előrehaladás, lexikai elemek, grammatikai megoldások és tartalmak közötti folyamatos 

válogatás. Emögött pedig ott a teljes ember, a maga életútjával, nyelvi és nem nyelvi 

tapasztalataival. Mindennek fontos szerepe van olyan vizsgálati eljárásokban, mint a 

későbbiekben tárgyalandó szekvenciaanalízis, ahol különösen nagy jelentősége van az előre 

várható nyelvi viselkedésnek, illetve az ettől való eltérésnek. Ilyenkor a fő kérdés, hogy a 

fogalmazó miért tér el az előre várhatótól, mi motiválja, mi áll a figyelme középpontjában. 
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Ennek kiderítésére DROMMEL háromféle (nyelv)pszichológiai modellt kínál. A 

szövegvizsgálat során a nyelvi viselkedés jellegzetességei figyelhetők meg, melyek azonban 

alkalmasak arra, hogy a szerző fő motivációjáról, fő érzékelési csatornájáról is megtudjunk 

valamit, melyek alapján bizonyos keretek között a szerző személyiségével kapcsolatos 

távolabbra mutató kijelentések is tehetők (DROMMEL 2011: 128 – 129). 

 

A viselkedéspszichológus CORRELL az alapmotiváció öt kategóriáját különbözteti meg 

egymástól: 

 

1. biztonságra és védelemre törekvő típus 

2. társadalmi elismertségre törekvő típus 

3. személyes törődésre és bizalomra törekvő típus 

4. függetlenségre és felelősségre törekvő típus 

5. önbecsülésre törekvő típus 

 

A biztonság és a védettség a visszafogott, introvertált emberek számára a legfontosabb. Ilyen 

típusú személyek tartoznak az első csoportba. Alapvető motivációjuk az életük minden 

területére kihat. Életmódjukat, hobbijukat éppúgy befolyásolja, mint a pályaválasztást. 

Általában alkalmazottak, olyan munkakört töltenek be, ahol nem nyomja vállukat nagy súlyú 

felelősség. A kockázatot és a feltűnést kerülik. Akkor érzik jól magukat, ha a háttérben 

maradhatnak, és keresik azokat a csoportokat, melyek védelmet adhatnak számukra. Külső 

megjelenésük, öltözködésük, testbeszédük, hanghordozásuk nem feltűnő, az adott 

körülményekhez igazodik. DROMMEL még ennél messzemenőbben is rámutat néhány 

tulajdonságukra,  bár nem tudjuk, hogy ezt a következtetést megfigyelés is igazolta-e: ezek az 

emberek gyakran kerülik az autóvezetést, mert ott felelős döntéseket kell meghozni, mégpedig 

gyorsan, így a gépkocsivezetés veszélyes, nyugtalanító érzés számukra. Ha autót vásárolnak, 

akkor annak biztonságos járműnek kell lennie. Ami ennél fontosabb számunkra, hogy hogyan 

ír az ilyen típusú személy. A névtelen levél írása nem áll távol rejtőzködő, háttérbe húzódó 

személyiségétől. Ha ilyen levelet ír, kevés információt tudunk meg róla. Kisebbnek és 

jelentéktelenebbnek ábrázolja magát a levélben, mint amilyen a valóságban. A szöveg maga is 

jelentéktelen, feltűnő vonásoktól, markáns jegyektől mentes. Az én a háttérbe szorul. Gyakran 

előfordul, hogy az illető elnézést kér a címzettől névtelen levele miatt (DROMMEL 2011: 129 – 

130).  
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A második típus az elsőtől nagyon különbözik. A társadalmi elismerésre törekvő típus 

extrovertált, megbecsülést, tiszteletet keres. Számára ez a jutalom. Szereti a feltűnést. 

Munkája során is szeret előtérbe kerülni. Olyan munkát választ, ahol középpontban lehet. 

Szereti a reflektorfényt. Fontos számára a divat és személyiségének prezentálása. Ha 

megengedheti magának, feltűnő autót vásárol és exkluzív környezetet teremt magának, 

mellyel személyiségét hangsúlyozza. Erre a fajta személyre nem jellemző, hogy névtelen 

levelet írjon. Akkor választja csak ezt a módot, ha más lehetőséget nem lát. Nehezére esik, 

hogy anonimnek kell maradnia, hogy nem mutathatja meg magát, hogy milyen nagyszerű 

fickó is ő. Gyengesége a hiúsága, mely a vesztét, lelepleződését is okozhatja. Ha nevét nem is, 

de sokat elárul magáról, mivel rendkívül fontos önmaga számára (DROMMEL 2011: 129 – 

130). 

A harmadik típusba tartozó egyéneket a törődés, a bizalom, az emberi kapcsolatok hajtják, 

olykor szélsőségesen kapcsolatorientáltak. Részben hasonlítanak az első típusra. Általában 

egy olyan erős személyiséget keresnek maguk mellé, akire támaszkodhatnak, akinek 

iránymutatásait követhetik. Gyakran a negyedik típusba tartozó személyek közül választ ilyen 

társat magának. Ez a személyiségtípus tipikusan olyan névtelen levelet ír, melynek témája a 

mások kapcsolatai, magánügyei. Sokszor olyan erős személyiségnek címezi névtelen levelét, 

akitől segítséget és támogatást remél egy visszás helyzet megoldásában, vagy egyszerűen csak 

panaszkodik vagy rágalmaz (DROMMEL 2011: 129 – 130). 

A negyedik típusba a függetlenségre törekvő, életükért felelősséget vállaló emberek tartoznak. 

Tisztában vannak a kockázatokkal, a döntések lehetséges következményeivel, ennek súlyával, 

de vállalják ezekért a felelősséget. Ez a típus ritkán ír névtelen levelet, véleményéért és 

tetteiért is vállalja a felelősséget. Ha mégis névtelen levelet írna, stílusa tárgyilagos, felesleges 

sallangoktól mentes, és írásából kitűnik, hogy célorientált (DROMMEL 2011: 129 – 130). 

Az ötödik személyiségtípus az önbecsülésre törekvő.  Problémái vannak a társas 

kapcsolatokkal, szociális interakciókkal. Természetéből adódóan pesszimista. A mércét 

mindig igen magasra állítja, mindig mindennek tökéletesnek kell lennie. Ez a 

személyiségtípus problémaorientált. Keresi a problémát, ezért talál is. Szívesen dolgozik 

ellenőrként. Írásai részletezők, kicsinyeskedők. Kedvenc műfaja a kritika. Semmi nem elég jó, 

sok ellentétes kötőszót használ (DROMMEL 2011: 129 – 130). 

Mint az emberrel kapcsolatos kategorizálásra általában, erre is igaz, hogy a típusok a 

gyakorlatban keverednek, de a markáns személyiségvonások alapján lehet egy-egy csoporthoz 

kötni a személyeket.  
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A neurolingvisztikai programozás elmélete a nyelvész GRINDER és a pszichoterapeuta 

BANDLER nevéhez fűződik. Elméletük középpontját az érzékelés és a kommunikáció 

rendszere alkotja: megfigyelésük szerint az emberek érzékelés szempontjából is különböző 

típusokba sorolhatók. Minden embernek megvan a maga preferált szenzoros csatornája, és 

mindenkinek egy, legfeljebb kettő van. Az ezen érzékszerven át befutó információkat 

könnyebben dolgozza fel, mint azokat, amelyek nem a domináns csatornán érkeznek. Ennek a 

megfigyelésnek az alapján kezdetben olyan módszereket és eljárásokat dolgoztak ki, melyek a 

marketing céljait szolgálták, kommunikációs tréningeken és a coaching területein 

alkalmaztak. A nyelvészet szempontjából mindez akkor vált érdekessé, amikor felfigyeltek rá, 

hogy a meghatározó érzékszervi csatorna a nyelvhasználat során is megmutatkozik képszerű 

megnyilatkozásokban és metaforákban. A nyelvhasználóknak vannak olyan kedvelt 

fordulataik, melyek arról árulkodnak, hogy melyik a preferált szenzoros csatornájuk. Azok a 

személyek, akiknek a vizuális a domináns érzékelési csatornájuk, olyan fordulatokat 

használnak, mint a „majd meglátjuk” vagy a „valami dereng”, míg az auditív típusba 

tartozók tudattalanul a hallással kapcsolatos kifejezéseket részesítik előnyben 

nyelvhasználatuk során. Tőlük olyan megnyilatkozásokat hallhatunk, mint a „jól hangzik”, 

vagy „ez nekem nem mond semmit”. Az emberek többsége vizuális típusba tartozik, ez kb. 

50%-ot jelent, az auditív típus pedig 30%, a tapintás az emberek 10%-ának a fő érzékelési 

csatornája. A neurolingvisztikai programozás alapfeltevése, hogy a fő érzékelési csatorna az 

ember élete során nem változik, mert neurológiai meghatározottságú. Így tehát azok a 

kifejezések is egy életen át kísérik a nyelvhasználót, melyek a domináns érzékelési 

csatornához köthetők. Ennek a kriminalisztikai szövegnyelvészetben akkor lehet jelentősége, 

amikor egy ilyen kifejezés megjelenik az inkriminált szövegben. Információt jelent a 

profilalkotás során, illetve ha több vizsgált szövegben is szerepelnek ezek a kifejezések, 

megerősítheti vagy gyengítheti az azonos szerző gyanúját az azonos vagy különböző 

domináns szenzoros csatorna (DROMMEL 2011:131 – 132).  

A neurolingvisztikai programozás elmélete egy fontos módszer alapját is képzi. 

Továbbfejlesztése során jött létre a BAILEY és CHARVET nevével jelzett Language and 

Behaviour Profiles (LAB) vizsgálati eljárás. A nyelviviselkedés-profil az elmúlt évtizedekben 

a legjelentősebb vizsgálati módszerek egyike volt, melyet a különböző hatóságok és szervek 

világszerte sikeresen alkalmaztak. A kiindulás itt is a nyelvi anyagból történik, melyből az 

elemzés során pszichológiai következtetéseket is le lehet vonni. A nyelvi viselkedési minták 

ugyanis az általános viselkedési mintákban is megjelennek. A nyelvi viselkedés megelőzi és 

előrejelzi a tetteket:  nyelvi agresszió pl. megelőzi a tettlegességet.  A viselkedés mintái pedig 
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a motiváció és az információfeldolgozás mintáira világítanak rá. BAILEYT minderre azok a 

neurolingvisztikai programozáson nyugvó kezdeti megfigyelései vezették, melyeket a 

munkahelyi nyelvi minták és a személyek viselkedési mintái közötti összefüggésekről végzett. 

CHARVET ebből dolgozott ki a cégek személyzeti osztálya számára olyan gyakorlati 

módszereket, melyek a kommunikációt, a munkahelyi interakciót és a megfelelő személy 

megfelelő pozícióba kerülését megkönnyítette.  

Az alapfeltevés, miszerint az egyes személyek nyelvhasználatában tudattalanul a személyiségi 

struktúrák is megjelennek, a biztonsági szolgálatok érdeklődését is felkeltette, és ez lett a 

LAB-vizsgálatok kiindulási pontja. A LAB-profilalkotás során az egyes személyek szóbeli 

vagy írásbeli nyelvi megnyilatkozásai alapján kategóriákba lesznek sorolva. A motiváció és a 

reakció mintája kiemelkedően fontos, ezek alapján lehet ugyanis előrevetíteni, hogy mit fog a 

személy a jövőben tenni. Ha tudjuk, hogy mi hajtja előre, mi mozdítja cselekvésre, és tudjuk, 

hogy személyiségtípusából adódóan várhatóan hogyan reagál bizonyos helyzetekre, jövőbeli 

cselekedetét viszonylag nagy bekövetkezési valószínűséggel előrejelezhetjük. 

Máshogyan viselkedik egy proaktív személyiség és máshogyan egy reaktív. A proaktív 

személyiség cselekvő, kezdeményező. Elhatározza magát, belevág a kitűzött feladatba, nem 

sajnál időt és energiát, hogy célját teljesítse, és jellemzően véghez is viszi azt, amire elszánta 

magát. A proaktív személy, ha bűnözővé válik, rendkívül veszélyesnek számít. Ha zsarol, ha 

fenyeget, komolyan kell venni. A proaktív személy aktív, agilis, tetterős. Nem beszél a 

levegőbe, és nem vár. Érzéseit képes uralni. Nyelvhasználatát a teljes mondatok használata, a 

cselekvő igék és a határozott tárgyak preferálása jellemzi. Arról ír, amit el akar érni. A reaktív 

típusú személy, ahogy elnevezése is mutatja, nem kezdeményező, hanem választ ad valamire. 

Az első lépést más tette meg, az övé az erre adott válasz, a második lépés. Nehézséget jelent 

számára a döntéshozatal, hosszasan hezitál. Nyelvhasználatában gyakran jelennek meg 

passzív igék, mondatai sokszor hiányosak, sok minősítő kifejezést és főnevet használ, ha 

lehet, az ige helyett is inkább igéből képzett főnevet. Szövegei arról szólnak, hogy mit akar 

elkerülni. Gyakran használ olyan kifejezéseket, mint a muszáj (megtennem), bárcsak. Ez a 

külső kontrollra, külső normára utaló megfogalmazás. Annak a jele, hogy életét nem tartja 

saját kezében, másoknak, idegen szempontoknak akar megfelelni. Sokszor gyámolatlanok, 

támogatásra szorulnak. Önmagukban bizonytalanok, inkább azt hiszik el, amit mások 

mondanak. Figyelemre, irányításra, ellenőrzésre és visszajelzésekre van szükségük. A 

proaktív ember jellegzetes mondatai, a meg fogom tenni, ezt fogom csinálni. Ezek a belső 

kontrollú személy mondatai, aki belső normáit követi.  A fontossági sorrend felállításakor és a 
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döntések meghozatalakor saját szempontjait alkalmazza. Ez a típusú személyiség nehezen 

irányítható.  

További katerorizálási lehetőséget ad, hogy vannak részletekkel foglalkozó és nagyobb 

egységekben gondolkodó személyek, és a viselkedés szempontjából az is fontos, hogy egy 

adott személy a stresszre emocionálisan vagy racionálisan reagál-e. A stresszre adott 

leggyakoribb érzelmi válasz a szorongás, a harag, az agresszió, valamint a fásultság, a 

közöny, az apátia. Ritkán előfordulnak pozitív érzelmi válaszok is, mint a lelkesedés, mely 

akkor lép fel, ha az adott személy a helyzetet uralni akarja, ellenőrzése alá akarja vonni az 

eseményeket. Ekkor számára a stressz erőforrás, teljesítménye növekedhet. A szorongás, 

nyugtalanság testi tüneteket is kivált: izzadást, remegést, szapora szívverést, kényszeres 

mocorgást. Ezek a tűnetek a teljesítményt csökkentik, koncentrálni és jó döntést hozni ilyen 

helyzetben nem lehet. A frusztrációra agresszió45 lehet a válasz. Az az eset ez, mint amikor 

szükségleteinkben akadályoztatva vagyunk, vagy hiába teszünk erőfeszítéseket valamiért, 

próbálkozásaink nem eredményeznek sikert, amikor szeretnénk valamit megtenni, de nem 

lehet. A szövegekben megjelenő verbális agresszió kiváltó oka lehet az a stresszhelyzet, 

melyben a szöveg keletkezett, másrészt itt sem feledkezhetünk meg a zsarolólevelek ilyen 

jellegű tartalmi és formai követelményeiről. A tettlegességgel való fenyegetés, a durva 

kifejezések, a kulcsszavak nagy betűvel történő írása, a felkiáltójelek halmozása ennek is 

betudható, ahogy annak is, hogy a feladó a címzettet pszichés nyomás alá akarja helyezni, 

emocionálisan károsítani akarja, ártani akar neki, tehát mindezek tudatos eszközei is lehetnek 

a fogalmazószerzőnek. A stressz hatása akkor érzékelhető, ha egy levélsorozatról van szó pl. 

egy zsarolási ügyben. A szerző nyugodt, racionális hangja (melyben az agresszió jelei a 

tudatos eszközhasználatnak tulajdoníthatók) a későbbi levelekben megváltozik, ahogy 

felismeri, hogy a pénz átvételét nem tudja megfelelő módon megszervezni, rádöbben, hogy a 

lelepleződés és a tettenérés kockázata nagyon nagy, és minden egyes levéllel új rizikót vállal. 

A szerző tudata egyre inkább beszűkül, a verbális agresszió érzékelhetően növekszik a 

szövegben, a frusztráció hatására a stressz tovább növekszik, elindul egy öngerjesztő 

                                                 
45 Az agresszió jeleivel a grafológia is foglalkozik. Bár a kézzel írt inkriminált írások száma alacsony – többek 

között éppen azért, mert a köztudatban jelen van, hogy a kézírása alapján a fogalmazó azonosítható – ismertetem 

azokat az általános jeleket, melyek agresszív íróra utalnak:  ilyen a T betű hegyes, szúrós áthúzása. A szavak végén 

lévő vonalak elrántásai, hegyes végződései, a be nem hurkolt G, Y szúrósan tőrként mered a másik felé, ez 

szimbolizálja a bántó, agresszív, erőszakos jelleget. Ha a felül levő sor alsó zónája és az alul lévő sor felső 

zónájának teteje között kicsi a távolság, olyan személy lehet a sorok írója, aki mások életébe kíváncsiskodik, 

indiszkrét. Ilyennel kézzel írt rágalmazóleveleknél lehet találkozni.  Ha a sorok össze is csúsznak, akkor durva, 

erőszakos, gátlástalan személy lehet az író. Szimbolikusan átgázol a másik emberen. A szögesedés az akaratosság, 

a beilleszkedési nehézség egyik jele. Ha nem tud az ember elmenekülni frusztrált helyzetéből vagy nem teheti,  

amit akar, a tehetetlenség érzése miatt  az erőszakosan,  durván,  agresszíven viselkedhet.  
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folyamat, melynek a vége pedig a kontrollvesztés lehet. A fogalmazó vagy felhagy a 

zsarolással, kihátrál a helyzetből, és már csak az a cél hajtja, hogy a bőrét mentse, vagy 

agresszív viselkedése erőszakos formában testet ölt, végrehajtja, amivel fenyegetőzött. 

Megszűnik a logikus és célravezető viselkedés. A személy kiszámíthatatlanná válik.  Erre az 

utolsó szakaszra jellemző, hogy gondolkodási zavar jelentkezhet, mely a kognitív 

folyamatokat érinti. A személy zavarodottá válhat, realitásérzéke megváltozhat vagy 

megszűnhet, a környezetét, a körülményeket nem a valóságnak megfelelően érzékeli, 

képtelenné válik gondolatainak rendezésében, az összefüggő gondolkodásban, koncentrációs 

és memóriazavarok jelentkezhetnek. Gondolkodása, viselkedése elveszíti flexibilitását, 

mereven ragaszkodik egy struktúrához, mely a helyzet megoldását már nem segíti, de ennek 

haszontalanságát nem látja be, ehelyett kógens értékelő és viselkedési sémákat ismétel46. 

A csoportba sorolás olyan ismérvek alapján történik, melyek a szerzőségvizsgálat, a nyelvi 

profilalkotás során is alkalmazhatók. Kialakíthatunk a szerző személyiségstruktúrájáról – a 

nyelvi anyag mennyiségétől és minőségétől függően – egy olyan hozzávetőleges képet, mely 

alapján az olyan gyakran felmerülő kérdésekre adhatunk előzetes tájékoztatást, mint a 

személy veszélyessége, hogy a szavak embere-e, vagy a szavakat tettek is fogják-e követni, de 

megfelelő és eredményes, személyre szabott kommunikációs stílus, kommunikációs stratégia 

kidolgozását is segítik a LAB-kategóriák, melyek kihallgatásokon vagy túsztárgyalás során 

alkalmazhatók.  

A nyelvhasználók motivációjuk irányultsága alapján a profilalkotás során már említett 

problémaorientált és célorientált csoportokba sorolhatók annak alapján, hogy tevékenységüket 

egy cél elérése, vagy egy probléma megoldása, elkerülése miatt folytatja-e. A célorientált 

személy valamifelé tart, céljára vagy céljaira koncentrál. Ez a cél olykor minden mást 

elhomályosít: mivel fókuszában a cél van, a problémák felismerése nem, vagy nem időben 

történik meg, így  elkerülni sem tudja őket.  Erőt, energiát, bátorságot céljából merít. A 

célorientált típus nyelvi szimptómája olyan típusú mondatokban fedezhető fel, mint pl. azt 

akarom, hogy..., azt követeljük, hogy... 

A problémaorientált személy valamitől eltávolodni próbál. Fókuszában az van, amit el akar 

kerülni. A probléma megoldása, a veszély elhárítása motiválja. Olyan nyelvi szimptómákból 

ismerhető fel, mint a nem akarom, hogy...  Figyelembe kell venni azonban, hogy bizonyos 

szókapcsolatok, mint a ne szólj senkinek, a követelem, vagy a rendőrséget hagyd ki stb. a 

zsarolólevelek szokásos kifejezései, a zsarolólevél szövegfajtájának jellemzői, nem a szerző 

                                                 
46 A LAB ismeretetett elméleti hátterének forrása szóbeli közlés és szakmai jegyzet 
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egyéni stílusából adódik, így a motiváció irányultságának eldöntésére sem mindig alkalmasak. 

Több szimptóma előfordulása esetén vonhatjuk csak le a biztos következtetést.  

Az információfeldolgozás alapján a nyelvhasználókat részletorientált és globális orientáltságú 

csoportokba szokás sorolni. A csoportosítás alapját annak a különbsége adja, hogy az adott 

személy mekkora információs egységeket tud könnyen feldolgozni. A részletorientált típus 

ügyel a részletekre és a lineáris sorrend a fő rendező elve. Előnyben részesíti a kisebb 

információs egységeket, és nem mindig van rálátása a dolgok egészére. A globális típusú 

személyek csak rövid ideig képesek a részletekbe merülni, szemléletük holisztikus, a jelentős 

összefüggéseket ragadják meg. Nagyobb információs egységekkel dolgoznak, összefoglalnak, 

áttekintenek, az információkat sajátos sorrendben, olykor véletlenszerűen mutatják be. A 

globális típusú személyek írásai jellemzően rövidebbek, a lényegre koncentrálnak az olyan 

inkriminált szövegekben is, mint a zsarolólevél vagy a rágalmazás. A rágalmazólevél 

funkciója az, hogy a címzettet érzelmileg károsítsa, ennek érdekében bocsátkozhat 

részletekbe, de azt írja le, ami az ő számára, az ő nézőpontjából fontos.  

A LAB eljárás az említetteknél több kritériumot és kategóriát tartalmaz, ezek alaposabb 

bemutatására különböző okokból kifolyólag nincs lehetőségem. Az eljárást Európában, a 

tengerentúlon, Közel-Keleten napjainkban is használják a biztonsági szakszolgálatok és 

bűnüldöző szervek.  

A nyelvpszichológiai, pszicholingvisztikai és pszichológiai kutatások nem álltak meg, 

évtizedek óta folyamatban vannak, és az utóbbi időben még inkább erőre kaptak.  Céljuk a 

nyelvi profil pontosabbá tétele, finomítása, minél több és minél megbízhatóbb 

személyiségjegy felismerésének lehetővé tétele. A kriminalisztikai szövegnyelvészet 

eszköztára a remények szerint gazdagodni fog. A nyelvhasználat, a személyiségjegyek és a 

viselkedés közötti kimutatott összefüggések száma gyarapodni fog. A nyelvhasználat alapján 

egyre élesebb képet festhetünk a fogalmazóról.  

A kommunikációpszichológia is értékes fogódzóval segítheti a nyelvi profilalkotást.  

TUHN nyolcféle kommunikációs stílust különböztetett meg, mindig meghatározva a 

személyiségfejlődés alapvető körülményeit, amelyek az adott személyiségtípust és a rá 

jellemző kommunikációs stílust kialakították. Ismertette a kommunikációs stílus 

jellegzetességeit, megjelenési formáját, hogy mit üzen a feladó stílusával, hogyan ábrázolja 

önmagát, és ennek mi a lelki háttere. A differenciáló kommunikációpszichológia a nyelvi 

profilalkotás során rendkívül fontos. TUHN kategóriái a következők: 
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1. A segítségre szoruló-függésre törekvő stílus 

2. A segítő stílus 

3. Az önfeladásig önzetlen stílus 

4. Az agresszív-leértékelő stílus 

5. Az önigazoló stílus 

6. A meghatározó-kontrolláló stílus 

7. A távolságtartó stílus  

8. A közlékeny-dramatizáló stílus 

 

A segítségre szoruló-függésre törekvő típus mások segítségét, támogatását szeretné megkapni, 

ezért gyengének, védtelennek, életképtelennek mutatja magát. Partnerével azt érezteti, hogy 

erős és kompetens személy, hálás neki a védelemért és támogatásért. Ez a fajta 

személyiségtípus a gyermekkori túlóvás, túlvédelmezés következtében alakul ki (vö. TUHN 

70–89). 

A segítő stílus erős és terhelhető személyiséget takar, aki szívesen ajánlja fel másoknak 

segítségét. Ezzel saját nehézségeiről is eltereli a figyelmét. Ezt a fajta típust az alakította ki, 

hogy kisgyermek korában sokat hagyták egyedül. (vö. TUHN 89–111). 

Az önfeláldozásig önzetlen típus jelentéktelen személyként ábrázolja önmagát. Azt teszi, amit 

elvárnak tőle. Gyermekkorában sem volt fontos, nem kapta meg azt a figyelmet és törődést, 

amit szeretett volna. Megtanulta, hogy ha mások szolgálatába áll, kaphat egy kis figyelmet. 

Akkor érzi hasznosnak magát, ha másoknak segít (vö. TUHN 2014: 111–138). 

Az agresszív-leértékelő stílus olyan személyiségek jellemzője, akik mások fölé helyezik 

magukat. Mások hibáira és gyengeségeire irányítja figyelmét. Látens módon ugyanis 

kisebbrendűségi érzése van. Ha mások tökéletlenségére koncentrál, nagyobbnak érzi magát 

náluk. Személyiségfejlődését a gyermekkori testi – lelki bántalmazás, megaláztatások fizikai 

erőszak befolyásolták (vö. TUHN 2014: 138–185). 

Az önigazoló stílusú személyek állandóan azért küzdenek, hogy értékeiket igazolják, 

önértékelési problémájuk van. Nem tartja magát különösebben értékesnek, de vágyik az 

elismerésre. Környezetét értékeiről akarja meggyőzni, dicséretre és figyelemre vágyik, és 

ezért sok energiát hajlandó befektetni. Személyiségfejlődését befolyásolta, hogy gyermekként 

nem érezte, hogy önmagáért szeretnék. (vö. TUHN 2014: 185–206). 

 A meghatározó-kontrolláló stílus olyan személyekre jellemző, akik az embereket, 

környezetüket irányítani és ellenőrizni akarják. Szabályokat hoznak, és megkövetelik ezek 

betartását, így védik magukat az előre nem látható meglepetésektől, a zűrzavartól, és az 
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irányítás elvesztésétől. Személyisége azért lett ilyen, mert gyermekkorában szigorú szabályok 

szerint nevelték, mindig fegyelmezetten kellett viselkednie. Megtanulta belső impulzusait 

kontrollálni, hogy a büntetést elkerülje (vö. TUHN 2014: 206–232). 

A távolságtartó stílus azokra az emberekre jellemző, akik a biztonság kedvéért nagyobb 

távolságot alakítanak ki és tartanak fenn, mint az megszokott. Kellemetlenül érzi magát, ha 

mások akár fizikailag, akár érzelmileg túlságosan közel kerülnek hozzá. Mindent tárgyilagos, 

racionális perspektívából szemlél. Fél attól, hogy függő viszonyba kerül másoktól. Ennek 

pszichológiai oka, hogy az édesanyjáról is nehezen vált le (vö. TUHN 2014: 232–279). 

A közlékeny-dramatizáló stílus, ahogy elnevezése is mutatja, olyan személyt takar, aki 

szívesen beszél önmagáról, szeret a középpontban lenni, nagyon közel mégsem enged 

magához senkit. Személyiségfejlődését az befolyásolta, hogy gyermekkorában csak akkor 

kapott figyelmet, ha nagyon direkt módon, vehemensen felhívta magára környezete figyelmét 

(vö. TUHN 2014: 279–299). 

A NAGY által meghatározott kategóriákat CORREL motivációs kategóriáival, TUHN 

kommunikációs stílusaival és a LAB-kategóriákkal érdemes kiegészíteni. Előbbiek a szerző 

személyiségéről árulhatnak el sokat, utóbbi azért fontos, mert a profilalkotás nemcsak 

respektív módon vizsgálja az elkövetőt, hanem a lehetőségekhez mérten előrejelzi a személy 

várható viselkedését is. A kettő egymással szorosan összefügg: egy személy jövőbeli 

viselkedését a múltbeli viselkedése alapján lehet megjósolni. A várható cselekvések fontos 

meghatározói természetesen  a személyiségjegyek, a szituáció, és egyéb tényezők is.   

A Nemzeti Nyomozó Iroda által kutatás céljára számomra átadott névtelen levelek közül az 

alábbit teljes terjedelmében közölhetem, mellyel az a célom, hogy megmutassam, mik azok az 

indikátorok, melyek alapján a fogalmazó személyével kapcsolatban következtetéseket 

vonhatunk le, kategóriákba sorolhatjuk. 

 

 

Bomba fog robbani 2008. XII. 14 
Cél: Bevásárlóközpont, vagy hasonló Város? 
Hazaárulással és több büncselekmény elkövetésével vádolom, az Országos 
Rendörfökapitányt NÉV. A NBH-lal és a jelenlegi Kormány támogatásával. Nem 
véletlenül utasítják el a Köztársasági elnök föbiró jelöltjét. Esetleg szolgálhatok 
hivatalos dokumentumokkal Solyom Lászlónak. Amennyiben RENDŐRFŐKAPITÁNY NEVE 
a TV-2-ben nyilatkozik és elismeri a fent leírt vádakat, abban az esetben nem lesz 
Robbantás! Ha tagadja kész vagyok dokumentumokkal alátámasztani a vádakat a TV-2-
ben, ha erre meghívást kapok. Ha nem én akkor más fog robbantani amit csak én tudok 
leállítani. Ismerve a Rendörség taktikáját, gyávaságát, tervbe veszik az én 
letartoztatásomat, hogy az itt leirtak ki ne derüljenek. A Robbantás után felvételek 
fognak megjelenni, hogy tudott a Robbantásról a TV-2-tö és RENDŐRFŐKAPITÁNY NEVE 
is. Továbbá minden olyan papir be lesz mutatva a felvételen amik bizonyítják a 
büncselekmények elkövetését és azt hány embert sodort veszélybe ez által. 
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Amennyiben a TV-2-tö 2008. XII. 14-én az esti Tényekben, vagy a Naplóban nem hozza 
nyilvánosságra a levelet további súlyos következmények lehetnek. A hazaárulás 
ismeretében nincs olyan büncselekmény, melyet az emberek nem követhetnének el. A 
Tények müsoraiban üzenetet hagyhatnak nekem, vagy a Text-ben a hirek rovatban. 
Több figyelmeztetést ne várjanak még akkor sem, ha nem teljesítik a kérésemet. Akkor 
csak számolni kell a napokat. Nekem egy dolgom van végre megszabadulni a tehertöl a 
gyülölettöl és beváltani az Igéretemet! 
A Rendörséghez felesleges fordulniuk, mert Önöket is átverik, hiszen nekik az a céljuk, 
hogy ne derüljön ki és ami a Robbantáshoz vezetne. Egy jó tanács! Ha netán a 
Köztársasági elnököt akarják értesíteni, csak személyesen vele beszéljenek, egyetlen 
egy munkatársával sem, még akkor sem, ha úgy gondolják van köztük megbízható! 
Természetesen csak az okot kell elhallgatni 
 
Ezt nem én akartam, hanem azok a gyáva emberek akik elárulták a hazájukat és ennek 
egyszer s mindenkor vége lesz!!! 

 

 

A szöveget folyóírással írta le a fogalmazó 2db A/4 méretű papírra. Írásképe rendezett, a 

szöveget mondatokra tagolta, bekezdésekre nem. A levél megszólítást nem tartalmaz, az alján 

viszont szerepel egy olvashatatlan aláírás. Ez azt mutatja egyrészt, hogy a nyelvi és társadalmi 

konvenciókat valamelyest érvényesnek tartja, másrészt hogy valamilyen szinten vállalja 

magát, vállalja leveléért a felelősséget. A meghatározó-kontrolláló kommunikációs stílus 

egyik indikátora ez, ahogy  CORRELL motivációs kategóriájába való besorolást is segíti. A 

független, felelősséget vállaló típusba tartozó személyek ritkán írnak névtelen levelet, 

vállalják szavaikat, tetteik következményét. Szemmel láthatólag a fogalmazónak még egy 

ilyen tartalmú levél esetében is gondot jelentett, hogy ne írja alá. A sallangmentes, tárgyilagos 

stílus is e típus jellemzője, ahogy a célorientáció is, mely egyben általában a férfiak 

jellemzője.  

A helyesírási hibák elsősorban a magánhangzók időtartamát érintik, jellegzetes, visszatérő 

hibája a csatorna nevének TV-2-tö formában történő írása. Gyakori a köznevek nagy 

kezdőbetűvel történő írása.  

A fent bemutatott, NAGY FERENC által profilalkotáshoz használt táblázat a fogalmazó nemét, 

életkorát, műveltségét és foglalkozását tartalmazta csak. DROMMEL ennél jóval több 

kategóriát rögzített táblázatában, melyet néhány kategóriával magam is kiegészítettem. Nem 

minden névtelen írás esetében lesz a táblázat valamennyi cellája kitöltve, és nem is ez a cél. 

Az ismeretek rendezett áttekinthetőségét ez biztosítja leginkább. 

A fogalmazó hivatalos stílusát választékos kifejezések jellemzik: „elkövetésével vádolom, 

szolgálhatok hivatalos dokumnetumokkal, amennyiben [...]elismeri a fent leírt vádakat, abban 

az esetben, dokumentumokkal alátámasztani a vádakat, tervbe veszik az én letartóztatásomat, 

az itt leírtak ki ne derüljenek, bizonyítják a bűncselekmények elkövetését, sodort veszélybe, 

további súlyos következmények lehetnek, a hazaárulás ismeretében”. Ezeket a fordulatokat a 
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fogalmazó a sajtóból is átvehette, a szöveg tartalma arra utal, hogy érdeklődik a politika és a 

közélet iránt, hírműsorokat néz, talán újságot vagy híroldalakat is olvas. Levelének színvonala 

egyenletes, összetett mondatokat magabiztosan ír le, ami annak a jele, hogy valószínűleg nem 

pusztán a médiából származik szókincse, hanem intézményes keretek között tett rá szert. 

Mindenképpen furcsa, hogy míg a mássalhangzók időtartamát helyesen jelöli, a dátumozást 

sem hibázza el, a csatorna nevét ilyen szokatlan módon írja. Okot adhatna akár arra a gyanúra 

is, hogy a nyelvhasználatát szándékosan változtatja meg, de akkor mást is manipulálna, több 

lenne a helyesírási hiba, nemcsak ezekre az alakokra korlátozódna. A hibák számának csekély 

voltából ennek a lehetőségét elvetem. Elképzelhető, hogy idiomatikus kifejezésmóddal van 

dolgunk. A toldalék kötőjellel kapcsolása egy esetben eredményezett helyesírási hibát a 

szövegben, a NBH-lal esetében. A csatorna nevéhez azonban nem kapcsol toldalékot, pusztán 

a számnév két utolsó hangját le is írja. A szöveg szavai a közélet, a rendfenntartás, az 

igazságszolgáltatás szavai, melyek akár munkája során is szókincse aktív részévé válhattak, 

ahogy az ilyen témák iránti érdeklődése is eredményezhette ennek a szókészleti csoportnak a 

kialakulását.  

Kommunikációs stílusa alapján arra következtethetünk, hogy irányító típusú emberről van 

szó, rendelkezéseit környezetével szemben érvényesíteni akarja, folyamatosan kontrollál. 

Megállapítása kategorikus, határozott tényként beszél valamiről, ami valójában csak az ő 

nézőpontja, az ő értékítélete szerinti helyzet. Határozottan megszabja, hogy a megnevezett 

személy mikor, melyik csatornában, mit tegyen, hogy hogyan jusson el a fogalmazóhoz a 

válaszüzenet. Parancsokat oszt és kontrollál, az általa hozott szabályok betartását várja el. 

Szocializációja során valószínűleg a fogalmazónak is szigorú szabályokat kellett betartania, 

hogy a büntetést elkerülje. Önkontrollra valószínűleg képes, célorinetált személyről van szó. 

A „ha meghívást kapok” mondatrészlet kifejezi a szabálykövetést, udvariasságot, nem 

követeli, hogy meghívják a hírműsorba, hogy elmondhassa vádjait. Valószínűleg alapvetően 

konformista, szabálykövető emberről van szó. Ilyen esetekben a szavakat ritkán követik 

tettek, bár a célorientált személyek alapvetően veszélyesebbek.  

 

 

ismertetőjegy bizonyos valószínű jel 

a szerzők száma, 

a fogalmazó és a 

rögzítő azonos 

személy-e? 

1, nem utal semmi 

kollektív 

szerzőségre, 

diktálásra 

 azonos színvonal 

törések, zökkenők 

nélkül 
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nyelvhasználati 

torzítás a szövegben 

nincs erre utaló jel  én-perspektíva, 

hibák egyenletes 

eloszlása, érthetőség 

anyanyelv, 

nyelvi szocializáció, 

földrajzi hely 

magyar, nyelvjárási 

jelenség nincs 

 nincs idegen nyelv 

befolyására utaló jel, 

sem nyelvjárási 

jelenség, tájszó 

életkor 
 középkorú vagy 

idősebb 

 

nem 

férfi  téma: közügy 

robbantással fenyeget 

célorientált 

iskolázottság 

középfokú szakiskola 

szakközépiskola 

 

szókincs, szöveg 

színvonala 
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színvonala 

gazdag szókincs, 

közepes helyesírás 

 toldalékolás hibái, 

magánhangzó 

időtartama, 

nagybetűk 

indokolatlan 

használata, vesszők 

hiánya 

foglalkozás 
 közszféra, 

rendvédelem 

 

szövegalkotási 

gyakorlat 

 szokott írni,  koherens szöveg 

Correll-féle 

motiváció 

 függetlenségre 

törekvő, 

felelősségvállaló  

 

Tuhn-féle 

kommunikációs 

stílus 

meghatározó-

kontrolláló stílus 

  

érzelmi állapot  dühös  
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motiváció „igazságosztó”   

veszélyesség  közepes  

egyéb 
érdeklődés a 

politika/közélet iránt 

 téma, kifejezések 

 

 

Egy másik ügy a közelmúltban zárult le jogerős bírósági ítélettel. A hosszú évek óta tartó ügy 

utolsó szakaszában bukkant fel egy névtelen levél. A gyanúsítottat azzal vádolták, hogy 

élettársa testére lúgot öntött. A névtelen levél fogalmazója azt állítja, hogy a bűncselekmény 

elkövetése előtt hónapokkal megkereste valaki, hogy támadjon lúggal az áldozatra. Leveléből 

az alábbi részleteket közlöm: 

 

 

A SZEMÉLY NEM MONDTA, HOGY HONNAN, KITŐL SZEREZTE MEG A TELEFONSZÁMOMAT. EZ 

GYAKORI, MEGSZOKOTT VOLT. A SZEMÉLY RUHÁZATÁT ÁTVIZSGÁLTAM, MAJD LEÜLTÜNK A 

VIRÁGÁGYAST KÖRÜLVEVŐ KÖVEZETRE. 
A SZEMÉLY ELMONDTA A MEGBIZÁSBÓL ADÓDÓ MUNKA FELADATOT , MISZERINT EGY HOLGYET 

KELLENE „BÁNTANI”  / IDÉZET TŐLE! AZ ÁLTALA BIZTOSITOTT MARÓ FOLYADÉKKAL MÉGHOZZÁ 

ÚGY, HOGY ARCÁRA KELLENE AZT RÁJUTATNI. MEGDÖBBENVE KÖZBEVETETTEM, HOGY AZ TALÁN 
EGÉSZ ÉLETÉRE ELCSÚFITANÁ,  A PLASZTIKAI SEBÉSZ SEM BIZTOS, HOGY SEGITHET RAJTA.  

ERRE IDEGESEN FELUGROTT, ÉS IDEGESEN FEL-ALÁ JÁRKÁLNI KEZDETT, ÉS AZT MONDTA: „RENDBEN, 

AKKOR NE AZ ARCA LEGYEN, HANEM A NEMI TÁJÉKA, A NEMI SZERVE” 
A SZEMÉLYT ŐRÜLTNEK NÉZTEM, ERRE MONDTA AZT, HOGY Ő A MEGBÍZÓ, MONDTAM, HOGY EZ 

IGAZ, DE MIÉRT KELL EGY NŐT ENNYIRE NŐIESSÉGEBELI, EMBERI MIVOLTÁBAN MEGALÁZNI, 

AMELYET SOHA NEM FOG KIHEVERNI SEM TESTILEG, SEM LELKILEG. 
A FÉRFI ELŐVETT EGY SZÍNES FOTÓT A CÉLSZEMÉLYRŐL. TÖBB IS VOLT NÁLA, DE CSAK EGYET 

MUTATOTT. DE AHOGY KIVÁLASZTOTT EGYET, LÁTHATÓ VOLT, HOGY AZOKON IS A NŐ VAN. A 

FOTÓN AZON HÖLGY VOLT, AKI A MOSTANI BÜNTETŐÜGY SÉRTETTJE. NEVÉT NEM MONDTA. A 
SZEMÉLY […] IZZADNI KEZDETT, A SZAGA […] 

A SZEMÉLY AZT MONDTA, HOGY ÉPPEN AZ A CÉL, HOGY A NŐT MEG KELL BÜNTETNI BŰNÖS ÉLETE 

MIATT, MIVEL  OLYAN FÉRFIAKKAL TEREMT KAPCSOLATOKAT, AKIK NEM ÉRDEMLIK MEG A NŐT: A 
NŐ RÓLA TUDOMÁST SEM VESZ, MERT NEM SÁRMOS, ÉS NEM TEHETŐS. MERT MINDKETTŐ FONTOS A 

NŐNEK. 

AZT MONDTA, HOGY EGYSZERRE KÉT LEGYET TUDNA ÜTNI. EZ A NŐ KELL NEKI, HA A NŐT BAJ ÉRI, 
AKKOR Ő OTT LESZ MELLETTE, MENTSVÁRKÉNT, FÉRFIKÉNT, AKKOR NEM SZÁMIT, HOGY ADDIG NEM 

JÖTT BE A NŐNEK, MERT AKKOR MÁS LENNE A HELYZETI KÖRÜLMÉNY.  

HA MELLETTE LESZ, TÖBB FÉRFI NEM FÉR A NŐHÖZ. 
TOVÁBBÁ, HA A NŐT EZ  A BAJ ÉRTE, AZ PÉNZT HOZ A KONYHÁRA.  

KÖZBEVETETTEM, HOGY A BIZTOSITÓ NEM FIZET ANNYIT, AMI EZT MEGÉRNÉ. 

NEVETVE AZT MONDTA: „KI BESZÉL ITT BIZTOSITÓRÓL?” ELEVE ÁTLÁTSZÓ LENNE. AZ EGÉSZ 
CSELEKMÉNY RÁ LENNE HÚZVA VALAKIRE,  AKIRE A NŐ MEGHARAGUDNA. EZ  A VALAKI, EZ A 

CSELEKMÉNY EMLÉKEZTETNI FOGJA KORÁBBI BŰNÖS ÉLETÉRE. 

EZ A VALAKI EGY ÉLETEN ÁT FIZETNE A NŐNEK, EZ SZÁMÁRA ELÉGTÉTEL LENNE. AZT MONDTA, NEKI 
LENNE ELÉGTÉTEL, NEM A NŐNEK. 

„A KÁRTÉRITÉSBŐL, A HAVI APPANÁZSBÓL MÁR MEG LEHET ÉLNI. EZ BENNE AZ OKOSSÁG” 

 

 

A négyoldalnyi, kézzel, nyomtatott nagybetűkkel írt levél két személy, a fogalmazó és a 

megbízója találkozójának leírását tartalmazza. A fogalmazó megbízóját a levélben mindvégig 

név vagy más főnév helyett pusztán személynek nevezi. Ez furcsán hat, bár a bűncselekmény 

súlyosságára való tekintettel érthető az arctalanság fenntartásának szándéka. Mivel egy 

bűncselekmény megszervezéséről van szó, a megbízó nevét nyilván nem árulta el a 
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fogalmazónak, de ennek ellenére nevezhetné megbízóját férfinak, embernek, használhatná 

ezek szlenges változatait, de nem ezt teszi. A levél mindvégig tárgyilagos, nyugodt, objektív, 

hivatalos stílusú. A fogalmazó alig használ szlenget, nincsenek rövidítések, sem hiányos, 

rosszul szerkesztett mondatai, egyeztetési hibái. A levél jól tagolt, a szöveg felépítése logikus, 

koherens. A fogalmazó a találkozót részletesen írja le, idéz az ott elhangzottakból. A 

tartalomról szóló fejezetben írtam a hitelességről, azokról a jelekről, melyek egy beszámolót 

hihetővé tesznek. Ezek között kiemelkedő a részletgazdagság, az élményszerűség, az apró 

részletek felidézése. Akad a szövegben ilyenekből bőven. Sok konkrétumot tartalmaz az írás a 

találkozó helyéről,  idejéről azonban feltűnő módon nem. Nagy precizitással nevezi meg a 

városnak azt a pontját, ahol a találkozóra sor került. Megnevezi azt a hidat, amelynek 

közelében az adott tér található, a városrészt és a hídfőt, a közeli HÉV megállóját, egy 

buszmegállót, ahonnan egy megnevezett környékbeli településre autóbuszjárat indul. Túlzott 

és felesleges ez a precizitás. A találkozó időpontjáról viszont nem tud annál többet mondani, 

mint hogy melyik évben történt, és hogy augusztus 2-a előtt, ez a nap ugyanis jelentős 

esemény volt számára, a találkozó csak ezelőtt történhetett. Meglehetősen ellentmondásos, 

hogy a helyszínt ilyen remekül meg tudja határozni, az időpontot pedig még csak évszakhoz 

sem tudja kötni. Arra hivatkozik, hogy a találkozó évekkel ezelőtt történt. Ennek ellenére más 

részleteket kitűnően fel tud idézni, a megbízó szavait pl. teljes pontossággal, de még azt is, 

hogy mit viselt a személy. Annak alapján, hogy inget viselt, alighanem az előbbinél 

pontosabb időpont-meghatározásra is képesnek kellene lennie, ahogy a részletezett helyszín 

gondolati felidézése is segíthetne, a növények, az időjárás stb. Körülményes módon 

fogalmazza meg, hogy hol ültek le: „a virágágyast körülvevő kövezetre”, tehát az ott lévő 

növények látványa is támpontot adhatna. Legalábbis furcsa ez a fajta szelektív memória, mely 

fontos dolgokat nem képes előhívni, más részleteket pedig nagyon pontosan őrzött meg. 

Semmilyen szempontból sem tűnik relevánsnak például, hogy a megbízó izzadt, a fogalmazó 

mégis megemlíti. Lehetséges, hogy ezzel a megbízó pszichés állapotára, az erős stresszre 

akart utalni, ahogy egy másik szöveghelyen is a megbízó pszichés állapotára utalva azt írja, 

hogy „idegesen felugrott, és idegesen járkálni kezdett”, de az is elképzelhető hogy a 

részleteket, apróságokat szándékosan, előre meghatározott céllal építi be a szövegbe éppen 

azért, hogy az esemény leírása hiteles legyen. Az élményszerűséget, a jelenlévő tanú 

nézőpontját erősíti, amikor azt írja, hogy „A férfi elővett egy színes fotót a célszemélyről. Több 

is volt nála, de csak egyet mutatott. De ahogy kiválasztott egyet, látható volt, hogy azokon is a 

nő van.”  Úgy beszél a részletekről, hogy meggyőzze olvasóját, hogy valós eseményről van 

szó, amelyen a fogalmazó jelen volt. Tartalmi szempontból felesleges a fotó szó előtt a színes 
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jelző, hiszen a mai világban a fotók túlnyomó többsége színes. A tautológia, a részletezés 

gyakran a hitelesség jele. Aki ennek tudatában van, az használhatja ezt az eszközt arra, hogy 

hitelessé tegye beszámolóját. Az ügy szempontjából a fotó minősége egyébként is irreleváns 

lenne, ahogy az is, hogy a megbízó a nála lévő több fotóból egyet mutatott meg.  

A nehézkes, túlzottan is szabatos megfogalmazás a szöveg egyik jellegzetessége. Példa erre a 

fent említett ülőhely meghatározása, mely nagyon választékos. Olyannyira, hogy nem is tűnik 

természetesnek. A folyamatos melléknévi igenév, mely ritkán fordul elő hétköznapi 

szövegekben, a kövezet szó, mely szintén ritka szavunk, nem illik bele az átlagember 

hétköznapi nyelvhasználatába. Folyamatos melléknévi igenév 8 helyen fordul elő a 

szövegben, a még ritkább határozói igenév 11 alkalommal, vonatkozó névmás 10 helyen. 

Szerepelnek ezen kívül olyan ritka, választékos kifejezések, mint azon, továbbá, 

közbevetettem, mentsvár, elégtétel, appanázs stb. A szavak közül néhány többször is előfordul 

a szövegben. Ez tehát nem az átlagos ember hétköznapi nyelvhasználata. A fogalmazó 

dönthetett a választékos nyelvhasználat mellett azért is, mert meg akart felelni az általa 

vélelmezett elvárásoknak. Levelét egy ügyvédnek címezte, nyilván számított arra, hogy a 

levél a bíróság, ügyészség elé kerül. Művelt ember benyomását akarta kelteni, mert az ilyen 

embert a holdudvarhatás alapján megbízhatónak, szavahihetőnek is szokták gondolni. Az 

okfejtésben viszont ebben az esetben is megjelenik a tudatosság, az eltervezettség, a nagyon 

átgondolt, megfontolt szövegalkotási módszer, mellyel a fogalmazónak valamilyen célja van. 

Talán már közhely, hogy „a stílus maga az ember”, de nem véletlen, hogy egy adott 

szituációban milyen képet festünk magunkról, milyen homlokzatot építünk fel. A választékos, 

hivatalos megfogalmazás, a kidolgozott önkép egybevághat a fogalmazó azon szándékával, 

hogy elhitessen valamit, manipuláljon. A részletgazdagság, élményszerűség a hitelesség 

felépítésének célját szolgálja, a fogalmazó tudatos eszköze lehet. A valódi élmény 

lehetőségének a fent említett nagyon lényeges dologgal kapcsolatos hézag mond ellent. A 

levél írója művelt ember, akinek lehetnek akár a szöveg hitelességét meghatározó jegyekkel 

kapcsolatos ismeretei is. A szövegalkotásban való jártasságát a szöveg egésze igazolja. Jól 

építi fel a szöveget, jól bánik a szavakkal. A fogalmazó hivatalos stílusú fordulatokat használ: 

„a személy ruházatát átvizsgáltam” — a kifejezés akár egy rendőrségi jegyzőkönyvből is 

származhatna. Másutt pedig azt a kifejezést használja, hogy „megbizásból adódó munka 

feladat” – a jogászok nyelvére emlékeztet inkább, mint egy, közterületen megbízójával 

találkozó, felbérelhető bűnözőére. Az „arcára kellene rájuttatni” kifejezést nem teszi 

idézőjelbe, nem megbízójának szavait adja vissza, mint más szöveghelyeken. Így fogalmazza 

meg, hogy valakinek az arcába lúgot kellene önteni. Az erőszakos bűnelkövetők között 
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kevesen fogalmaznak így, távol áll attól a stílustól is, ahogy az eseményt egy hétköznapi 

beszélgetésben elmondanánk. A célszemély kifejezés is azok közé tartozik, melyek leginkább 

hivatalos, szakmai körökben használatosak, rendőrségnél, szakszolgálatoknál. Használhatják 

persze inkriminált személyek is az áldozatra, a bűnözői karrierje során is sajátjává válhatott a 

kifejezés, ahogy a médiából vagy filmélményből is meríthette, azonban egyetlen olyan 

kifejezést sem találtam a szövegben, amely egyértelműen és kizárólag a bűnözői körök 

nyelvhasználatára lenne jellemző. Ez a csoportnyelv a szlengből, a börtönök nyelvéből 

tevődik össze. Erre a szövegben szinte nem volt példa, ezért a kifejezést a hivatalos 

stíluselemek közé sorolom. Egyértelműen ide tartozik az a mondatrészlet is, melyben azt írja a 

fogalmazó, hogy „azon hölgy volt, aki a mostani büntetőügy sértettje”. A megfogalmazás a 

jogi, rendvédelmi szaknyelvre emlékeztet, a fogalmazó pedig olyan személyre, aki olvas ilyen 

szakszövegeket, vagy legalábbis ilyen témájú sajtótermékeket, cikkeket, és jártas a 

fogalmazásban. Ez nem egy erőszakos bűnelkövető profilja. A „meg kell büntetni bűnös élete 

miatt” sem olyan kifejezés, ami ebbe a profilba illene. Hasonló kifejezésmóddal még másutt 

is találkozunk a szövegben, az „emlékeztetni fogja korábbi bűnös életére”, „ne térjen vissza 

régi bűnös életéhez” mondatrészletben, illetve a „bűnfészek” szóban, mely a vaginára 

vonatkozik.  A patetikus megfogalmazás a morális írók stílusát idézi. Keveseknek jutnának 

ezek a szavak eszébe egy ilyen témával kapcsolatban. Egy erőszakos bűnöző ezt ennél sokkal 

hétköznapibb módon fogalmazná meg. Ebbe a sorba illeszkedik az „olyan férfiakkal teremt 

kapcsolatokat” kifejezés is. Megbízóját parafrázisszerűen idézi, nem az ő kifejezéseit 

használva. Ezek tehát a fogalmazó szavai. Amikor a hitelesség kedvéért megbízója szavait 

idézi, a központozás szabályainak megfelelően jár el, idézőjelet használ. Ezt a megoldást jóval 

ritkábban használja, az idézőjelek egy-egy mondatot foglalnak keretbe, összességében a 

szövegnek talán nyolcadát teszik ki. A „más lenne a helyzeti körülmény” ismét azon 

kifejezések sorába illeszkedik, melyekről elmondható, hogy hivatalos stílus hatását keltik. A 

szakmai nyelvhasználat jellegzetes fordulata több foglalkozás körében is, nem bűnözői 

csoportok tipikus fordulata. „Az egész cselekmény” szerkezetről ugyanezeket mondhatjuk el. 

A cselekmény olyan szakmai kifejezés, mely a szöveg hivatalos stílusát erősíti. A szövegben 

többször is előfordul ez a kifejezés. A nyolc előfordulás azt mutatja, hogy a fogalmazó 

szívesen használja ezt a szót. Elképzelhető, hogy más, a fogalmazótól származó szövegben is 

megtalálnánk, vagy a vele folytatott beszélgetés során is használná. Ez erősítené annak 

gyanúját, hogy az adott személy a vizsgált szöveg fogalmazója. A folytatásban szereplő „rá 

lenne húzva valakire” kifejezés már inkább a bűnözői nyelvhasználat elemének tekinthető. 

Erre több példát nem találtam a szövegben. A valamit ráhúzni valakire kifejezés átvitt értelmű 
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használata a szlengben is előfordul, megjelenik a familiáris és baráti beszédhelyzetekben is. 

Ennek az egy jelnek az alapján tehát nem lehet a fogalmazót bűnözői csoporthoz sorolni, 

minden nyelvhasználati jellegzetesség ellentmondana ennek a következtetésnek.  

Tartalmi szempontból szembetűnő, szokatlan helyzetet taglal az a bekezdés, amikor a 

fogalmazó arról ír, hogy a megbízót „jobb belátásra tudta bírni”, elállt eredeti tervétől, és 

megelégedett volna azzal, ha a fogalmazó a lúgot az arc helyett a „nemi tájékra, a nemi 

szervre” önti. Szokatlan az ilyen helyzetekben, hogy a megbízó magyarázkodásba kezd, 

hosszasan részletezi, hogy mi a célja a támadással, és miért kell az áldozatot „bántani”, illetve 

„megbüntetni”. Nem életszerű, hogy a megbízó a leendő áldozat erkölcséről beszéljen a 

majdani támadónak, mivel a két fél közt a kapcsolat üzleti jellegű, egyfajta megbízatás. Nincs 

tehát a megbízónak oka mentegetőzésre, nem kell indokolnia, hogy miért kéri a fogalmazót a 

támadás végrehajtására. E párbeszéd közlése azt a célt szolgálhatta, hogy olyan információk 

jelenjenek meg a levélben, melyek a nyomozást befolyásolják. Ezért törekedett a fogalmazó 

élményalapú, hiteles szöveg alkotására, és ezért alakíthatta ki magáról a fent említett 

homlokzatot. A levélben egy tartalmi zökkenőt is találunk. A szemelvény elején arról 

olvashatunk, hogy a megbízó a lúgot az áldozat arcára akarta öntetni a fogalmazóval, majd a 

találkozó során ez a terv megváltozott, mert a fogalmazó ezt túl brutális támadásnak találta. 

Ekkor a megbízó a nemi szerv lúggal történő leöntését veti fel. Később a fogalmazó a 

megbízó megfontoltságát említi, aki azzal a megbízással érkezett a találkozóra, hogy a 

fogalmazó az áldozat nemi szervét öntse le lúggal.  

A rendezett, átgondolt, javításoktól mentes sorok mögött iskolázott, művelt, értelmiségi 

fogalmazót sejtek. A szövegben alig volt helyesírási hiba. A szemelvényben mindössze egy 

durva helyesírási hiba található, az appanázs szó két p-vel történő írásmódja. A nyomtatott 

nagybetűkkel írt szövegben a rövid ékezetek következetesen elmaradnak, mely nem 

helyesírási, hanem írástechnikai, gyakorlati kérdés, a fogalmazó szokásáról lehet szó, ugyanis 

kimondottan jó helyesíró, a nehezen leírható szavakban sem hibázik. Olykor a hosszú 

ékezetek is elmaradnak, de ez ritkán fordult elő, és nem helyesírási, hanem technikai 

kérdésnek tekintem. A fogalmazó végig ügyel a központozásra, olykor egy-egy vessző marad 

el. Nagy számban használ összetett és többszörösen összetett alárendelő és mellérendelő 

mondatokat. Kötőszóhasználata, az alárendelő összetett mondat végén alkalmazott írásjel 

használata kifogástalan. A koherenciát névelőhasználattal, névmáshasználattal, előre- és 

visszautalással valósítja meg. Szókészlete gazdag, kifejezései egy része a jogi nyelvre utal, 

igazságügyi témákban való olvasottságot feltételez.  
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áldozatnak 

életreszóló traumát 

okozni, önmaga 

nagyságát 

bizonygatja 

Tuhn-féle 

kommunikációs 

stílus 

segítő stílus és 

önigazoló stílus 

jegyei 

 

erős, problémákra 
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kimondja 

érzelmi állapot nyugodt   
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veszélyesség nem jelent veszélyt   

egyéb 

A szöveggel a fogalmazó célja, hogy egy előre megtervezett képet 

fessen önmagáról, a közölt információkkal befolyásolja a nyomozást. 

Ezért a Correll-féle motiváció és a Tuhn-féle stílus sem valószínű, 

hogy hiteles. Az áldozat életmódjával való foglalkozás női 

levélírókra jellemző, de itt azt a célt szolgálja, hogy a cselekmény 

motivációjáról információt adjon. 

 

 

Azért választottam ennek az esetnek a rövid bemutatását, mert míg az előző levél sok 

szempontból tipikus volt, utóbbi nem az. Itt a fogalmazó szándéka az volt, hogy egy 

folyamatban lévő ügyben olyan információt közöljön a hatóságokkal, amelyek az ügyet 

befolyásolják. Művelt, tájékozott ember fogalmazta a levelet, akinek voltak ismeretei arról, 

hogy milyen sajátosságok alapján döntik el egy beszámolóról, hogy hitelt érdemlő-e. Ennek 

tudatában építette fel levelét. Részletgazdag, élményszerű levelet írt, melyben konkrét 

helyszínt jelölt meg, párbeszédeket idézett, melyben az a furcsa, hogy a találkozó és a levél 

írása között hosszú idő telt el, mégis képes volt a megbízó szavait állítólagos pontossággal 

visszaadni, melyet idézőjellel fejezett ki. A szöveg tartalmában azonban zökkenő volt és 

hézag is keletkezett azáltal, hogy a találkozó idejére háromnegyed éves intervallumot adott 

meg. A szöveget tehát azoknak a jegyeknek a figyelembevételével szerkeszti meg a 

fogalmazó, amelyek által hitelesnek tűnik. A tartalmat az határozza meg, hogy a megbízó a 

majdani elkövetőnek arról beszél, hogy az áldozat olyan életet élt, ami miatt meg kell 

büntetni. Ez a téma alapvetően a női levélírókra jellemző, itt azonban ez a tartalom a támadás 

indoklásaként jelenik meg, az a valószínűbb, hogy fikcióról van szó, melynek célja, hogy a 
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nyomozó hatóságok figyelmét a gyanúsítottról más személyre terelje. Ez a szöveg itt nem 

idézhető részleteiből egyértelműen kiderült, hogy a megbízót egy konkrét személlyel 

közvetett módon azonosítja a levélíró. A levél e részletével a fogalmazónak az a célja, hogy 

bemutassa, milyen típusú embernek, milyen indíttatásból volt érdekében a támadás, és az 

áldozat milyen korábbi cselekedetei késztették a megbízót arra, hogy az áldozatot 

„megbüntesse”. Itt is tudatos, átgondolt szerkesztésről van szó tehát. A motiváció kihat a 

kommunikációs stílusra. A szerző olyan pozíciót foglal el, mint egy segítő személy, akinek 

fontos az igazság kiderülése, ezért cselekedni is képes, ez pedig nem más, mint hogy 

részletesen beszámol a „megtörtént” eseményekről. A kidolgozott szerep viszont elfedi a 

fogalmazó valódi kommunikációs stílusát, bár nem kizárt, hogy alapvetően is ez az uralkodó 

stílusa. Ugyanez igaz a CORRELL-féle motivációra is. A játszott szerep a CORRELL-féle 

motivációt elhomályosítja, de nem lenne szükségszerű, hogy a fogalmazó beleírja a levélbe, 

hogy nem értett egyet a megbízóval, túlzottnak érezte a lúg arcra locsolását, hogy az áldozat 

érdekei, épsége mellett szót emelt. Önmagának pozitív fényben való bemutatása az 

elismerésre törekvés jele, számára mások dicsérete a legfőbb jutalom. Örömmel tölti el, hogy 

önmagát olyan személynek ábrázolhatja, aki nem önt lúgot egy hölgy arcába, és megbízóját is 

figyelmezteti ennek helytelenségeire és következményeire. Ezáltal azonban kibillen a 

felbérelhető bűnelkövető szerepéből.  

A levél tehát ilyen szempontból nem tipikus, a fogalmazó elég intelligens ahhoz, hogy ezt a 

szerepet felépítse és végigjátssza, de nyelvhasználati torzítás nem történik, a levél tartalmával 

kíván manipulálni, ezt azonban nem tudja hibátlanul véghezvinni.  

 

Az alábbiakban azokat a megfigyeléseimet ismertetem, melyeket a levelek vizsgálata során 

gyűjtöttem össze. A korpuszt az általam megismert névtelen és álnéven írt levelekből 

állítottam össze. Sok írás valamilyen okból nem került be a korpuszba. Ennek gyakran 

terjedelmi oka volt. A néha egy, olykor néhány szóból álló levél nyelvészeti módszerrel nem 

vizsgálható, ahogy a rajzok, képek sem. Néhány írás összefüggéstelen, szóhalmaz jellege 

elmebeteg fogalmazóra utalt, ezen írásokra szintén nem terjed ki a kriminalisztikai 

szövegnyelvészet kompetenciája. A levelek darabszáma alapján azonban le lehet vonni 

általános következtetéseket. Úgy gondolom, minden megfigyelés fontos lehet. A bűnüldöző 

szervek szakemberei elmondták, hogy az olyan magyarországi zsarolásos, fenyegetéses 

bűncselekmények száma, melyek során szöveg is keletkezik, amúgy sem magas. A vizsgált 

esetek száma évente tucatnyi, bár nyilván nem minden eset jut el nyomozati szintig, egy 

részük látens marad.  
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A kutatás során megvizsgált 40 darab, az Nemzeti Nyomozó Iroda és egyéb szervek által 

rendelkezésemre bocsátott névtelen levéllel kapcsolatban általánosságban elmondható, hogy 

terjedelmük rendkívül rövid. A bemutatott leveleken kívül fél oldalnál hosszabb terjedelmű 

szöveggel nem találkoztam. A lakonikus megfogalmazásokból adódóan a fogalmazó 

személyére vonatkozó következtetések száma is kevesebb. A vizsgált írások mindegyikéről 

megállapítható volt, hogy egy személytől származtak, értelmi szerzőjük azonos azzal a 

személlyel, aki írásban rögzíti a szöveget. Olyan esetről, amikor a két személy nem azonos, a 

szakirodalom is csak kevés példát említ, de NAGY és DROMMEL is beszámol egy-egy ilyen 

esetről. A nyelvhasználat torzítására tett gyenge próbálkozásokkal legfeljebb négy esetben 

találkoztam, bár ebből egy esetben nem volt egyértelmű a tudatosság. A próbálkozások 

minden esetben helyesírási hibákban merült ki. A nyelvhasználat torzításáról egy későbbi 

fejezetben külön beszámolok. Általánosan megfogalmazható azonban, hogy a fogalmazók 

ritkán gondolnak arra, hogy nyelvhasználatukat megváltoztassák, amennyiben mégis, a 

helyesíráson és a lexémák szintjén történik manipuláció. Az anyanyelv meghatározása 

egyetlen esetben sem okozott gondot, minden írás magyar anyanyelvű személytől származott. 

A nyelvi szocializáció helyére azonban nehéz következtetni, ha egy-egy nyelvjárási kifejezés 

vagy nyelvjárási jelenség fel is bukkan a szövegben (4 előfordulás), ahhoz kevés, hogy egy 

szűkebb földrajzi területet megnevezhessünk, és abban sem lehetünk biztosak, hogy a nyelvi 

szocializációja során sajátította-e el az adott formát, vagy jelenlegi lakhelyén (ha a kettő nem 

azonos, ami szintén nem tudható a vizsgálat eme szakaszában), vagy munkahelyén, barátaitól 

hallotta-e, és így vált nyelvhasználata részévé. A nyelvjárásiasság visszaszorulása, a köznyelv 

intézményes oktatása, széleskörű terjedése, a média nyelvhasználatra gyakorolt hatása, a 

nagyfokú mobilitás az oka annak, hogy az írásbeli szövegekből kiindulva a fogalmazó 

földrajzi elhelyezése a gyakorlatban lehetetlenné vált, ahogy erről FARKAS JUDIT is beszámolt 

már hivatkozott előadásában. Az életkor hozzávetőleges meghatározására alkalmas 

indikátorok vagy valamilyen kisebb jel a vizsgált szövegekben 25 – 26 helyen jelentek meg. 

Régies kifejezéssel három alkalommal találkoztam, szlenggel jóval többször, 20–22 esetben. 

Olykor nehéz volt eldönteni, hogy szlengnek nevezhető-e az adott forma, mivel már a 

köznyelvben is meglehetősen elterjedt. A szleng azonban nem minden esetben segít a 

fogalmazó életkorának meghatározásában. Ennek egyik oka az imént említett köznyelvi 

terjedés, a másik, hogy a szlenghasználóknak már több generációjáról beszélhetünk. Akik a 

60-as években voltak fiatalok, most már az idős kor felé haladnak, és nyelvhasználati 

szokásaik is nyilván sokat változtak. Szlenges kifejezések azonban minden bizonnyal 

előfordulnak nyelvhasználatukban. A szlenget középkorúak is használják, ahogy egészen 
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fiatalok is. Ami segítséget jelenthet, azok a nagyon újszerű kifejezések. A fiatalok a nagy 

újítók, minél újszerűbb tehát egy kifejezés, annál nagyobb a valószínűsége, hogy a 

nyelvhasználó fiatal.  

A társadalmi szerepek megváltozása, a hagyományos nemi szerepek határának elmosódása 

eredményezte azt, hogy a fogalmazó nemének megállapítása sem mindig sikeres. A nem 

meghatározására alkalmas indikátort 35 levélben találtam, beleértve azokat az eseteket is, 

amikor a levél témája adta a kiindulási alapot. A közügyekkel való foglalkozás, politikai, 

világnézeti okok, illetve az anyagi haszonszerzés, a sérelmek megtorlása, bosszú áll a férfiak 

által írt levelek hátterében. 17 olyan levelet olvastam, melyek fogalmazója vélelmezhetően 

férfi, de ez egzakt módon nem bizonyítható, mert az esetek többsége vagy folyamatban lévő 

ügy, ahol még legfeljebb csak gyanúsított van, vagy olyan eset, amely már elévült, a 

fogalmazó sosem került rendőrkézre, a  nyomozás eredmény nélkül zárult le. A 

nyelvhasználat színvonalának és a szövegalkotási gyakorlatnak a megállapítása pusztán a 

rendelkezésre álló anyag mennyiségétől függ. 1–2 sorból nem lehet messzemenő 

következtetéseket levonni, a szöveg terjedelmével arányosan nő azoknak a nyelvhasználati 

jellegzetességeknek a száma, melyek alapján a fogalmazó nyelvhasználatáról érdemi 

megnyilatkozásokat tehetünk. A témával foglalkozó szakemberek egyetértenek abban, hogy 

féloldalnyi terjedelmű szöveg alapján már tehetünk néhány megállapítást. A nyelvhasználat 

színvonalából pedig az illető műveltségére, iskolázottságára következtethetünk. A vizsgált 40 

névtelen levélből öt volt olyan, ahol terjedelmi okokból nem tudtam a fogalmazó 

műveltségére, iskolázottságára nézvést semmilyen következtetést levonni, vagy csak olyan 

általánosságot, amely érdemileg nem jelent segítséget abban, hogy a fogalmazó személyéhez 

közelebb jussunk. A levelek szakkifejezéseket nem tartalmaztak, de ezek amúgy sem 

egyértelmű jelei a fogalmazó foglalkozásának. Ennek oka az ismeretek, régebben szűk 

szakmai csoportra jellemző kifejezések hozzáférhetővé válása a világhálón. Egy esetben a 

névtelen fenyegető olyan kifejezéseket használt, melyek a húsipari folyamatokra jellemzőek, 

de a köznyelvben is jelen vannak. Alighanem stíluseszközként használta a kifejezéseket, hogy 

a címzettben félelmet keltsen. Ha a szöveg elég hosszú, akkor a CORRELL-féle motiváció és a 

TUHN-féle komminikációs stílus meghatározására valószínűleg fogunk fogódzót találni. Ez a 

vizsgált levelek közül több mint harmincra volt igaz. Az érzelmi állapot ennél bizonytalanabb, 

különösen a férfi fogalmazók esetében. Explicit módon senki sem beszélt érzelmeiről, a levél 

stílusából, hangulatából, tartalmából következtethetünk csak. A vélelmezhetően férfiak által 

írt  17 levélből 10 esetben nem fedeztem fel egyértelmű jelét érzelmeknek, érzelmi állapotuk 
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meghatározhatatlan volt. A 18 feltételezhetően női levélíró írásában hatnál nem tudtam 

megnevezni  az érzelmi állapotot, explicit érzelemnyilvánítással 1 alkalommal találkoztam.  

A levélírók motivációja általában kikövetkeztethető a levél témájából, a túl rövid írások 

kivételével minden esetben el lehetett dönteni, hogy valószínűleg mi a levélírás oka. A férfiak 

esetében nagyobb a bizonyosság, a női levélírók gyakran kerülőutakat használnak, nehezebb 

rájönni arra, hogy mi vitte rá a levélírásra.  

 

 

teljes korpusz: 

indikátorok 

40 névtelen levél 

megjelenés száma 

anyanyelv: 40 magyar 

nyelvhasználat torzításának jele: legfeljebb 4 esetben, a helyesírás szintjén 

nyelvi szocializáció vagy lakhely: 
4 esetben nyelvjárási jelenség 

(s, otthol, játszasz, motrot) 

életkor meghatározása: 26 esetben 

régies kifejezés: 3 

szleng: 20–22 

nem meghatározása: 35 esetben 

férfi levélíró: 17 

női levélíró: 18 

műveltség, iskolázottság: 35 esetben 

érzelmi állapot: 
19 esetben (férfi levélíró esetében 7, női 

levélíró esetében 12) 

Correll-féle motiváció 

Tuhn-féle kommunikációs stílus 
33 

 

 

13.2 A szekvenciaanalízis 

 

A nagyon összetett ügyek esetében, amikor a bűncselekmény egyes mozzanatainak 

kapcsolódásai, az események összefüggései tisztázatlanok, vagy amikor egy ügyben a 

hagyományos nyomozói munka valamilyen oknál fogva nem vezet eredményre, újabb 

információra, előrelépésre már nem lehet számítani, kevésbé hagyományos nyomozati 
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módszerek alkalmazására is van lehetőség. A cél a vizsgálat átlendítése a holtponton, új 

információk megismerése, ezáltal a korábbi információs hézagok  betömése. Meg kell 

vizsgálni, hogy miért feneklett meg a nyomozás, mi az, amit nem vettek észre, mit 

értelmeztek rosszul, hogyan futott a nyomozás holtvágányra, amelyen nem lehet előrevivő 

információkat találni. Újra kell gondolni az esetet, visszalépni az ötletelés szakaszába, amikor 

a vizsgálatot végző személyek a tényállásból, az eset körülményeiből kiindulva összegyűjtik 

az elgondolásaikat, leírják a legvalószínűtlenebbnek tűnő alternatívákat arról, hogy mi 

történhetett, hogyan történt a bűneset, hogyan követték egymást az események. Ezeknek van 

ugyanis egy logikus sorrendje, amelyben az egyes események egymáshoz ok‒okozati alapon,  

láncszemekként kapcsolódnak egymásba. A lehetséges eseménysorok közül lesznek olyanok, 

amelyek idővel prioritást fognak évezni, mert valószínűbbnek tűnnek a többinél. A 

kiindulópont a tett helyszíne. A nyomok alapján, melyeket a tettes hagyott, következtetni lehet 

arra, hogy mit csinált a helyszínen, tehát a viselkedésére. A folyamatok rekonstrukciója a 

tettes személyiségjegyeit is feltárja. Ezeknek a folyamatoknak a feltárása során nemcsak 

annak kell kiderülnie, hogy mi zajlott le a tettes és az áldozat között, hanem annak is, hogy 

milyen viszonyban voltak egymással. Az elkövetés módja gyakran erről is árulkodik. 

Mindebből következtetések vonhatók le arról, hogy milyen ember az elkövető, mik 

személyiségének fő vonásai, milyen lehet a szociális környezete. Az újszerű vagy alternatív 

módszereket gyakran övezik mítoszok, az ilyen eljárásokat alkalmazó szakemberekről pedig 

sztereotip vélekedések terjednek el a köztudatban. A pszichológia már nem mondható új 

tudománynak, de a pszichológusokkal kapcsolatban még mindig felbukkannak azok a 

sztereotip képek, miszerint vagy a pácienseinél is szánalmasabb, elesett figura, aki önmagát 

próbálja gyógyítani, vagy sátáni manipulátor, aki tudását arra használja, hogy környezetének 

tagjait saját céljaira felhasználja. A bűnügyek felderítésén dolgozó különböző szakemberek 

gyakran láthatók filmekben. Ezek csak ritkán ismeretterjesztő filmek, többségük olyan 

szórakoztatóipari termék, melyek a szakemberek munkáját és módszereit nem valósághűen 

mutatja be. Ez is oka annak, hogy a profilozás olyan misztikus eljárásként jelent meg a 

köztudatban, melynek során egy-egy apró jelből olyan konkrétumok következnek, melyek 

közvetlenül az adott jelet hagyó személyhez vezetnek. Ezzel szemben az elmondottakból már 

látszik, hogy a profilozás, ha nagyon egyszerűen akarok fogalmazni, kategorizálás. Azt is 

láthattuk, hogy milyen kérdések megválaszolására alkalmas, és hogy hol vannak a határai. 

Nincs olyan módszer, amely mindig sikeres. A körülményekhez mérten kell a módszert 

megválasztani, és az irreális elvárásokkal is le kell számolni, lehetőleg a munka kezdetén. A 

szekvenciaanalízis is egy a módszerek közül, mely bűnjelszövegek vizsgálatára alkalmas, és a 
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fejezet elején leírt körülmények között, az összefüggések komplexitása esetén használandó. A 

szöveg tartalmi konzisztenciája kitüntetett fontosságú, ahogy az is, hogy mit fejez ki a szöveg 

valójában. Az eljárás összefügg a már említett pszichológiai technikával, az ismertetőjegyekre 

irányuló tartalomelmzéssel, de a módszer közvetlenül a társadalomtudományokban ismert 

objektív hermeneutikából fejlődött ki. OEVERMANN a családtagok közötti viszonyok nyelvi 

szintű prezentációjának vizsgálatára használta. Később nyilvánvalóvá vált, hogy a személyek 

közötti viszonyok nyelvi megjelenésének kimutatásán túl arra is jó a módszer, hogy a 

nyelvhasználó várható viselkedését behatárolja és rámutasson azokra a tartalmi elemekre, 

amelyeket a fogalmazó nem szándékosan közölt, hogy feltárja az elkövető cselekvési 

struktúráit, és hipotéziseket alkossunk a fogalmazó helyzetéről és személyiségéről.  

OEVERMANN számára a társadalom és a társadalmi valóság minden cselekvése, végső soron az 

egész világ hasonló struktúrájú, mint a szöveg. Ezt mutatja az is, hogy minden leírható. 

Ugyanakkor minden szöveg többféleképpen olvasható. Ezt állítja a szekvenciaanalízis a 

vizsgálat középpontjába (vö. DERN 2009: 92, FOBBE 2011: 224).  

A szekvenciaanalízis elméleti alapjai tehát az objektív hermeneutikában találhatók. Ezek 

legfontosabbja a szekvencialitás. A cselekvéseket időbeli sorrendiség jellemzi. Az emberi 

cselekvések értelmesek, rekonstruálható és logikus szabályok mentén jönnek létre, melyek 

jelentést adnak a cselekedeteknek. A cselekvés minden egyes szakasza opciókat hordoz 

magában. A cselekvő folytathatja a cselekvést így vagy úgy. Bármelyik utat is választja, 

hamarosan újra döntenie kell újabb opciók közül, majd újra és újra, mindaddig, amíg 

cselekszik. Döntései szerint alakul a cselekvés, de a döntések nagyrészt tudattalanok. A 

választások függvényében nyílik meg az alany számára a mozgástere. Bizonyos döntések után 

már vannak olyan dolgok, amelyekre nincs többé lehetősége. Egy korábbi döntés 

meghatározza, hogy milyen választható lehetőségek nyílnak meg az alany előtt. Az alany 

mozgásterét befolyásolják a társadalmi normák, értékek, beállítódások stb., ahogy a szokásai, 

tapasztalatai is (vö. WÜRSTL 2004: 7). Életünk során folyamatosan döntési helyzetben, sőt 

döntési kényszerben vagyunk. A döntés, hogy ki mit választ a lehetséges cselekvési 

mozzanatok közül, milyen mozzanatokkal építi tovább a cselekvése teljes folyamát, jellemző 

az adott személyre. A cselekvés objektív hermeneutikai szempontból csak akkor vizsgálható, 

ha le van írva, így mutatkoznak meg az objektív jelentésstruktúrák, és azok a látens értelmi 

struktúrák is, amelyek nem tudatosak, hanem a szerző akarata ellenére, az ellenőrzése alól 

kicsúszva kerültek a szövegbe. A látens értelmi struktúrák OEVERMANN megfogalmazásában 

a cselekvő alany szándékától függetlenül megjelenő pszichikusan ábrázolt valóságot jelentik, 

mely empirikus módon igazolható, és algoritmikus szabályok működésére vezethető vissza 
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(OEVERMANN, 2001: 41). A vizsgálat a cselekvő szándékaira és motivációjára is rávilágíthat, 

pszichés, társadalmi és kulturális tényezőkre, melyek cselekedeteit befolyásolják.  Optimális 

esetben rekonstruálhatók az eset momentumai, szerkezete, és az elkövető 

személyiségstruktúrája (vö. WÜRSTL 2004: 9–10). 

WÜRSTL átfogó meghatározásában  zsarolás akkor történik, ha egy személy fenyegetéssel 

károsítja egy másik személy autonómiáját. A zsarolás három fő összetevőjét határozza meg: 

 

- követelés: ennek az áldozat részéről teljesíthetőnek kell lennie 

- fenyegetés: ennek olyannak kell lennie, amely az áldozatot érzékenyen érinti, az 

elkövetőnek pedig hitelesnek kell lennie, az áldozatnak el kell hinnie, hogy a feladó 

végre tudja hajtani azt, amivel fenyegetőzik.  

- az átadás körülményeinek részletezése: konkrétnak kell lennie, nem tartalmazhat hibát 

                                                                                                                       (WÜRSTL 2004: 10) 

 

Zsarolás esetén a rendőrségnek két feladata van: az elkövető felderítése és az áldozat 

védelme. A vizsgálat célja a tettes személyiségstruktúrájának a rekonstruálása, amelyből 

következtetések vonhatók le az elkövető veszélyességével, motivációjával, tervezési 

készségével, iskolázottságával, társadalmi környezetével és várható viselkedésével 

kapcsolatban (WÜRSTL 2004: 11). A szekvenciaanalízis nem céljaiban, hanem módszerében 

tér el a nyelvi profilalkotástól. WÜRSTL is rámutat, hogy a zsarolólevéllel kapcsolatban a 

minták és a gyakorlat hiánya gondot okoz a fogalmazónak (WÜRSTL 2004: 11).  Ami a 

fogalmazó számára probléma, a vizsgálat szempontjából előny: a levél megformáltsága 

információt hordoz a szerzőről, környezetéről, szocializációjáról. WÜRSTL OEVERMANNra 

hivatkozva azt írja, hogy mivel a fogalmazó számára nincs követhető minta, a levélben nem a 

mintából másolt struktúrák és a fogalmazó személyiségéből adódó egyedi jellemzők fognak 

keveredni, hanem pusztán a fogalmazószerző nyelvi és nem nyelvi ismertetőjegyei tárulnak 

elénk (WÜRSTL 2004: 11). Ez azonban nem egészen így van. A zsarolólevéllel foglalkozó 

fejezetben írtam arról, hogy konkrét minta nem létezik a fogalmazó számára, valamilyen 

ismerete, sztereotip képe van a zsarolólevélről, amelynek megvannak a maga formai és 

tartalmi követelményei. Ugyanez igaz a zsaroló szerepére is. Aki még soha nem követett el 

egyetlen zsarolást sem, az is tudja, hogy milyennek kell lennie, hogyan kell viselkednie egy 

ilyen helyzetben. Ezek befolyásolják a szerzőt a szövegalkotás során, tehát ezeket a jegyeket 

le kell választani a fogalmazó személyiségét jellemző ismérvekről.  
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WÜRSTL a zsarolás esetében két cselekvési síkot különböztet meg. Az elsődleges sík maga a 

zsarolás a fent említett három fő résszel. Ezzel párhuzamosan kibontakozik egy másodlagos 

cselekvéssor is, mellyel a fogalmazónak az a célja, hogy álcázza magát. Álcázási szándéka 

abból adódik, hogy tudatában van annak, hogy cselekedete illegális, büntetőjogi 

következménnyel jár. A fogalmazó másodlagos cselekvése tehát az elsőből adódik. Ha a 

fogalmazó önmaga álcázásának szükségszerűségét nem tartja fontosnak, vagy nincs 

tudatában, hogy nyelvhasználatával, a levél fókuszával, a narráció nézőpontjával elárulhatja 

magát, tanulságos a levél vizsgálója számára, ahogy az álcázás színvonala is információt 

hordoz a fogalmazóról. Az álcázási szándék és a szereppel való azonosulás megnehezítik a 

fogalmazó személyiségjegyeinek megismerését. Vannak azonban olyan mellékesnek tűnő 

dolgok, melyek rámutatnak a szerző valódi személyiségére. Azért  a mellékesnek tűnő dolgok 

ezek, mert a szerző a cselekményre, az álcázásra, a szerepére koncentrál, míg az előbbiekre 

nem. Ezek kívül esnek azon a tartományon, melyet a fogalmazó szigorúan kontrollál vagy 

manipulál. A fogalmazó leginkább azzal árulja el magát, ami számára nem tűnik fontosnak. A 

bűnjelszövegekben is megjelenik számos olyan sajátosság, jel, mely a fogalmazó 

személyiségével, életével hozható összefüggésbe, ahogy a szekvencialitás is jellemzi a 

bűnjelszövegeket. Így az objektív hermeneutika és a szekvenciavizsgálat használható és 

eredményes módszer lehet a nyelvi bűncselekmények, vagy olyan bűncselekmények 

felderítésében, amelyben a bizonyítékok között szöveg is van (vö. WÜRSTL 2004: 11–12). 

Az összetettebb eseteket részekre, a cselekmény szekvenciáira bontják. A következő 

szekvencia mindig a cselekvő személy döntésének függvénye: mindig van választási 

lehetősége, és mindig dönt is az egyik opció mellett. A döntést befolyásolja az adott szituáció, 

az ebből adódó feltételek, a korábbi tapasztalatok, a már bevált stratégiák, valamint az egyéni 

szokások és preferenciák. A döntésekből következtethetünk magára a döntéshozó személyre, 

illetve annak környezetére, helyzetére, az életét befolyásoló fontos körülményekre. Ez a 

módszer alkalmazható a szövegek vizsgálata során is. Az objektív hermeneutikai 

szövegvizsgálat és a  szekvenciaanalízis elveit WERNET az alábbiakban határozza meg: 

 

- kontextusmentesség 

- szószerintiség 

- szekvencialitás 

- extenzivitás 

- takarékosság 
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A kontextusmentesség DERN felfogásában azt jelenti, hogy a szöveget a konkrét szituációba 

való beágyazottágától függetleníteni kell a vizsgálat során, hogy elkerüljük, hogy az előzetes 

beállítódások befolyásolják a szöveg értelmezését (DERN 2009: 93). WERNET azt mondja, 

hogy a kontextus sem elhanyagolható, viszont a megnyilatkozást és a megnyilatkozás 

értelmezését tudatosan el kell választani egymástól. Bevezeti a mesterséges naivitás fogalmát 

is, melyet azért ajánl az olvasónak, mert így szétválasztható marad, hogy mi a 

megnyilatkozás, mi annak az értelmezése, és mi a kontextusból adódó ismeret. Elkerülendő az 

olyan tartalom „beleolvasása” a szövegbe, amit a kontextusból tudunk ugyan, de a szövegben 

explicit módon nem jelenik meg (WERNET 2006: 23).    

Egy adott szövegrésznek több lehetséges értelmezése van, és minél több lehetséges olvasatot 

tekintünk át a vizsgálat során, annál nagyobb az esélye, hogy találni fogunk egy olyan 

információt, amely a nyomozást előremozdítja. A következő lépésben az értelmezés részévé 

tesszük a konkrét szituatív beágyazódást is. Ekkor eldől, melyik olvasat volt a helyes.  

A szószerintiség elve azt jelenti, hogy a szöveg a vizsgálat tárgya, ezért szigorúan erre kell 

fókuszálni a vizsgálat során. Visszautalhatunk itt a kontextusmentesség elvére is. A cél a 

szöveg jelentésének minél teljesebb megértése, ehhez pedig az szükséges, hogy különbséget 

tegyünk a szöveg valódi tartalma és az olvasás során hozzá társított, feltételezett szándék 

között. A szekvenciaanalízis eljárásmódja eltér a pragmatikus megközelítéstől. Nem azzal 

foglalkozik, hogy a feladónak milyen szándéka húzódik meg egy mondat mögött, hanem hogy 

a mondat önmagában mit jelent (WERNET 2006: 27, DERN 2009: 93). FOBBE ezt tömören úgy 

foglalja össze, hogy amit a szerző mond, azt is gondolja (FOBBE 2011: 224).  

A szekvencialitás elve összefügg a szószerintiség elvével. A szöveg minden mondategységét 

zárt egységnek, szekvenciának kell tekinteni, és az elemzés középpontjában mindig egy 

szekvenciának kell állnia, sem a megelőző, sem a következő szekvencia tartalmát nem szabad 

figyelembe venni. Csak a folyamat befejeztével, miután minden szekvenciát megvizsgáltunk, 

felvázoltuk az opcionálisan kapcsolódó cselekvéseket, felállítottunk egy hipotézist, tekintjük 

át a teljes szöveget és használjuk fel a kontextuális ismereteinket, értelmezzük a szöveget a 

bűncselekménnyel kapcsolatban, és értékeljük a nyomozás pillanatnyi állásával összevetve 

(FOBBE 2011: 224).  

Az extenzivitás a szöveg minden részletének aprólékos vizsgálatát jelenti. Jelenti továbbá, 

hogy minden értelmezést, opciót, várható csatlakozó szekvenciát explicitté kell tenni és 

jegyzőkönyvben rögzíteni kell.  El kell kerülni, hogy valamelyik részlettel kevésbé behatóan 

foglalkozzon a nyelvész: egyetlen tagmondattal vagy szóval sem járhat el felszínesen. 

WERNET szerint a szekvenciaanalízis eredménytelenségének ez a gyakori oka (WERNET 2006: 
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34). Nem elfogadható eljárás egy előzetes beállítódást, vélekedést vagy elgondolást a szöveg 

egy kiragadott részletével alátámasztva a többi lehetséges olvasat elé helyezni. A szöveg 

egészét figyelembe kell venni, minden részletnek egyformán hangsúlyosnak kell lennie a 

vizsgálat során. A szöveg minél több értelmezési lehetőségét számba kell venni, majd ezek 

közül sorban elvetni azokat, amelyek az információk alapján  valószínűtlennek tűnnek (DERN 

2009: 94).  

A takarékosság elve észszerű határokat szab a vizsgálatnak. A szöveg olvasatai nem 

szakadhatnak el a valóságtól. Azok az értelmezések az elfogadhatók, melyek gondolati 

ugrások, döccenők és következetlenségek nélkül levezethetők, és a szöveg egyetlen 

részletével sincsenek ellentmondásban, amelyek feltételezések hozzákapcsolása nélkül, 

magából a szekvenciából levezethetők.  A szöveg és annak értelmezése közötti ellentmondás 

nem összekeverendő a szövegen belüli ellentmondással, mely komoly figyelmeztető jel. 

Utalhat többek között arra, hogy a fogalmazó hazudik, fáradtságra, koncentrációs 

nehézségekre, vagy akár pszichés problémákra. Az utóbbi kívül esik a kriminalisztikai 

szövegnyelvészet és annak minden vizsgálati módszerének kompetenciáján,  és 

összeegyeztethetetlen az objektív hermeneutika azon alapelvével is, miszerint a 

cselekedeteket észszerűség jellemzi. Egy elmebeteg cselekedeteiben és szövegeiben a 

kórképtől függően ezt nem feltétlen találjuk meg, így a vizsgálat nem hozhat érvényes 

eredményt. A probléma az, hogy nem tudhatjuk, legfeljebb sejthetjük, ha elmebeteg írásával 

van dolgunk (vö. DERN 209: 93–94).  

A fentiekhez hasonló módon történik a bűncselekmények elkövetésének a rekonstrukciója is. 

Az elkövetés folyamatának részleteit utólag felvázolják, olykor meg is rendezik a jelenetet, 

hogy kiderüljön, megvalósulhatott-e a bűncselekmény a feltételezett módon. Ezáltal betöltik 

az ügy felgöngyölítése során megmaradt hézagokat, elemzik az elkövető által meghozott 

döntéseket, és ebből egyénisége fő jellemzői is ismertté válnak.  

A szekvenciaanalízis során az elkövető azon döntései kerülnek górcső alá, melyeket a 

szövegprodukció során hozott. Ezek éppúgy személyiségjegyeire, viselkedésére utalnak, mint 

más típusú bűncselekmények során a végrehajtott cselekedetek. A fogalmazó szövegalkotás 

során hozott döntései nehezebben ragadhatók meg, mint a fizikai cselekedetek, ezért ezek 

vizsgálata során több alternatíva szóba kerülhet. A fókuszban maga a szöveg van, melyet a 

kontextusmentesség elve alapján az esettől függetlenítve kell vizsgálni, arra koncentrálva, 

amit a szöveg explicit információként tartalmaz az ügyről. DERN a szövegnek ezt a fajta 

megközelítését WERNETet követve mesterséges naivitásnak nevezi (DERN 2011: 98). Az 

üggyel kapcsolatos kontextus ismeretéről, az esetlegesen már látótérbe került gyanúsítottról, a 
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más bűnügyi területek szakembereinek az üggyel kapcsolatos teóriáinak és a nyomozás eddigi 

eredményeinek megismeréséről való lemondás azt a már említett célt szolgálja, hogy az 

előzetes beállítódások ne befolyásolják a nyelvészszakértő munkáját, és valóban csak a 

szövegből nyert információkkal dolgozzon, a szószerintiség elvét szem előtt tartva.  

A szekvenciavizsgálat a gyakorlatban úgy történik, hogy a szakértő a szöveget nem is olvassa 

el az elejétől a végéig, hanem rövid részletekkel, az egyes szekvenciákkal foglalkozik. A 

vizsgálat kiindulópontját a kezdő szekvencia jelenti. Először pusztán ezt olvassa el a szakértő. 

Az egyes szekvenciák rövid értelmi egységek, tőmondatok vagy tagmondatok általában. Egy-

egy szekvencia elolvasása után ennek az értelmezése következik, a lehetséges olvasatok 

felvázolása. Különösen fontos, hogy mi a szekvencia logikus, észszerű várható folytatása, mi 

feltételezhető a következő szekvencia tartalmáról, valamint a szerző feltételezhető 

motivációja, milyen megfontolásból folytatódik a szöveg egy adott szekvenciával, miért nem 

egy másik lehetséges szekvencia következik. Ez a tények feltárásában sokat segíthet. Nem 

véletlen ugyanis, hogy a szöveg hogyan folytatódik, milyen láncszemnyi egység kapcsolódik 

az előzményekhez. A folytatás pedig újabb opcióknak ad teret. Egy adott állapotban  bizonyos 

fajta cselekvéseknek nagyobb valószínűséggel következnek be, mások ritkábban. Fontolóra 

kell venni, hogy miért azt az utat választotta a fogalmazó, amelyiket. A cselekvéseket a 

körülmények, a lehetőségek, a szándék, a cél határozza meg. Ha a szöveg tényleges folytatása 

eltér az előre várhatótól, ezekben a körülményekben kell keresni az eltérés okát.  

Csak miután egy szekvencia értelmezése, a lehetséges folytatások felvázolása befejeződött és 

ezeket rögzítették, kerül sor a következő szekvencia megismerésére, ahol ezek a folyamtok 

megismétlődnek. A szekvenciák mindig újabb opciókat hoznak, egészen az utolsó 

szekvenciáig. A szövegben olykor előfordulnak olyan információk, amelyeket a szerző nem 

szándékosan közölt, túl sokat mond, vagy megfogalmazásából arra tudunk következtetni, mire 

fókuszál valójában. Fontos, hogy hogyan használja azt a zsarolási potenciált, ami a 

helyzetéből adódik. Ez nyomon követhető abban, ahogy a címzetthez szól, ha levélsorozatról 

van szó. Ha előnyösebb pozícióba került, növelheti a nyomást, viszont ha helyzete romlik, 

kicsúszik a kezéből az irányítás, megváltozik a hangja. Válhat agresszívabbá, de az is erre 

utal, ha valamelyest engedékenyebbé válik, kedvezményeket, gesztusokat tesz a címzett felé. 

A tehetetlenség jele, ha a potenciált nem tudja kihasználni, ha halogat, az időt húzza. Ez a 

magatartás jelzi azt is, hogy az elkövető valószínűleg nem veszélyes ember. Aki az önmaga 

által meghatározott időpontokat módosítja, aligha hajtja végre fenyegetéseit. A szekvenciák 

értékelésekor tehát nagyon fontos szempont, hogy a folytatás melyik előzőleg felvázolt 

opciónak felel meg. Ez megmutatja, hogy az elkövető milyen térben mozog, mi az, amit képes 
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megtenni, mi az, amit nem, rávilágít a fogalmazó helyzetére, állapotára. Hipotézist kell 

állítani arról is, hogy miért az adott módon folytatja a szöveget, és hogy ebből milyen újabb 

hipotézisek állíthatók fel. A hipotéziseket a következő szekvencia vagy megerősíti, vagy el 

kell vetni, de ekkor mindig fel kell tenni a kérdést, hogy mi lehet az oka, hogy nem az előre 

várható módon folytatódik a szöveg. A vizsgálat végére jó esetben egy-két hipotézis marad 

meg, amelyek hozzájárulnak az eset megértéséhez, közelebb visznek az elkövető helyzetének 

megismeréséhez. A szövegről általános megállapításokat tehetünk, pl. hogy milyen típusú 

bűncselekményről van szó, hogy mi a fogalmazó célja, mi a kommunikációs csatorna, milyen 

a felek közötti szerepviszony, hogyan építette fel pozícióját a feladó, és ezt hogyan használja 

fel, hogy a szöveg mennyire hasonlít egy zsarolólevél, rágalmazólevél stb. prototipikus 

példányára, ha ettől eltér, akkor miben és mennyiben (vö. DERN 211: 98–99). 

Mint minden módszernek és eljárásnak, a szekvenciaanalízisnek is megvannak az erősségei és 

a gyengéi. A vizsgálatot végző személy számára a legnehezebb a szöveg kontextusból való 

kiemelése, a mesterséges naivitás fenntartása. Ez nagyfokú gondolkodásbeli 

fegyelmezettséget igényel, de tanulható és megszokható. Előnye az eljárásnak, hogy olcsó. A 

viszonyok ismeretében ez nem elhanyagolható szempont. Fontos szempont az is, hogy a 

módszer könnyen elsajátítható, megtanulhatják olyan személyek is, akiknek nyelvészeti 

ismeretei átlagosak, ugyanis nem minden esetben van szükség egy nagyon alapos, precíz 

szekvenciaanalízis elvégzésére. A nyomozati munka természetes velejárójaként folyamatosan 

annak a kérdésnek a megválaszolása a cél, hogy ki az elkövető. Ennek a kérdésnek a 

megválaszolását megkönnyítheti, ha előtte feltesszük azt a kérdést, hogy milyen ember az 

elkövető. Az eljárás nagy előnye a módszeres gondolkodásban van. Hátrányaként az 

időigényességet és a szubjektivitást szokták megemlíteni. Ez utóbbi kifogás súlyát jelentős 

mértékben csökkenteni lehet azáltal, ha a vizsgálatot több személy egymástól függetlenül is 

elvégzi. Ez nemcsak a szubjektivitást gyengíti, hanem a vizsgálat eredményességét is növeli, a 

többféle olvasat, a „több szem többet lát” mondás régi bölcsessége alapján. A gyakorlatban ez 

azonban az emberi erőforrás hiánya miatt ritkán valósul meg. Másrészt pedig a vizsgálat 

bármikor ellenőrizhető más személy által, sőt megismételhető  más személy által, ha felmerül 

ennek a szükségessége. Véleményem szerint az eljárás nem szubjektívebb azoknál a 

módszereknél, amelyeknek nem egzakt műszeres vizsgálat az alapja. A hipotézisek 

felállításakor valamilyen mértékben jelen van maga a személy is a maga tapasztalataival. Ez 

azonban nem feltétlen jelent hátrányt. A szekvenciaanalízis elvégzésére fordított idő pedig a 

gyakorlattal csökken. A módszer hátrányaként számon tartott tényezők tehát nem jelentenek 

komoly hátrányt a gyakorlatban. A szekvenciaanalízis eredményeként viszont olyan 
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feltételezéseket tehetünk explicitté, melyek a lehetséges elkövetők számát jelentős mértékben 

lecsökkentik. Fontos információkhoz juthatunk az elkövető személyiségéről, fókuszáról, 

élethelyzetéről. Ismert számomra egy olyan, itt be nem mutatható eset, amelyben egy szó 

hozta meg a fordulatot egy zaklatási ügyben. Úgy tűnt, hogy a zaklató közterületeken követi, 

figyeli meg áldozatát, majd minősíti életmódját, viselkedését. Egy levelében azonban a lakás 

határozóragos főnév szerepelt, amiből arra lehetett következtetni, hogy már a házon belül, a 

lakásából kilépve látta az illető az áldozatot. Ha közterületen pillantotta volna meg, 

valószínűleg a ház előtt névutós szerkezetet használta volna a levelében. Ez rámutatott arra, 

hogy a zaklató az áldozat közvetlen környezetében él – mint oly gyakran az ilyen típusú 

eseteknél. Ha ehhez hozzátesszük azt a nyelvi profilalkotásnál már tárgyalt ismeretet, hogy 

mások magánéletével, megjelenésével, erkölcsével elsősorban idős emberek foglalkoznak, a 

feltételezett elkövetői körbe már csak azok a személyek tartoznak, akik idősek és az áldozat 

közelében élnek. Több olyan jelet ebben a szövegben nem találtam, melynek alapján még egy 

újabb halmazba sorolhattam volna az elkövetőt, és ezáltal a halmazok közös metszetét tovább 

csökkenthettem volna, de a hipotézis így is helytálló volt.  

A Nemzeti Nyomozó Iroda által átadott anyagok közül a szekvenciaanalízisre alkalmas 

levelek vizsgálata során gyűjtött tapasztalataimból néhány általános érvényű megállapítást is 

tehettem, melyeket itt összefoglalok.  

Nagyon fontos, hogy a munkában módszeresek legyünk. Lényegtelen apróságnak tűnhet, de 

fontos következtetéseket vonhatunk le a csökkenő tendenciát mutató papíralapú levelek 

feladójának és címzettjének feltüntetéséből, illetve ennek elmaradásából. Ezek a levelek nem 

minden esetben kerülnek borítékba, sok esetben csak a levélpapírt félbe vagy negyedbe hajtva 

juttatják el a címzetthez. Amennyiben borítékban lesz kézbesítve, feladó általában nincs a 

borítékon. A feladó nyilvánvalóan nem fogja megnevezni magát, ez ellentétes lenne azzal a 

szándékával, hogy megőrizze anonimitását. A boríték bal felső sarkában legfeljebb álnév 

szerepel olykor. Ímélek esetében az az általános, hogy ilyen célra a fogalmazó létrehoz egy 

egy új, titkos ímélfiókot, melyről csak áldozatának küld levelet vagy leveleket. A regisztráció 

során több adatot meg kell adni, amelyek értelemszerűen hamis adatok szoktak lenni. 

Amennyiben kötelező a feladó nevére vonatkozó mező kitöltése, mely a címzett fiókjában 

automatikusan megjelenik, álnevet választ, és azt írja be a fogalmazó. A bűnjelszövegeknél, 

legyenek azok elektronikus levelek vagy hagyományos levelek, jellemzően elmaradnak azok 

a levelezésnél általánosan elvárt elemek, melyek a kommunikációs felek térben és időben való 

távolságát hivatottak áthidalni azáltal, hogy az információs hézagokat kitöltik. Ilyen a feladón 

kívül a címzett is, valamint az szöveg keletkezésére utaló dátum és hely megjelölése. Az 
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elmaradás oka természetesen az, hogy a címzett minél kevesebb információhoz jusson a 

feladó személyéről és a levél keletkezési körülményeiről. Az elektronikus levelek esetében a 

címzett rovatot mindenképp ki kell tölteni, hogy a szöveg eljusson a célszemélyhez. Az 

azonban nem mellékes, hogy amennyiben több fiókot is használ a címzett, melyik ímél-

címére érkezik a levél. Lehet ez munkahelyi, személyes használatú, lehet valamelyik 

közösségi oldal üzenetszolgáltatása vagy csevegője. A munkahelyi ímélcímek általában 

szélesebb kör számára is könnyen hozzáférhetőek, a munkahelyek honlapja is gyakran 

tartalmazza a munkatársak közvetlen, munkahelyi ímélcímét. Erre a címre bárki könnyen 

küldhet levelet. A közösségi oldalakon regisztráció szükséges ahhoz, hogy másokkal 

kapcsolatba léphessünk. Ilyen esetekben jellemzően a regisztráció során hamis adatokkal 

feltöltött fiktív profillal lép kapcsolatba az elkövető az áldozattal. A magánhasználatú 

ímélfiókok esetében a feladó abban a körben keresendő, akik az elektronikus levélcímet 

ismerik. Megkaphatták közvetlenül a címzettől már korábban, megszerezhették olyan más 

személytől, akiknek a címzett ezt megadta, vagy megismerhették azokról a felületekről, ahol 

ezt a címzett közzétette.  

A hagyományos levelek sem minden esetben tartalmaznak címzettet. A hagyományos 

leveleken a címzett neve és címe azért szerepel, hogy azonosítható legyen, hogy a levél a 

megfelelő személyhez jusson. A címzett feltüntetése akkor maradhat el, ha a feladó maga 

gondoskodik a kézbesítésről. A személyes kézbesítési módok közül a levél átadását 

kizárhatjuk, a feladónak alapvető érdeke, hogy inkognitóját megőrizze. Ezért választja a 

levélírást a személyes szóbeli közlés vagy a telefonhívás helyett. A legtöbben ugyanis 

tudatában vannak, hogy hangjuk alapján azonosíthatóvá válhatnak akkor is, ha 

beszélgetőpartnerük nem ismeri fel ugyan a hangjukat, de felvételt készít róla. A feladó ezért 

a levelet egy olyan helyen szokta hagyni, ahol egyedül a címzett férhet hozzá. Bedobja a 

postaládájába, ritkábban becsúsztatja az ajtó alatt, vagy az ajtóra rögzíti. Akár postai úton 

érkezik a levél, akár személyesen helyezi el a feladó valahol, annyi bizonyos, hogy tisztában 

van vele, hogy a címzett hol lakik vagy hol dolgozik, vagy melyik az a hely, ahol biztosan 

megfordul és megtalálja a levelet. Ez megint leszűkíti a feladók halmazát azokra a 

személyekre, akik ezzel az információval rendelkeznek. Ezek a személyek lehetnek 

családtagok, rokonok, barátok, ismerősök, az áldozat szomszédjai, vagy ugyanazon ház vagy 

környék lakói, az áldozat munkatársai, az áldozattal üzleti‒munkaügyi kapcsolatban lévő 

személyek, olyan személyek, akik az áldozat lakásában dolgoztak vagy hivatalos ügyben 

jártak ott (pl. szolgáltatásokkal kapcsolatosan), illetve lehet olyan személy, aki az áldozatot 

megfigyelte, pl. azáltal, hogy az áldozat környezetében élő más személlyel van rendszeres 
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kapcsolatban. Ezt a viszonylag szélesnek tűnő kört az áldozat életkörülményeinek és szociális 

kapcsolathálózatának megismerése során jelentős mértékben csökkenteni lehet.  

Azok számára, akik ilyen típusú bűncselekményekkel nem foglalkoztak, idegenül hathat a 

felsorolás elején álló személyek köre, azoké, akiket rokoni, baráti szálak kötnek az 

áldozathoz. A felderített bűnügyek részleteinek ismeretében azonban tudjuk, hogy a zsaroló 

általában az áldozat környezetéhez tartozik, és az áldozat gyakran úgy beszél róla, mint aki 

minden gyanú felett áll47. Ez az áldozat nézőpontjából mutatkozó összeegyeztethetetlenség a 

társadalmi szerepjátszással áll összefüggésben. Mindannyian játszunk szerepeket, ami 

önmagában semmi esetre sem pejoratív. Máshogyan viselkedünk családi körben, a 

barátainkkal, a kollégáinkkal, máshogyan különböző alkalmakon. Kis túlzással azt 

mondhatnánk, hogy annyi szerepet játszunk, ahány csoportnak a tagjai vagyunk. Minden 

társaság más oldaláról látja ugyanazt az egyént, mivel az adott csoportban más tulajdonságai 

relevánsak. Az ismerőseink nagy részének sem ismerjük ezért az összes arcát. Néhány 

szerepben ismerjük őket, és ebből vonunk le – olykor túláltalánosított – következtetéseket. 

Ismerjük őket munkatársként, szomszédként vagy villanyóra-leolvasóként, semleges, vagy 

akár pozitív emlékeink vannak róluk, és nehezen tudjuk elképzelni, hogy más helyzetben 

máshogyan viselkednek, és hogy ez a viselkedés szöges ellentétben lehet az általunk 

tapasztaltakkal.  

A címzett és a feladó jelölt vagy jelöletlen volta alapján levonható következtetések után 

érdemes a szöveg vizsgálatára rátérni. Az inkriminált szövegek nem mindig követik a levelek 

konvencionális formáját abban sem, hogy megszólítással kezdődnek, de más szerzők 

kutatásaira hivatkozva említettem már azt is, hogy ez az e-mailek egy részére is jellemző a 

megszólításnak, az elköszönésnek, vagy mindkettőnek az elmaradása. A kommunikációban 

részt vevő felek partnerségi viszonyukat leginkább a megszólítással határozzák meg. A 

megszólítás azt is kifejezi, hogy a megszólaló hogyan észleli és hogyan akarja kezelni a 

kommunikációs helyzetet, a résztvevők viszonyát (PLÉH 2012: 67). A megszólítás a nyelvi 

tiszteletadás egyik eszköze, melyben megnyilvánul a szereplők társadalmi helyzete, 

egymáshoz való viszonya. Mást fejez ki a családi-, mást az utónéven szólítás, ahogy a 

ranggal, címmel, hivatal betöltésével történő megszólítás is. A legközvetlenebb ezek közül az 

utónéven szólítás, de az ilyen típusú leveleknél ez nem feltétlen jelent közeli, bizalmas 

kapcsolatot. A rágalmazó- és zsarolólevelek megszólítása gyakran sértő, lealacsonyító, 

obszcén, mivel a feladó célja éppen az érzelmi sérülés okozása. Amikor a feladó az üzleti 

levél stílusát és formai jegyeit követi, a megszólítás gyakran családnévvel vagy társadalmi 

                                                 
47 szóbeli közlés alapján 
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ranggal, betöltött pozícióval történik. A szerző ugyanis azt akarja demonstrálni, hogy a 

címzettel egyenrangú felek, a zsarolás pedig üzlet, mellyel mindenki jól jár. A hivatalos 

levelek stílusát követő zsarolólevelek megszólításában olykor családi név vagy teljes név 

szerepel, vagy elmarad a megszólítás, a különbség azonban az előző levéltípussal szemben az, 

hogy itt a feladó és a címzett viszonya aszimmetrikus. A feladó autokrata személyiség, 

elvárja, hogy utasításait a címzett kövesse. PARSONS szerint a fő cél, hogy kettejük viszonyát 

legitimálja, ezért a sértő, megalázó megszólítás nem érné el a kívánt célt, a ranggal, címmel, 

hivatással történő megszólítás cinikusnak tűnne. Ezért a fogalmazó gyakran úgy dönt, hogy 

nem ír semmilyen megszólítást a szöveg elejére. A zsarolás pedig önmagában is megszűnteti 

a reciprocitást: az erőszak, kényszer és fenyegetés óhatatlanul a kölcsönösség felborulásához 

vezet (vö. PARSONS 1986:144).  

A megszólítás elmaradása összefügghet azzal is, hogy a fogalmazó áldozatát anonimizálja, 

próbál a személyétől elvonatkoztatni, mert nagyon is közeli, személyes a vele való kapcsolat. 

Az általam megismert felderített esetek szövegei közül kettőnél a közeli kapcsolat 

egyértelműen megállapítható volt, a pszichológiai magyarázat csak egy a lehetséges okok 

közül, amiért a megszólítás elmaradhatott.  

A korábbi megközelítést, miszerint a megszólítás elhagyása az agresszió, ellenséges szándék 

kifejezése, hogy a szerző ezzel is azt mutatja, hogy nem követi a hagyományokat, azért nem 

tartom általánosságban elfogadhatónak, mert a feladó célja mindenképpen az, hogy a címzett 

együttműködjön, kövesse az utasításait. Ennek egyik eszköze természetesen a félelemben 

tartás, a megrettentés, de mint láthatjuk, a megszólítás elmaradását más észszerű okok is 

indokolhatják.  

A szöveg vizsgálatával kapcsolatban az elmondottakon túl nehéz általánosságban bármit 

megfogalmazni. Ahány eset, annyiféle a szöveg, a tagmondatokból annyiféle opció nyílik a 

kapcsolódó szekvenciák számára. DERN egy tanulságos esetet mutat be monográfiája 99 – 

103. oldalán.  

A szekvenciaanalízisnek nem mindig része a helyesírás aprólékos vizsgálata, de a nyelvi 

profilalkotás során elmondottak szerint fontos információk nyerhetők ebből a szerző 

iskolázottságára, műveltségére nézvést. Ezt a fogalmazás színvonalával együttesen érdemes 

vizsgálni, a szövegszerkesztő programok helyesírás-ellenőrző funkciója ugyanis a hibák nagy 

részére felhívja a fogalmazó figyelmét. A szöveg fenotípusát is érdemes megfigyelni: optikai 

megjelenését, tipográfiai ismertetőjegyeit, a szöveg mikro- és makroszerkezetét.  A 

nyomtatott levél alapján a későbbiekben a használt nyomtató azonosítható, valamint a 

számítógép is, amelyen a levelet írták. A szöveget tartalmazó fájl pedig megtalálható marad a 
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számítógép merevlemezén, még akkor is, ha azt már törölték. Mindezek előfeltétele egy olyan 

gyanúsított azonosítása, akitől ezek az informatikai eszközök lefoglalhatók és 

megvizsgálhatók.  

Hogy ehhez a személyhez eljussunk, használnunk kell az objektív hermeneutikából kialakult 

szövegvizsgálati módszert, melynek során bizonyos indikátorokra különösen nagy hangsúlyt 

kell fektetnünk. Bizonyos nyelvi jegyek, illetve szövegjellegzetességek olyan jelek, melyek 

megjelenése a tettes személyiségére, veszélyességére, képzettségére utalnak (vö. HOFFMANN 

2000: 212–216). A lehető legeredményesebb munka érdekében a profilalkotás vagy a 

szekvenciaanalízis elvégzése után érdemes a levelet visszahelyezni a bűneset kontextusába. 

Lehetséges, hogy így még olyan összefüggések is nyilvánvalóvá válnak, melyek a 

kontextusmentes szövegben nem, vagy megerősödik egyik-másik hipotézis. Az ügy 

nyelvészeti vizsgálat utáni megismerése tudomásom szerint nem ütközik semelyik módszer 

elméletével, és saját gyakorlati tapasztalataim alapján rendkívül hasznos lehet. Az elmélet, a 

vizsgálat eredményének ellenőrzésére, és önreflexióra is alkalmas. Össze kell tehát vetni a 

nyelvészeti vizsgálat eredményeit a nyomozás során összegyűjtött egyéb információkkal és 

eredményekkel. Amennyiben ellentmondást találunk, meg kell vizsgálni, hogy miből adódik, 

és feloldható-e. Ha nem oldható fel, akkor vagy a nyelvészeti vizsgálat, vagy a nyomozás más 

része, vagy mindkettő téves következtetést eredményezett az adott részlet tekintetében. 

Fontosnak találom a tartalom elemzését, mely nyelvészeti megközelítésben olykor háttérbe 

szorul. A tartalom alapos megismerése által válnak feltűnővé azok a hibák is, amelyeket a 

szerző vét. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a szituáció az ő számára is megerőltető, feszült, 

stresszes helyzetben van, tudatállapota módosult lehet, jellemezheti egyfajta gondolati 

beszűkültség. Nem képes minden szavát kontrollálni. A hibák pedig értékes információkra 

mutathatnak rá. Fontos észrevételeket tehetünk akkor is, ha a bűnjelszöveget összevetjük a 

szövegfajta egy prototipikus példányával, azokkal az elvárásokkal, hogy milyennek kell 

lennie egy zsarolólevélnek pl. A konkrét szöveg nem mindenben fog egyezni a sablonnal. 

Elgondolkodtató, hogy miért van eltérés bizonyos helyeken, és miért éppen azokban a 

részletekben van az eltérés. Itt valószínűleg van egy olyan, a szerzőt érintő differencia, ami 

nem engedi, hogy a várható módon folytatódjék a levél. Fontos figyelemfelhívó funkciója van 

a redundanciának és a következetlenségeknek is. Ilyen esetekben a profilalkotás és a 

szekvenciaanalízis eredményeinek az összevetése is új horizontot nyithat. Az eredményeket 

nem egymástól függetlenül kell kezelni, beleértve a nyelvészeti és nem nyelvészeti vizsgálati 

eredményeket is. Az eredmények egyesítése jelentős információhalmazt eredményezhet, 

melynek része a szerzők száma, kora, műveltsége, iskolázottsága, lakóhelye, foglalkozása, 
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szokásai, mobilitása, komfortzónája, pszichológiai típusa, motivációja, előélete, várató 

viselkedése. Mindez persze csak ideális esetben. A későbbiekben pedig a nyomozás folyamán 

jelentkező újabb eredményekkel a profilt frissíteni kell. Az újabb eredmények a hipotéziseket 

erősíthetik vagy gyengíthetik.  

Az olyan típusú bűncselekményeknél, mint a zsarolás vagy zaklatás, ahol a fogalmazó egy tett 

végrehajtásával fenyegetőzik, a legfontosabb kérdés, hogy meg is teszi-e. A pszichológiának 

és a nyelvészetnek is dolgozni kell egy olyan módszer kialakításán, melynek segítségével a 

mostaninál nagyobb bizonyossággal lehet a fogalmazó várható viselkedésére következtetni. A 

fenyegetések beváltásának akkor nagyobb az esélye, ha a levelet már megelőzte tett: egy 

figyelmeztetésnek szánt cselekedet, vagy azok a ritka esetek, melyeket a hétköznapi 

nyelvhasználat emberrablásnak nevez. A személyi szabadság megsértése súlyos 

bűncselekmény. Aki ezt képes volt megszervezni és végrehajtani, és a törvény szigora nem 

rettentette el, az nyilvánvalóan komolyan gondolja a fenyegetéseit. Nagyon hatásos eszköz 

van a kezében, amit nyomásgyakorlásra használhat, és múltbeli cselekedetei elszántsága 

alapján arra kell számítani, hogy a felépített helyzetét, az ebben lévő potenciált ki fogja 

használni. A kérdés ilyenkor inkább az, hogy az elkövető meddig képes kontrollálni a 

helyzetet. Amíg igen, valamelyest kiszámítható a viselkedése, a tapasztalat legalábbis azt 

mutatja, hogy a legnagyobb veszélyt a kontrollvesztés jelenti.  

A szövegből a személyiségre, a személyiségből a várható viselkedésre lehet következtetni, de 

a bizonytalanság nagy. A tapasztalat azt mutatja, hogy egy átlagos zsarolási helyzetben — 

ahogy erről a zsarolólevelekkel kapcsolatban már szóltam is — a szavakat ritkán követik 

tettek (vö. pl. CANTER 1997: 15). Az elkövető sikerességét azonban nem az mutatja, hogy 

végrehajtja-e azt a cselekményt, amivel fenyegetőzött. Inkább attól függ a sikeressége, hogy 

az elért helyzetét, melyben áldozata fölé helyzete magát, a fenyegetésben rejlő potenciált ki 

tudja-e használni, hiteles-e az áldozat szemében. Tehát nem is a fenyegetés végrehajtása a 

fontos a zsarolás sikeressége szempontjából, hanem az, hogy az áldozat elhiszi-e hogy a 

fogalmazó erre képes, és megteszi, ha az áldozat nem teljesíti a követeléseit. Az áldozatot 

tehát a félelem motiválja, melynek előfeltétele, hogy a fogalmazó verbális eszközökkel képes 

volt olyan helyzetet teremteni, melyben a címzett elfogadja alárendelt szerepét, azaz azonosul 

az áldozat szerepével. A fogalmazó kialakított helyzetét erősítheti és gyengítheti is a jövőben. 

Erősíti helyzetét, ha a későbbi levelekben olyat tud írni, amivel a pszichés nyomást fokozza. 

Gyengítheti pozícióját a bizonytalanság, engedékenység, a feltételek módosítása, 

kedvezmények tétele, a határidők kitolása. A biztonságra törekvés azt kívánja, hogy a 

fenyegetéseket komolyan vegyük. Kivételt azok az esetek képeznek, melyekben a fenyegetés 



 182 

nyilvánvaló képtelenség: aligha lenne képes a fogalmazó minden repülőgépre rakétát kilőni, 

vagy „atomot” elhelyezni az áldozat lakásában, vagy a jövőben minden munkahelyéről 

kirúgatni egy adott személyt. Ezekben az esetekben tehát a tartalom árulkodó, nem a nyelv. A 

nyelvi kifejezőeszközök önmagukban nem alkalmasak arra, hogy kimutassuk, hogy a 

fogalmazó képes-e egyáltalán a fenyegetés végrehajtására, vagy van-e ilyen szándéka. 

Figyelembe kell venni a nyelven kívüli valóságot is, pl. a fogalmazó tetteit, amelyek a 

levélírást megelőzték vagy kísérték.  

12.3 Az összehasonlító szövegvizsgálat 

 

Ahhoz, hogy szövegek összehasonlító vizsgálatát el lehessen végezni, értelemszerűen több 

szövegre van szükség. A vizsgálat ilyenkor arra irányul, hogy egy adott személy lehet-e egy 

vagy több kérdéses eredetű szöveg szerzője, vagy ez nem valószínű. Teljes bizonyossággal 

egyiket vagy másikat kijelenteni, kategorikus megállapítást tenni felelősséggel nem lehet. Az 

vizsgálat során statisztikai törvényszerűségeket veszünk figyelembe, a bizonyíték pedig nem 

tárgyi jellegű: a szöveg egy mentális tevékenység fizikai lenyomata. A mérések és vizsgálatok 

nem azonos egzaktsággal és hibahatárokkal dolgoznak, mint a természettudományok. A végső 

cél pedig a bíróság munkájának megkönnyítése egy bizonyíték elfogadásával vagy elvetésével 

kapcsolatban. Egy szakmailag mégoly meggyőző szövegvizsgálati eredmény esetében is 

dönthet úgy a bíróság, hogy nem veszi figyelembe a bizonyítékot, amely egy anonim szöveg 

szerzőjeként azonosít, valószínűsít,  vagy kizár egy adott személyt.   

Két vagy több szöveg összehasonlítására azzal a céllal kerülhet sor, hogy megállapítsuk vagy 

elvessük a különböző helyen és időben megtörtént bűnesetek közötti összefüggést: ugyanaz a 

személy áll-e a szövegek hátterében. Ilyen esetek a levélsorozatok zaklatási, zsarolási, 

rágalmazási ügyekben, az előző rendszerben időről időre felbukkanó röplapok, illetve ha 

hasonló levelet kapnak különböző személyek, vállalatok stb.  A kérdés ilyenkor tehát az, hogy 

ugyanaz a személy írta-e a különböző leveleket.  

Az összehasonlító szövegvizsgálat másik típusa az, amikor egy ismert szerzőtől származó 

összehasonlítási minta alapján egy vagy több anonim vagy pszeudonim szövegről meg kell 

állapítani, hogy a gyanúsítottól származik-e. Ha több szövegről van szó, akkor azt is tisztázni 

kell, hogy ezek egy személytől származnak-e, és ha igen, akkor ez a személy lehet-e azonos a 

gyanúsítottal. A vizsgálat zátonyra fut, ha a kérdéses írásokat hibásan egy szerző művének 

tekintjük.  A rendelkezésre álló szövegek lehetnek különböző típusúak, ami a vizsgálatot 

megnehezíti, mint ahogy az említett, a szövegek keletkezése közötti nagy időbeli távolság is. 

Ezek korlátozhatják a szöveg vizsgálatát, illetve a vizsgálat eredményének érvényességét. Ha 
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a kérdéses szövegeket nem tudjuk egyértelműen egy szerzőhöz rendelni, akkor érdemes őket 

egyesével a mintával összehasonlítani. Ez az eljárásmód hozhat eredményt akkor is, ha a 

kérdéses szövegek egy része nem alkalmas a vizsgálatra. Az ilyen esetekben a szövegek 

nagyobb mennyisége miatt előfordulhat, hogy a vizsgálat során a nyelvész a feltűnőbb nyelvi 

jelenségekre összpontosít, míg a kevésbé feltűnő nyelvi jelek felhasználatlanok maradnak. A 

vizsgálat során ezért érdemes az előre meghatározott irányelveket követni, a meglelt nyelvi 

bizonyítékokat, jegyeket listázni, ad usus inessivus jegyzőkönyvben rögzíteni. Így 

elkerülhető, hogy bármi kimaradjon, illetve a vizsgálat eredményeinek bemutatásakor is 

szükség lesz ezekre a jegyzetekre.  A vizsgálat ezen típusában tehát van egy konkrét személy, 

akit a megbízó a szöveg szerzőjének gondol, ez a vélelmezés azonban nem befolyásolhatja a 

vizsgálatot. A felmerülő nyelvi bizonyítékok alapján ez a gyanú megerősödhet vagy 

gyengülhet is (vö. DERN 2011: 66 – 67).  

Minden szakértőnek és tudománynak megvannak a maga vizsgálati anyagaival kapcsolatos 

elvárásai, irányelvei. Ezek leginkább a minta minőségére vonatkoznak. Az alábbi, részben 

már említett kritériumok vonatkoznak az összehasonlító szövegvizsgálatban a feltételezett 

gyanúsítottól származó mintára, valamint a vizsgálandó bűnjelszövegre: 

 

- a mintául szolgáló szöveg  szerzőjének egyértelműen a gyanúsítottnak kell lennie 

- a bűnjelszöveg és az összehasonlítási szövegminta azonos vagy hasonló szövegtípusú 

kell hogy legyen 

- a szövegek keletkezése időben egymáshoz közel kell hogy essék 

- a szövegmennyiség minél nagyobb legyen 

 

Az összehasonlító szövegmintának tehát egyértelműen a gyanúsítottól kell származnia, és a 

kérdéses eredetű szövegnek és a mintának azonos vagy legalább hasonló szövegtípusúnak kell 

lennie (vö. pl. FOBBE 2013: 10). Naplót naplóval, magánlevelet a magánlevéllel a lehet a 

leghatékonyabban összehasonlítani. Az inkriminált szövegek azonban általában zsaroló- 

rágalmazó- vagy fenyegetőlevelek, amelyekből nem találunk tucatnyi példányt sem a 

gyanúsított íróasztalfiókjában, sem a gmail-fiókjában. A szóbeli szövegeket pedig írásbeli 

szövegekkel összevetni nem lehet, ahogy alkalmatlan az összehasonlító vizsgálatra a 

bevásárlólista, a recept és a karácsonyi üdvözlőlap is, bár elméleti síkon előfordulhatnak 

olyan markáns nyelvhasználati sajátosságok, melyek már így is észrevehetők.  

Mivel a nyelvi viselkedés és a stílus az idő múltával változik, fontos, hogy az inkriminált 

szöveg és az összehasonlítási minta nagyjából ugyanabból az időből származzon. A 
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gyermekkorban kialakuló írássajátosságok, alapvető jellemzők a felnőttkorban is 

megmaradnak, de az egyén nyelvhasználata az élet fontos körülményeinek változását némi 

időbeli csúszással követi, így néhány év vagy évtized alatt jelentős változások 

mutatkozhatnak a nyelvi viselkedésben, szókészletben. 

A nyelvhasználat egyéni jellegzetességei akkor mutatkoznak meg nagyobb számban, ha a 

hosszabb terjedelmű szöveg áll rendelkezésre. Az alapelvet úgy lehetne megfogalmazni, hogy 

minél több, annál jobb, a következtetések ugyanis csak akkor van bizonyító ereje, ha nem 

egy-egy szövegbeli előfordulásból vontuk le őket, hanem egy hosszabb szövegben többször, 

következetesen fordulnak elő.  De  a munkát valójában az könnyíti meg, ha a kérdéses eredetű 

szöveg és az összehasonlítandó minta nemcsak viszonylag hosszú, hanem megközelítőleg 

azonos terjedelmű is, így a kvalitatív módszerekkel történő vizsgálatoknak is könnyebben 

alávethetők. Előfordulhat azonban, hogy a kriminalisztikai szövegnyelvészeti gyakorlatban 

már hosszúnak mondható 50 – 100 sornyi, másfél – egy oldalnyi szöveg sem tartalmaz annyi 

egyénre jellemző stílussajátosságot, aminek alapján a szerző nyelvi viselkedését és ezáltal 

személyiségének főbb vonásait felvázolhatnánk (DROMMEL 2011:82, NAGY 1980: 62 – 63).  

A kriminalisztikai nyelvészeti vizsgálatokat végző szakemberek és a témában írók 

egyetértenek abban, hogy az anonim és pszeudonim írásokat komplex módszerrel érdemes 

vizsgálni, tehát mind kvalitatív, mind kvantitatív megközelítésben. NAGY az analízis 

szempontjait a következőkben állapítja meg:  

 

- a fogalmazás színvonala 

- a mű stílusa 

- a mű jelrendszere (egyéni szókincs) 

- a mű grammatikai szabályai (szabályosság és eltérés) 

- a mű helyesírása 

(NAGY 1980: 63) 

 

A nyelvstatisztikai eljárásokon alapuló kvantitatív módszert a tartalomelemzés, a kvalitatív 

vizsgálat egészíti ki, mivel a mennyiségi adatok összevetésén alapuló vizsgálat nem veszi 

számításba azokat a vizsgálat szempontjából nagyon hasznos nyelvi sajátosságokat, melyek az 

egyénre jellemzőek, sem a tartalmi szempontokat, melyek a vizsgálat során mindig felvetik 

azt a kérdést, hogy kinek állt érdekében az adott szöveg létrehozása, és létrehozhatta-e az 

illető az adott szöveget. A feltűnő nyelvi jegyek ugyanis nemcsak gyakoriságuk által válnak 

fontossá a vizsgálat során. Ez jelenti azt is, hogy valamilyen nyelvi elemnek a hiánya is lehet 
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feltűnő, és azt is, hogy kevés, vagy egyetlen előfordulás is elég lehet ahhoz, hogy a vizsgálat 

szempontjából releváns legyen. Egyedítő jellege lehet egy szokatlan szókapcsolatnak, 

szóalkotásnak, szakkifejezésnek, tájszónak (NAGY 1980: 64). Nagy egy szószerkezet 

ismétlődésére mutatott rá példa gyanánt, mely két levélben ismétlődött.  

A statisztikai eljárások során mutatókat számolnak ki a különböző, kérdéses eredetű 

szövegekben, és ezeket vetik össze. Számos ilyen mutató létezik. Mérhető az egyes szófajok 

előfordulási gyakorisága, ahogy az egyes szóalakoké is, a mondattípusoké és nyelvtani 

jellemzőké is. NAGY szerint mintegy 60 mérés végezhető el egy szöveggel kapcsolatban a 

grafometriai eljárás során.  Ha ezeknek a mutatóknak az értéke hasonló a szövegekben, akkor 

valószínűsíthető az írásművek hátterében az azonos szerző. A kvantitatív módszer nagy 

előnye az objektivitás, az egzaktság, mely a bíróság és a nyomozó hatóság számára is 

meggyőző. Hátránya, hogy nem foglalkozik a tartalommal, és a szöveg mögött meghúzódó 

szerző sem egyenlő néhány sornyi számadattal. Ezáltal tehát mindenképp értékes információk 

vesznek el, olyan személyiségvonások, melyekre a nyelvhasználatból következtethetünk. A 

másik hátrány pedig, hogy ezek a gyakorisági statisztikák sokak számára (beleértve ebbe a 

nyomozati és a bírósági szakasz résztvevőit is) semmitmondóak, és olykor valóban nem 

térnek el szignifikánsan az általános nyelvhasználattól, minek alapján a védők előszeretettel 

hivatkoznak arra, hogy mindenki körülbelül így használja a nyelvet. A statisztikából ugyanis 

az a csekélyebb arányban előforduló, de az egyénre oly nagyon jellemző sajátosságok 

eltűnnek. Ezért elengedhetetlenül szükséges a kvantitatív mellett a kvalitatív vizsgálat is. 

A kvantitatív vizsgálatok megbízhatóságának alapja, hogy mérhető, számszerűsíthető 

adatokat gyűjt össze, amelyeket a másik szöveg azonos méréseivel össze lehet hasonlítani. Az 

első szakaszban NAGY ötféle szempontot ajánl az írások értékelésére, az egyes szempontokat 

pedig 1–5-ig terjedő skálán osztályozza. NAGY munkamódszerét a tanári gyakorlatra vezeti 

vissza: hivatkozik egyrészt arra a megfigyelésre, hogy a jó fogalmazó tanulóknak a 

helyesírása is jó és fordítva, másrészt pedig, hogy az dolgozatok tartalmi, fogalmazási és 

helyesírási színvonala nem változik ugyanazon tanulónál. Ezek az állítások jelentették a 

magyar kriminalisztikai szövegnyelvészeti vizsgálatok kezdetét, mivel az inkriminált 

szövegekre is igazak. NAGY szakértői gyakorlatában ez azt jelenti, hogy az egy számjegynyi 

különbség még megengedi az azonos szerző feltételezését, míg a három számjegynyi eltérés 

esetében már valószínűtlennek tartja. Kiválasztja tehát azokat a szempontokat, amelyeket az 

összehasonlítandó szövegekben vizsgál, és egy meghatározott kritériumlista alapján 

osztályozza ezeket a szempontokat. NAGY az alábbi példával szemlélteti munkamódszerét. Az 
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üres cellákba az a számérték írandó, amely a kritériumkatalógus alapján az egyes kérdéses 

szerzőségű írásművekre jellemző.  

 

ismérv számszerű értékelés írásonként 
a levél sorszáma 

1. 2. 3. 4. 5. 

I. A fogalmazás kidolgozottsága 4 4 5 3 2 

II. A mondatszerkesztés színvonla 4 4 4 3 1 

III. A szóhasználat szabatossága 3 3 ... ...  

IV. A szóragozás, -jelzés színvonala 3 3 ...   

V. Helyesírási készség 4 4    

 

         (NAGY 1980, 65)  

 

A megegyezési index (m) az értékpárok kiszámításából áll. Az 1. sorszámú anonim levél 

fogalmazási értéke tehát összevethető a 2. 3. stb. anonim levél fogalmazási értékével, és 

ugyanúgy az I‒V. ismérvek értéke is összevethető egymással. Két levél azonos ismérvpárja 

NAGY képletében x1 és y1. Ha ez példánkban a fogalmazás kidolgozottsága, akkor az első és a 

második levél esetében ez az érték 4‒4.  

Ha   x1 = y1 ,       akkor   m1 = 2   

Ha   x1 = y1 +1,  akkor   m1 = 1 

Ha   x1 ≠ y1 +1 ,  akkor    m1 =  0 

A példa alapján tehát x1 = y1, mert 4=4, tehát m1 = 2. 

Az 1. és a 2. levélnél m = 2 + 2 +.... = ... 

A képlet alapján megállapítható tehát az egyes ismérvekkel kapcsolatban teljes egyezés, 

részleges egyezés vagy teljes eltérés. Ha az értékpárok mindegyike egyezik, akkor m = 10 

lesz a végeredmény, ami teljes egyezést jelent. Ha m = 0 akkor teljes az eltérés, a kettő között 

pedig részleges egyezésről beszélhetünk. Áttekinthető és eldönthető, hogy a szövegezési 

sajátosságok alapján a különböző írások azonos nyelvi színvonalat képeznek-e (NAGY 1980, 

65– 66). 

NAGY az egyes ismérvekhez az alábbi értékelési támpontot adja:  
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„Fogalmazás, stílus: 

5-ös értéket adunk a következő szövegezési sajátosságokat tükröző írásra: a mondanivaló 

legkedvezőbb kifejezése, nyelvi igényesség, értelmi-érzelmi-hangulati elemek felhasználása, 

szóalakzatok, szóképek előfordulása.  

A 4-es értékű írás jellegzetességei: a mondanivaló tárgyának a közlés céljának megfelelő 

kifejezésanyag, szabatos, magyaros, világos fogalmazás, az értelemre való ráhatás, a lexikális éa a 

nyelvtani szinonimák megfelelő alkalmazása. 

A 3-as értéket érdemlő írás jellemzői: a fogalmazási követelmények mechanikus alkalmazása, 

elkoptatott kifejezések, frázisok, idegenszerűségek használata, az írásmű tartalmának érthető 

kifejezési, kisebb nyelvhelyességi vétségek előfordulása. 

A 2-es értékű írást így jellemezhetjük: nehézkes fogalmazás, szürke, hétköznapi szavak, mondatok 

magas gyakorisága, képzavar, közepes nyelvhelyességi hibák dominálása.  

Végül 1-es értéket adunk a következő sajátosságú írásműre: nyelvi igénytelenség, 

összefüggéstelen tartalom, tágár szavak, szókapcsolatok szükségtelen halmozása, töb durva 

nyelvhelyességi vétség. 

 

A mondatszerkesztés színvonala: 

5-ös érték: változatos szerkezetű mondatok, kötőszók, utalószók szabatos, választékos használata, 

közbeékelt mondatok előforudolása. 

4-es érték: szabályosan szerkesztett, kissé iskolás szerkezetű mondatok, halmozott mondatrészek 

alacsony gyakorisága, három tagmondatnál hosszabb összetet mondat ritka előfordulása. 

3-as érték: egyszerű bővített mondatok dominálása, szokványos szókapcsolatok, idegenszerű 

szerkezetek.  

2-es érték:  össze nem illő szintagmatagok és tagmondatok, kevés kötőszótípus, egyeztetési hibák. 

1-es érték: befejezetlen mondatok, értelmetlen szószerkezetek és mondatok, durva szerkezeti 

hibák. 

 

A szóhasználat szabatossága: 

5-ös érték: megfelelő szó a megfelelő helyen, gazdag szókincs, sokféle szófajú szó használata.  

4-es érték: a szóhangulat szabályai elleni apróbb vétségek, közepesen gazdag szókincs,  

3-as érték: szótévesztés, egyes konkrét jelentésű, hétköznapi szavak kedvelése, igekötők felesleges 

használata. 

2-es érték: névelők használati hibái, semleges hangulatú szavak, szegényes szókincs. 

1-es érték több szó jelentésének nem ismerése, igen szegényes szókincs. 

 

Toldalékolás színvonala: 

5-ös érték: kifogástalan deklináció és konjugáció, a toldalékok szinonimájának kiaknázása. 

4-es érték: kielégítő ragozás, jelzés, személytelen fogalmazás, ugyanazon rag halmozása. 

3-as érték: az ikes és iktelen ragozásnak a köznyelvben is terjedő keverése, rag helyett névutó. 

2-es érték: a –ban ~ -ben rag helyett –ba ~ -be rag és fordítva, kisebb mértékű suk-süközés.  
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Helyesírási készség: 

5-ös érték: ha a normál füzetben, szokásos szövegoldalanként legfeljebb 4 közepes helyesírási 

hiba fordul elő. 

4-es érték: ha oldalanként 8 hiba, ebből 3 nagy hiba lehet. 

3-as érték: egy oldalon nincs 16-nál több hiba. 

2-es érték: oldalanként 25 hibánál nincs több. 

1-es érték: ha egy oldalon 25 hibánál több van.” 

 

       (NAGY 1980: 66– 68) 

 

NAGY maga is felhívta a figyelmet a felosztás tökéletlenségére, illetve a kategóriák 

megnevezésénél és azok előzetes felsorolásánál is találunk különbséget, de tökéletes 

csoportosítás nincs, a célnak pedig mind a mai napig megfelel, jól alkalmazható NAGY 

módszere. A kvantitatív módszer legnagyobb veszélyére, miszerint a szöveg rövidsége miatt 

a kvantitatív információk esetlegesek, véletlenek is lehetnek, NAGY BÊHOVUKOVÁRA 

hivatkozva mutat rá. A rövid és a hosszú szövegeknek ugyanis mások  kvantitatív 

törvényszerűségei. A megoldást NAGY abban látja, hogy  a részletes elemző és 

összehasonlító munka során több nyelvészeti diszciplína módszerét kell alkalmazni. Hogy 

melyik ismérv dönti el a vizsgálatot, hogy a nyelvtani, helyesírási, stilisztikai jelenségek 

minősége vagy mennyisége lesz a meghatározó, csak a vizsgálat során dől el. A nyelvleírás 

és a tartalomelemzés során összegyűjtött információkat, a feltűnő nyelvhasználati 

jelenségeket elemezzük NAGY tanácsát megfogadva a szótárak, a szakirodalom, atlaszok és a 

kollégák segítségével, és az azóta kialakult modern technikai eszközökkel (NAGY 1980: 69– 

71). NAGY a részletekbe menő szövegelemzést, szövegegybevetést monográfiájában egy 

táblázattal mutatja be. A szövegezési sajátosságok ugyanis táblázatba foglalva a 

legáttekinthetőbbek. A tárgylat szövegezési jellemzőt és/vagy hasonló szószerkezetet, elemet 

a táblázat oszlopaiban felsoroljuk, így nemcsak változatai láthatók egybefoglalva, hanem az 

is, hogy melyik vizsgált írásban találjuk az adott formát (ld. NAGY 1980: 71, 73 – 74).  

A szerzőségvizsgálat válhat szükségessé olyan esetben is, amikor klasszikus értelemben vett 

összefüggő szöveg nem áll rendelkezésre. Hipotézisem szerint akár az egymondatnyi 

üzenetek is alkalmasak a szerzőségvizsgálatra, ha egy üzenetváltási ciklusban elegendő 

számú üzenet keletkezik. Mielőtt a szerzőségvizsgálat e fajtájával kapcsolatos 

eredményeimet bemutatnám, szót kell ejtenem a pedofíliáról, mivel a vizsgált esetek 

hátterében pedofil cselekmények előkészítése feltételezhető. 
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MC SETO a pedofíliát úgy határozza meg, mint a serdülőkor előtti gyermekek iránt érzett 

szexuális vonzalmat, melyet a pszichiátria mentális betegségnek minősülő parafíliaként tart 

számon. Pedofilnak általában azokat a személyeket tekintik, akik 13 évesnél fiatalabb 

gyermek nézegetésétől, érintésétől, valamilyen szexuális cselekményre bírásától kerülnek 

nemi izgalomba (vö. SETO 2009: 391– 407, COMER 2000: 449). A pedofília tehát egy pszichés 

betegég, nem jogi fogalom. A pedofilokra jellemző gyermekek iránti szexuális érdeklődés a 

serdülőkor környékén jelenik meg, gyakran olyan személyeknél, akik gyermekkorukban 

maguk is szexuális bűncselekmény áldozatai voltak,  és ez az érdeklődés az egyén élete során 

a későbbiekben stabilizálódik. A pedofil hajlamokat az egyén nem választja, azonban az nem 

tekinthető szexuális orientációnak, mivel a pedofil vágyak kielégítése pszichológiai és testi 

veszélyt jelent másokra nézve, és megfelelő orvosi segítséggel a pedofilok egy részében 

csökkenthető annak a kockázata, hogy gyermeket molesztáljon. (vö. SETO 2012: 231– 236, 

MCCORNAC 1992: 219– 228). A pedofília gyakran együtt jár például önértékelési zavarokkal, 

depresszióval, szorongással vagy más személyiségzavarokkal, kiváltó okaként gyakran a 

gyermekkori szexuális abúzust említik. (vö. MARSHALL 1997: 86– 96).   

A gyermekek ellen elkövetett pedofil jellegű bűncselekmények kétféle formában létezhetnek. 

Megkülönböztetjük azt az esetet, amikor a gyermek egy hozzátartozója követi el a 

cselekményt, illetve amikor mindezt egy, a gyermek számára idegen személy az elkövető. A 

családon belül elkövetett ilyen jellegű bűncselekmények gyakoribbak (vö. KRÁNITZ 2000 92– 

103).  

A bűncselekmény gyermekre gyakorolt hatásának többféle következménye lehet. Az, hogy 

mennyire viselik meg a gyermeket a történtek, attól függ, hogy az elkövető mennyire közeli 

ismerőse, hozzátartozója a gyermeknek. Minél kevésbé tartja a gyermek magához 

közelállónak az elkövetőt, annál könnyebb kihevernie az őt ért sokkot. Az olyan esetekben, 

amikor az elkövető a gyermek közeli hozzátartozója, szinte kizárt, hogy feljelentés történjen 

és eljárás indulhasson az elkövető ellen. 

Amikor az elkövető közeli hozzátartozó, ismerős, akkor az áldozatnak, sértettnek általában 

nincs lehetősége arra, hogy a cselekmény helyszínéről elmeneküljön (mivel általában a saját 

otthonáról van szó), nap mint nap szembesül a történtekkel, képtelenné válik a cselekmény 

feldolgozására. Az áldozat bezárkózik, szociális fóbia alakul ki benne, depresszióssá válhat. A 

gyermekkorban ért rendszeres nemi bántalmazás megnyilvánulhat felnőttkori kriminális 

karrierben (vö. BALOGH– VIRÁG 2000: 110– 126)  



 190 

A pedofíliát több szempontból közelíthetjük meg, nehezen értelmezhető és nehezen 

meghatározható fogalom. Két meghatározó szempont, melyek mentén foglalkozni lehet a 

pedofíliával, az orvostudományi és jogi oldal. 

A pedofília nem jogi fogalom, a hatályos büntetőjogban nem találjuk meg. A pedofília egy 

pszichés betegség, melyet pszichiátriai és pszichoterápiás eszközökkel lehet kezelni, azonban 

a mai tudományos álláspont szerint az egyéneket nem lehet kigyógyítani belőle. 

Természetesen az, hogy jogi fogalomként nem jelenik meg a pedofília, még nem jelenti azt, 

hogy a jogalkotás nem határozott meg szankciókat az ilyen cselekmények elkövetőivel 

szemben. 

A büntető törvénykönyvról szóló, 2012. évi C. törvény (továbbiakban: Btk.) a nemi erkölcs 

elleni bűncselekmények között több olyan tényállást is találunk, amely kiskorúak ellen 

elkövetett bűncselekményeket szankcionál. Ezek között található a szexuális kényszerítés 

(Btk. 196.§), a szexuális erőszak (197.§), a szexuális visszaélés (Btk. 198.§), a 

gyermekprostitúció kihasználása (Btk. 203.§) a gyermekpornográfia (204.§), és a 

szeméremsértés (Btk 205.§). 

Szexuális kényszerítést követ el az, aki mást szexuális cselekményre vagy annak eltűrésére 

kényszerít. Ez a tényállás a minősített esetek között szankcionálja azt az esetet, amikor a 

tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére követik el a bűncselekményt, illetve 

amikor a sértett az elkövető hozzátartozója, vagy nevelése, felügyeletet, gondozása, 

gyógykezelése alatt álló személy. További minősített eset (a korábbi minősített esethez képest 

még súlyosabban büntetendő), amennyiben a cselekményt tizennegyedik életévét be nem 

töltött személy sérelmére követik el. 

A szexuális erőszak törvényi tényállását valósítja meg az az elkövető, aki a szexuális 

kényszerítést erőszakkal, illetve az élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetéssel követi 

el, illetve aki más, védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen állapotát szexuális 

cselekményre használja fel. 

Szexuális erőszakot követ el továbbá az is, aki tizenkettedik életévét be nem töltött személlyel 

szexuális cselekményt végez vagy végeztet. 

A jogalkotó ebben a tényállásban is minősítő körülményként értékeli azt az esetet, ha a 

cselekményt tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére követik el, illetve 

amikor a sértett az elkövető hozzátartozója, vagy nevelése, felügyeletet, gondozása, 

gyógykezelése alatt álló személy. 

Szexuális visszaélést valósít meg az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki 

tizennegyedik életévét be nem töltött személlyel szexuális cselekményt végez, vagy ilyen 
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személyt arra bír rá (vagy arra törekszik rábírni), hogy vele, illetve mással szexuális 

cselekményt végezzen.  

Ebben az esetben már csak abban az esetben valósul meg a bűncselekmény, ha azt 

tizennegyedik életévét be nem töltött személy, tehát gyermekkorú személy sérelmére követik 

el. 

Az elkövető és a sértett egymáshoz fűződő viszonya határozza meg az esetlegesen 

megvalósuló minősített eseteket. 

Ahogy az előző bűncselekménynél, úgy a gyermekprostitúció kihasználásánál is a jogalkotó 

már kifejezetten a kiskorúak sérelmére elkövetett cselekményeket bünteti. 

Gyermekprostitúció kihasználása miatt büntetendő az, aki tizennyolcadik életévét be nem 

töltött személy prostitúciójából haszonszerzésre törekszik, aki tizennyolcadik életévét be nem 

töltött személlyel való szexuális cselekményért ellenszolgáltatást nyújt, aki részben vagy 

egészben tizennyolcadik életévét be nem töltött, prostitúciót folytató személlyel tartatja ki 

magát, és az, aki olyan bordélyházat tart fenn, vezet, vagy olyan bordélyház működéséhez 

szolgáltat anyagi eszközöket, amelyben tizennyolcadik életévét be nem töltött személy 

prostitúciót folytat. 

További, kifejezetten kiskorúak elleni bűncselekmény a gyermekpornográfia. Ez a 

bűncselekmény igen sokféle elkövetési magatartással megvalósítható, de feltétel, hogy 

tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről készült pornográf felvételről legyen szó. 

Elkövethető a pornográf felvétel megszerzésével, tartásával, készítésével, kínálásával, 

átadásával, hozzáférhetővé tételével, forgalomba hozatalával, azzal való kereskedéssel, a 

felvétel nagy nyilvánosság számára való hozzáférhetővé tételével. 

A tényállás megvalósítható továbbá a felvétel forgalomba hozatalához, a felvétellel való 

kereskedéshez és a felvétel nagy nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételéhez 

szükséges anyagi eszköz szolgáltatásával. Megvalósítható továbbá a bűncselekmény úgy, 

hogy az elkövető tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt pornográf műsorban való 

szereplésre felhív vagy pornográf műsorban szerepeltet. 

Szeméremsértést követ el az, aki magát nemi vágyának felkeltése vagy kielégítése céljából 

más előtt szeméremsértő módon mutogatja. A jogszabály itt is minősített esetként 

szankcionálja azt, ha a szeméremsértést 14. életévét be nem töltött személy sérelmére követik 

el. A minősített eset megvalósulásának a feltétele az, hogy azt 18. életévét betöltött személy 

kövesse el.  
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A fentieken kívül megemlítendő még a vérfertőzés bűncselekménye, itt a törvény nem 

nevesíti a kiskorúakat sértettként, azonban egy pedofil cselekmény megvalósíthat vérfertőzést 

is.  

Természetesen a különböző elkövetési magatartásokat a súlyosságának és az esetlegesen 

megvalósuló minősítő körülményeknek megfelelően szankcinálja a jog. 

Tekintettel arra, hogy a pedofil cselekményeknek áldozatul eső kiskorúak olyan lelki 

sérüléseket szenvednek, amelyek akár egész életükre hatással lehetnek, ezért nem engedhető 

meg az, hogy az ilyen cselekmények szankció nélkül maradjanak.  

A kiskorúak ellen elkövetett pedofil cselekmények akkor sem maradhatnak megtorlás nélkül, 

ha az orvostudomány betegségként definiálja a pedofíliát. Önmagában a pedofília diagnózisa 

nem jelent felmentést a büntetés alól, az ilyen cselekményeket elkövető személyek esetében 

büntetőjogi értelemben nem áll fenn olyan kóros elmeállapot, amely a büntethetőséget 

kizárná.  

Szerzőségvizsgálatra olyan módon került sor, hogy nem a megszokott, összefüggő szöveg, 

pl. levél képezte a vizsgálat tárgyát, a felek internet segítségével, cseteléssel kommunikáltak.  

Az ügy azzal vette kezdetét, hogy valaki feljelentést tett egy ismeretlen személy ellen, aki  

egy népszerű közösségi oldalon lépett vele kapcsolatba egy olyan csoportban, ahol a 

rászorulók kérhetnek segítséget. A későbbi feljelentő kisgyerekei számára kért 

ruhaadományt. Kapcsolatba lépett vele egy Evelina névvel regisztrált felhasználó, aki 

gyermekei felől kezdett érdeklődni. A beszélgetések rendszeressé váltak, az anyuka akkor 

fordult a rendőrséghez, amikor beszélgetőpartnere a meztelen gyerekekről készült 

fényképekért pénzt ajánlott. Később tíznél is több édesanya jelentkezett, hogy nekik is 

hasonló ajánlatott tett az Evelina vagy Edina néven bejelentkező felhasználó.  

Az anyagok 8 címzettől származtak, csetbeszélgetéseket tartalmaztak, pontosabban a 

cseteléseknek csak az ismeretlen személy által írt részét. Az anyukák szavait nem 

ismerhettem meg, mely a beszélgetés értelmezését megnehezítette. Azt sem minden esetben 

lehetett eldönteni, hogy a beszélgetések megszakadtak-e és később újra folytatódtak, vagy 

csak egy beszélgetés történt. A csetrészletek az anyagban nem feltétlenül leírásuk időrendi 

sorrendjében szerepeltek. Az egyes csetrészletek nagyjából hasonló terjedelműek voltak, 9 

mondattól a kb. 15 mondatig tartottak.  Az anyag tehát nem tűnt ideálisnak a 

szerzőségvizsgálat céljára. A kérdés az volt, hogy egy személytől származnak-e az írások, és 

igazolható-e hogy egy férfi adja ki magát nőnek, hogy könnyebben a felhasználók bizalmába 

férkőzzön egy anyukák által használt csoportban.  
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Ami a vizsgálatot megkönnyítette, az a nagyfokú tartalmi hasolnóság, illetve azonosság volt. 

Bizonyos tartalmi elemek csaknem minden beszélgetésben megfogalmazódtak, szavak és 

szószerkezetek ismétlődtek, helyesírási jellegzetességek is megfigyelhetők voltak. A 

csetelések témája mindig gyerekek fotózásával volt kapcsolatos. A beszélgetések minden 

esetben tartalmazták, hogy milyen típusú fényképért mennyit fizetne a fogalmazó. Ezek az 

összegek minden csetelésben kategóriánként megegyeztek. Nagyjából ugyanazok a 

ruhadarabok szerepelek a beszélgetésekben. Az írások jellegzetessége, hogy az összegeket 

részben arab számjeggyel, részben betűvel írja le a fogalmazó: az első része egy vagy két 

kötőjellel kapcsolt kétjegyű szám, melyhez szóköz vagy gondolatjel nélkül, folyamatosan 

hozzáírja az ezer számnevet betűkkel. Három csetelésben szerepelt a mindjárt szó hibás 

alakban: a fogalmazó a kiejtés alapján mingyárt formában írta le a szót. Négy csetelésben 

szerepelt a mini szoknya hibásan, külön írva, két levélben az igy mutató névmás rövid 

magánhangzóval. Minden csetelésben voltak a gépelésből adódó melléütések, elírások, 

betűcserék, melyek egy esettől eltekintve a megértést nem nehezítették. A fogalmazó 

mondatait következetlenül hol nagy kezdőbetűvel nyitja és írásjellel zárja, hol elhagyja 

ezeket. Mondatai rövidek, néhány kivételtől eltekintve egy tagmondatból állnak. Az összetett 

mondatok mellérendelő összetett mondatok, általában magyarázó mellékmondatok, a 

tagmondatok határán a vessző elmarad.  

A teljesen anonimizált csetelésekből is csak szemelvényeket közölhetek. 

Az alábbi szemelvény egy Evelina/Edina nicknéven bejelentkező felhasználó (továbbiakban 

E./fogalmazó) egy konkrét címzetthez  elküldött üzeneteit tartalmazza az 1. számú 

csetelésből: 

 

 
Jöhet a kép esetleg. Az sokat segítenee.. 
... 
Aham mingyárt emelne az összegen 
40-50ezret 
... 
Bugyi..harisnya.. mini szoknya. 
Tanga ilyesmi 
... 
Hidd el. Lehet ksoni 
... 
amilyenbe engeded 
a sima ruah pl pulcsi vagy hosszunadrág 
10ezer 
rövidnaci szoknya 15 ezer 
és igy tovább 

... 
ha este leszel akkor igen.. mert most a másik gépen vagyok 
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A részlet első sorában E visszautal arra, hogy várja a megbeszélt fényképeket, ha a címzett 

egyetért ezeknek a küldésével. A második mondat nehezen értelmezhető. A „sokat segítene” 

valószínűleg a címzett anyagi helyzetére vonatkozik, erre utal a folytatás is, hogy emelne az 

összegen. A következő üzenet azt tartalmazza, hogy mekkora összeget fizetne a felsorolt 

ruhadarabokban készült fotókért. A „Hidd el. Lehet ksoni” részlet a másik fél szavai nélkül 

nehezen értelmezhetők. A címzett valószínűleg kételyeit fejezte ki, erre vonatkozik az üzenet 

első mondata. A második mondat elírást tartalmaz, mely teljesen értelmezhetetlenné teszi a 

második szót, a beszélgetésben részt vevő másik fél szavai kontextusba helyeznék a részletet, 

amelyből következtetni lehetne a tőmondat alanyára.  Az „amilyenbe engeded” mondat a 

címzettnek arra a kérdésére lehet válasz, hogy milyen öltözékben készüljenek a fotók. Erre 

utal a folytatás is, mely a különböző ruhaneműkben készült fotókért fizetett összeget 

részletezi. Az „és így tovább” a felsorolás befejezetlenségére utal, másféle ruhaneműkben 

készült fotókért más összeget fizetne a fogalmazó. A szövegrészletet záró összetett mondat 

első tagmondata egy a címzett által feltett eldöntendő kérdésre ad igenlő választ, amelyet 

ahhoz a feltételhez köt, hogy a címzett este legyen bejelentkezve a közösségi oldalon. A 

címzett kérdésére adott válasz magyarázatát tartalmazza a második tagmondat, mely okként 

azt jelöli meg, hogy a fogalmazó az üzenet írásakor egy másik számítógépről van 

bejelentkezve. A címzett által feltett kérdés ismerete nélkül nem tudjuk, miről van szó.  

A 2. számú csetelés egy részletét közlöm, melyet a fogalmazó az előzőtől eltérő személynek 

küldött: 

 

Ha küldessz képet megállapodhatunk. tudok segiteni 10ezer bármienér 
... 
bármi ami pont rajta van pulcsi is 
... 
szoknya akkor 15ezer. de lehet sokkal több is rajtad múlik pl mini szoknya is többet ér 
... 
40-50ezer ha harisnya bugyi vagy legjobb tanga. csak egy kép és kész és fizetem 

 
 
Az első üzenet egy helyesírási hibát tartalmaz. A fogalmazó fényképért cserébe egy 

megállapodást helyez kilátásba. A második mondat tartalmazza azt az összeget, amelyet a 

feladó a címzett által készített fényképért fizetne. Az összeg megegyezik az előző csetelésben 

felajánlott összeggel, melyet a feladó olyan fényképekért kínál, melyeken a fényképen 

szereplő személy olyan típusú ruhadarabokat visel, mint amelyeket a jelen csetelésben is 

megnevez. Tartalmi azonosságot találunk tehát abban, hogy mindkét csetelésben tízezer 

forintot fizetne a feladó olyan képért, melyen a személy pulóvert visel. Az 1. számú 
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csetelésben az összeg mellett más ruhadarabok is explicit módon szerepeltek, itt ehhez az 

összeghez összefolgalólag bármilyen, éppen viselt ruhadarabot nevez meg, melyek közül a 

pulóvert emeli ki. A második mondat is tartalmaz helyesírási hibát, a segiteni szó első í 

hangját rövid hangként jelöli. A „bármienér” szóból kihagyta a ly betűt, valamint hiányzik a 

szó végéről a t betű, a szó írásképe ezáltal a kiejtett hangalakra hasonlít. További tartalmi 

egyezés, hogy a szoknyában készült képért 15000 forintot ajánl, akárcsak az előző 

csetelésben. Szerepel a mini szoknya kifejezés is, két szóban leírva, azonos módon, mint az 1. 

számú csetelésben. További tartalmi azonosság, hogy 40 – 50 000 forintot ajánl harisnyában 

és bugyiban készült képekért, szerepel továbbá a tanga szó, ahogy az előző csetelésben is. A 

részlet utolsó mondata azzal nyugtatja a címzettet, hogy egy fényképről van szó csupán, és a 

fogalmazó fizeti az összeget, amelyben megállapodott a címzettel. A fogalmazó a 

számneveket számjeggyel és betűvel, kevert formában írja. A tartalmi hasonlóságok mellett a 

csetelés fenotípusában is találunk hasonlóságokat. Az első mondat nagybetűvel kezdődik és 

pont zárja. Ezen kívül a negyedik és a hatodik mondat záródik ponttal, de mondatkezdő 

nagybetűre nincs több példa. Ez a következetlenség az 1. számú csetelésre is jellemző. A 2. 

számú csetelés fogalmazója vesszőt nem használt. Mondatai rövidek, többségük egyszerű 

mondat. Az összetett mondat tagmondatainak határát nem jelöli, kötőszót nem használ. A 

részlet utolsó mondata feltételes mellékmondat, melynek első tagmondata hiányos. A tartalmi 

egyezések, szókészleti egyezések, a számnevek írásának jellegzetessége alapján valószínű, 

hogy az 1. és 2. csetelés részletei ugyanattól a személytől származnak.  

Az alábbi szemelvények a harmadik csetelésből származnak, melyek címzettje a korábbitól 

eltérő személy: 

 

fényképezd le a kicsiket fürdés közben 
... 
a fürdőben ahogy fürdeted őket 
... 
itt az idő küldj képet ahogy fürdenek meztelenül 
...  
tangabugyiba leszeretném fotózni őket 
 
polo nadrág 10ezer rövidnadrág 15ezer 
fürdőruha 20ezer 
... 
küldj a fiaidról fotót, rövidnacis kisnadrágos képet, csupasz képet, úgy hogy fürdeted őket 
10ezer 25 50 75ezer és igy tovább 

 

 

A tartalmi hasonlóság szembetűnő, ahogy az előző két anyag esetében. A fogalmazó ebben a 

csetelésben egyetlen alkalommal sem használt mondatot kezdő nagybetűt, ahogy mondatzáró 
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írásjelet sem. A cseteléssel kapcsolatban általánosságban elmondható, hogy a mondatot kezdő 

nagybetűk, illetve a tulajdonnevek nagy kezdőbetűje – alighanem kényelmi okokból – 

visszaszorul, helyettük az esetek túlnyomó többségében – saját megfigyeléseim szerint a 

csetelések 75‒90%-ában – kisbetűk állnak. Ennek hátterében azt az egyszerű okot 

feltételezem, hogy a csetelő személyek gyorsabbá és kényelmesebbé akarják tenni a csetelést 

azáltal is, hogy nem nyomják le a shift billentyűt. Mivel a nagybetűk elmaradása megértési 

nehézséget nem okoz, a csetelést kommunikációs formaként használók körében ez a 

konvenció csak nehézséget és időveszteséget okoz, inkább eltekintenek a használatuktól. Ez 

tehát nem olyan egyedi sajátosság, melynek alapján a csetelés ugyanazon fogalmazóhoz 

köthető lenne, hanem a digitális nyelvhasználat velejárója (vö. VESZELSZKI 2017: 136– 140). 

Ebben a csetelésben vesszőket csak az egyik felsorolásnál használ a fogalmazó, ahogy az 1. 

számú részletben sem volt rá jellemző a vesszőhasználat, de ott találkoztunk négy mondatot 

záró ponttal, itt egyel sem. A mondatok ebben a csetelésben is rövidek, egyszerű mondatok. 

Két összetett mondat van a csetelésben, ezek határán nem használ vesszőt a fogalmazó. 

Nagyjából ugyanazokat a ruhadarabokat sorolja fel, mint az 1. számú csetelésben. Némi 

különbség abból adódik, hogy a címzettnek kisfiai vannak, bár nem kisfiúk által hordott 

ruhadarabokat is említ. Két helyesírási hibát találtam a csetelésben, a polo főnevet rövid 

magánhangzókkal írta le a fogalmazó, illetve az igekötőt a segédigéhez kapcsolta, egybeírva 

vele. Az első üzenet a gyerekek lefényképezésére ad utasítást fürdés közben, ezt az üzenetet 

nyilván más üzenetek előzték meg, melyekben a feladó a témát már előkészítette, vagy valami 

módon kifejtette, mit szeretne a címzettől. Hogy valamiféle előzetes megállapodásra nem 

került sor a kommunikációs partnerek között, azt az mutatja, hogy a második üzenetben 

nagyjából ugyanez a tartalom ismétlődik. Ennek oka az lehet, hogy a címzett értetlenkedett, 

valamilyen, a fotózásra vonatkozó kérdést tett fel. Más esetben a második üzenet tautológia 

lenne. A harmadik üzenetben E. hangja sürgetővé válik, az „itt az idő” mondat arra utal, hogy 

türelme elfogyott, azonnali cselekvést vár a címzettől. Az üzenet további része azt 

tartalmazza, hogy mit tegyen a címzett, és hogy milyen legyen a küldött fénykép. A negyedik 

üzenet máshogy kapcsolódik a cseteléshez. Itt nem a címzettet kéri fénykép készítésére, 

hanem arról beszél, hogy ő maga szeretne fotót készíteni, megnevezi azt a ruhadarabot is, 

amit a fényképezett személyeknek viselnie kellene. Elképzelhető, hogy itt nemcsak a címzett 

válasza hiányzik – amely az előző kérést elutasította, ezért más módon szeretne a fogalmazó 

fényképekhez jutni, maga akarja ezeket elkészíteni – hanem E. egy vagy több üzenete is 

hiányzik a rendelkezésemre bocsátott anyagból. A következő üzenet az első cseteléssel 

megegyező módon a különböző ruhadarabokban készült fotókért E. által felkínált összeget 
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tartalmazza, mégpedig az első cseteléssel egybevágó módon ugyanakkora összeget kínál a 

különböző ruhadarabokban készült képekért. Egy új kategória jelenik meg új összeggel: 

„fürdőruha 20ezer”. A 3. csetelés utolsó üzenete ismételten egy felhívást tartalmaz, melyben 

a címzettet fiairól készült fényképek küldésére szólítja fel. Ismét meghatározza, hogy milyen 

típusú képeket szeretne kapni, milyen öltözékben, illetve milyen helyzetben készüljenek a 

képek, és ezekhez ismét összegeket rendel.  

A tartalmi egyezés, a jellemző kifejezések (rövidnaci, fürdés, tanga), a szövegezés 

sajátosságai (rövid, egyszerű mondatok) valószínűvé teszik, hogy fogalmazója ugyanaz a 

személy, aki az 1. és 2. számú csetelésé.       

A 4. számú csetelésből egy rövid részletet kihagyva az alábbi szemelvényt mutatom be: 

 

 

szoktál képeket küldeni másoknak a kicsiről? Akkor én is tudnék segitnei 

... 

csak látni akarom őket am hány évesek? 

... 

fényképezd le akkor őket igy tudok segiteni. A sima kép 10ezer. Ha szoknya vagy 

rövidnaci vagy harisnya van rajtuk emel az összegen. A mini szoknya megint emel. 

... 

40-50ezret 

... 

vugyi vagy tanga mégjobb ha hagyod 

és igy mehet tovább 

 

 

Szembeötlő a 4. számú csetelés és a korábbiak közötti tartalmi hasonlóság. A beszélgetés 

témája a korábbiakhoz hasonlóan az, hogy a feladó – aki ebben az esetben a korábbiaktól 

eltérő nicknévvel jelentkezett be a közösségi oldalra – beszélgetőpartnerének pénzt ajánl, ha 

az gyermekeiről fényképeket küld neki. Ahogy az előző csetelések esetében is, itt is csak 

részleteket ismerhettem meg, és csak az egyik fél szavait. Nyilvánvaló, hogy az idézett részlet 

nem az első csetelés a két fél között, és az adott csetelésnek sem az egésze. Az biztos, hogy a 

beszélgetés nem az idézett kérdéssel kezdődik, legalábbis, ha a társalgási konvenciókat 

figyelembe vesszük. Az első kérdés így önmagában nem utal semmilyen erkölcsbe ütköző 

cselekményre, csak a második mondat alapján válik világossá, hogy a segítségnyújtást a 

címzett gyermekeiről készült fényképek készítéséhez köti. Ezt valószínűleg a címzett kérdése 

követte, a fénykép készítésének és elküldésének okát tudakolhatta. Az erre adott válasz, hogy 
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a fogalmazó csak látni akarja őket, és ez a mondat összecsúszott a következő kérdő mondattal, 

melyben a gyerekek életkora felől érdeklődik. A mondatok között nincs írásjel, és a mondatok 

nagy kezdőbetűje is elmarad ennél az üzenetnél. A 4. számú csetelésben a fogalmazó négy 

mondatot kezd nagy kezdőbetűvel, hatot zár írásjellel. Ebből kettő kérdőjel, négy pont. 

Vesszőt ebben a csetelésben egyáltalán nem használ a fogalmazó. A számítógép 

billentyűzetén a vessző leütése nem okoz nehézséget, az okostelefonok virtuális 

billentyűzetén azonban ez jóval nehézkesebb: egy vagy két koppintással, illetve az előugró 

ablakban a mutatóujj elhúzásával érhető el. A vesszők mellőzésének oka az időtakarékosság 

lehet. A következő üzenetben a fogalmazó felszólítja a címzettet, hogy készítsen fényképet, 

cserébe anyagi segítségnyújtást ígér. Ezt követik az előző szemelvényekből már ismert 

kategóriák a hozzájuk rendelt pénzösszeggel, mely szintén megegyezik az előzőkben 

leírtakkal. Az „emel az összegen” kifejezés csaknem azonos formában szerepelt az 1. számú 

csetelésben, a különbség csak annyi, hogy ott feltételes módban szerepelt. A kifejezés 

megismétlődik a következő mondatban is. A számnevek számjeggyel és betűvel történő 

írásmódja ebben a csetelésben is szerepel, mégpedig azonos összegeket ír le, és ahogy a 

korábbi csetelések során is, ruhadarabok viselésétől és erről készült fénykép készítésétől és 

elküldésétől teszi függővé az összeg kifizetését, és a ruhadarabok viseléséhez mindig 

ugyanazok az összegek tartoznak, ami a fogalmazó azonosságát erősen alátámasztja. A 

következő üzenet egy helyesírási hibát tartalmaz, valamint egy elírást, amire a második 

mondatban is volt már példa. A helyesírási hibák közül visszatérő hiba az igy, ami ugyan nem 

gyakori helyesírási hiba, ennek a szónak a leírása a magyar nyelvet beszélők többségének 

nem okoz gondot, de nem lehetünk biztosak benne, hogy nem az okostelefon használatára 

vezethető-e vissza, ahol a hosszú magánhangzók elérése nehézkesebb, mint a számítógépek 

billentyűzetén. A 4. számú csetelésben mindenesetre két alkalommal is ebben a formában 

szerepel, ahogy az első csetelésben is láttuk már. A szó környezete is nagyon hasonló. Az 1. 

számú csetelésben az „és igy tovább” mondatban szerepelt, itt pedig az „és igy mehet tovább” 

mondat alkot egy önálló üzenetet. A tartalmi hasonlóságok mellett szóhasználati, helyesírási 

és mondatalkotási hasonlóságok és azonosságok is utalnak arra, hogy a 4. számú csetelés 

egyik résztvevője ugyanaz a személy, aki a megelőző üzenetek fogalmazója.  

Az 5. számú csetelésből az alábbi részletet idézem: 

 

 

Na akkor lesz valami vagy nem mit gondolsz? 10ezer rhás képér,  pulcsi meg ilyenek. ha 

más képet is csinálsz mingyár több akkor amit adni tudok 
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... 

csak magamnak 

... 

emelem az összeget ha mini szoknya bugyi vagy harisnya. tanga megin több 

... 

miért ne lehetne tangában nayon jó az hidd el 

... 

legjobb a meztelen azért 40-50ezret is adok 

 

 

A részlet kezdő mondata egy kérdőmondat, melyet már megelőztek üzenetváltások E. és 

kommunikációs partnere között. Erre a mondat tartalmából következtethetünk. A mondat 

nagy kezdőbetűvel kezdődik és kérdőjellel végződik, nincs benne viszont vessző a na és a 

nem szó után, noha használata indokolt lenne. A vesszők használatának elhanyagolása olyan 

ismertetőjegy, mely az 5. számú csetelés és a megelőző négy közötti összefüggésre utal. A 

mondat tartalmát tekintve a fogalmazó kérdését tartalmazza, hogy fog-e történni valami, 

amiről korábban a két fél közt szó volt. A második mondat a már ismerős tartalommal utal 

vissza erre: a ruhás, pulóveres és hasonló képekért tízezer forintot ajánl a fogalmazó. A ruhás 

szóban egy betűhiány található, elírásokkal a korábbiakban is találkoztunk már, de ennek 

jelentősége nincs. Azonosságot mutat viszont a tízezer számnév leírása: a számjeggyel 

egybeírt betűk minden csetelésben többször is előfordultak. A képér szó írásmódja a 2. 

csetelés bármienér szó ragjának írásmódjával azonos. A t betű lemaradása a szó kiejtés 

szerinti leírásának a jele. A mingyár szó azonos formában fordult elő az 1. számú csetelésben, 

ami a fogalmazót az 1. számú csetelés fogalmazójával – ezen keresztül pedig a 2 – 4 számú 

csetelések fogalmazójához – kapcsolja. A harmadik mondat azt tartalmazza, hogy a 

fogalmazó többet fizetne másfajta képekért. Ez a tartalom a többi csetelésben is megjelent 

már. A fogalmazó nem használ vesszőt a mondatban. A címzett ezután valószínűleg arra 

vonatkozó kérdést tesz fel, hogy mi a célja a fényképekkel, kik fogják látni. Az erre adott 

válasz a csetelés negyedik mondata: azt írja, hogy a képek saját használatra kellenek. A 

következő mondat szavai visszatérő kifejezések az előző csetelésekből. A mini szoknya, 

harisnya, bugyi, tanga szavak újra megjelennek, akárcsak a megelőző csetelések soraiban. Az 

emelem az összeget kifejezés különböző változatai megjelennek az 1. és a 4. csetelésben is. A 

különbség minimális, csak az ige módjában vagy ragozásában van eltérés. A kifejezés tehát a 

fogalmazó visszatérő fordulata. Egy újabb jegy, mely a szerzők azonosságára utal. A tartalmi 

azonosság is ezt erősíti, miszerint a fent felsorolt ruhadarabokban készült fényképekért többet 
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fizetne a fogalmazó, noha itt ezt nem számszerűsíti, mint a korábbi csetelésekben. Ezt 

valószínűleg a címzett kérdése vagy értetlenkedése követte. Erre utal, hogy a következő 

mondatban a fogalmazó arról próbálja meggyőzni a címzettet, hogy a tanga nagyon jó. Az 5. 

számú csetelés e részletben közölt utolsó mondata a már megszokott módon leírt számneveket 

tartalmazza, melyet a meztelen képekért kínál. A fogalmazó három esetben használt írásjelet, 

egy kérdőjelet és két pontot. Nagy kezdőbetűt egy alkalommal használt. Az írásnak ez a 

fajtája a korábbi csetelésekben is jellemző volt, ahogy a tartalmi egyezések is szembetűnők. A 

fent felsoroltak alapján valószínűleg az 5. számú csetelés sorainak írója ugyanaz a személy, 

aki a korábbiaké is.  

A 6. számú csetelésből a következő szemelvényt mutatom be: 

 

 

ha küldessz fotót akkor és is küldök mingyár pénzt. amit mondtam az áll. 10ezer ruhás 

képér. 

kisnadrágosér több. tanga lenne még ami jó. 

... 

hogy fürdeted? 

... 

fürdés közbe egy fotó? 40-50ezerér? érdekel? 

 

 

A 6. számú csetelés egy feltételes mellékmondattal kezdődik. Tartalmaz egy durva helyesírási 

hibát, a küldessz szó írásmódja a szó hangalakját tükrözi. Több esetben találkoztunk olyan 

esettel, amikor a fogalmazó így jár el. A mingyár szót következetesen így írja. Ezt láthattuk az 

1. és az 5. sorszámú csetelésben is. Az összetett mondat tagmondatainak határán nem használ 

vesszőt, ahogy a korábbi csetelésekben sem. Nem alkalmazott mondatkezdő nagybetűt sem, 

ahogy a korábbi csetelések fogalmazója sem. A részlet kezdőmondata ebben az esetben sem a 

csetelés kezdőmondata. A mondat azt tartalmazza, hogy a fogalmazó képekért cserébe egy 

meg nem nevezett összeget küldene azonnal. A második mondatot sem nagybetűvel kezdi. Ez 

a mondat azt tartalmazza, hogy a korábbi megállapodás, ami a fogalmazó és a címzett között 

létrejött, érvényes. Ezt mintegy emlékeztetőül, vagy a megállapodás érvényességének 

megerősítése céljából megismétli. A részletezésből kiderül, hogy ez tartalmilag megegyezik a 

korábbi csetelések ruhadarabokról és az ezekben készült fényképekért fizetendő összegekről 

szóló részleteivel. A harmadik mondat egyik főnevéhez kapcsolódó –ért rag ebben a 

csetelésben is –ér formában szerepel, mint az 5. csetelésben is, és hasonlóval találkoztunk a 2. 

csetelésben is. A következő mondatban is erre találunk példát a kisnadrágosér szó esetében, 
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és a csetelés nyolcadik mondatában a 40– 50ezerér szóban. Azonban nem minden esetben így 

írja le a ragot, az 5. csetelésben példát találtam arra is, hogy a fogalmazó kiírta a t betűt. A 

harmadik mondat tanga szava a korábbi csetelésekkel való szókészletbeli egyezést erősíti. A 

kisnadrág szó a 3. csetelésben is szerepelt, a tanga és a ruhás kép jelzős szerkezet csaknem 

valamennyiben. A következő mondatot a címzett szavai hiányában nehezen tudjuk értelmezni. 

A hogy fürdeted? lehet arra vonatkozó kérdés, hogy a címzett hogyan fürdeti azt a személyt, 

akiről szó van a beszélgetésben, vagy lehet tárgyi alárendelés részlete is: azt, hogy fürdeted. 

Mivel a mondatot kérdőjel követi, a fogalmazó visszakérdez a másik fél által leírtakra.  A 

következő mondatban ismét példát találunk a rag utolsó mássalhangzójának elmaradására. A 

–ban, – ben helyhatározóragok –ba, – be formában történő használata nemcsak a szóbeli 

szövegekre jellemző. Ez a nyelvhasználati lazaság viszonylag gyakori, és nemcsak a 

legigénytelenebb nyelvhasználat jellemzője, úgy tűnik, hogy a középfokú végzettségűek 

körében is elterjedt. A 40– 50ezer számnév változatlan formában szerepel, mint a korábbi 

csetelésekben. A részlet mind a hét mondata írásjellel végződik, nagy kezdőbetűre azonban 

nincs példa, ahogy a vesszőhasználatra sem. Ez a következetlenség a korábbi csetelések 

esetében is megfigyelhető volt.  Ezen egyezések és hasonlóságok alapján valószínűsíthető, 

hogy a 6. számú csetelés fogalmazója a korábbi csetelésekével megegyező személy.  

A 7. számú csetelésből a következő szemelvényt közlöm: 

 

 
Ha gondolod küldessz fényképet én meg küldöm amibe megegyezünk.  

... 

 a képet ha rövidnaci is jó 10ezerér. szoknya 15ezer. mini szoknya bugyi harisnya tanga 

ilyesmi meg még több ha jó a foto 40-50ezer 

... 

rajtad mólik még több legyen érted csak akkor olyan kép legyen 

 

 

A 7. számú csetelésből származó szemelvény első mondata feltételes mellékmondat, amilyet a 

6. csetelésben is találtunk. A mondatok csaknem azonosak. A 7. számú csetelésben a pénz 

szót az amibe megegyeztünk kifejezéssel írja körül. További azonosság, hogy a küldessz szó itt 

is azt a helyesírási hibát tartalmazza, amit az előző csetelésben láttunk: a szóvégi sz helyett ssz 

betűt ír a fogalmazó. A 7. számú csetelés megismert részletének ez az egyetlen mondata, ahol 

a fogalmazó mondatkezdő nagybetűt és mondatot záró írásjelet is használ. Ezen kívül egy 

mondatot zár még írásjellel, nagy kezdőbetűre nincs több példa. Vesszőt nem használ.  Ezek a 
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jellegzetességek megint azt mutatják, hogy a 7. számú csetelés fogalmazója azonos lehet a 

korábbiakéval. A részlet első mondatának tartalma arra utal, hogy a fogalmazó a 

megbeszéltek szerint küldi a címzettnek a pénzt, ha az fotót küld neki, mint ahogy abban 

korábban megegyeztek. A mondat elején a „ha gondolod” bevezetés a döntést a címzett 

kezébe helyezi, a cselekményt az ő döntésétől teszi függővé. Nyilvánvaló, hogy a már 

korábban is beszéltek egymással, és hogy nem ezzel a mondattal kezdődött a csetelésük. Az 

amibe vonatkozó névmás ragjának végéről lemaradt az n betű, ahogy a 6. számú csetelésben 

is láttunk már erre példát. Nem egyedi nyelvhasználati jelenségről van szó, de a sok apróság, 

ha nem is egyedi, egyidejű megjelenésük a nyelvhasználatban mégis nagyon szűkre szabja a 

lehetséges fogalmazók körének rádiuszát. A címzett mondatra adott megnyilatkozását nem 

ismerjük, E. következő mondatának értelmezése ezért ismét nehézséget okoz. A mondat eleje 

ugyan nehezen értelmezhető, de az megállapítható, hogy tartalma azonos a megelőző hat 

csetelés tartalmával. Ezekben a beszélgetésekben is tíz – tizenötezer forintot ajánlott a 

fogalmazó olyan képekért, melyeken a fénykép alanya rövidnadrágot visel. A következő 

mondat megint a különböző ruhadarabokban készült fényképekért fizetendő összeget 

tartalmazza. A mini szoknya kifejezést ebben a csetelésben is két szóban írja le a fogalmazó, 

ahogy ezt láthattuk az 1., 2., 4., 5., beszélgetésben is már. A bugyi, harisnya, tanga szavak 

folytonos ismétlődése azonos fogalmazót sejtet a csetelések hátterében, ahogy az is, hogy az 

ilyen ruhadarabokban készült képekért többet fizetne a fogalmazó. Azonos a felkínált összeg 

is, és annak írásmódja is a megszokott, számjegyből és betűből álló forma: 40– 50ezer. A 

részlet utolsó mondata újabb elírást tartalmaz és hiányoznak belőle a vesszők. A mondat azt 

tartalmazza, hogy a címzett döntésén múlik, hogy mekkora összeget kap a fényképekért, csak 

ezeknek olyanoknak kell lennie, amilyenről volt szó a korábbiakban, úgy tűnik, a fogalmazó 

itt visszautal valamely megbeszélt tartalomra. A felsorolt egyezések alapján azt gondolom, 

hogy ez a csetelés is attól a személytől származik, akitől a korábbi hat darab. 

A sorozat nyolcadik, utolsó részletéből a következő sorokat mutatom be: 

 

 

csinálsz akkor fotót frdés közbe? én meg küldöm amit mebeszéltünk. 40-50ezer attól 

függ milyen a fotó. akarok látni mindent 

... 

és akkor mibe engeded hogy én fotózzam az úgy jó. Mini szoknya bugyi harisnya tanga 

meg ilyesmi?  

... 

rövidnaci is lehet 10ezer 
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A részlet kérdőmondattal kezdődik, melyben a fogalmazó aziránt érdeklődik, hogy a címzett 

elkészít-e egy bizonyos fotót, amelyről már minden bizonnyal volt szó. Az akkor szó arra utal, 

hogy egy másik beszélgetés alkalmával, vagy a jelen beszélgetés korábbi szakaszában már 

érintették a témát. A fürdés szóból kimaradt egy betű, a közbe szó végéről pedig a 

helyhatározórag n-je, ami az igényes köznyelvi változatban az ilyen esetekben kívánalom 

lenne, de amint erre már utaltam, gyakran elmarad. Korábbi csetelésekben is találtunk erre 

példát a 7., 6. csetelésben, viszont helyesen használta a ragot pl. az 5.  és a 3. számúban. Nem 

arról van tehát szó, hogy nem tudja a fogalmazó, hogy melyik rag a helyes, hanem egyfajta 

nyelvhasználati hanyagságra vezethető vissza az ingadozás, mely messze nem csak a 

fogalmazó sajátja. A második mondat az elsővel szorosan összefügg. Az ott említett 

fényképért cserébe ígéretet tesz annak az elküldésére, amit korábban megbeszéltek. A múlt 

idejű ige egyértelművé teszi, hogy erre már sor került valamikor. A következő mondatból 

derül ki, hogy amit ellenszolgáltatásként megbeszéltek, az pénz. Mégpedig ugyanaz az 

összeg, ami a korábbi csetelésekben is szerepelt, és ennek írásmódja is azonos a korábbi hét 

csetelésével: a számjegyhez betűvel kapcsolja az ezer számnevet. A következő mondat nem 

szorul magyarázatra, a fényképen látható dolgokra vonatkozik. A címzett válaszában 

valószínűleg azt közölte, hogy nem készít ilyen jellegű fényképet, mire a fogalmazó a 

következő megnyilatkozásában feltette azt a kérdést, hogy ő készíthet-e fényképet, és hogy 

mit engedne a címzett, milyen öltözékben lehetne a képen a fotó alanya. A mondat végén 

szereplő „az úgy jó.” szavak szerepe nem egészen világos. Lehetséges, hogy a pont helyett 

kérdőjelnek kellene ott állnia, és a kérdés arra vonatkozik, hogy elfogadja-e a címzett, hogy a 

fogalmazó készítsen fotókat. Ebben az esetben a fotózzam szó után kellene a pontnak állnia. A 

következő mondat rövidnaci szava ilyen formában szereplet már az 1., 3., 4. és 7. csetelésben 

is. Ez szintén a szókészlet egyezésének a bizonyítéka, a fogalmazó azonosságára utaló jel. A 

következő mondatban a fogalmazó felsorolja megint azokat a ruhadarabokat, amelyekkel a 

megelőző csetelések során is találkoztunk már. A mini szoknya itt is következetesen, két 

szóban van leírva. Az első, második, harmadik, ötödik és hatodik mondatot is írásjel zárja, de 

a mondatkezdő nagybetűt nem használja a fogalmazó. Vesszőt egyetlen alkalommal sem 

használ. Az azonosságok alapján feltételezem, hogy a csetelés fogalmazója azonos a 

megelőző hét csetelés fogalmazójával.  
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 levél sorszáma 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

tartalmi 

jellemzők 

fotózás 
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...-ba 
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harisnya 
mini szoknya 
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rövidnaci 
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rövidnaci 

fotó 

fürdés 

mondatok 

száma 

17 12 15 11 12 14 9 10 

szavak 

száma 

75 58 64 66 66 62 53 50 

 

 

 

A tartalmi, szókészleti, nyelvhasználati, helyesírási, a mondatok fenotípusába tartozó 

hasonlóságok és egyezések alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a nyolc csetelésből 

származó részletek fogalmazója ugyanaz a személy. Ezt a nyelvészeti leírással alátámasztható 

gyanút tovább erősítette, hogy a fogalmazó a bemutatott esetekben csak két, hasonló  

nicknevet használt, illetve ugyanazon közösségi oldal csoportjaiban kereste meg 

beszélgetőpartnereit, és ezek a beszélgetőpartnerek mind olyan csoportban találkoztak E.-vel, 

mely segítségkérő csoport volt, ahol kisgyermekes anyukák anyagi segítséget kértek. E. ezt a 

kiszolgáltatott anyagi helyzetet próbálta kihasználni. A csetelések részletei alapján arra nem 

tudok választ adni, hogy a fogalmazó férfi vagy nő-e. A mondatok rövidek, a fogalmazó nem 

bőbeszédű, éppen ellenkezőleg, meglehetősen lényegretörő személynek tűnik. Nem használ 

halmozott mondatrészeket, nem magas a jelzők száma. Ez mind férfi nyelvhasználóra utaló 

jel, de a csetelések minősége és mennyisége nem alkalmas arra, hogy felelősségteljes 

kijelentést tehessek. Minden csetelésben ugyanaz volt a téma, és ezt a fogalmazó mindig 

szinte ugyanazokkal a szavakkal fejtette ki. Ez alátámasztja a kriminalisztikai 

szövegnyelvészet archimédeszi pontját, miszerint mindenkinek megvan a maga sajátos nyelvi 

programozása, és hasonló helyzetekben hasonló a nyelvi viselkedése. 

A következőkben, még mindig a szerzőségvizsgálat gyakorlatánál maradva, olyan esetet 

mutatok be, amelyekben szintén nem kimondottan szövegek vizsgálatáról, hanem inkább 

diskurzusvizsgálatról van szó. Nem összefüggő a szöveg, viszont egy diskurzuson belül a 

beszédpartnerek többször is írásműveket hoznak létre. Afelől nincs kétség, hogy egy-egy 
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diskurzuson belül a kommunikációs partnerek állandóak. Azt viszont nem lehet tudni, hogy a 

különböző diskurzusokban a különböző nickneveken bejelentkező személyek – a nevek 

különbözőségének ellenére – ugyanazok-e, vagy más és más személyek bukkannak fel az 

internet névtelenségében. Itt nem csetelésről van szó, hanem számítógépes levelezésről, ami a 

jelen esetben a cseteléshez nagyon közel áll. Az adott oldalon a felhasználók korlátlan számú 

levelet küldhetnek más felhasználóknak, amit az oldal felületén a másik felhasználó azonnal 

lát, és azonnal válaszolhat is rá. A cseteléssel összehasonlítva a legjelentősebb különbség, 

hogy a felhasználók nem látják, hogy a másik fél belépett-e az oldalra, és a kommunikáció 

valamivel lassúbb, mint a csetelés. A rendelkezésemre álló levelezések mind ugyanarról a 

magyar nyelvű oldalról származnak. Mindig csak az egyik féltől származó levelek tartalmát 

ismertem meg, annak a személynek az írásait, akinek a személye valamilyen szempontból 

fontossá vált. A tőle származó leveleket tudtam tehát vizsgálni, a neki írt leveleket viszont 

nem, ami a nyelvhasználat szempontjából mellékes, a tartalmi összefüggések szempontjából 

viszont nem. A levelezések minden esetben ugyanazon weboldalon keresztül történtek, ahol a 

kommunikációs felek megismerkedtek egymással. A weboldal használatához regisztráció 

szükséges, amely egy ímél-címmel és egy felhasználónév kreálásával történik. Az oldalon a 

felhasználók kérdéseket tehetnek fel, illetve kérdésekre válaszolhatnak. Miután a kérdező 

személy megfogalmazta kérdését, el kell helyeznie egy kategóriában. Ezután kérdése 

megjelenik a többi, adott kategóriához tartozó kérdés között, amelyet más felhasználók 

elolvashatnak, és ha tudnak és akarnak, válaszolhatnak rájuk. Tehetik ezt nyilvánosan, ekkor a 

választ az összes felhasználó látja, aki az adott kérdésre kattint, vagy teheti privát üzenetben, 

mely esetben egy olyan levelezés alakulhat ki a kérdező és a válaszolók között, melyet csak 

az érintett két személy lát. Az általam megismert szövegek ilyen privát levelezések voltak. Az 

oldalnak rengeteg a felhasználója, mivel bármivel kapcsolatban lehet kérdést feltenni, és a 

kategóriák olvasói, mivel sokféle témában jártas személy vannak köztük, segítséget tudnak 

adni elméleti vagy gyakorlati probléma esetén. Az oldal felhasználói között sok a fiatal- és 

gyermekkorú is. Ők gyakran házi feladatukhoz kérnek segítséget, vagy egészségügyi, vagy 

szexuális témájú kérdést teszek fel. A kapcsolatteremtésnek ezt a könnyű módját kihasználják 

azok a személyek, akik fiatal- és gyermekkorúak ismeretségét keresik. Kapcsolatba lépnek a 

kérdezővel, válaszolnak a kérdésre, majd megpróbálnak a bizalmukba férkőzni. Hosszabb 

levelezést folytatnak velük, majd megpróbálják személyes találkozóra hívni levelezőtársukat. 

Ugyanazt a nicknevet használó felhasználó több kérdezővel is kapcsolatba lépett, illetve a 

kérdezőkkel különböző nicknevű személyek léptek kapcsolatba, de lehetséges, hogy a 

valóságban a több nicknév mögött ugyanaz a felhasználó áll vagy felhasználók állnak. A 
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levelek különböző nicknevű felhasználóktól származtak, az egyes levelek és levelezési 

ciklusok terjedelme eltérő volt.   

A gyermek-, illetve fiatalkorúaknak írt üzenetek olvasása közben feltűnt, hogy néhány 

különböző nicknéven bejelentkező és levelező felhasználó írása több tekintetben hasonlóságot 

mutat. Ezek a hasonlóságok, akárcsak az előző szerzőségvizsgálati kérdésben, itt is részben 

tartalmiak, részben nyelvhasználatiak voltak. A vizsgálat során körülbelül 500 üzenetet 

olvastam el, melyek közül néhány levél, levelezési ciklus vagy rövid üzenet ugyanarról a 

nicknévről érkezett, más szövegek pedig olyanról, melynek hangalakja vagy jelentése más 

nicknévhez hasonló volt. Jelen esetben az azonos nicknévről küldött üzenetek sem feltétlen 

jelentenek azonos személyt, ugyanis a honlapon a felhasználók gyakran törlik 

regisztrációjukat és regisztrálnak újra, olykor a korábbihoz hasonlító, olykor teljesen más 

nicknéven. A népszerű nicknevek esetében tehát nem biztos, hogy az azonos nicknév 

ugyanazt a felhasználót takarja, ahogy az sem biztos, hogy különböző nicknevek más 

személyt takarnak. A regisztráció törlésének, a nicknevek cserélgetésének feltételezésem 

szerint két oka van: az egyik, hogy levelezőpartnereiket megtévesszék személyükkel 

kapcsolatban. Ha a beszélgetés zátonyra futott, új regisztrációt követően, új nicknévvel írnak 

üzenetet korábbi beszélgetőpartnerüknek, és megpróbálják a beszélgetést úgy irányítani, hogy 

az számukra kedvező legyen, elérjék azt a célt, ami miatt a kommunikációt megkezdték. Ez a 

cél gyakran a gyermek-vagy fiatalkorú személyről készült fénykép megszerzése, vagy 

találkozó a kiszemelt személlyel. Nyilván nem mindenkit ez a szándék vezet, de az elolvasott 

és elemzett üzenetek alapján ez a tapasztalatom. A levelezések legalább 60%-a tartalmazott 

ilyen utalást direkt vagy indirekt formában. A felhasználók más része valószínűleg csak nem 

elfogadott tartalmú beszélgetésekre vágyik, és vannak olyan felhasználók is, akiket a segítő 

szándék vezethet, és valóban azokra a kérdésekre adnak választ, amelyet az oldalon 

regisztráló személyek feltesznek. A nem erkölcsös szándékú felhasználók regisztrációjának 

törlésének, illetve új nicknévvel történő regisztrációjuknak az oka feltételezhetően az is, hogy 

a tartalmak közerkölcsbe, olykor valószínűleg törvénybe is ütköznek. Ezt megítélni azonban 

nem feladatom, a tartalmak viszont, melyekből idézni is fogok, legalábbis zavarbeejtők. A 

szemelvények, melyekkel a nyelvhasználat és a tartalom jellegzetességeit demonstrálom, az 

adott weblap felhasználói között zajló üzenetváltásokból, levelezésekből származnak, 

melyekben az egyik részt vevő fél rendszerint egy fiatalkorú személy, a másik egy felnőtt. A 

legmegbotránkoztatóbb részeket nem közlöm, időnként szavakat törlök a tartalomból. A 

felhasználók nicknevét nem közlöm, betűvel és számmal azonosítom őket. Amennyiben a 

felhasználónév jelentése fontos lehet valamilyen szempontból, arra utalok. A fiatalkorú 
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levelezőpartnerektől származó szövegeket nem ismertem meg, róluk csak annyit tudok, hogy 

fiatal fiúkról van szó, akik az adott oldalon egészségügyi vagy egyéb problémáikkal 

kapcsolatban tesznek fel kérdéseket. A szövegek különböző címzetteknek írt üzenetek, 

melyeket címzett és feladó szerint is csoportosítottam. Úgy tekintettem, hogy a rövid 

időintervallumban ugyanazon nicknévről küldött üzenetek feladója ugyanaz a személy, akkor 

is, ha különböző címzetteknek küldött üzeneteket vizsgáltam, hiszen egy nicknévről korlátlan 

számú felhasználóval lehet levelezést folytatni. Azonban ezt sem tényként, hanem inkább 

alapos gyanúként kezeltem mindaddig, amíg nyelvhasználati hasonlóságok ezt nem igazolták. 

Különböző nickneverkől érkezett üzenetek esetében, függetlenül attól, hogy egy vagy 

különböző címzettek kapták-e meg az üzenetet, abból indulok ki, hogy a feladók különböző 

személyek. A tematikus és nyelvhasználatbeli sajátosságok alapján, a feladó azonosságával 

kapcsolatban felmerülő gyanúra úgy utalok, hogy amennyiben ez szükséges, a címzetteket 

C+sorszámmal jelölöm, rámutatva a különböző címzetteknek írt levelekben előforduló 

ismétlődésekre, sajátosságokra. A feladók különbözőségére betű, betűcsoport és ehhez 

kapcsolódó sorszám utal.  

JT feladó különböző címzettekhez írt levele gyakran kezdődik a Szia! Hány éves vagy? Kezdő 

üzenetekben ezzel 34 alkalommal találkoztam. JT ennél több címzettnek írt, de nem minden 

levelezés kezdődött ezekkel a mondatokkal. JT leginkább olyan kérdezőket szólított meg, akik 

fimózisban szenvednek, és ezzel kapcsolatos kérdést tesznek fel az oldalon. JT ezzel 

kapcsolatos tanácsokkal próbál bizalmas viszonyt kialakítani a levelezőpartnereivel. Sok 

kérdést tesz fel a címzettek állapotáról, és arra bátorítja őket, hogy ezekre a kérdésekre 

részletes választ adjanak. JT gyakorlati tanácsai minden ilyen témájú levélben megegyeznek. 

Általában az jellemző rá, hogy levelezőpartnereit eltanácsolja az orvostól, olyan 

megoldásokat ajánl, amelyeket állítása szerint orvostól hallott, és házilag alkalmazható az 

általa brutálisnak nevezett és részletesen, naturalista módon taglalt orvosi beavatkozás helyett. 

Tanácsait sokszor a Legjobb házi praktika, ha főmondattal vezeti be, és az alárendelt 

mellékmondat tartalma is megegyezik 31 szövegben. 27 levélben teszi ehhez hozzá, hogy 

Nem én találtam ki, orvos ajálnotta a korosztályodnak, vagy Ezt egy orvos ajánlotta, 

elhiheted hogy használ, vagy Más fiúknak is ezt ajánlotta az orvos a te korosztályodban. 

Leveleiben visszatérő fordulat, hogy Ne szégyenlősködj, várom a válaszod! Ehhez gyakran 

társul emotikon is. Ezzel a megfogalmazással 29 levélben találkoztam, olykor szórendi 

módosítással vagy Nem kell szégyenlősködnöd! formában. Amennyiben a címzett nem 

válaszolt, vagy néhány üzenetváltás után abbahagyta a levelezést, JT általában azt írta a 

címzettnek, hogy Sajnálhatod, hogy nem írtál vissza, vagy Ha nem írsz vissza, hogy segítsek 
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neked? Ezzel vagy nagyon hasonló megfogalmazással JT-hez köthető levelek közül 12 

alkalommal találkoztam. Amikor JT- ifjúkoráról, barátairól mesél, gyakran írja azt, hogy Nem 

egy bárányok voltunk. 14 levelet találtam, amiben az egy határozatlan számnevet többes 

számú főnév, a bárányok követi. A feladó 23 címzettől a következő formában kérdezte meg a 

nevét: Mi a kereszt neved? A mi a neved, hogy szolitsalak, következetesen rövid i betűvel írva 

5 levélben szerepelt.  A feladó fogalmazásmódjára az is jellemző, hogy a levelezések kezdeti 

szakaszában utal arra, hogy többekkel szokott az oldalon beszélgetni, és hogy ezek nagyon jó 

beszélgetések. Jellemző rá, hogy megemlíti, hogy beszélgetőpartnerei az éppen aktuális 

címzettel nagyjából egykorúak. Jellemző mondata a Nagyon jókat szoktam beszélgetni itt a 

veled korúakkal, illetve ennek variációi, 25 mondatban volt valamilyen hasonló mondat. A 

veled korú kifejezés 14 mondatban szerepelt, más mondatokban a veled egykorú, veled egy 

idős vagy egyidős kifejezések szerepeltek. Tartalmi és szintaktikai egyezések mellett a 

lexémák szintjén is sok egyezést találtam JT különböző címzetteknek és azonos címzetteknek 

elküldött szövegeiben. Az általam JT-vel jelölt nicknévről küldött szövegekben 12 

alkalommal szerepel a baba olaj kifejezés, 6 alkalommal az alsó gatya, 9 szövegben a kenőcs 

szó, 15 esetben a vizben ücsörögnöd, ugyanennyiszer a pöcs szó. A levelezés kezdeti 

szakaszában, általában a 2–4. levélben JT gyakran ír tapasztalatairól, előrehaladott 

életkoráról, mellyel levelezőpartnerei bizalmát akarja megnyerni, vagy levelezőpartnerei 

érdeklődnek életkora felől, mire 16 levélben az unokám lehetnél, vagy ehhez hasonló 

szószerkezettel válaszol, konkrét életkora, számnév megnevezése nélkül. Önmagáról pozitív 

képet festeni olyan mondatok által próbál, mint a Nem fényezni akarom magam, de tényleg 

szeretnek a fiúk beszélgetni velem, Én senkit sem írok le, mert fiatal, Bennem megbízhatsz, 

nem foglak kinevetni. Ezek a mondatok, illetve ezek változatai és kombinációi 31 üzenetben 

szerepeltek, a levelezési ciklus első szakaszában, az első vagy második levélben. A JT 

jelölésű feladótól származó levelek közül 7 tartalmazott olyan felszólítást, mely a 

levelezőpartnert konkrét fogalmazásra, szókimondásra, nem szemérmes fogalmazásmód 

használatára ösztökélte, pl. olyan mondatokban, mint Kicsit konkrétabban fogalmazz, nevezd 

a nevén, nem vok én szégyenlős, vagy ha valami téma érdekli, amit levelezőpartnere nem 

részletez, gyakran fogalmaz meg olyan mondatokat, mint Kicsit részletesebben/kicsit 

bővebben írj erről már/írj már erről. Ugy tudok én is csak válaszolni. A tematikus 

ismétlődések között kell megemlítenem azokat a kérdéseket, melyeket JT csaknem 

valamennyi levelezőpartnerének feltett, melyek azok szexuális tapasztalataira vonatkoznak. A 

levelezések során JT általában azt írja levelezőtársainak, hogy néhányan már beszámoltak 

neki ezekről az élményeikről. JT erre a Nekem páran már ilyesmit is mesélgettek már itt XD – 
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típusú mondatokkal utal, melyek között általában csak szórendi különbségek mutatkoznak, 

vagy a páran szó helyett annak szinonimái szerepelnek. Van, hogy a sokan, sok srác, vagy a 

vannak akik megfogalmazást választja. Visszatérő mondata az Engem szólits M (utónév)-nak, 

következetesen rövid i-vel írva, és a Mekkora fiú vagy, kg, cm? Szőke, barna? mondatok. JT 

néhány jellegzetes helyesírási hibát is elkövet, a fent említetteken kívül, vagy inkább azokat 

megerősítve elmondható, hogy a hosszú magánhangzók időtartamát általában rövid betűvel 

jelöli. Gyakran találkoztam a segit, szolit, eltüntek, irtad, tüntél, állit igék hibás alakjával, a 

kinos melléknévvel, cimed, vizben, tágitás főnévvel, az igy, ugy névmással, a fordúl elő 

igével. Ezek a hibák 25 levélben jelentek meg. 14 levélben találtam példát az igekötő 

helyesírására vonatkozó szabály megsértésére, elkell mondanom, haza vinni, hátra húzni, oda 

hivta, hozzá ért,  feltudjátok e húzni, végig nézte. Gyakori hibája a különírás olyan alakoknál, 

mint a kis fiú, alsó gatya, ne hogy. Jellemző hibája, hogy a számnévhez kötőjel nélkül 

kapcsolja a toldalékot: 7.es, 8.ban, 6.ban. JT gyakran használ hangulatikonokat, különösen az 

XD (nevetés jelentésű) ikont, melyet ebben az ímélciklusban 26 alkalommal használt. JT nem 

írta alá leveleit, saját személynevére úgy utalt, hogy levelezőtársának megírta, hogy az hogyan 

szólíthatja őt. A JT magyar szóösszetétel, egy egybeírt jelzős szerkezet vagy földrajzi név, 

nem utal személynévre vagy magyarországi helyre. 

 

 

  

Feladó: JT, címzettek: C1-37 

tematikus egyezés:  egészségügyi probléma, tanácsadás C1‒27, 

29‒32, 34‒37 

jellegzetes kifejezések Legjobb házi praktika (31) C1‒12, 14‒21, 

24‒26, 29‒30, ne szégyenlősködj (29) C2‒7, 

9‒11, 13‒15,17‒22, 26‒27, 29‒37, veled 

korú (25), vizben ücsörögnöd (15) 

jellegzetes hibák igekötő különírása, hosszú magánhangzó 

rövid betűvel történő jelölése 

egyéb jellegzetességek XD használata (76) 

aláírás 0, olykor direkt módon utal utónevére 
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Az általam  JT2 -vel jelölt nicknévről küldött levelezési ciklus CF címzettnek küldött 23 levél 

vizsgálata során több olyan jellegzetességgel találkoztam, melyek a fogalmazó és JT 

nyelvhasználati szokásainak, írásmódjának hasonlóságát vagy egyezését mutatta. Maga a 

nicknév is nagyfokú hasonlóságot mutatott, a szó jelentése azonos, néhány karaktert fűzött 

csak hozzá. Levelei aláírás nélküliek, saját nevére nem utalt üzeneteiben.  JT2 CF-hez írt első 

levelét a Szia, hány éves vagy? mondattal kezdte, ahogy korábban JT 34 alkalommal. 

Második levelében a veled korú kifejezés szerepelt, amit JT leveleiben 25 alkalommal 

olvastam. A második levélben szerepelt a baba olaj, ugyanúgy különírva, mint JT kobábbi 

leveleiben 6 esetben is. A 22. levélben pedig a boxer gatya kifejezés két szóban, mint JT 

esetében az alsó gatya. Ugyanebben a levélben JT2 a 8ig formában írja le azt, hogy nyolcadik 

osztályig. Ez az írásmód JT leveleiben több alkalommal megjelent.  A második levélben 

kétszer szereplő tágitás ige ugyanazt a helyesírási hibát tartalmazta, mint JT leveleiben. A 

levél témája is megegyezik: a feladó a fiatal kérdezőnek egészségügyi tanácsokat ad, 

ugyanarra a problémára, melyre korábban is harmincnál több alkalommal. JT2 ötödik 

levelében a nehogy szót ne hogy formában írja le, ahogy ezt JT-nél is láttam, rövid i betűt 

használ az ird igében, valamint a dobok 1 hátast kifejezésben a határozatlan számnevet 

számjeggyel helyettesíti, ahogy a korábbi levelek fogalmazója is. JT2 ebben a levelezési 

ciklusban 4 alkalommal használta a XD jelet, melyet JT is gyakorta alkalmazott. Négy 

alkalommal a pöcs szót használta, mely JT által is gyakran használt kifejezés. JT2 leveleiben 

a könnyü, szinű és kisérő szavakkal ilyen formában találkoztam. JT írásaiban ezek a szavak 

nem fordultak elő, de a hosszú magánhangzók rövid betűvel történő jelölése jellemző volt. 

Nem egyértelmű számomra, hogy helyesírási hibáról van-e szó, vagy a gépelés gyorsaságából 

és a kényelmességre törekvésből erednek-e ezek a formák. Az írógépnek a magánhangzók 

ejtésére, hosszúságuk érzékeltetésére gyakorolt hatásáról PINTZUKRA hivatkozva VÁRADI is ír 

(VÁRADI 2003: 354). JT2 egy alkalommal a kis millió kifejezést két szóban írta le, ahogy 

egybeírandó szavak különírása JT jellegzetes helyesírási hibája is volt. Egy másik helyen JT2 

úgy fogalmazott, hogy megszoktam kérdezni tőlük, és az igekötőre vonatkozó helyesírási 

hibák szintén gyakran fordultak elő JT szövegeiben. Sokszor fordult elő, hogy az igekötőt 

egybeírta egy igével, mely a szerkezetben segédigeként vesz részt, pl az eltudjátok mondani 

szerkezetben. JT2 egy levélben életkoráról úgy nyilatkozott, hogy „idősebb vagyok, de biztos 

még apusnál is”. JT is utalt levelezései során idősebb életkorára, bár ezt más nyelvi 

eszközökkel fejezte ki. A nyelven kívüli valóságról azonban fontos információt közöl a 

fogalmazó, mely szintén JT-hez teszi hasonlóvá. A felsorolt tartalmi és nyelvi hasonlóságok 
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alapján feltételezem, hogy JT és JT2 azonos személy, aki miután egyik regisztrációját törölte, 

új, az előzőhöz hasonló jelentésű de attól némileg eltérő nicknévvel regisztrált újra.  

 

 

 feladó: JT, címzett: C1 – C37 

(52 levél) 

feladó: JT2, címzett: CF (23 

levél) 

jellegzetes kezdőmondat Szia, hány éves vagy? (34) Szia, hány éves vagy?  

jellegzetes kifejezés veled korú (25) veled korú  

gyakori szavak baba olaj, alsó gatya, ne 

hogy 

baba olaj, boxer gatya, ne 

hogy, kis millió 

határozatlan névelő 

számjeggyel írva 

1 [...] iskola dobok 1 hátast  

hosszú magánhangzó rövid 

betűvel történő jelölése 

segit, szolit, eltüntek, irtad, 

tüntél, állit, tágitás 

könnyü, szinű, kisérő, ird, 

tágitás 

számnév és rag 

kapcsolatának írásmódja 

7.es, 8.ban, 6.ban 8ig 

az igekötő helyesírására 

vonatkozó szabály 

megsértése 

eltudjátok mondani megszoktam kérdezni tőlük 

életkorára utalás „unokám lehetnél” „idősebb vagyok apusnál is” 

hangulatjelek XD (76) XD (4) 

a levél befejezése, aláírás, 

szövegben előforduló 

önmegnevezés 

aláírás nélküli levelek, 

személynévhasználat: 

„Engem szólíts M-nak .” 

aláírás, személynévre utalás 

nélkül  

 

 

 

JT2 CF-fel folytatott levelezésében fordulatot jelent, hogy miután a címzett nem volt motivált 

a levelezésben, JT2 azzal a kéréssel fordult CF-hez, hogy levelezzen egy vele egykorú 

barátjával, aki levelezőtársat keres. JT2 ezt a barátját 13 évesnek mondta, és P-nek nevezte. 

JT2 azt tanácsolta, hogy CF adja meg ímélcímét, hogy ő azt P-nek küldje, aki majd a 

megadott ímélcímen fog jelentkezni: „Nem itt. magadom az emailcimedet,ha megirod nekem 

Én nem tartom jónak ,ha itt beszélgettek . Cimet cseréltek és mehet a beszélgetés . [...]. com 

legjobb erre,én is ott beszélgetek már vele Azt monda a fiú,aki akar beszélgetni veled , még a 
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cimét is elküldhetem.Jó ez így ?” CF azonban erre nem mutathatott hajlandóságot, a levelezés 

ugyanis az adott weboldal felületén folytatódott, PG nicknévről kapott üzeneteket. Az 

üzenetek száma 48, mely közül a legrövidebb terjedelmű mindössze két szó, a leghosszabb 9 

sornyi terjedelmű és 78 szót tartalmazott. A PG kód olyan felhasználónevet takar, melynek 

első tagja férfinév, második tagja angol szó, mely játékost jelent. A felhasználó a két szót 

egybeírta. Ez a levélciklus eltéréseket és egyezéseket is mutat CF és JT2 (=JT) levelezésével. 

A legjelentősebb különbség tartalmi. PG CF-nek küldött első üzenetében arról ír, hogy egy 

ismerőse mondta, hogy írhat. Néhány általános, ismerkedő tartalmú levél után, melyekben 

zenéről, hobbiról, tanulásról van szó, PG rátér a kamaszodás témájára, hormonális 

változásokra, egészségügyi problémákra és vizsgálatokra. Ír ezekről, és kérdéseket is feltesz. 

PG leveleiben feltűnően precízebb a központozás, mint JT2 üzeneteiben volt. A vesszők 

hiánya PG-re is jellemző, de a mondatot záró írásjelek megtalálhatók, mégpedig szabályosan, 

az utolsó szót követve, míg JT2 gyakran írásjel nélkül zárta mondatait, vagy az utolsó szót 

szóköz követte, majd ekkor következett az írásjel. Már az első levélben, mely mindössze 2 

sorból áll, példát találtam egy hosszú magánhangzó rövid betűvel történő jelölésére, mely 

természetesen nem egyedi hiba, de JT és JT2 szövegeiben ez gyakran előforduló hiba volt. Az 

üzenet tartalmazott XD és :( hangulatjeleket is. Néhány levélváltás után PG így fogalmaz: 

„Szeretnék tőled kérdezni egy kényes kérdést is. Nem bánnád?” A fogalmazásmód nem 

tizenhárom éves fiúk informális helyzetben váltott üzeneteire jellemző. Ez a korosztály 

általában a szeretnék igét sem használja a társaikkal folytatott kommunikáció során, a kényes 

kérdés választékos stílusa sem illik a feladó korcsoportjára jellemző nyelvhasználathoz, a nem 

bánnád pedig méginkább megingatja ennek elfogadhatóságát, még akkor is, ha kulturált, 

gazdag szókincsű, választékos stílusú fogalmazót feltételezünk. Nem életszerű a 

nyelvhasználat. A következő levél csak két mondatot tartalmaz, és a második mondat végéről 

hiányzik az írásjel. A levélciklus 7. levelében találtam egy olyan írásmódbeli jellegzetességet, 

amely  JT és JT2 szövegeire is jellemző volt, ez pedig a 3an 6.ban alakulat volt, melynek 

jelentése hárman hatodikban. A levélciklus felétől jelennek meg PG nyelvhasználatában 

nagyobb számban olyan sajátosságok, melyek JT2 és/vagy JT nyelvhasználatára egyaránt 

jellemzőek voltak. A levelekben csökken az írásjelek száma, tematikus hasonlóság is 

kimutathatóvá válik, megjelennek a korábban is gyakran ismételt szavak. Ilyen a baba olaj, 

alsó gatya, kenőcs, segit, pöcs, vizben ücsörögnöd stb. A levélciklus korábbi szakaszához 

képest nagyobb számban jelenik meg a hosszú magánhangzók jelölésének hibája: suly, viz, 

megirta, elötte papir, mult, amiota, huzzam, délelött, ellenörzés, tartosabb, böröd, idöd, 

nyulok, probáld, multkor stb. Példát találtam az igekötő helyesírásának hibájára is: be akarnak 
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menni, megakarja nézni, megfogja kérdezni, megakartam mondani stb. A levelek a ciklus e 

szakaszában váltak hosszabbá is. Mássalhangzót érintő hibára alig találtam példát, az egyik az 

ujjabb melléknév egy előfordulása volt. A levelek mindegyike tartalmazott legalább egy 

hangulatjelet, legtöbbször, 27 alkalommal az XD jellel találkoztam, de 20 alkalommal fordult 

elő a :) jel is. A PG-től származó szövegek tehát sok hasonlóságot mutattak a JT-től és JT2-től 

származó szövegekkel, különösen a levélciklus második felében. Ennek oka valószínűleg az, 

hogy a PG nicknév mögött megbújó felhasználó, aki azonos JT-vel és JT2-vel, a levelezés 

elején nagyon ügyelt a szerepére, a levelek tartalmára, helyesírására, és hogy olyan témákat 

érintsen csak, amelyek semlegesek, pl. játékok, számítógépes játékok, fiúk által kedvelt 

témák, mint az autók, kamionok. Fogalmazásmódjával azonban egy alkalommal elárulta 

magát, kibillent a szerepéből, és nem tinédzser fiú, hanem idősebb férfi módjára tette fel 

kérdését. Az ismerkedés szakasza után, amikor már úgy érezte, kialakult CF-fel egy 

bizalmasabb viszony, tért rá az őt valóban érdeklő témákra. Ezt jelezte a nagyobb 

szövegmennyiség, a pongyolább központozás, a figyelmetlenség, ami a szöveg megalkotását 

jellemezte. Ide tartoznak az elütések, a kimaradó betűk, szóközök, és valószínűleg a 

magánhangzóhibák is. A fogalmazó hibái ugyanis elsősorban ilyenek, illetve az igekötőkkel 

kapcsolatosak. A hosszú magánhangzók rövid betűvel történő jelölése gyakran fordul elő, 

sokkal gyakrabban, mint a mássalhangzók hosszúságának téves jelölése. Ennek oka 

véleményem szerint nem helyesírási probléma, hátterében az állhat, hogy a klaviatúrán a 

hosszú magánhangzók  billentyűi oldalt, távol vannak. Leütésük ezért nehezebb, több időt 

vesz igénybe, kényelmetlenebb. Függetlenül attól, hogy miért követte el a fogalmazó ezeket a 

hibákat, jellemző rá a hosszú magánhangzók rövid betűvel történő jelölése. A JT és a JT2 

fogalmazótól származó szövegek nagyobb hasonlóságot mutattak egymással, mint a GP- 

nicknévről küldött üzenetek a megelőzőkkel. A tematikus, szóhasználati és helyesírási 

sajátosságok miatt azonban valószínűbbnek találom, hogy a fogalmazó azonos személy a JT 

és JT2 nicknévről küldött szövegek alkotójával, mint hogy nem azonos velük.  

 

 

GP (48) JT (52) JT2 (23) 

 Szia, hány éves vagy? (34) Szia, hány éves vagy?  

 veled korú (25) veled korú  

baba olaj, alsó gatya, 

kenőcs, segit, pöcs, vizben 

ücsörögnöd 

baba olaj, alsó gatya, ne 

hogy 

baba olaj, boxer gatya, ne 

hogy, kis millió 
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 1 [...] iskola dobok 1 hátast  

suly, viz, megirta, elötte 

papir, mult, amiota, huzzam, 

délelött, ellenörzés, 

tartosabb, böröd, idöd, 

nyulok, probáld, multkor 

segit, szolit, eltüntek, irtad, 

tüntél, állit, tágitás 

könnyü, szinű, kisérő, ird, 

tágitás 

3an 6.ban 7.es, 8.ban, 6.ban 8ig 

be akarnak menni, 

megakarja nézni, megfogja 

kérdezni, megakartam 

mondani 

eltudjátok mondani megszoktam kérdezni tőlük 

 „unokám lehetnél” „idősebb vagyok apusnál is” 

XD (27)  XD (76) XD (4) 

aláírás nélkül, nincs 

személynévre utalás 

aláírás nélkül, néhány 

alkalommal utal nevére 

aláírás nélkül, nem utal 

nevére 

 

 

Egy másik levélciklus hat levélből állt, minden üzenetnek ugyanaz volt a címzettje, kinek 

jelölésére a CC2 kódot használom. Az üzeneteket SZM nicknevű felhasználó küldte. Az SZM 

monogram, a levelezés során családi és utónevét használta, ez jelent meg az üzenetek feladó 

mezőjében, a leveleket utónevével írta alá.  Ez a levelezési ciklus jóval korábbi az előzőeknél. 

Más a szövegek felépítése is. A levelek az első kivételével köszönéssel kezdődnek, három 

megszólítással folytatódik. Három alkalommal Szia! a köszönés, a köszönési forma és az 

írásjel között két alkalommal szóköz áll. SZM leveleit sorkihagyást követő elköszönéssel 

zárja. Egy alkalommal a Szevasz, két alkalommal a szeva, három alkalommal a csá formát 

választotta. Az elköszönés után vesszőt tesz, majd utóneve szerepel aláírásként (M) három 

alkalommal, melyet nevető hangulatjel követ. Ez a hangulatjel akkor is megjelenik, amikor 

két alkalommal csak utóneve kezdőbetűjét használja aláírásként. Az elköszönés után, a vessző 

elé két alkalommal szóközt tesz.  Az első, a hat közül a legterjedelmesebb levél megszólítás, 

köszönés nélkül kezdődik tehát. Első mondata arra utal, hogy a címzett a feltett kérdésére már 

bizonnyal sok választ kapott, de a nyilvános válaszok nem megfelelőek, ezért óvatossággal 

fogadja a privát üzenetben küldött tanácsokat is. A levélből következtetni lehet arra, hogy a 

feladó egészségügyi témában tette fel kérdését. Az első levél első sora nevető hangulatjellel 

végződik. A levél a kamaszkori egészségügyi problémákkal foglalkozik, ezekre ajánl 
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megoldásokat. A fogalmazó arra bátorítja a címzettet, hogy tegyen fel kérdéseket a 

barátainak, apjának, illetve amennyiben apa nélkül nevelkedik, más férfi családtagnak. 

Önmagát is segítő barátként ajánlja. A kérdésfeltevésre azt írja, hogy „Nincs ebben semmi 

szégyen.” Majd úgy folytatja levelét, hogy a címzett a testéről és annak működéséről 

életkorából kifolyólag valószínűleg még sok mindent nem tud, ebben ajánl segítséget a 

következő formában: „Na ezen tudnák én segiteni. Leirom én neked [...] ugy fogod ismerni, 

mint a tenyered. Ezek után többet nem kell kérdezed a [weblap neve]. Majd azzal folytatja, 

hogy más felhasználók válaszairól és személyéről fest olyan képet, mely a címzettet a tőlük 

való levelezéstől elriaszthatja, ezáltal próbál előnyhöz jutni. „Látod milyen válaszadók 

vannak.Még gunyolódnak is veled.” Majd újra önmagát ajánlja, érthető fogalmazásmódjára 

hivatkozva. „Ne gondold hogy te vagy az egyetlen aki keveset tud ilyenekről.Én viszont nem 

az orvosi szak szavakat használom. Eddig minden fiunak érthető volt,mert nem megkerülve 

szégyellősködve irom le .Én lemerem irni pénisz helyett a pöcs szót is , meg makk helyett a 

pöcsöm feje :- )) kifejezést is . És nem nagyon szoktam használni a here szót sem. Jó nekem a 

tököm szó is .Ugye még nem hallotad hogy valakinek is azt mondták volna, hogy herén ruglak 

? A tökön ,az igen . :-))” A levél folytatásában további testrészeket és egyebeket nevez meg 

választékos és vulgáris kifejezéssel egyaránt, megfelelteti őket egymásnak, majd a 

megtermékenyítésről ír, ezután a fimózisról és egyéb problémákról. Levelét azzal zárja, hogy 

ismét levelezőtársnak ajánlja magát, akitől  CC2 bármit kérdezhet. „Ahogy én elmagyarázom 

neked a dolgokat,biosz órán kioktathatnád a fiukat. :-))Egy fiu se verne át ilyen téren 

semmivel .Szóval most már csak rajtad áll minden .”  Ezután már csak a Szevasz , M(utónév) 

:D következik. 

A levél feltűnő sajátságai közé tartozik a rövid betűvel jelölt hosszú magánhangzók gyakori 

előfordulása: irta, segiteni, ugy, gunyolodnak, leirom, fiu, irták, fiuk, irta, fiunak, irom, 

okositsalak stb. Különösen sokszor fordult elő az ír ige ragozott, igekötős, változataiban. Egy 

példát találtam az igekötős igék helyesírására vonatkozó szabály megsértésére: a lemerem irni 

szószerkezetben az igekötőt a merem igével egybeírja a fogalmazó. Más helyesírási hibát nem 

találtam a szövegben, a fogalmazó helyesírása jó. Iskolázott, művelt ember lehet a levelek 

fogalmazója. A hosszú magánhangzókat jelölő betűk kerülésének oka a kényelem lehet, a 

fogalmazó nem akar a kisujjával oldalra kinyúlva billentyűt leütni. Ha helyesírási problémái 

lennének a fogalmazónak, azok nem csak a magánhangzók időtartamának jelölésében 

nyilvánulnának meg. A feltételezésem szerint gyors gépelésből és figyelmetlenségből adódik 

a felesleges szóközök megjelenése írásjelek előtt, az írásjelek nem tapadnak, az írásjel után 

viszont olykor elmarad a szóköz, így az írásjelet közvetlenül betű követi. A fogalmazó 
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szívesen használ hangulatjeleket. Jelen levélben öt alkalommal használta őket, és a levélciklus 

minden levelében megjelenik legalább egy alkalommal. A levélben három alkalommal 

szerepelt a pöcs szó. 

A ciklus második levelében SZM kérdéseket tesz fel CC2-nek. A kontextusból az derül ki, 

azért kérdezgeti levelezőtársát, hogy bebizonyítsa, hogy keveset tud a testéről és a 

szexualitásról. Azt ajánlja ismételten, hogy segítő, felvilágosító barátként mellette áll. 

„Szeretnél többet is megtudni a pöcsödről ,nemi szerveidről , müködéséről?” Noha ez a levél 

jelentősen rövidebb terjedelmű az előző, mintegy féloldalas levélnél, csupán öt sorból áll, az 

előbb felsorolt jellegzetességek megtalálhatók benne. Négy vesszőt is szóköz előz meg, ahogy 

a kérdőjelet is szóköz előzi meg. Rövid betűvel jelöli a hosszú magánhangzókat a 

müködéséről, irom, emailcim szavakban, előfordult a pöcs szó. A levél Szia! köszönéssel 

kezdődött és Csá! M(utónév) formulával fejeződött be. 

A harmadik levélben SZM visszautal arra, hogy CC2 nem választolt a kérdésére: „Az első 

kérdésemre sem válaszoltál de itt a második Mi adja azt a kellemes érzést mikor a végén 

elélvezel ? Ne hogy azt ird ,hogy a pöcsöd :-))” Már ebben az idézett rövid részletben is 

megtaláljuk azokat a jellegzetességeket, amelyek a felhasználó előző leveleit jellemezték, és 

megállapítható, hogy ezek a jellegzetességek az adott levélciklus határain is túlmutatnak. A 

hanyag központozás, a mondatot záró pont elmaradása, a szó és a vessző, illetve a kérdőjel 

közé ékelődő szóköz, a vessző mögül hiányzó szóköz a rövid i betű az irtad szóban, a pöcs 

szó ismételt megjelenése megszilárdult, állandó konzekvens nyelvhasználati és írásszokásokat 

jelez. A JT és JT2 nicknévről küldött levelekben is azt láttuk, hogy a fogalmazó külön írta a 

ne hogy szót, ahogy más egyezéseket is találunk: a hosszú magánhangzók jelölési hibáját, a 

pöcs szó ismétlődését, a központozási jellegzetességeket. Az előző levélhez hasonlóan a levél 

keretét a  Szia! és a Csá, M(utónév) :D adja, hangulatjellel kiegészítve.  

A negyedik levél a ciklus legrövidebb levele. A levelet nyitó és záró formulák között csak azt 

olvashatjuk, hogy „Az csak  kisérő jelensége a dolognak xd már 2 kérdésre nem válaszoltál . 

Most 1 másik kérdést teszek fel” — majd egy obszcén kérdés következik. A hibás  

magánhangzó-jelölés, a hagnulatjel mellett egy olyan jellegzetességgel is találkozunk, 

amilyennel JT és JT2 nicknévről küldött levelek egy-egy példányában is találkoztunk. Ez 

pedig a határozatlan névelő számjeggyel történő jelölése. A kérdésben szerepelt a pöcs szó 

ismét, valamint a fel sem tünt szószerkezet, mely állító formában szerepelt JT egyik levelében 

is.  

A következő levél is rövid, a feladónak kettős célja van: egyrészt, hogy kérdéseivel 

rámutasson a címzett tudatlanságára, azt remélve, hogy ezáltal felkeltheti kíváncsiságát, és 
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hosszabb levelezés alakulhat ki a felek között, másrészt SZM nyilvánvalóan saját 

kíváncsiságát is ki akarja elégíteni, a címzett, CC2 testi fejlettségére, nemi érésére vonatkozó 

indiszkrét kérdésekkel. „Nem vizsgáztatni akarlak, de...” mondattal vezeti be újabb kérdéseit. 

Ismételten találkozunk a hosszú magánhangzók rövid jelölésével: segiteni, vizben, szoritsd, 

egy szerüen, irj, irok, huzzad stb. Ezek a szavak csaknem mind szerepeltek a JT és JT2 

nicknévről küldött szövegekben, mégpedig ugyanezeket a hibákat tartalmazva. 

A ciklus utolsó levele a sorozat második leghosszabb példánya, mintegy harmadoldalnyi 

terjedelmű. A már megszokott levélkezdő és záró formulát használja a fogalmazó. A már 

többször említett központozási jellegzetességre a szövegben 27 példát találtam. Ezek egy 

része eltért a korábbiaktól abban, hogy nem a szó és az írásjel közé került szóköz, hanem az 

írásjel után szóköz nélkül következett a szó. A korábbi szövegekben ez csak elvétve fordult 

elő. Ez megerősíti azt az elképzelésemet, hogy a normaszegés abból adódik, hogy a 

fogalmazó gyorsan, valószínűleg tíz ujjal gépel, siet, figyelme is lankadhat. Másfajta elütéssel 

azonban jóval ritkábban találkoztam a szövegekben. Ezek betűkimaradások voltak 

jellemzően, olykor betűcserék. A hosszú magánhangzó rövid betűvel történő jelölésére példa 

az irtak, igy, tul, megtanitalak, fiuk, szükület. Ezen kívül egy helyesírási hibával találkoztam a 

szövegben, mely mássalhangzót érintett, ez pedig a közepedte szó volt. A ciklus hat levele 

szoros tartalmi és nyelvhasználati egyezést mutat, ahogy kialakult gépírói szokásokat is, 

melyek az í,ó,ő,ú,ű billentyűk leütésének kerülését, illetve a központozás során használt 

írásjelek billentyűinek leütését megelőző vagy követő szóköz billentyű leütésével 

kapcsolatosak, az általánosan elfogadott gépírási normától eltérők. Mindez jellemző volt a JT 

és JT2 kóddal jelölt felhasználó által írt szövegekre is, kevésbé volt viszont jellemző PG 

kóddal jelölt fogalmazó szövegeire, különösen levélciklusa első felében nem. Ugyanezekre a 

levelekre nem volt jellemző a hosszú magánhangzók rövid betűvel történő jelölése sem, míg a 

ciklus második felében ezek a hibák is megsokasodtak. Ez tehát a fogalmazó figyelmének 

lanyhulásának jele lehetett inkább, szerepére egyre kevésbé koncentrált.  Ugyanezek a hibák 

viszont végigkísérték JT és JT2 szövegeit. JT, JT2, PG és SZM szövegeit szókészleti egyezés 

is jellemzi. Szövegalkotási sajátságaikban azonban különbségek is találhatók. SZM szövegei 

voltak a legkonzervatívabbak abban az értelemben, hogy következetesen köszönéssel kezdte 

és zárta a leveleit, és azokat alá is írta. Feltűnőek a tartalmi egyezések és a hangulatjelek 

használata, bár ezek nem változatosak, SZM szövegeiben a legegyhangúbbak és a 

legbonyolultabbak, a legtöbb leütéssel elkészíthetők. A többi felhasználói névről küldött 

szövegekben ezek egyszerűsödtek és színesedtek is valamelyest. Az SZM kódú 

felhasználónévről küldött szövegek fogalmazója a felsorolt tartalmi, nyelvhasználati, 
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írástechnikai sajátosságok alapján feltehetően ugyanaz a személy, aki a JT, JT2 és PG kódú 

felhasználónévről küldött szövegeké. SZM levelezési szokásai később annyiban változtak 

meg, hogy a levelek kezdő és befejező formulái elmaradtak. 

Majdnem ugyanebből az időszakból származik öt olyan levél, melynek feladója azonos, a 

címzettek azonban mind különböző felhasználók voltak. A feladó olyan nicknévvel 

regisztrált, melyek családi- és utónévre emlékeztettek, de ezeket egybe írta. A családnév SZ, 

az utónév M betűvel kezdődik. Az utónév megegyezik a fent SZM kóddal jelölt nicknév 

használója által alkalmazott utónévvel, a családnévben viszont csak a kezdőbetű egyezik. 

Mindkét nicknévben magyar melléknévből kialakult családnévről van szó. Jelen levelek 

feladóját a vizsgálat során SZM2 kóddal jelölöm.  

SZM2 öt levle tehát öt különböző személynek szól, egy hét leforgása alatt íródtak. Talán a 

címzettek nem válaszoltak, vagy SZM2 nem írt nekik újra, és ezért nem alakult ki levelezés a 

felek között, vagy én nem kaptam meg ezeket a szövegeket, mindenesetre a levelekből 

egyértelműen felismerhető, hogy a levelekben SZM2 először lép kapcsolatba a címzettekkel. 

A legrövidebb levél mindössze két sorból áll, három mondatot tartalmaz. A szavak száma a 

megszólítással, köszönéssel, elköszönéssel és aláírással együtt 14, ehhez járul még egy 

hangulatjel. A leghosszabb levél valamivel kevesebbet tesz ki egy oldal harmad részénél.  

Az 1. számú levél Szia! köszönéssel kezdődik. A fogalmazó a címzett weboldalon feltett 

kérdésére utal első mondatában, majd arra utal, hogy a felhasználók közös használatú 

felületén, ahol szintén lehetőség van a válaszadásra, a címzett számára valószínűleg 

értelmezhetetlen válaszokat kap. Ezután felajánlja segítségét a címzettnek. „Úgy látom te sem 

vagy nagyon jártas a fiús dolgokban A közösben meg olyan válaszokat kapsz hogy értelmezni 

sem tudod . Ha érdekelne a pöcsöddel kapcsolatos dolgok,szívesen elmagyarázok neked 

mindent Nem kell se otthon se haveroktól kérdezni semmit. Érthetően és nem szak szavakkal. 

Nekem jó a tököm ,pöcsöm szó is .:-)) Majd az elköszönés és aláírás következik az alábbi 

formában: CsÁ M (utónév)  :D Feltűnő a tematikus egyezés SZM és a többi korábbi 

nicknévről küldött szöveg között. SZM hasonlóképpen érvelt a többi felhasználó által adott 

tanácsok ellen, és ajánlotta magát. SZM azt írta, hogy kerüli az „orvosi szak szavakat” az 

érthetőség érdekében, SZM2 pedig „nem szak szavakkal” magyaráz. Nem csak a kifejezés 

hasonló, csupán egy jelző a különbség, hanem a helyesírási hiba is megegyezik. A levélben 

két alkalommal szerepel a pöcs szó, mely a korábban bemutatott szövegek egyik 

leggyakrabban ismétlődő kifejezése volt. Érthető kifejezésmódját azzal demonstrálja, hogy a 

tököm, pöcsöm szót használja, erre explicit módon rá is mutat. SZM ugyanezt tette, mondata 

szinte szó szerint megegyezik az ebben a szövegben szereplő mondattal: „Én lemerem írni a 
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pénisz helyett a pöcs szót is ,meg a makk helyett a pöcsöm feje :_)) kifejezést is . És nem 

nagyon szoktam használni a here szót sem .Jó nekem a tököm szó is .”  Megfigyelhető a 

hangulatjel egyezése is, ezeknek még a helye is megegyezik a két szövegben. Megegyezik 

továbbá a központozás szabálytalansága: az első mondat végéről hiányzik a pont, a második 

mondat utolsó szavát szóköz követi, majd ezután következik a pont, az írásjel nem tapad, és 

szóköz nélkül követi a pontot a harmadik mondat első szava. A szöveg más helyén egy 

mondat utolsó szavát pont követi, majd szóköz nélkül a következő mondat első szava. A 

vesszők előtti szóközre, majd a vesszőnek a következő szóval szóköz nélkül történő 

egybeírására is sok példát láttunk már SZM és a többi nicknévről küldött szövegekben. A 

levél kezdő és záró formulája megegyezik az  SZM által alkalmazottal. A tartalmi, lexikai 

egyezések, az egymásnak megfeleltethető mondatok, a nicknév hasonlósága, mely a 

motiváltságra és a felépítésre is kiterjed, valószínűsíti az SZM és SZM2 kódú 

felhasználónevekek regisztrált személy azonosságát.  

A második levél nagyon rövid ugyan, de tartalmazza azokat a sajátosságokat, amelyekkel az 

eddig vizsgált szövegekben találkoztunk. A szia köszönést szóköz és felkiáltójel követi, majd 

megszólítás következik,  — amire eddig nem volt példa a szövegekben: Kis srác! formában. 

Ezt a Hány éves vagy ? kérdőmondat követi. Ez a mondat a JT és JT2 jelű felhasználók 

szövegeiben volt jellemző kérdés. A írásjel előtt megjelenő felesleges szóköz a korábbi 

szövegek állandó jellemzője, ahogy a vessző előtti is, amivel a második mondatban 

találkozunk: „irj ,megpróbálok segiteni.A közbe nem akartam irni”. A második mondatban 

találkozunk a rövid betűvel történő hosszú magánhangzó-jelölésre, mégpedig olyan szavak 

esetében, amelyekkel SZM, JT és JT2 esetében is találkoztunk már. A levél a szokásos Csá, 

M (utónév) :D módon végződik.  

A harmadik levél a másodiknál alig hosszabb, a jellegzetességek közül a központozás és a 

magánhangzó-jelölés normaszegő megjelenésére látunk példát: „kicsit ha tudsz maradj 

még,mert egy másik fiu is válaszra vár”. Az irok igében ismét, majd egy összetett mondatban, 

ahol a vessző mögül maradt el a szóköz. A levél a Szeva szóval zárul. 

A negyedik levél a másodikhoz nagyon hasonló módon kezdődik, a szia köszönést szóköz és 

felkiáltójel követi. Ez egy megszólítás követi: Kis haver figylej! – majd a fogalmazó 

egészségügyi tanácsok adásába kezd. A következő mondatban már a pöcs szót is megtaláljuk. 

Rövid betűvel jelöli ezután a vizben és huzzad szavak hosszú magánhangzóját, majd lejjebb a 

szoritsd igénél látjuk ugyanezt. Még lejjebb az egy szerüen kifejezéssel találkozunk ebben a 

jellegzetes formában, ahogy ezzel már találkoztunk az egyik SZM-től származó szövegben. A 

sajátosságok sora az irj és irok igék e formájával zárul, ezen kívül a szóköz használatának már 
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sokszor részletezett, átlagostól eltérő megjelenésével találkozunk. A szöveg a szeva,m 

(utónév) :D módon zárul. 

Az ötödik levél a Szia Kis srác formulával kezdődik.  Ezután a címzett által feltett kérdésre 

utal vissza: „Elég későn tetted fel a kérdésedet ,ilyenkor már nehéz” – írja. Az első mondatot 

követően még 28 alkalommal fordul elő a vesszőt megelőző szóköz vagy a mondatzáró 

írásjelet megelőző felesleges szóköz, tehát hogy az írásjel nem tapad, vagy a mondatzáró 

írásjel utáni szóköz elmaradása. Az ír ige ragozott formái hét alkalommal szerepelnek a 

szövegben, minden esetben rövid i betűvel leírva. Emellett 19 főnév is i, u, o, ü, ö betűt 

tartalmaz í, ú, ó, ű, ő helyett. Visszatérő tartalmi elem, hogy a fogalmazó a címzettet írásra, 

kérdezésre buzdítja. Erre a szöveg végén találunk példát: „Irj bátran,és mindenről 

kérdezhetsz.Oksi ? :-))”. A tartalmi egyezés mellett a hangulatjel és a két írásjel utáni 

szóközelmaradás is összekapcsolja a szöveget a korábbi nicknevekről küldött szövegekkel. Ez 

az állítás nemcsak az ötödik levélre, hanem mind az öt levélre igaz. A hosszabb levelek több, 

a rövidebbek kevesebb egyezést mutattak, de minden levélben feltűntek azok a tartalmi, 

nyelvhasználati és írásképre jellemző sajátosságok, amelyek JT, JT2, PG és SZM szövegeit is 

jellemezték. 

 

 

 JT JT2 PG SZM SZM2 

tartalmi 

egyezés 

+ + + + + 

lexikai 

egyezések 

+ + + + + 

hangulatjel + + + + + 

megszokottól 

eltérő 

központozás, 

(nem tapadó 

írásjelek) 

szóközhaszn. 

+ + + + + 

hosszú 

magánhangzó 

rövid betűvel 

történő 

segit, szolit, 

eltüntek, 

irtad, tüntél, 

állit, tágitás 

könnyü, 

szinű, kisérő, 

ird, tágitás 

suly, viz, 

megirta, 

elötte papir, 

mult, amiota, 

irta, segiteni, 

ugy, 

gunyolodnak, 

leirom, fiu, 

irj, vizben, 

fiu, okosit, 

segit, igy, tul, 

megtanitalak 
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jelölése pl. huzzam,  irták, 

igekötős ige 

helytelen 

írásmódja pl. 

eltudjátok 

mondani 

megszoktam 

kérdezni 

megakartam 

mondani 

lemerem irni  

köszönés szia (ritkán) szia (ritkán) szia (ritkán) szevasz, 

szeva, csá, 

szia 

szevasz, 

szeva, csá, 

szia 

aláírás, saját 

személynévre 

utalás 

nincs aláírás, 

direkt utalás 

M (1. utónév) 

nincs aláírás, 

szövegben 

nincs utalás 

nincs aláírás, 

szövegben 

nincs utalás 

M ( utónév) M ( utónév) 

 

 

 

Egy másik levélciklus hét levélből álló sorozata keltette fel a figyelmemet, mivel már az első 

olvasás alkalmával több olyan egyezést találtam, melyek a fenti szövegek fogalmazójára 

utaltak. A felhasználó nickneve nem utalt az előzőekben tárgyalt szövegek fogalmazója által 

használt nicknevekre. Már az első levél olvasásakor feltűnt rögtön a köszönés utáni szóköz, 

mely a felkiáltójelet megelőzte. Az első mondatban a megitélni ige szerepelt, a két 

tagmondatot összekötő vesszőt nem követte szóköz. Ugyanez megismétlődött a második, 

többszörösen összetett  mondatban is két alkalommal. Ebben a mondatban szerepelt az email 

cimem kifejezés. JT2 ezt a szót hasonló módon írta, de nem egészen így, egyben írta le a 

kifejezést, kötőjel nélkül, rövid i-vel. A levél ezen kívül egy köszönést tartalmaz, és egy 

utónevet, mely azonos az SZM és SZM2 nicknévről küldött levelekben szereplő M utónévvel. 

A levél a Szeva , M (utónév) :D sorral fejeződik be, ami megegyezik az SZM és SZM2 

nicknevekről, azonos fogalmazótól származó levelek záró részével. A levél tartalmát illetően 

elmondható, hogy ismételten egészségügyi problémával kapcsolatos kérdésre adott válaszról 

van szó, de úgy tűnik, ez a probléma más jellegű a korábbiaknál. Ebben a levélben 

találkoztam először olyan tartalommal, hogy a fogalmazó fénykép küldésére próbálja rávenni 

a címzettet. Ezt nagyon egyszerűen és tömören fogalmazta meg, csak mint mellékes dolgot 

említi, és a „Ha úgy gondolod” főmondattal vezeti be. A ciklus későbbi leveleiben erre 

mindig újra visszatér, a segítségnyújtást, tanácsadást ettől teszi függővé. A második levélben 

pl. úgy utal erre vissza, hogy „Hogyan segitsek, ha nem küldesz képet?”. A második levélben 

leginkább az írásjelekkel és szóközökkel kapcsolatos jellegzetességek voltak megfigyelhetők: 

...előtte ? esetleg..., ...volt ?..., ...más ,rá..., ...segithet. 
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Az igénél megfigyelhető a korábban is tapasztalt rövid betűvel történő hosszú magánhangzó-

jelölés.  Erre az idézett két példát találtam a szövegben. A szöveg végén nincs elköszönés, 

sem aláírás. A fogalmazó szomorúságát hangulatjellel fejezi ki: :-(( . Ennek a jelnek az 

alkalmazására a korábbiakban nem találtam példát. De a fogalmazó szomorúságára, 

csalódottságára is ebben a szövegben találunk először utalást. A harmadik levélben olyan 

szavak bukkannak fel, amilyenekkel már több levelezésben is találkoztunk. A feladó 

egészségügyi tanácsai során ismét kenőcsöt, baba olajat ajánl. Öt helyen tér el a megszokott 

központozási és szóközhasználati szokásoktól, és alkalmazza ezeket a korábban megismert 

módon. A negyedik levél mindössze egy mondatból áll. A korábbi levelek szerzőjének 

szövegalkotási sajátosságaira a pöcsöd szó, a mondat utolsó szava és a mondatot záró írásjel 

közötti szóköz és az ezt követő XD hangulatjel utal. Az ötödik levél valamivel hosszabb az 

előzőnél. „Nem tudom jobban megfogalmazni.A kenőcs meg baba olaj amit irtam ,szerintem 

sokat fog segiteni utána ilyen ez ha megvan dolgozva xd.Mindent a pöcs sem bir ki” ‒ írja a 

fogalmazó. A mondatban fellelhetők azok a sajátságok, amelyeket már oly sok levélben 

számba vettünk. Találunk tematikus és lexikai egyezést, írásjel- és szóközhasználati 

sajátosságokat több alkalommal, rövid betűvel jelölt hosszú magánhangzót, hangulatjelet. Új 

feltűnő jegyet a hatodik és a hetedik levél sem tartalmazott, de mindezek ismétlődtek benne. 

Az igék közül az irányit ige írásmódja mutatta a korábbi magánhangzó-jelölési 

jellegzetességet, az utolsó levélben pedig az igy és a tul szavak, melyekkel már más levélben 

is találkoztunk, ugyanilyen formában. Az utolsó levél ismét lexikai egyezést is mutatott a 

korábbi, más nicknevekről küldött szövegekkel. Ilyenek a pöcs, baba olaj, kenőcs, viz, segit. 

Bár a szövegek rövidek voltak, és néhány korábban megfigyelt jellegzetesség nem fordult elő 

a szövegekben, aminek oka éppen a levelek rövidsége is lehetett, bizalmas stílusukban, 

szóhasználatukban a korábban vizsgált szövegek fogalmazójára emlékeztetnek. Ezekben a 

jellegzetességeikben a más felhasználók által írt szövegektől eltérnek. Ez vezetett rá arra, 

hogy ezek a levelek és levélciklusok egy fogalmazótól származnak, függetlenül attól, hogy 

milyen nicknévről küldte üzenetét a címzettnek.  

Stiláris és tartalmi egyezést más levelek és levélciklusok között is felismertem. Voltak olyan 

írások, ahol a szöveg mennyisége, a megfigyelhető egyezések és hasonlóságok nem voltak 

olyan nagy számban kimutathatók, hogy megalapozott következtetést lehessen levonni. 

Ezekben az esetekben a fogalmazók azonossága csak feltevés, gyanú maradt.  

Bár az adott weboldalról származó szövegek stílusa általában mindig bizalmas, ami már a 

levelezés témájából, jellegéből is adódik, feltűntek olyan levelek, melyek a többinél is 

bizalmasabb, barátibb hangot ütöttek meg. A fogalmazó nagyon szeretett volna 
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levelezőpartneréhez olyan stílusban közeledni, amely egymást jól, régóta ismerő 

tizenévesekre jellemző. Ez a stílus és szóhasználat különböző nicknevekről érkező 

szövegekben is felismerhető volt, bár a fogalmazók a levelezések során magukat különböző 

életkorú személyként mutatták be. A magukról elmondottak hol egyezést mutattak, hol 

különböztek. A tartalmi és nyelvhasználati sajátságok mind segíthetik annak a feltételezésnek 

a bizonyítását, hogy a szövegek mögött egyetlen fogalmazó rejtőzik. A fogalmazót a téma az 

előző szövegek szerzőjével összefüggésbe is hozhatná, ugyanis ő is egészségügyi és szexuális 

kérdéskörben levelez. Szövegalkotási szokásai, nyelvhasználati szokásai azonban mások. 

Az első levélciklus 24 rövid írásból állt. Feladójukat LZ kóddal jelölöm. A nicknév első 

felének nincs jelentése, tartalmatlan szó, leginkább becenévre emlékeztet, második fele férfi 

utónév -i becézőképzős változata.  Levelezésnek ezt a ciklust alig lehet nevezni, inkább a 

csetelésre emlékeztetnek a rövid mondatok. A leghosszabb üzenet is csak négy sorból állt.  

Az első üzenet így hangzott: „Mennyi idös vagy?” A levelezés kezdő mondata alapján 

felmerülhetne annak a gyanúja, hogy a fogalmazó azonos azzal a személlyel, aki az eddig 

vizsgált szövegek fogalmazója, akit a szövegben az azonosíthatóság kedvéért M-nek nevezek 

(az általa használt utónév kezdőbetűjére utalva). M írásszokásaira emlékeztet az idös szó 

rövid  ö-je, és hogy M gyakran tette fel ezt a kérdést, bár sosem ebben a formában. Mindig 

úgy kérdezte, hogy „Hány éves vagy?” Következő levele is egy sor mindössze. M-re 

emlékeztet két hosszú magánhangzó, melyeket a fogalmazó rövid betűvel jelölt, egy 

hangulatjel, mely felépítésében elétér az M által használttól: :))) . Az üzenet dupla kérdőjelet 

is tartalmaz. Az üzenet tartalmát úgy lehetne leírni, hogy a fogalmazó a címzett problémáját, 

annak súlyosságát igyekszik kérdéseivel felmérni.  A második üzenet, mely másfél sor 

terjedelmű, a címzett testi adottságaira vonatkozó kérdéseket tartalmaz. Az üzenet második 

felében így fogalmaz a feladó: „:))) am te hogy nézel ki? haj szem suly magasság?” Az előző 

üzenetben használt hangulatjel azonos formában itt is megjelenik. Az am rövidítéssel 

találkozunk, és bár a suly szó írásmódja M-re emlékeztet, M nem használt rövidítéseket. A 

következő üzenet már hosszabb, két sorból áll. Ez az üzenet leginkább azt a kérdést taglalja 

tovább, melyet már az első üzenetben is feltett, majd a másodikban újra. A kérdések a címzett 

péniszére vonatkoznak, és néhány tanácsot is ad neki. A mondatban a nött ige magánhangzója 

rövid. Egy mássalhangzóhibát is tartalmaz az üzenet, a kelett szóban egy l betű található, de 

valószínűleg elírásról van szó. Az eddigi sorokban ugyanis nem voltak jellemzőek a 

helyesírási hibák, ahogy a központozás és szóközhasználat is a szokásosnak megfelelő. Nem 

jelennek meg az M-re oly jellemző szóközök a vessző, mondatzáró írásjel előtt, az írásjelek 

tapadnak, és nem marad el a szóköz az írásjelek után. Az ötödik üzenet három sorból áll. 
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Ebben az üzenetben a fogalmazó egészségügyi tanácsokat ad a címzettnek. A feladó arról 

számol be, hogy valaha neki is hasonló egészségügyi problémája volt, és hogy azt ő maga 

hogyan oldotta meg. Zavarba ejtő, hogy a rövid üzenetben hét olyan szóval is találkozunk, 

amelyet M is gyakran használt, ráadásul ugyanolyan formában vannak leírva. A hosszú 

magánhangzókat rövid betű jelöli a segitett, vizben, idö mulva, huzni (2X), mig szavakban. A 

szavak azonossága nem jelenti azt, hogy ugyanazzal a fogalmazóval van dolgunk, az ugyanis, 

hogy milyen szavakat használunk, bár a nyelvhasználónak lehetősége van a lexémák között 

választani, nagyban függ az adott témától. A levelezés pedig gyakorlatilag azonos témában 

folyt. A magánhangzó-jelölés szintén nem egy felhasználóhoz köthető sajátosság. Ebben az 

esetben sem helyesírási hibákról van szó, hiszen másfajta hibát nem követ el a fogalmazó. A 

gépírás során egyszerűen a kényelemre és gyorsaságra törekszik. A látszólagos hasonlóság 

ellenére tehát nem azonosíthatjuk a sorok fogalmazóját M-mel, mint ahogy a megfigyelt 

különbségek sem elegendőek arra, hogy ennek a lehetőségét már elvessük. A továbbiakban 

olyan nyelven kívüli szempontok is szerepet kapnak, mint a viselkedés és motiváció. A 

következő üzenetben, mely mindössze félsornyi terjedelmű, a fogalmazó elárulja valódi 

szándékát, amikor megkérdezi levelezőpartnerét, hogy megvizsgálhatja-e nemi szervét: 

„titokban én nem vizsgálhatnám meg a kukidat?” A mondatban hangsúlyos helyen szerepel a 

titokban szó. Explicit módon nem írja levelezőpartnerének, hogy erről ne beszéljen senkivel. 

Mondanivalóját tömören fejezi ki, a nyelvi udvariasságot az alkalmazott hatóképző és a 

feltételes mód jele által fejezi ki. A nemi szerv megnevezésére a kuki szót használja, korábbi 

üzenetében pedig a fütyi szó szerepelt. A szavak használatával olyan stílust teremt, amivel a 

címzettben azt az érzetet keltheti, hogy ő is nagyon fiatal, vagy legalábbis azáltal, hogy a tíz 

év körüliek nyelvét beszéli, bizalmába fogadhatja a címzett. A szavak a familiáris 

nyelvhasználatban is előfordulhatnak, ami szintén azt az érzést válthatja ki a címzettben, hogy 

a feladó közel áll hozzá. Fogalmazásának egyszerűsége, érthetősége pedig a cselekményt 

bagatellizálja, jelentéktelennek tünteti fel. M stílusa ettől eltért. Sosem használta a fent 

kiemelt szavakat, mindig a pöcs szót használta a pénisz megnevezésére. Bár voltak rövid 

üzenetei, akadtak terjedelmesebbek is, mondatai között gyakran szerepeltek összetett és 

többszörösen összetett mondatok is. M is közvetlenségre törekedett, de fő célja maga a 

beszélgetés volt. Tudomásom szerint egy címzettől kért fényképet, egy másik levélben pedig 

arról számolt be egy másik címzettnek, hogy sokan küldtek már neki fényképet magukról 

vagy testrészükről, néhányan valóságos fotósorozatot, albumot. Ezzel mintha arra próbálta 

volna rávenni a címzettet, hogy ő is küldjön magáról képet. Viszont M sosem kért találkozót 

egyetlen levelezőpartnerétől sem. A két fogalmazónak más volt a motivációja.  
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A következő üzenet ismét fél sor terjedelmű. LZ magáról ad információkat, amelyek igaz 

voltáról természetesen nem tudunk meggyőződni. 30 éves budapesti férfinak mondja magát. 

A nyolcadik üzenet háromsornyi volt. Az első mondatok így hangzanak: „oksa, merre lax? 

[csevegőprogram neve] vagy [csevegőprogram neve] van??” Az oksa szó az ok angol eredetű 

szónak, mely a szlengben széles körben elterjedt, egyik játékos változata. A fiatalabb 

generációk szívesen használják. A lax, a laksz ragozott igealak megfelelőjeként gyakran 

jelenik meg a fiatalabb generációk írásbeli szövegeiben, üzeneteiben, barátokkal folytatott 

csetelésben. Az x alkalmazásával a leütendő billentyűk száma csökken, ami a gépelés 

gyorsulását eredményezi. VESZELSZKI a szavak rövidítését karakterszám-csökkentésnek 

nevezi. A fogalmazónak ugyanis az a célja, hogy minél gyorsabban le tudja gépelni 

gondolatait, ezért minél kevesebb billentyű leütésével próbálja megalkotni a szöveget. A 

rövidítések gyakoriságának oka tehát a gyorsaság és a hatékonyság. VESZELSZKI arra is 

rámutat, hogy ez a felhasználók körében általánosan elfogadott, a többség ezt a gyakorlatot 

követi, ezért a hibákkal, félreütésekkel szemben is nagyobb a tolerancia. A nagybetűk, az 

írásjelek elhagyását is ezzel magyarázza (VESZELSZKI 2017: 84).  A két, egymást követő 

kérdőjel grafostilisztikai eszköz. ÉRSOKRA hivatkozva VESZELSZKI azt írja, hogy az írásjel 

duplázása, triplázása érzelem- és intenzitásjelző karakterhalmozás. Célja a beszéd 

vizualizálása, ún. látszat-szóbeli írás létrehozása. A hagyományos, egyszeres írásjelnél a 

kettőzött erősebb, nyomatékosabb (VESZELSZKI 2017: 138 – 139). A karakterszám-csökkentés 

eredményeként megjelenő lax kifejezés és a mondatzáró írásjel duplázása, triplázása tehát a 

digilektus egyik jellemzője. Abból a kérdésből, hogy a címzettnek van-e más 

csevegőprogramja, arra következtetek, hogy LZ a kommunikációt valószínűleg más csatornán 

akarta volna folytatni. A levélben még ad egy egészségügyi tanácsot, illetve korábbi tanácsát 

erősíti, biztatja a címzettet, hogy a korábban megkezdett praktikát kitartóan folytassa tovább, 

majd felteszi következő kérdését: „titokban akkor tudnák találkozni?” A levélben, a 

korábbiakhoz hasonló módon, két helyen is hangulatjeleket alkalmaz:  :))) , majd lejjebb :))))) 

formában. Az első üzenet első szavától eltekintve a fogalmazó egyetlen alkalommal sem 

használt nagybetűt, ami digilektusának egyik jellemzője. VESZELSZKI ezt KILIANRA és 

FREHNERRE hivatkozva a szinkron módon szövegezett csetelésre tartja jellemzőnek, mert az 

ímélek esetében a fogalmazónak több ideje van a gondolkodásra, gépelésre (vö. VESZELSZKI: 

84).  Jelen esetben azonban az ímélezés nagyon közel áll a cseteléshez. Az üzenetek rövidek, 

nem tagolódnak bekezdésekre, legfeljebb néhány sornyi terjedelműek. Nem fognak át több 

témát, egy-egy üzenet egy-két dolgot érint csak, a válaszüzenet ezekre reflektál, és egy-két új 

kérdéssel építi tovább a kommunikációt.  



 226 

Úgy tűnik, hogy a feladót valójában az utolsó mondatban megfogalmazott kérdés, a találkozás 

lehetősége motiválja. A rövid ideje tartó üzenetváltások alkalmával már második alkalommal 

utal személyes találkozóra. A fogalmazó azon szándéka, hogy a kommunikációt más 

csatornán folytassák a címzettel, nem valósult meg. A következő üzenet ugyanis a megszokott 

weboldalra érkezett LZ-től. Ez, a kilencedik üzenet egy mondatból áll és így hangzik: „hogy 

én is megtudjam vizsgálni a tiéd, persze csak ha megengeded :)” Ez az üzenet azt az imént 

megfogalmazott feltevésemet erősíti, hogy a feladó legfőbb célja egy találkozó lenne a 

címzettel. Szándékának megvalósítása érdekében fenntartja azt a látszatot, hogy az 

egészségügyi probléma megoldásáról van szó, ezért nevezi meg a találkozó céljaként a 

vizsgálatot. A foglamazó ugyanazokat a jellegzetességeket produkálja, mint korábban: nem 

alkalmaz nagybetűt, hangulatjelet használ, illetve megjelenik egy helyesírási hiba, mely az M-

jelű fogalmazóra is jellemző volt: az igekötő nem megfelelő igével történő egybeírása. Ez a 

hiba tehát egy újabb közös vonás M és LZ között, de a különbségek, ami pl. a rövidítések 

alkalmazásában megmutatkozik, illetve a fogalmazó motivációja annyira eltérő, hogy a 

fogalmazó személyek azonossága valószínűtlen.   

A 10 – 13 üzenetek a következők voltak: 

 

 

aha szeretném :) remélem le tudod küzdeni a szégyenlőségedet :) 

 

hát ha megengeded akkor mindent megcsinálok :) 

 

hát hogy bármit megteszek, ami jó neked csak nem fog fájni :))) 

 

oksa, akkor összehozzuk a dolgot valahogy, de a fürdökádas dolgot ne hagyd abba                 

csináld szorgalmasan 

 

 

A 10. üzenetben a fogalmazó arról ír, hogy reméli, a címzett nem lesz szégyenlős. 

Valószínűleg olyan választ kapott, amelyben levelezőpartnere félénkségéről vagy 

szemérmességéről számolt be. Az aha kifejezés M szövegeiben nem fordult elő, ez is egy 

különbség, ami a két személy azonosságának valószínűtlenségét erősíti. LZ-ről is elmondható, 

hogy valószínűleg legalább középfokú végzettséggel rendelkezik, választékos kifejezéseket 

használ ugyanis. A „le tudod küzdeni a szégyenlőségedet” tartalmat ennél egyszerűbben is ki 

lehet fejezni, és egy kevésbé iskolázott személy úgy fogalmazott volna pl., hogy remélem nem 

vagy/leszel szégyenlős. Az utolsó szó tartalmaz ugyan egy durvának számító 
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mássalhangzóhibát, de ez lehet mindössze gépelési hiba is, az eddigi üzenetek mindegyikére 

jellemző volt a jó helyesírás. Az üzenet nem tartalmaz nagybetűt, vesszőt, mondatvégi 

írásjelet, viszont tartalmaz két hangulatjelet.  

A következő üzenet ugyancsak a nagybetű, a főmondatot a mellékmondattól elválasztó vessző 

és az írásjel hiánya jellemzi, itt is hangulatjellel zárja a mondatot a fogalmazó. KESZLERT 

idézve VESZELSZKI azt írja, hogy „az internetes nyelvhasználat új írásjelei” az emotikonok, 

hangulatjelek, melyek „a beszéd szupraszegmentális és nem verbális jellegzetességeit jelölik, 

a többféle írásjel iránti igényt elégítik ki” (VESZELSZKI 2017: 142). LZ-re különösen jellemző, 

hogy pont helyett hangulatjelet használ, valóban helyettesíti az írásjelet. Az M kódú 

fogalmazó is gyakran használt hangulatjelet, de általában a pontot is használta, és ezek 

általában nem tapadtak. Tehát M és LZ szövegeiben közös vonás, hogy mindketten 

emotikonokat is használnak, de használati szokásaik eltérnek, és más ezek felépítése is, 

másféle karakterkombinációval hozza őket létre a fogalmazó.  A megengeded szó másodszor 

fordul itt elő. Az udvariasság nyelvi formájának tekinthető, ahogy korábban a feltételes módú, 

hatóképzővel ellátott igék használata is. Észrevehetően kedves a címzettel, ennek részeként 

többször utal arra, hogy mindez a címzett akaratától függ. Ugyanez igaz a 12. üzenetre is. 

Apró különbség csak, hogy ebben az üzenetben vessző követi a főmondatot, de nagybetű és 

írásjel ebben az üzenetben sincs. A mondat a felhasználóra jellemző hangulatjellel fejeződik 

be.  Az két utóbbi üzenet tartalma nyilvánvalóvá tette, hogy mi a fogalmazó valódi szándéka. 

Az utolsó idézett részlet az oksa szóval kezdődik, mely LZ nyolcadik üzenetében is 

megtalálható volt. Ebben az üzenetben is használ vesszőket, mégpedig a megfelelő helyen, 

ami azt mutatja, hogy nem arról van szó, hogy ne ismerné az írásjelek használatának 

szabályát, hanem a gépelés gyorsasága, hatékonysága érdekében általában mellőzi ezek 

használatát. Valószínűleg akkor, amikor folyamatos az üzenetváltás kommunikációs 

partnerével, tehát amikor a helyzet a csetelésre leginkább emlékeztet, azaz a felek ugyanabban 

az időben használják kommunikációra az adott felületet. A mondatot záró írásjel azonban 

elmarad, ahogy a nagybetű is, a fogalmazó minden üzenetében. Ebben a mondatban a 

jellemző hangulatjel is elmarad. A fürdökádas szóban található hiba is valószínűleg inkább 

gépelési hiba.  

A 14. üzenet mindössze öt szóból áll: „am képet tudnál küldeni magadról?” A mondat ismét 

egy már korábban is látott rövidítéssel kezdődik. A korábbi levelek jellegzetességeit mutatja 

abban a tekintetben, hogy a fogalmazó nem használ nagy kezdőbetűt a mondat elején. A 

kérdőjelet korábbi leveleiben is használta, a mondatot záró pontot szokta elhagyni, 

hangulatjellel helyettesíteni. A mondat tartalma most ismét fénykép küldésére vonatkozik. Az 
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ige feltételes módú, ahogy korábban is találkozhattunk ilyennel. Kérését udvariasan fejezi ki, 

nem akar erőszakosnak tűnni. Visszafogottságával, a döntés átengedésével, azáltal, hogy nem 

használ felszólító módot, a bizalmat próbálja erősíteni, nem akarja a címzettet elijeszteni 

magától.  

A 15. üzenet ennek a gondolatnak a folytatása. Az üzenet egyetlen, ellentétes mellérendelő 

összetett mondat, mely kisbetűvel kezdődik, és írásjel nélkül fejeződik be, de a tagmondatok 

határán a fogalmazó kitette a vesszőt. Ezt a mondatot is a hát szóval nyitja, mint már 

korábban is két mondat esetében. Ez lehet töltelékszó az akadozó kommunikációban, vagy a 

bizonytalanság kifejezése is, de ezt nem tartom valószínűnek. Úgy tűnik, hogy a fogalmazó 

nem bizonytalan, legfeljebb ennek látszatát akarja kelteni azzal a céllal, hogy ne tűnjön túl 

határozottnak vagy erőszakosnak. A mondat arra vonatkozik, hogy a címzett milyen jellegű 

fényképet küldjön a feladónak, ez a feladót hogyan ábrázolja. A mondat egy hibát tartalmaz, 

mely valószínűleg inkább gépelési, mint helyesírási hiba: az arrol szó rövid  o-val történő 

jelölése ez.  

Az előző üzenethez szorosan kapcsolódik a 15. üzenet. Ugyanazt a kérdést fejti ki, amit a 14. 

üzenetében bevezetett, azaz, hogy milyen képed küldjön magáról a címzett. Az üzenet az 

alábbi mondatokat tartalmazza: „csinálhatsz nyugottam a fütyidről is... 

majd adok emailcimet, szal szolj ha kész van :)”. A nyugottam szó elírást és/vagy helyesírási 

hibát tartalmaz. A szóvégi n helyett álló m egyértelműen a gépelés hibája, a szó közepén a 

mássalhangzót érintő hibáról viszont nem lehet eldönteni, hogy gépelési vagy helyesírási 

hiba-e. Az emailcimet szót pontosan úgy írja le, mint a korábbi üzenetekben az M jelű 

fogalmazó JT2 és SZM nicknévről küldött üzenetében tette. Ez tehát a két személy között egy 

újabb hasonlóság. LZ viszont ismét a fütyi szót használja üzenetében, amit M sose használt. 

LZ viszont sose használta a pöcs szót. A szal szó a szóval rövidítése, melyet a karakterszám-

csökkentés érdekében használt az üzenetküldő. A szolj ige a hosszú magánhangzót hibásan 

jelöli, egy vessző is hiányzik a mondatból, ahogy a mondatvégi felkiáltójel is. Megjelenik 

viszont a szokásos hangulatjel a mondat végén.  

A következő üzenet itt nem ismertethető, annyi elmondható, hogy nyelvi szempontból semmi 

újdonságot nem mutat. Elmarad a nagy kezdőbetű a mondat elején, az írásjel a mondat végén. 

A mondat elsősorban a feladó személyéről hordoz explicit információkat, amelyek hitelessége 

természetesen kétes. A következő üzenet egy sorból áll, de ez az egy sor öt mondatra 

tagolódik. Három mondat egyszavas, de a leghosszabb mondat is csak négy szóból áll. A 

tárgyi alárendelő összetett mondat főmondatából hiányzik az utalószó, a mondatok határáról a 

vessző. A mondatvégi írásjelet hangulatjel helyettesíti. Ezt a mondatot a szlenges „Mizujs?” 
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kérdés követi, majd a „régen nem irtál már.” mondat az idézett módon, nagybetű nélkül, 

rövid betűvel jelölve a hosszú magánhangzót. Ez az egyetlen mondat a ciklusban, amikor a 

fogalmazó ponttal zárja a mondatot. A „haragszol?” mondat is kisbetűvel kezdődik, 

kérdőjellel fejeződik be. Ezt az írásjelet a fogalmazó mindig használja, ha szükség van rá. 

Legkönnyebben a pontról mond le, mert ez nem okoz megértési nehézséget. A 

„megbántottalak???” mondat is kisbetűvel kezdődik, végén pedig halmozottan találhatók a 

kérdőjelek, mely a kérdés és érzelmek intenzitásának a kifejezőeszköze. Alighanem a feladó 

értetlenkedése és kétségbeesése fejeződik ki grafostilisztikai eszközök útján. Úgy tűnik, a 

feladó aggódik, amiért a címzett régen nem jelentkezett, a két fél közt akadozik a 

kommunikáció. Az üzenet tartalmaz egy alárendelő összetett mondatot, melyből hiányzik az 

utalószó és a vessző. A mondat hangulatjellel zárul. A feladó kifejezi még azon reményét, 

hogy a címzett jól van. Az üzenet tehát nyelvi jellegzetességeit illetően illeszkedik a korábbi 

üzenetek sorába.  

A következő üzenet így hangzik: „oksa, akkor már mi sem fogunk beszélgetni??” Az oksa 

kifejezés harmadszor bukkan fel LZ üzeneteiben, a kérdőjel halmozására ez a negyedik példa, 

és az elsőtől eltekintve valamennyi üzenet csak kisbetűket tartalmazott. Az üzenet tartalma 

kapcsolódik az előző üzenethez: a feladó érzékeli kommunikációs partnere eltávolodását, 

kérdése ezért már nem fénykép küldésére vagy személyes találkozóra vonatkozik, hanem a 

kommunikáció fenntartására.  

A 20. üzenet mindössze négy szóból áll: „én akarok, és te akarod?” Az üzenet tartalmából 

arra következtethetünk, hogy a feladó az üzenetváltások folytatására törekszik. Ez az üzenet 

csak egy jellegzetességet tartalmaz: a kisbetűs írásmódot. A következő üzenet így hangzik: 

„milyen levelet nem vettél észre??????” Az üzenet kisbetűvel kezdődik, halmozott kérdőjellel 

fejeződik be. Úgy tűnik, a címzett egy üzenetet nem vett észre, a feladó a kérdőjelek 

halmozásával értetlenkedésének ad hangot. Ezután még 1 – 2 mondatos, gúnyos hangú 

üzenetek érkeznek a feladótól. Frusztrációjának oka feltehetően az, hogy érzi, hogy céljai nem 

valósulnak meg, és a kommunikáció is akadozik, végéhez közeledik a kapcsolat. Csak 

részletet közlök az utolsó üzeneteiből: „am érdekes hogy a mult héten [...] :)))”, „most meg 

[...] :))”  Az üzenetben a már korábban is megfigyelt am rövidítés hatodik alkalommal fordul 

elő. Az utolsó üzenetek sem tartalmaznak nagybetűt, az alárendelő összetett mondatban nincs 

kitéve a vessző, az írásjelet hangulatjel helyettesíti.  Tehát a korábban megfigyelt 

jellegzetességeket mutatja a fogalmazó. 

A fogalmazó nyelvhasználatára mindvégig jellemző volt, hogy nem használ nagybetűket az 

üzeneteiben, a pontok helyett hangulatjelet használ, a kérdőjelet gyakran halmozza. 
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Rövidítéseket használ, a hosszú magánhangzót gyakran rövid betűvel jelöli, de helyesírása jó. 

A hibák valószínűleg a gépelés hatékonysága és gazdaságossága miatt keletkeztek. A 

szövegek hasonlóságokat és különbségeket is mutatnak a korábban M-mel jelölt fogalmazó 

szövegeivel.  

 

 

 hasonlóság/egyezés különbség 

téma egészségügyi tanácsok  

motiváció  M: levelezés, 1 – 1 esetben 

fénykép kérése 

LZ: fénykép kérése, 

találkozó 

szavak huzni, vizbe, segitett, 

emailcim, mig  

M: pöcs, Hány éves vagy? 

LZ: fütyi, kuki, Mennyi idös 

vagy? 

helyesírás jó helyesírás  

hangulatjel   M: XD 

LZ: :)  :)))) 

központozás  M: szó, szóköz, vessző, szó / 

szó, szóköz, pont/?, szó; nem 

halmoz írásjelet 

LZ: szó, vessző, szóköz, szó / 

szó, szóköz hangulatjel, 

kérdőjelhalmozás, pontot 

nem használ  

rövidítés, karakterszám-

csökkentés 

 M: karakterszám-csökkentés, 

rövidítés nem jellemző, 

használ nagybetűt 

LZ: jellemző a karakterszám-

csökkentés, rövidítés; nem 

használ nagybetűt 

üzenetek terjedelme  M: rövid mellett hosszú, 

féloldalnyi terjedelmű 
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szövegek is 

LZ: kizárólag rövid üzenetek, 

legfeljebb néhány sornyi, de 

jellemzően fél- egysornyi 

 

 

Ezek alapján megállapítható, hogy M és LZ szövegei között jelentős különbségek vannak, 

aminek alapján nagy valószínűséggel feltételezhető, hogy a két fogalmazó nem azonos.  

A korpuszban nagyobb számban találtam még olyan üzeneteket, melyek feladóját itt SF-fel 

fogom jelölni, és melyek egy adott címzettnek szóltak. Az üzenetek száma 99, terjedelmük 

általában néhány szónyi, de a leghosszabb is csak három sorból áll. Az üzenetváltásnak ez a 

formája leginkább csetelésnek tekinthető. A nicknév kéttagú, egy jelzős szerkezet, melyet a 

felhasználó egybeírt. A nicknév részleteiben sem utal tulajdonnévre, de egyfajta beszélő név, 

mely használója segítő szándékára utal egyrészt, másik tagja pedig nemére és fiatal korára.  

A címzettnek küldött első üzenet így hangzik: „szia mennyi idős vagy?” A kriminalisztikai 

szövegnyelvészet már többször említett kiindulópontja, hogy mindenkinek megvan a maga 

sajátos nyelv programja, és hasonló helyzetekben hasonló a nyelvi viselkedése. A helyzet, 

amiben egy felhasználó egy kérdezőnek választ ad, és az első neki írt üzenetben megszólítja 

az illetőt, azonos az előbb tárgyalt eset beszédhelyzetével, és amint látjuk, a nyelvi viselkedés 

is azonos. Különbség abban látható, hogy az LZ nicknévről küldött üzenet nem tartalmazott 

köszönést, nagy betűvel kezdődött és rövid ö-vel írta az idős szót. A hasonlóság azonban 

mindenképpen figyelemfelkeltő, az üzenetek alapos vizsgálatára késztető tény. A második 

üzenet a következő mondatokat tartalmazta: „oké, hogy álsz a kamaszodással? hol vagy már 

szörös? hogy nézel ki? haj szem suly magasság? meddig tudod lehuzni?” Az oké kifejezés 

helyett az oksa szót használta. A mássalhangzóhibák, amilyet az álsz szóban találunk, nem 

voltak jellemzők LZ-re, a néhány eset valószínűleg a gépelés gyorsaságából eredt. Ennek 

lehetőségét itt sem zárhatjuk ki, de a fogalmazó helyesírásával kapcsolatos kijelentést csak 

több üzenet megismerése után tehetünk. A kamaszodással szóban mindenesetre helyesen 

jelöli a mássalhangzó hosszúságát. A szörös szó magánhangzói rövidek, ez a hiba LZ-nél is 

gyakran megjelent. A „hogy nézel ki?” mondat megfeleltethető LZ mondatával, azzal a 

különbséggel, hogy ott a mondat elején az am rövidítés is szerepelt. A haj, szem, súly, 

magasság iránti érdeklődés LZ harmadik üzenetében is megjelent. A suly szót az ittenivel 

azonos formában írta le, a felsorolt szavak közé LZ sem tett vesszőt. A lehuzni ige rövid u 

betűje azokhoz a jellegzetességekhez tartozik, amelyek LZ szövegeit is jellemezték. A szöveg 
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tartalmát vizsgálva megállapítható, hogy a feladót a címzett testi fejlettsége és megjelenése 

érdekli.  

A harmadik üzenet a következő mondatot tartalmazta: „értem 

esetleg megtudnád mutatni?” Az értem szó után nincs se pont, se vessző. Az esetleg szó és a 

megtudnád feltételes módú ige, melyet hibásan egybe írt a mutatni ige igekötőjével a 

fogalmazó, az udvariasság érzetét keltik, a fogalmazó a címzett akaratától, beleegyezésétől 

teszi függővé kérése teljesülését. Nem erőszakos, nem használ felszólító módú igét, ahogy LZ 

sem tette. A fogalmazók stílusa tehát, ahogy kérésüket megfogalmazzák, hasonló. LZ-hez 

hasonló módon SF sem használ nagy kezdőbetűt.  

A következő két üzenetben a feladó aziránt érdeklődik, hogy a címzettnek vannak-e olyan 

programjai, melyek segítségével az adott weboldalt elhagyva, folytathatnák a kommunikációt. 

Ezt a kérdést LZ is feltette levelezőtársának üzenetváltási ciklusuk első harmada tájékán. 

A következő üzenetből arra is következtethetünk, miért más csatornán szeretné folytatni a 

beszélgetést: „na akkor ott megtudod mutatni ha akarod, hátha tudok segíteni :)” A feladó 

olyan kommunikációs csatornát keres, ahol a program lehetőséget biztosít a 

kamerahasználatra is, tehát a kommunikációs partnerek láthatják is egymást a beszélgetés 

vagy csetelés során. A feladó továbbra is udvariasan fogalmaz, a ha akarod kitétel 

megnyugtatólag hathat a címzettre, úgy érezheti, hogy döntés az ő kezében van. A megtudod 

mutatni szerkezet ugyanazt a helyesírási hibát tartalmazza, mint a korábbi üzenetben. Az 

üzenet végén hangulatjel található, mégpedig az a típus, amelyet LZ is gyakran használt. A 

következő üzenet mindössze két szóból áll: „camod van?” – teszi fel a kérdést a fogalmazó, 

ami ismét arra mutat rá, hogy látni akarja a címzettet. A következő üzenet majdnem két sor 

terjedelmű. Első felében a feladó azon sajnálkozik, hogy a címzettnek nincs számítógéphez 

csatlakoztatható kamerája, arról ír, hogy így nem láthatja őt, és nem tudja, hogy a címzett által 

feltett kérdés megválaszolásában hogyan tudna segíteni neki. Ez az üzenet is tartalmaz 

hangulatjelet, ahogy vesszőket is a tagmondatok határán, de nem minden esetben, amikor 

szükséges lett volna. Ezután egy szülőkre vonatkozó kérdés következik, a feladó aziránt 

érdeklődik, hogy a címzett szülei együtt élnek-e, egy családban él-e mindkét szülővel, és a 

szülők foglalkoznak-e vele, vagy sokat van egyedül, illetve vannak-e barátai. Az üzenet végén 

felteszi az LZ által küldött üzenethez formai tartalmi tekintetben is nagyon hasonlító kérdést: 

„egyébként hol lax?” LZ üzenete annyiban tért el ettől, hogy a mondat az am rövidítéssel 

kezdődött, a lax a két nicknévről küldött üzenetben azonos formában szerepel. Ez az írásmód 

nem egyedi, az x betű gyakran a karakterszám-csökkentés egyik eszköze, de mindenképp a 

fogalmazó digilektusának jellegzetessége. 
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A következő üzenet nyolc szóból áll. Nagybetűt és mondatot záró írásjelet nem tartalmaz, a 

tagmondatok határán a szabálynak megfelelően vesszőt használ a fogalmazó. Az üzenetben a 

fogalmazó lakhelyét mondja meg a címzettnek, és arról beszél, hogy hozzá hasonló volt, 

amikor annyi idős volt, mint a címzett, és hasonló problémákkal küzdött. Ezeknek az 

állításoknak az igazságtartalma nem ellenőrizhető, az azonban sejthető, hogy mindezt azért 

mondja el a címzettnek, hogy bizalmába férkőzzön. Ha a címzett úgy érzi, hogy a feladó érti a 

problémáit, tud vele azonosulni, tud tanácsot adni, nyitottabbá válhat a címzett, majd 

szorosabbá válhat a kapcsolat a  kommunikáló felek között.  

A tizedik üzenetben a feladó ismét önmagáról közöl információt. 26 évesnek mondja magát. 

LZ egy levelében azt írta, 30 éves. Az üzenet első fele négy vesszőt tartalmaz, noha indokolt 

lenne a pont alkalmazása is. Más nyelvhasználati jellegzetességet nem tartalmaz az üzenet. A 

fogalmazó arról ír, hogy ő maga képes volt problémája megoldására, így már minden 

„rendesen müködik”. Az ige rövid ü betűt tartalmaz, nagybetűt a fogalmazó nem használ. Az 

üzenet első mondata a már korábban is látott am rövidítéssel kezdődik, a kiszoktad szó azt az 

igekötő helyesírására vonatkozó hibát tartalmazza, amellyel szintén találkozhattunk már 

korábban, a mondatban ugyanis a fő ige a verni.  A következő üzenet egyetlen mondata a 

címzett nemi érettségére vonatkozott, és a fogalmazóra jellemző kisbetűs írásmódon kívül 

más jellegzetességet nem tartalmazott.  

A 13. üzenet első felében a fogalmazó higiéniai tanácsokat ad a címzettnek. A kisbetűvel 

kezdődő többszörösen összetett mondatban egy helyen használ vesszőt, a másik helyen nem. 

A mondatot semmi sem zárja le. Az új sorban kezdődő mondat az ebben az üzenetváltási 

ciklusban másodszor előforduló am rövidítéssel kezdődik, mintha csak úgy mellékesen tenné 

fel a kérdést, hogy „am mennyi idöalatt élvezel el?amikor áll mekkora neked?” Az idöalatt 

névutós szerkezet egybeírása és a rövid betű valószínűleg nem helyesírási hiba, hanem a 

gépelés gyorsasága okozta. A második kérdésben hibátlanul jelöli a mássalhangzó 

hosszúságát, mint korábbi üzeneteiben is, mint ahogy ez LZ-re is jellemző volt mindvégig.  

A következő üzenet nyelvi szempontból nem tartalmaz semmi említésre méltót, a fogalmazó 

ugyanezekre a kérdésekre adja meg a válaszait. Ezután egy olyan üzenet következik, melynek 

első mondatában megint egy nem megfelelő igével egybeírt igekötővel találkozunk a feltudom 

huzni szószerkezetben, ahogy a rövid betűvel jelölt hosszú magánhangzó is állandó 

jellegzetesség. Az üzenet folytatásában ismét az am rövidítéssel találkozunk: „am lenne 

kedved máskor is beszélgetni? mert sajna most nekem el kell mennem”. A második 

mondatban az igekötő írása megfelelő. Nem lehet eldönteni, hogy a fogalmazó a helyesírási 

szabály alkalmazásában bizonytalan-e, vagy a gépelés gyorsasága miatt fordul elő gyakran ez 
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a hiba. Utóbbi mellett szól, hogy kimondottan jó helyesíró, alig van hiba írásaiban. A 

fogalmazó kérdéséből arra következtethetünk, hogy szeretné levelezőpartnerével fenntartani a 

kapcsolatot. Következő üzenete a az alábbiakat tartalmazza: „holnap megprobálok 5 ora után 

már itt lenni :) am kell az email cimem ?” A megprobálok és ora szó rövid o betűje, a 

mondatok elején a kis kezdőbetű, a hangulatjel, majd a második mondat elején az am 

rövidítés állandó jellegzetességek. Az email cimem szó írásmódja sem újdonság. LZ email 

cim és emailcim formában is használta a kifejezést. A 18. üzenet így hangzik: „na, szia, 

mizujs?” Ez utóbbi kifejezés LZ egyik szövegében is felbukkant. A 20. üzenet ismét az am 

rövidítéssel kezdődik, majd a  „nagyon szivesen beszélgetnék veled” mondattal folytatódik. A 

rövid i betűn és a megszokott kisbetűs íráson kívül más visszatérő jellegzetességgel nem 

találkozunk. A mondat tartalma ismét arra utal, hogy SF szeretné fenntartani a kapcsolatot a 

címzettel. A 21 – 24. üzenetek nagyon rövidek. Az egyik üzenetben a fogalmazó elárulja 

utónevét, amelynek igazságtartalmáról nem áll módomban meggyőződni, de az LZ nicknév 

második tagjával egybeesik. Ezután négy, mind tartalmi, mind nyelvi ismertetőjegyek 

szempontjából jelentéktelen, rövid üzenet következik. Ezek leginkább a kapcsolat 

fenntartását, a weboldalon való jelenlét jelzését, a kommunikációs szándék kimutatását 

szolgálják. Két üzenet :) és :))) hangulatjelet tartalmaz. A 25. üzenet hosszabb, három sorból 

áll. A fogalmazó magáról közöl információt, foglalkozásáról mesél. Elmondása alapján 

informatikával foglalkozik, majd hosszú, fárasztó napjáról panaszkodik néhány szóban. 

Ezután kérdéseket tesz fel a címzettnek: ”neked mi a hobbyd? mit szeretsz csinálni? kedvenc 

kajád? kedvenc zenéd? mekkora cipöt hordasz? kedvenc szined?” Az üzenet azokat a 

jellegzetességeket mutatja, amelyeket a korábbi üzenetek is. Ezek a kisbetűs írásmód és a 

hosszú magánhangzók rövidbetűs jelölése. A kisbetűs mondatkezdést VESZELSZKI a 

gyorsaságra törekvés eredményének tekinti (VESZELSZKI 2017: 136), véleményem szerint a 

rövid betűk alkalmazásának hátterében is ez állhat.  A következő üzenet két szóból és egy 

hangulatjelből áll:  „az jóó :)”. A karakterhalmozásról mint az intenzitás jelöléséről volt már 

szó, a fogalmazóra elsősorban a hangulatjelek halmozása jellemző, LZ pedig a kérdőjeleket 

halmozta gyakran. A következő két üzenet négy mondatot tartalmaz. Ezekben a feladó két 

kérdést tesz fel. A kérdések hétköznapiak, arra vonatkoznak, hogy a címzett milyen pizzát 

szeret, milyen tanuló az iskolában, majd a következő üzenetben közli, hogy ő is utálja a 

gombát, és arra bátorítja a címzettet, hogy kérdezzen tőle bármilyen témában, ami érdekli. 

Következő üzenete három sorból áll. Három olyan igét tartalmaz, melyben hosszú 

magánhangzó van, de a fogalmazó ezeket rövid betűvel jelöli. Az összetett mondatokban 

mindvégig megfelelően használja a vesszőket, a mondatok végén két esetben kérdőjel van, két 
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esetben hiányzik az írásjel. Minden mondat kisbetűvel kezdődik. SF a levélben életmódjáról 

mesél, hogy reggelente nehezen kel fel, mert éjszakáit gyakran végigpókerezi, filmeket néz 

stb. Ezután a címzett szabadidős tevékenységeiről kérdez. 

A 30. üzenet a szal = szóval rövidítéssel kezdődik. Ebben az üzenetváltási ciklusban ez az 

ötödik ilyen típusú rövidítés. Az üzenet a következő: „szal nem szeretsz tanulni :) én is 

utáltam”. Az üzenet a megszokott jellegzetességeket tartalmazza. Üzenetével a célja 

valószínűleg pusztán a kommunikációs kapcsolat fenntartása, illetve valós vagy fiktív 

hasonlóságokra való rámutatás, mely a szimpátiát erősítheti a címzettben. Ezután egy 

kétszavas, szokásos jellegzetességeket mutató üzenetben SF a címzett testfelépítéséről 

érdeklődik, amihez az azt követő, egysoros üzenet tartalmilag úgy kapcsolódik, hogy abban 

arról érdeklődik, hogy a focin kívül sportol-e még valamit. A kivül szóban a fogalmazó rövid i 

betűt használt. A következő üzenetek tartalmukat tekintve ehhez hasonlók, a címzett 

testfelépítésére vonatkoznak, majd egy átlagos reggeléről érdeklődik. Ez az üzenet ismét az 

am rövidítést tartalmazza, a „tellik egy reggeled?” mondatban pedig súlyos 

mássalhangzóhibát találunk. Valószínűleg pusztán azért terelte a fogalmazó a reggelek 

irányába az üzenetváltást, hogy a következő üzenetben megjegyezhesse: „gondolom jó merev 

reggel :)))”, majd az ezt követő üzenetben feltegye  kérdést: „1x majd megmutatod titokban?” 

A titkoban szó LZ egyik üzenetében is szerepelt, hasonló tartalmú mondatban. SF motivációja 

azonos LZ vágyával, és ezt hasonló módon fogalmazzák is meg. Csak míg LZ elsősorban 

egészségügyi tanácsokat osztott, és kívánságát is úgy fogalmazta meg, hogy egy vizsgálatról 

van szó, addig SF hétköznapi dolgokról beszélgetett a címzettel, és ennek megfelelően is 

fogalmaz.  

Négy rövid üzenet következik, melyek a szokásos jellegzetességeket mutatják. Az üzenetek 

egy- és kétszavas kijelentések és kérdések. Majd egy olyan üzenet következik, melyben azt 

írja a fogalmazó, hogy az általam legutóbb idézett kérdése komoly volt, választ vár a 

címzettől. Ezután a következő kérdést teszi fel: „de ha haverok lennék és mondjunk tudnák 

találkozni akkor meg mutatnád?” A mondat tartalma nem szorul magyarázatra, megerősíti azt 

a korábbi állításomat, hogy SF motivációja azonos LZ motivációjával: találkozni szeretne a 

címzettel. Ezután több üzenet ezzel a témával foglalkozik. Rögtön a következő, három szóból 

álló üzenet azt tartalmazza, milyen állapotában szeretné a címzett péniszét látni, majd 

kérdéseket tesz fel arról, hogy látta-e már más nemi szervét, illetve a címzettét látta-e már 

valaki. Végül felteszi azt a kérdést, hogy „lehetek a haverod?? :))))” A feladó tehát szorosabb 

kapcsolat kialakítását tűzte ki célul. Az üzenetben halmozza a kérdőjelet, és LZ is gyakran élt 

ezzel a stíluseszközzel. Az 50. üzenetben SF a következőket fogalmazza meg: „kiváncsi 
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vagyok :D talán picit érdekelnek a fiuk,, de ez titok !!!” A tartalom egyértelmű. A címzett 

először beszél ilyen nyíltsággal magáról. A szavak közül a titok szerepelt már SF-nél, a 39. 

üzenetében, korábban pedig LZ-nél. A kiváncsi és fiuk szavak csak rövid betűket 

tartalmaznak. A fogalmazó halmozza a felkiáltójelet, hangulatjelet használ, pont nincs a 

mondatban, ahogy nagybetű sem. A következő három üzenet rövid, a címzett hogyléte felől 

érdeklődik a feladó. A „szia nem sok :) végre hétvége :) :) :) :)  

veled??” üzenetben a hangulatjelek és kérdőjelek halmozására találunk példát, a felkiáltójel 

vagy vessző hiányzik a köszönés után, a pontot hangulatjel helyettesíti. Következő üzenete 

valamivel hosszabb: „te szegény :( sajnos én nemsoká dolgozom egy kicsit de kb délután 16tól 

leszek fent :) ha van kedved dumálhatunk akkor :) :) :) am feltudnám dobni valamivel az 

unalmadat ????” A szöveg az állandó jellegzetességeket tartalmazza, a fogalmazó nem 

használ vesszőt a mellérendelő tagmondatok határán, sem pontot. Ezt most egy :( hangulatjel 

helyettesíti, melyet jóval ritkábban használ a :) hangulatjelnél. Ez a gyakorisági eloszlás 

jellemezte LZ fogalmazót is. Halmozza a kérdő- és hangulatjeleket, valamint ismét felbukkan 

az am rövidítés. A dolgozik igét igényesen, az ikes ragozásnak megfelelően ragozza, de a kb 

rövidítés után sem tesz pontot, a számnévhez kötőjel nélkül kapcsolja a toldalékot. Minél 

kevesebb leütéssel, karakterhasználattal akarja létrehozni a szöveget.  A dumálhatunk 

szlenges kifejezés, a fogalmazó fiatal életkorára utalhat, bár viszonylag kevés ilyen kifejezést 

használ a szövegeiben. A feltudnám dobni szerkezet ismét arra példa, hogy a fogalmazó nem 

három szóban írja le az igekötős igéket, ha az igekötő és az ige közé még egy szó beékelődik, 

hanem tévesen a nem megfelelő igéhez kapcsolja az igekötőt, és ezzel egybeírja, abból a 

szabályból kiindulva, hogy ha az igekötő megelőzi az igét, akkor egybe kell írni vele. A 

szöveg tartalma arra utal, hogy a fogalmazó továbbra is kommunikálni szeretne a címzettel, 

jobb kedvre akarja deríteni, közelebbi kapcsolatra törekszik vele.  

Az 55 – 59. üzenetek hétköznapi tartalmú, rövid, 4–16 szóból álló írások. Egy-egy 

alkalommal kérdő-, illetve hangulatjelet halmoz a fogalmazó. A fogalmazó a kommunikációt 

próbálja fenntartani, érdeklődik a címzett állapota felől, hogy hogyan töltötte a napját. Úgy 

tűnik, továbbra is baráti viszonyt próbál vele kialakítani. Kérdezősködik, hogy mikor lép be 

az adott weboldalra, jelzi, hogy várja őt, beszélgetni szeretne. A 61. üzenetben teszi fel a 

kérdést, amely valójában foglalkoztatja, amire már a 43. üzenetében is utalt, és amelyet LZ is 

feltett, nagyon hasonló formában: „neked lenne kedved 1x találkozni?” Az 1x 

karakterkombináció is előfordult már korábban, a 39. üzenetben. A fogalmazó nem akarja 

kiírni az egyszer számhatározót, helyette a két leütéssel létrehozható rövidítési formát 

használja. Továbbra is úgy fogalmaz, hogy a címzett érezze, hogy mindez az ő akaratán, 
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kedvén múlik, nem erőszakos, kérését kérdő mondatban fogalmazza meg, nem használ 

felszólító módot. A következő üzenetben azt a kérdést teszi fel, hogy „oksa, am ma miröl 

beszélgessünk?” Az oksa kifejezést LZ is használta, az am rövidítés hetedszer fordul elő 

ebben az üzenetváltási ciklusban, LZ hat alkalommal használta. Ismét megfigyelhető a hosszú 

magánhangzó rövid betűvel történő jelölése is. A következő üzenetben SF így fogalmaz: „te 

miről szeretnél? am hogy van a fütyid? javul?” A jellegzetességek közül itt az am rövidítés 

ismételt előfordulásával találkozunk. A fogalmazó fenntartja annak látszatát, hogy arról 

fognak beszélgetni, amiről a címzett akar, de befolyásolja beszélgetőpartnerét, olyan irányba 

tereli a beszélgetést, amiről valójában ő szeretne beszélgetni. A fütyi szó LZ szövegeiben 

fordult elő, ebben az üzenetváltási ciklusban itt olvasható először. A következő üzenetben a 

fogalmazó egyértelműen leírja, hogy valójában mit szeretne: „oksa, szivesen kezelésbe 

venném” – írja. Az oksa szó ismétlődő előfordulása LZ szóhasználati sajátosságához teszi SF-

ét hasonlóvá. Emellett a rövidbetűs írásmód is mindkét nicknévről küldött szöveg 

ismertetőjegye.  

SF üzenetei itt erősen szexuális tartalmúvá válnak. Következő üzenete az alábbi mondatból 

áll: „ki[...]ma már?” Majd egy üzenettel később arra vonatkozó kérést tesz fel, hogy egy 

esetleges találkozás alkalmával neki mit engedne meg: „az megengeded hogy majd én 

ki[...]neked?” A fogalmazó motivációja egyre inkább explicitté vált az üzenetváltások során. 

A következő üzenet pedig így szól: „titokban ki[...]  neked, te pedig nagyot élvezel :)” 

Nyelvhasználati szempontból az üzenet azokat a jellegzetességeket mutatja, melyeket a 

korábbiak is. Az üzenet tartalma pedig a korábbi elgondolásomat erősíti, a fogalmazó 

egyértelmű szándéka a címzettel való találkozás és szexuális kapcsolat kialakítása, amit most 

már teljesen nyíltan artikulál is.  

A következő három üzenet az alábbiakat tartalmazza: „igen :) :) sajnos sosem voltam 

normális, ez baj?”, „igen, normális vagyok, de szivesen kiprobálnám milyen lehet másnak 

csinálni”, „tuti jó lehet :)”. A hangulatjelek, a kisbetűs írásmód, a hosszú magánhangzó rövid 

betűvel történő jelölése a szivesen és kiprobálnám szavakban azok az ismertetőjegyek, melyek 

SF és LZ írásait is jellemezték. A sosem voltam normális és az igen, normális vagyok 

ellentmondásos üzenetek, értelmezésük problémás. A szexuális motivációt viszont 

alátámasztja az üzenet. Valószínűleg a 71. üzenet is a szexualitásra vonatkozik: „lehet :) de 

szerintem izgalmasabb lehet”. A következő üzenet ismét az oksa szót tartalmazza, amelyet LZ 

többször, SF ritkábban, de használt már üzenetei során. Ezután egy olyan üzenet következik, 

melyben a fogalmazó kifejezi aggodalmát, hogy a kapcsolat meg fog szakadni a felek között, 

mert úgy érzi, egyre ritkulnak az üzenetek, és a címzett érdektelennek tűnik. Következő 
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üzenete így hangzik: „valami téma csak akadna:) mond el mi érdekel téged :) igaz én rég 

keresek már egy jofej fiut havernak, akivel nem lennék hálátlan”. A jellegzetességek a 

megszokottak. Feltűnik egy súlyos mássalhangzóhiba, mely lehet gépelési hiba is. Emellett 

megjelennek a szokásos magánhangzó időtartamának jelölésével kapcsolatos hibák is. Az 

üzenet tartalma sokat elárul a fogalmazó motivációjáról. Az üzenet eleje arra utal, hogy 

szeretné a kommunikációt fenntartani, valami érdekes témáról beszélgetni, ezáltal 

kapcsolatban maradni a címzettel. Az üzenet második fele árulja el a feladó céljait. „Havert” 

keres, egy „jó fej” fiút, hogy „nem lenne hálátlan”, ami egyértelmű utalás arra, hogy szexuális 

együttlétért cserébe fizetne. Erre ez az első utalás a szövegben. 

A következő üzenetben a fogalmazó megint a címzett érdektelenségét említi, és azt, hogy 

„engem az érdekel amiről tegnap beszélgettünk, meg tegnap elött :)” A beszélgetést ezzel 

megpróbálja visszaterelni a szexualitás irányába, majd négy üzenettel később ennek a 

szándékának újabb egyértelmű jelét adja: „de megmondtam hogy a tököd érdekel :)”. 

Folytatódnak a szexuális tartalmú üzenetek, a fogalmazó korábbi élményeiről ír, majd ezt egy 

mondatban öszefoglalja: „mindent csináltam már, de kényeztetni szeretek :)”. Észrevehető, 

hogy az ellentétes mellérendelő összetett mondatban megfelelő helyen van a vessző, illetve 

helyesen írja le a kényeztetni szót, ami sok embernek nehézséget okoz. A fogalmazó tehát jó 

helyesíró, ennek folyamatosan jelét adta. A magánhangzók időtartamának érzékeltetése, 

illetve a vesszőhibák a gépelés gyorsaságából adódnak. Ez a fő szempont a fogalmazó 

számárra, a hosszú magánhangzók és a vessző billentyűinek leütése pedig kényelmetlen és 

lassú. Következő üzenetében első homoszexuális élményéről ír a címzettnek: „fiatalon lettem 

meleg, egyszer egyok haverral hokiztunk és tovább mentünk egy kicsit és megtetszet :)”. A 

mondatban két szlengkifejezés jelenik meg, melyet az üzenetváltási ciklusban is viszonylag 

alacsony előfordulás jellemez. Az ezt követő üzenetben a fogalmazó szexuális szokásait, 

preferenciáit taglalja. Nyelvi szempontból a szokásos jellegzetességek jelennek meg a másfél 

sornyi terjedelmű szövegben. A szexuális tartalmak kifejezésére a fogalmazó elsősorban 

szlengkifejezéseket használ, a közösülés különböző módjait így nevezi meg. Az üzenet utolsó 

tagmondatában arról panaszkodik, hogy ehhez nincs partnere: „sajnos már régóta nincs senki 

sem akivel csinálnám :( :( ”. Az üzenettel a fogalmazónak valószínűleg az a célja, hogy 

sajnálatot váltson ki a címzettben, aki ha másért nem, ezért hajlandó találkozni vele. 

Következő üzenetében is bátorítja a címzettet: „pedig nagyon jol csinálom :) :) és tudok titkot 

tartani senkisem tudná meg”. Egyrészt ajánlja magát, másrészt nyugtatja a címzettet abban a 

tekintetben, hogy nem fog kiderülni, hogy mi történik köztük egy találkozó alkalmával. Az 

üzenet tartalmi szempontból fontos, a fogalmazó motivációja és manipulatív szándéka 
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szempontjából. Látjuk, minden eszközzel megpróbálja rávenni a címzettet a találkozóra. 

Viszont túlzottan rámenősnek sem akar tűnni, nem akarja erőszakosságával megijeszteni a 

címzettet. A „húzd meg – ereszd meg” taktikát alkalmazza, ahogy ezt már az üzenetciklus 

korábbi periódusaiban is láthattuk. A 88. üzenetben már nem találkozóról, szexuális 

együttlétről ír a fogalmazó. Nem távolodik el azonban a szexualitás témájától, nyilván azért, 

hogy hamarosan újra visszakanyarodjék ehhez. A fogalmazó aziránt érdeklődik, hogy a 

címzett szokott-e pornófilmeket nézni, és hogy ez milyen hatással van rá. A következő 

üzenetben ismét a címzett testi fejlődésével és nemi érésével kapcsolatos kérdéseket tesz fel, 

szóba kerül a maszturbáció és az ejakuláció is, majd ezt írja: „szeretem látni mikor 

valaki[ejakuláció szlenges megnevezése]:) :) a tiéd is érdekelne”. A fogalmazó vissza is tért 

témájához, a címzettel való találkozáshoz és a szexuális cselekményhez. A témával 

kapcsolatban még három kérdést tesz fel a fogalmazó, majd általánosabb kérdések 

következnek arról pl., hogy éppen mit csinál a címzett. Majd utolsó üzenetében arról számol 

be a fogalmazó, hogy fagyizott és filmet nézett. Váratlanul, elvarratlanul fejeződik be az 

üzenetváltási ciklus, vagy csak hozzám nem jutott el a folytatása.  

Az üzenetekben bizonyos nyelvhasználati és szövegalkotási sajátosságok állandó jelleggel 

feltűntek.  A csaknem száz hosszabb – rövidebb üzenetben egyetlen nagybetűvel sem 

találkoztam. A fogalmazó elkerüli azt a fennakadást, ritmusvesztést, amit a shift billentyű 

leütése és lenyomva tartása okoz a gépelés során. A gépelés gyors tempójának rendeli alá a 

magánhangzók időtartamának érzékeltetését a mondataiban, és a következetlen 

vesszőhasználatot az összetett mondatok határán. A fogalmazó kevés helyesírási hibát vétett. 

Legtöbb hibája az igekötő kapcsolásából adódott. Amikor az ige és az igekötő közé egy másik 

ige is beékelődik, mely a szerkezetben segédigeként viselkedik, a fogalmazó gyakran 

egybeírja az igekötőt az azt követő segédigével. De nem minden esetben, többször előfordult, 

hogy helyesen írta le ezeket a szerkezeteket. A fogalmazó nem használ pontot, helyette 

gyakran hangulatjelekkel zárja le a mondatot. 

A ciklus tartalmi tendenciájáról az mondható el, hogy az üzenetváltások kezdetén a kérdések 

a címzett testi fejlettségére és a kamaszodásra vonatkoztak. Hamar kiderült azonban, 

fogalmazó szándéka a címzettel való találkozás volt, erre többször utalt, bár már az első 

üzenetek egyikében is egyértelműen leírta, hogy látni szeretné a címzett nemi szervét, noha 

ekkor még nem találkozásról volt szó, hanem olyan csatornán szerette volna folytatni a 

kommunikációt, ahol kamerahasználatra is lehetőség van.  Amikor a címzett üzenetei 

ritkultak, akkor a fogalmazó arra törekedett, hogy a kapcsolatot életben tartsa, és csak későbbi 

üzenetekben, amikor az üzenetváltások ismét élénkültek, vetette fel újra a találkozás 
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lehetőségét. A fogalmazó egyre szókimondóbbá vált, egyre kendőzetlenebbül beszélt 

vágyairól és saját szexualitásáról, és a címzettet afelől próbálja meggyőzni, hogy egy 

találkozó esetén kellemes élményben lenne része, és a találkozó titokban maradna. Amikor a 

címzett megtorpan, csökken az üzenetváltás intenzitása, nem erőlteti a találkozót, de továbbra 

is a szexualitásról próbál beszélgetni, érdeklődést ébreszteni a címzettben a téma iránt, hogy 

aztán újra a személyes találkozóra terelje a szót.  

SF és LZ nicknévről bejelentkező felhasználók nyelvhasználati és szövegezési sajátságai több 

ponton hasonlóságot vagy egyezést mutatnak.  

 

 

 SF LZ 

kérdések megfogalmazása mennyi idős vagy? hogy 

nézel ki? haj szem suly 

magasság 

mennyi idős vagy? hogy 

nézel ki? haj szem suly 

magasság 

nyelvi udvariasság: tud 

feltételes módú ige  

esetleg meg tudnád mutatni, 

tudnánk találkozni, fel 

tudnánk dobni 

tudnánk találkozni, tudnál 

küldeni 

hosszú magánhangzó jelölése 

rövid betűvel 

+ + 

írásjelhasználat nem alkalmaz nagybetűt, a 

vesszők használata 

következetlen, a vesszők, 

írásjelek tapadnak, pont 

helyett hangulatjel 

használata, hangulatjel, 

kérdőjel halmozása 

nem alkalmaz nagybetűt, a 

vesszők használata 

következetlen, a vesszők, 

írásjelek tapadnak, pont 

helyett hangulatjel 

használata; hangulatjel, 

kérdőjel halmozása 

motiváció 

 

 

 

példa a találkozás 

szándékának 

megfogalmazására 

nemi szervek megmutatása 

kamerában, találkozás, 

szexuális kapcsolat 

 

„neked lenne kedved 1x 

találkozni?” 

fénykép készítése a nemi 

szervekről, találkozás, nemi 

szervek „vizsgálata” 

 

„titokban akkor tudnánk 

találkozni” 

megpróbálja más csatornán + + 
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folytatni a kommunikációt 

rövidítések lax, szal (2), mizujs (2) am 

(8) 

lax (2),  szal (2) am (6) 

igekötőhasználat feltudnám dobni, megutdod 

mutatni stb. 

megtudjam vizsgálni 

beleegyezés, elfogadás, 

megértés kifejezése 

oksa, oksi, oké oksa, oké 

pénisz megnevezése fütyi  fütyi 

 

 

A felsorolt nyelvhasználati, szövegalkotási és tartalmi egyezések alapján nagyon 

valószínűnek tartom, hogy az LZ és SF nickneveket ugyanaz a személy használta 

üzenetváltásra. A két felhasználónévről küldött üzenetekben hasonló valóságelemek is 

tükröződtek, és a fogalmazók motivációja is azonos volt. Mindezt figyelembe vége úgy 

gondolom, hogy nem valószínű, hogy az adott weboldalt két, ennyi tekintetben, ilyen mértékű 

hasonlóságot mutató személy használta volna levelezésre.  

13.4 A nyelvhasználat szándékos torzítása 

 

A kriminalisztikai szövegnyelvészeti vizsgálatok során komoly nehézséget okoz, ha a szerző 

félrevezetés céljából szándékosan torzítja nyelvhasználatát, hogy ezzel álcázza magát. 

A szövegsajátosságok torzítását FARKAS JUDIT az alábbiak szerint határozta meg: 

„A szövegezési sajátosságok torzítása a fogalmazó személy olyan tudatos pszichikai 

tevékenysége, melynek során az adott egyén a saját, ténylegesen meglevő nyelvhasználatától 

eltérő szövegezési sajátosságokat produkál egy adott szövegben. E tevékenység 

eredményeként a keletkezett írásmű konkrét nyelvhasználati sajátosságai a fogalmazószerző 

nyelvhasználati sajátosságaihoz képest alacsonyabb színvonalúak, vagy legalábbis azonos 

értékszintűek, de más minőségűek, tehát torzítottak lesznek” (FARKAS 1979: 143). 

 A torzításnak különböző fajtái lehetségesek: a szerző célja lehet csak saját 

nyelvhasználatának leplezése, de lehet más személy nyelvhasználati szokásainak utánzása is. 

Az első esetben a keletkezett szöveg alacsonyabb színvonalú lesz, mint amilyet a szerző 

nyelvi műveltsége lehetővé tenne, ugyanis a szerző ilyenkor alacsonyabb társadalmi réteghez 

tartozónak próbálja kiadni magát, míg a második esetben a szöveg olyan színvonalú lesz, 

amilyenek a szerző egyéb írásai is. A torzítás különböző nyelvi szinteken jelenhet meg: a 

helyesírás, a grammatika, a lexika‒stilisztika szintjén, illetve beszélhetünk tartalmi torzításról 
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is. A szerző megpróbálhatja nemére, életkorára, iskolázottságára, műveltségére, 

foglalkozására utaló jegyeket torzítani. Kevesen vannak azonban, akik nyelvhasználatukat 

eredményesen meg tudják változtatni, a szerző ugyanis csak azt tudja torzítani, aminek 

tudatában van. Ez általában mindössze a helyesírás (FARKAS 1979: 142–145). Ahhoz, hogy a 

szerző torzítani tudja nyelvhasználatát, szüksége van bizonyos fokú nyelvi kompetenciára, a 

nyelv, a szabályok, nyelvtani funkciók, szociolingvisztikai változók, szinonimák és a 

stilisztika alapos ismeretére. Ezek hiányában a szövegben torzításra utaló jeleket fogunk 

találni (DROMMEL 2011: 36). Ilyen jel pl. a jól megszerkesztett szövegben a banális 

helyesírási hibák megléte, az egyes nyelvtani kategóriákon belüli nagy színvonalbeli 

különbségek, következetlenségek, vagy ha a hibák száma a szöveg vége felé haladva csökken 

(DERN 2009: 78–82). Nincs olyan nyelvhasználó, akiben minden tudatos lenne, bizonyos 

dolgok szokássá válnak a nyelvhasználat terén is. A kriminalisztikai szövegnyelvészet 

feladata ezek kimutatása. 

DERN 2008-ban a saarbrückeni és a mainzi egyetemen kísérletet végzett a nyelvhasználat 

torzításával kapcsolatban. A kísérletben összesen 52, német anyanyelvű hallgató vett részt. A 

hallgatókról feltételezhető, hogy gyakorlattal rendelkeznek írásbeli szövegek létrehozásában, 

az átlagosnál magasabb a nyelvi műveltségük, képesek nyelvi önreflexióra és tudatosabban 

használják a nyelvet az átlagosnál. Kriminalisztikai nyelvészeti ismeretekkel azonban nem 

rendelkeztek. Feladatuk zsarolólevél írása volt. DERN arra keresett választ, hogy van-e 

spontán torzítás a levelekben, és ha van, milyen mértékű, milyen nyelvi stratégiák, tendenciák 

jelennek meg az írásokban, és milyen nyelvi szinteken történik manipuláció. 

Az első feladatban zsarolólevelet kellett írni, melynek a kereteit a kísérletvezető megadta: 

1 500 000 € követelése a Deli élelmiszeripari konszerntől. A levelet úgy kellett 

megfogalmazni, hogy lehetőleg elérje a célt, ne viccnek vegye a címzett. A feladatra 

mindössze 20 perc állt rendelkezésre. Akik a kísérletet bírálják, azt hozzák fel legfőbb 

érvként, hogy aki ilyen bűncselekményre készül, bármennyi időt fordíthat a levél 

megfogalmazására, átgondolhatja, újra írhatja, ahányszor csak akarja. Ez nyilván így is van. 

Az időkorlát azonban egyfajta stresszhatásnak tette ki a kísérlet résztvevőit, mint ahogy a 

bűncselekmény elkövetője is stresszes — tehát valamelyest beszűkült ― tudatállapotban 

cselekszik. Másrészt a kísérleti körülmények kisebb-nagyobb mértékben mindig eltérnek a 

valóságtól, de az adatok megfelelő feldolgozásával ennek ellenére is értékes információkhoz 

juthatunk.  Egy ilyen nehezen hozzáférhető téma esetében pedig különösen meg kell becsülni 

minden adatot. 
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A zsarolólevél megírása után a kísérletvezető azt kérte, hogy a résztvevők fogalmazzák meg 

újra a levelet, most azonban úgy, hogy nyelvhasználatukat megváltoztatják annak érdekében, 

hogy ne jöjjenek rá, ki lehet a levél írója. A feladatra ismét 20 perc állt rendelkezésre. 

DERN azt írja, hogy a kísérlet résztvevői arról számoltak be, hogy a zsarolólevél megírása (az 

átlagosnál magasabb nyelvi kompetencia ellenére is) nehéz volt. A nyelvhasználat torzítása 

tovább nehezítette a feladatot. DERN ebben látja annak az okát, hogy a torzított zsarolólevelek 

több mint 20%-kal kevesebb szóból álltak. A résztvevők 13%-a nyilatkozott úgy, hogy már az 

első levél megírása során, önmaga álcázása céljából, spontán módon gondolt 

nyelvhasználatának megváltoztatására. 87% nem számolt azzal, hogy egy ilyen típusú 

bűncselekmény elkövetőjeként nyelvhasználata alapján azonosítható lenne. 

 2012 tavaszán magam is elvégeztem a kísérletet. A kísérletben néhány tanár kolléga mellett 

az ELTE Tanító- és Óvóképző Karának tanítóképzésben részt vevő hallgatói voltak 

segítségemre, összesen 55 személy. Célom egy DERNÉhez hasonló kísérleti csoport 

létrehozása volt, az átlagosnál magasabb nyelvi műveltséggel rendelkező, írásbeli szövegek 

létrehozásában gyakorlott, tudatos nyelvhasználók bevonásával. A feladat is hasonló volt: 

zsarolólevél írása, melynek keretében az élelmiszeripari és kereskedelmi tevékenységet 

folytató Sosemvolt Kft. vezetőjétől kellett 30 millió forintot követelni. A 20 perc elteltével azt 

kértem, hogy a nyelvhasználat tudatos megváltoztatásával egy újabb zsarolólevelet írjanak 

egy másik papírra. Az első feladatban 77% nem változtatta meg nyelvhasználatát. Mindkét 

kísérlet azt mutatja, hogy jóval többen vannak azok, akik spontán módon nem változtatnak 

nyelvhasználati szokásaikon. DERN ezt úgy értékeli, hogy míg az köztudott, hogy a hangja 

vagy ujjlenyomata alapján bárki azonosítható, a zsarolólevelek írói annak nagyrészt nincsenek 

tudatában, hogy nyelvi produktumukban vizsgálható, értékelhető jeleket, nyomokat hagynak 

hátra, amelyek elvezethetnek a szöveg szerzőjéhez, ezért általában nem is torzítják 

nyelvhasználatukat. Itt azonban valóban figyelembe kell vennünk a kísérleti helyzetet, a 

feladat váratlanságát. Nem tudjuk, hogy azok között, akik hosszú időn keresztül, komolyan 

készülnek egy ilyen bűncselekményre, mekkora arányban vannak azok az anonim levélírók, 

akiknek megfordul a fejében önmaguk nyelvi álcázásának gondolata.  Egy bűncselekmény 

megtervezése és végrehajtásának módja nagyban függ az elkövető személyiségétől, 

intelligenciájától is.  

DERN arról számol be, hogy az első levél megírását követően öt olyan személy, aki úgy 

értékelte saját szövegét, hogy abban torzította a nyelvhasználatát, valójában nem hajtott végre 

érdemi torzítást, mindössze tárgyilagos, formális, vagy kissé emelkedett stílusban írta meg 

levelét. A megismételt kísérletben is találkoztam hasonló levelekkel, mint ahogy problémát 
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okozott a nyelvhasználat torzításának megértése és a tartalmi torzítástól való 

megkülönböztetése is, akárcsak a németországi kísérletben. A második feladatban a 

kísérletben részt vevők 55%-a volt képes nyelvhasználatának valamilyen mértékű 

megváltoztatására. Ez leginkább a stílusszint csökkentésével, durva, trágár szavak 

használatával, fenyegetések közbeiktatásával valósult meg.  Az alábbi táblázat a 

zsarolólevelek írásakor felhasznált szavak számát tartalmazza. Összehasonlításként 

ismertetem DERN adatait is. 

 

A szavak átlagos száma egy-egy levélben 

 

 Dern kísérlete saját kísérlet 

1. levél (spontán) 105 72 

2. levél (torzított) 80 44 

 

 

Azt láthatjuk tehát, hogy a tendencia azonos: a torzítás során a felhasznált szavak száma 

csökken.  A mondatok rövidebbé, tömörebbé válnak. Kevesebb határozót és jelzőt használtak 

a levélírók. DERNnel ellentétben külön vizsgáltam a férfiak és nők által írt leveleket. Az első 

feladatban felhasznált szavak számának összegvetése nem mond ellent a DROMMEL és 

FARKAS által is hangoztatott állításnak, hogy a nők bőbeszédűbbek, hosszabban fogalmaznak, 

bár az átlagosan felhasznált szavak száma csak kevéssel volt több a férfiak által felhasznált 

szavak számánál, a négyszónyi különbség a bőbeszédűséget jelen kísérletben nem igazolta.  A 

torzítás során viszont a nők írásai nagyobb mértékben rövidültek, mint a férfiaké. A második 

feladatban a nők által írt levelek már átlagosan tíz szóval rövidebbek voltak, mint a férfiak 

által írt levelek. Mindez azonban nem jelenti az eddigi vizsgálatok és megfigyelések 

eredményének érvénytelenségét. Hogy a bőbeszédű, irreleváns dolgokat fecsegő nőről 

alkotott kép pusztán sztereotípia-e, illetve hogy korunkban van-e még alapja, vagy a 

társadalmi, kulturális változások a nyelvi viselkedés megváltozásához vezettek-e, a már 

hivatkozott szerzők mellett későbbi vizsgálatok és megfigyelések válaszolhatják meg. 
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A nők és a férfiak által felhasznált szavak átlagos száma egy-egy levelekben 

 

 nők férfiak 

1. feladat (spontán) 74 70 

2. feladat (torzított) 39 49 

 

 

A zsarolólevelekben a torzítás leggyakrabban a helyesírás szintjén valósult meg. A kísérletben 

részt vevők több mit 60%-a ezzel próbálkozott. Súlyos és durva helyesírási hibákkal írták meg 

a szöveget. A hibák általában a szóelemzés elvének figyelmen kívül hagyásából eredtek, vagy 

a mássalhangzó vagy magánhangzó időtartamának jelölése volt helytelen. Olyan szóalakokkal 

találkoztam, mint a csajja, irok, keveseb, szojjon, szeggyen, tugyuk csalágyát. A fogalmazók 

gyakran a kiejtés elvét alkalmazták a szóelemzés elve helyett. 36% írásjelhasználati hibákat 

vétett.  30% a stílusszint csökkentésével próbálta álcázni magát. 27% szlenget használt a 

torzított nyelvhasználattal írt levélben, míg a spontán fogalmazás során nem. Olyan szavak 

fordultak elő, mint a zsernyák, zsaru, perkálsz, milla, stex, misi, zsé, lóvé, pórul jársz, egy szót 

se, ne dalolj, befuccsol, elkapom, kapj össze, kinyúvasztalak, haver stb. 15% durva 

fenyegetőzéseket, trágár szavakat használt a második levél megírása során. A fenyegetőzés 

olykor szlenges alakok használatával történt: a családodnak lőttek, kicsináljuk, kinyírom, nem 

úszod meg, meg fogod szívni, tönkreteszlek, illetve súlyos fizikai bántalmazást, 

megsemmisítést helyezett kilátásba. 8% nyelvjárási, archaikus vagy beszélt nyelvi alak 

leírásával próbálta leplezni magát. Olyan kifejezések és alakok szerepeltek az írásokban, mint 

pandúr, otthol, mer (mert helyett), játszasz, gyűjjön (játszol, jöjjön helyett) stb. 

Az alábbiakban bemutatom két, a kísérlet során keletkezett levélben, melyek azok a jelek, 

amelyek arra utalnak, hogy a szövegben torzítás történt. 

Az alábbi zsarolólevelet egy 35 éves felsőfokú végzettségű férfi írta.  A levélírás során, ahogy 

többen is a kísérletben részt vevő személyek közül, végig nyomtatott betűket használt, noha 

nem kaptak semmilyen a szöveg fenotípusára, optikai megjelenítésére, elrendezésére 

vonatkozó utasítást. Ezek a levelek azt az érzést keltették, mintha fogalmazójuk rejtőzködni 

próbálna a nyomtatott betűk használatával. Ez a jelenség a valódi névtelen levelek esetében is 

megfigyelhető. Így írta levelét többek között a bemutatott, támadással kapcsolatos fiktív vagy 

valós információkat tartalmazó szöveg fogalmazója is.  Talán a köztudatban a nyelvészeti 

vizsgálatnál sokkal jobban jelen lévő grafológiai vizsgálat alól próbálták ezáltal kivonni 
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magukat a fogalmazók. A nyelvhasználat torzítását a következők szerint hajtotta végre a 

művelt, felsőfokú végzettésgű, több nyelven beszélő, harmincas éveiben járó férfi: 

 

 

ADJ 30MILIO FORINT MERT ÉN MEGÖLNI EGÉSZ CSALÁDOD. EZ AZ ÉN VÁROSOM B... 

C... JÖN A JARD ÉS LEÜLTET TÉGED HA NEM FIZETSZ. NE SZÓJJÁ SENKINEK MER MEG 

HALSZ. LEBUKTÁL KIS G... FIZESS VAGY MEGDÖGLESZ. 

HOLNAPRA KELL A LÓVÉ MEG FOGLAK KERESNI 

 

 

Feltűnő sajátsága a levélnek (sok más levélhez hasonlóan), hogy az elején nincs semmiféle 

megszólítás. Ennek oka lehet – ahogy erről már írtam – a nem szokványos beszédhelyzet, 

amelyben nem kell magát a konvenciókhoz tartani, vagy rövidségre törekszik, hogy lehetőleg 

minél kevesebbet áruljon el magáról. Az is lehetséges, hogy a szöveg alkotója a követelést 

hangsúlyos helyre állítva, sokkolni akarja a címzettet (vö. DERN 2009: 99). 

A szöveg szerzője kizárólag pontokat használ, noha indokolt lenne más írásjelek, vessző, 

felkiáltójel használata is. Durva helyesírási hibákkal írja le a milió, szójjá szavakat. Ezeket 

úgy írja le, ahogy kiejtés során hallhatók. A fogalmazó következetlenül, hol kiejtés szerint 

mer alakban, hol szabályos mert formában használja a kötőszót. Hasonló, az igekötő írásával 

kapcsolatos következetlenséggel is találkozhatunk a szövegben: a meg halsz alakot 

helytelenül, míg a helyesírási szempontból teljesen megegyező megdöglesz, lebuktál alakokat 

helyesen írja le, sőt  a bonyolultabb meg foglak keresni alak is helyes. Az ilyen ingadozás 

mindenképp gyanússá teszi az írást torzítás szempontjából, és további figyelmeztető jelek 

keresését indokolja. Feltűnő még a mondatban a tárgy szerepét betöltő  forint szó kötőhang és 

tárgyrag nélkül. Ezzel és a ragozott, első szám első személyű igealak helyett használt megölni 

főnévi igenévvel a szerző alighanem azt a látszatot akarta kelteni, hogy a magyar nyelvet nem 

ismeri kellő alapossággal, hogy külföldi. Szerepét azonban nem tudja következetesen 

végigjátszani, az összes többi igealak és névszói toldalék helyes. Helyesen ragozza és 

helyesen írja le a  fizess, adj felszólító módú igéket. Nem valószínű, hogy valaki ezeket az 

alakokat ismerje, helyesen alkalmazza, de a kijelentő módú igealakokat ne. Mindez azt 

mutatja, hogy a szöveg fogalmazója szerepet játszik, álcázni próbálja magát, ezért a szöveg 

különböző szintjeit manipulálja. 

A következő levél egy 24 éves felsőfokú végzettségű nőtől származik: 
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30 MILLIÓ FORINT OT KÖVETELEK TE MOCSOK. AJÁLLOM VED KOMOLYAN MER MEG 

DŐGLESSZ.  

AZ EGÉSZ ROHAT MILIOMMOS CSALÁDAL EGGYŰT. NE RIJÁ NEKEM, TE MILLIÓMOS 

SZ.., OTT A SOK SZ.. BOLTÓD AZÓKAT FOSZTOD KI TE K... SZ.... 

30-KÁN AZ ESZTERGÓMI VONATON LEGYÉ! AJÁLLOM EGYEDÜL. 2.35 KÓR.  

FIGYELEK TE SZ.. 

 

 

Láthatjuk, hogy megszólítást ebben az esetben sem írt a levél fogalmazója, valamint ő is csak 

nyomtatott betűket és pontokat használ. Egy alkalommal a szótövet és a toldalékot egymástól 

külön írja le. Néhány szó kiejtés szerinti leírásával a nyelvi műveletlenség benyomását 

próbálja kelteni. Ilyen formában írja le a köznyelvi sírjál szó helyett használt nyelvjárási ríjá 

alakot is. A szóismétléssel a szűk szókincs, ezáltal pedig a műveletlenség látszatát kelti. Sok, 

a magánhangzó időtartamának jelölését érintő hibát tesz a szövegbe. A millió és milliomos 

szavakat következetlenül írja le. Következetlenül kapcsolja a számjegyekhez a toldalékot: egy 

esetben használ, egy esetben pedig nem használ kötőjelet. A gyenge helyesírású emberek 

gyakran bizonytalanok a helyesírás szabályainak alkalmazásában, ezért azonos nehézségű 

szavak, vagy akár ugyanaz a szó is előfordulhat jól és rosszul leírva egy szövegen belül. A 

következetlenségek és ingadozások természetesen nem jelentik minden esetben a torzítás 

megtörténtét, de figyelmeztető jelek, akárcsak a nyelvi szintek közötti nagy színvonalbeli 

különbség (FARKAS 1979: 145). Ebben az esetben az utóbbit nem tapasztalhatjuk, a 

fogalmazónak sikerült egy minden szempontból alacsony színvonalú szöveget alkotnia. Ami 

viszont nem illik a szöveg színvonalához, az a közbevetés vesszővel történő jelölése. A 

fogalmazó az összetett mondatok határán nem használ írásjelet, ezzel is egy műveletlen, 

alacsony társadalmi réteghez tartozó személy benyomását akarja kelteni. Figyelme azonban 

lankadt, a közbevetés jelölésével elárulta magáról, hogy írásbeli szövegek alkotásában 

nagyobb gyakorlata van, mint azt első olvasásra gondolnánk. 

DERN kísérletében a résztvevők 31%-a a torzítás során olyan szöveget alkotott, amelyben 

külföldinek (jellemzően töröknek) adta ki magát (DERN 2009: 85). A magyarországi 

kísérletben a szövegek 4%-áról lehetett feltételezni, hogy az író szándéka a hiányos nyelvi 

ismeretek imitálása és ezáltal a nem anyanyelvi beszélő gyanújának keltése volt. Egyik 

levélíró sem egy konkrét idegen nyelv beszélőjének adta ki magát, és próbálkozásaik gyengék 

voltak, akárcsak a fenti példában, az igeragozásra korlátozódtak. A szöveg érthető maradt, és 

minden szót megfelelő jelentésben használtak a levélírók. Az érthetőség megmaradására a 
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szavak és a szöveg szintjén, mint torzításra utaló jelre, DERN is felhívja a figyelmet. A 

torzításra utaló jelként tartja számon a túlnyomórészt helyesírás és ragozás szintjén megjelenő 

hibákat, a helyes és helytelen alakok előfordulását, a szöveg vége felé haladva a hibák 

gyakoriságának csökkenését, ha szóhasználati hibák nem jelennek meg, miközben az illető 

idegen anyanyelvűnek adja ki magát (DERN 2009: 81 – 82). NAGY a torzító szándék jelének 

tekinti az egy nyelvi szinten belül mutatkozó éles kontrasztot, és a különböző nyelvi szintek 

közötti jelentős színvonalbeli eltérést (NAGY 1980: 79 – 80). A torzítás mértékét úgy határozza 

meg, hogy a tényleges, és a torzítással készült szövegezés közötti különbséget képletbe 

foglalja. Ez a képlet monográfiája 82 –  83. oldalán található.  

FARKAS folytatja NAGY gondolatát a nyelvi szintek közötti színvonalbeli eltérésről. Azt írja, 

hogy a „nyelvi műveltség egyes összetevői, nyelvhasználati szokásainak különböző 

elsajátításai és használati értékű szinteji nagyon szoros kapcsolatban vannak egymással, egy 

nagyjából homogén nyelvi rendszert, struktúrát alkotnak,” és „mindig a legmagasabb értékű 

nyelvi szint színvonalához közelít a többi is.” Nem valószínű tehát az, hogy „valaki változatos 

mondatfajtákat alkalmazzon, nagy aktív szókincse legyen, éljen a szóhangulat adta 

lehetőségekkel, és ugyanakkor hibázzon  legegyszerűbb helyesírási kérdésekben. Sőt, éppen 

fordított a helyzet. Akinek rossz a helyesírása, annak a foglmazási, stilisztikai készsége is 

ugyanolyan gyenge vagy még gyengébb lesz” (FARKAS 1979: 143). A torzítás mértékét egy 

értékkülönbséggel fejezi ki, mely a fogalmazó tényleges nyelvi készségének értéke, és a 

konkrét (inkriminált szöveg) esetben produkált nyelvi készség értéke közötti különbség. 

Ennek képletét tanulmánya 143. oldalán ismerteti. 

A nyelvhasználat szándékos torzításának kutatásának nehézségét az adja, hogy a 

rendelkezésre álló névtelen és álnéven írt levelek fogalmazójáról nagyon sokszor nincs 

semmilyen információja a hatóságoknak sem. Az esetek egy részében a hatóságok sosem 

akadnak a fogalmazó nyomára, a személyére vonatkozó információk feldolgozása nélkül 

pedig nincs lehetőség a kutatásra sem (SEIFERT  2010: 6).  SEIFERT tanulmányában azt írja, 

amit DERN és a többi szakértő is: a torzítás elsősorban a helyesírás és a morfémák szintjén 

valósul meg, ugyanis a fogalmazó ezeken a szinteken tud a legkönnyebben manipulálni. A 

fogalmazók megpróbálják olykor a csekély nyelvi kompetencia látszatát kelteni egy 

egyszerűsített nyelvi regiszter alkalmazásával (foreigner talk), ez a külföldiek nyelvhasználati 

módjának klisészerű imitálásában ki is szokott merülni (SEIFERT 2010: 6–7). Empirikus 

kísérlete arra is rámutat, hogy az életkor torzítását a résztvevők úgy próbálták megvalósítani, 

hogy amikor idősebbnek próbálták kiadni magukat, udvariasabban fogalmaztak, ügyeltek a 
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korrektségre és a részletességre. Amikor fiatalabbnak próbálták kiadni magukat, 

udvariatlanabb stílusban fogalmaztak és több szakszót használtak (SEIFERT 2010: 8).  

A nyelvhasználat torzítása még az átlagosnál magasabb nyelvi műveltséggel rendelkező, 

szövegalkotásban járatos személyek számára is oly nehéz feladat, hogy a kísérletben részt 

vevők fele csak jelentéktelen mértékben volt rá képes. A tökéletes torzítás pedig, mint a 

kiragadott példák is mutatják, a gyakorlatban csaknem lehetetlen. Túl sok minden 

automatizálódott nyelvhasználatunkkal kapcsolatban, aminek nem vagyunk tudatában. A 

szövegben óhatatlanul elő fognak fordulni olyan jegyek, amelyek ténylegesen a szerző 

személyéről árulkodnak.  

A nyelvhasználat torzítását leleplezve, a pszichológia segítségével a korábban felsoroltakon 

kívül a névtelen levélíró tulajdonságaira, jellemvonásaira is következtethetünk.  Ilyen lehet a 

szerző alapvető motivációja, érzelmi állapota, veszélyessége, ahogy erről már korábban írtam 

(vö. DROMMEL 2011: 126–134). Ezek a jelek tehát nem vesznek el feltétlenül a 

nyelvhasználat torzítása következtében.  

 

14. Kitekintés 

 

A bűnözők és a bűnügyi tudományok versenyt futnak egymással. A bűnözést, jellegéből 

adódóan nem lehet sem felszámolni, sem megelőzni. A bűnügyi technika időben lemarad a 

bűncselekmények mögött, mindig újabb és újabb kihívásokkal kell szembenéznie. A technikai 

fejlődés kedvezett bizonyos típusú bűncselekmények terjedésének, illetve a bűnelkövetőknek 

olyan szempontból, hogy könnyebben képesek a bűncselekményt előkészíteni, végrehajtani. 

Erre példát találtunk e dolgozatban is. Az internet homályos, arctalan oldalát kihasználva 

könnyebbé vált a gyermekkorúak megkörnyékezése, de az internetes kommunikáció adta 

lehetőségeket a terrorszervezetek is kihasználják. A kormányok számolnak a veszéllyel, nagy 

összegekkel támogatják az olyan rendszerek fejlesztését, melyek pl. a blogok, e-mailek 

szerzőjének többé – kevésbé automatikus azonosítását lehetővé teszik, adatbázisokat építenek 

fel, elemzik a terroristák kommunikációját, üldözik a gyermekpornográfiát terjesztő oldalakat 

és ezek látogatóit, a biztonságpolitikai szempontból kritikus információkat szivárogtató 

„whistleblower”-eket. Harc folyik a Dark Web ellen. 

Mindeközben a bűnözők sem tétlenkednek. Figyelik azokat a tudomány fejlődése nyújtotta 

lehetőségeket, melyek céljaik elérésében segítségükre lehetnek, és amelyek alkalmasak arra, 

hogy anonimitásukat megőrizzék. Ilyen pl. Michael Brennan, philadelphiai informatikus 

„Anonymouth” nevű programja, melyet felfoghatunk egy „ellenfejlesztésnek” is. A program 
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stilometriai és számítógépes-nyelvészeti tapasztalatokat kihasználva számtalan javaslatot tesz 

a felhasználónak arra, hogy milyen változtatásokat végezzen el a szövegén, hogy azokat az 

egyéni nyelvhasználati jellegzetességeket, melyekről e dolgozatban is szó volt, melyek a 

fogalmazó azonosítását vagy nyelvi profiljának megalkotását lehetővé tennék, eltűntesse. A 

program a nyelvhasználati rejtőzködést szolgálja. A bűnözés elleni küzdelem örökös 

versenyfutás, kitartást, lankadatlan figyelmet, állhatatosságot kíván.  

Ezen a helyen szeretnék visszatérni egy olyan tudományhoz is, melyet már dolgozatom 

elején, a szociolingvisztikával kapcsolatban említettem. Ez az új tudomány és módszer a 

hálózatkutatás. „A természetes és mesterséges környezet, a körülöttünk és bennünk lévő világ 

hálózatosan (kapcsolatokon keresztül) szerveződik. […] ezeknek a hálózatoknak vannak közös 

tulajdonságai” (BALÁZS 2017: 20). Világunk része a bűnözés is, ahogy a szervezett bűnözés 

és sajnálatos módon a terrorizmus is, egyre növekvő mértékben. Tudjuk, hogy ezek a 

szervezetek is hálózatszerűek. A hálózaton belül pedig nemcsak egyének, hanem különböző 

csoportok és sejtek is működnek. A hálózatkutatás tehát sokat segíthet ezek működésének 

megértésében, a megelőzésben és a felszámolásuk területén is. „Az informatikai 

(technokulturális, digitális stb.) forradalom lehetővé teszi a tudományos módszerek 

kiterjesztését. A mobiltelefon, a GPS-szolgáltatások, az internet, a közösségi hálózatok (pl. 

Facebook) stb. segítségével (az adatkezelési törvényeket betartva) nagyszámú pontos 

információ gyűjthető az emberek, közösségek szokásairól, viselkedéséről. […] A nagyszámú 

adat birtokában az események megjósolhatósága is szóba kerül, »A jövő kiszámítható«”— 

írja BALÁZS BARABÁSI egyik munkájának alcímére utalva (BALÁZS 2017: 20).  Ezeket a 

lehetőségeket mindenképpen ki kell használnunk. A távlati cél éppen társadalomra veszélyes 

személyek és csoportok kiszűrése és ártalmatlanítása lenne.  

Világunkban a földrajzi távolságok megszűntek. Ez azt jelenti, hogy rövid idő alatt 

eljuthatunk bárhová, illetve a technikai feltételek teljesülése esetén bármikor, bárkivel valós 

idejű kommunikációba léphetünk. BALÁZS ehhez még hozzáteszi, hogy ”»kis világban élünk«, 

amely azért olyan kicsi, mert a társadalmi kapcsolatok sűrű hálót szőnek” (BALÁZS 2017: 21). 

Különbséget tehetünk az elsődleges, informális, valóságos kapcsolatokból, és a másodlagos, 

formális, hivatalos kapcsolatokból létrejövő hálózatok között. Mérei szerint az előbbiek az 

integritás megvédésének és a túlélésnek a biztosítékai (BALÁZS 2017: 22). A beszélőknek 

tehát többféle hálózata van, melyeket a szociolingvisztika, a pragmatika és az antropológiai 

nyelvészet kutat. A pragmatika pedig felveti a hálózatkutatás igazságügyi nyelvészeti 

alkalmazhatóságának kérdését (BALÁZS 2017: 28). A tömegjelenségek közül több adjekciós 

(ismétléses, csoportosulásos, szinkronizációs) jelenségekkel mutat hasonlóságot. Ilyen a 
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társadalmi – gazdasági konfliktusok kiterjesztése, de ismétlődéses jellege van a szóbeli és 

fizikai agresszió terjedésének is. Hasonló ez ahhoz, mint amikor alakzatjelenségek terjednek a 

társadalomban: pl. egy előadóterem egyik pontjáról kiindulva erősödik a zaj, vagy éppen 

elhalkul az előadó érkeztével (BALÁZS 2017: 29). 

Erdősi Sándor dolgozatomhoz fűzött megjegyzéseiben rámutat a számítástechnika nyújtotta 

lehetőségekre. Kiemeli az adatbányászat, neurális hálózatok és a hálózatelemzés területét. 

Arról is ír, hogy az igazságügynek, illetve a rendőrségnek elég forrása is lenne ahhoz, hogy 

támogasson egy computer aided forensic linguistics területéhez tartozó kutatást. 

Mindazonáltal a számítógép még hosszú ideig nem fogja feleslegessé tenni a szakértőket. A  

számítógép használata nem jelenti minden probléma azonnali számítógépes megoldásának a 

lehetőségét. Részekre kell bontani a problémát, ezek fokozatos megoldása a komputáció 

lényege, amely elvezet oda, hogy idővel egyre több feladatot tud a számítógép elvégezni. 

Ezeknek a részfeladatoknak a megoldása nem feltétlen jobb, mint ha szakértő végzi a 

vizsgálatot, de mindenképp gyorsabb és sosem személyfüggő. A számítógép garantáltan nem 

tud semmit az ügyről, ami befolyásolhatná. A több szerző által használt mesterséges 

naivitásra, melyre egyik szerző sem mint „vívmányra”, hanem mint módszerre tekintett, tehát 

ez lenne a kézenfekvő megoldás.  

Erdősi azt is írja, hogy a kriminalisztikai szövegnyelvészetnek a jövőben el kell szakadnia a 

szövegelemzés hagyományosabb módszereitől. „Ehhez látszólag át kellene hágni a »korpusz« 

tabuját” — írja. Azt érti ezen, hogy szövegelemzést nemcsak eredeti, natív korpuszokon, 

hanem mesterséges, „csinált” korpuszokon is lehet végezni. Felhívja a figyelmet arra, hogy a 

mesterséges szövegek „funkciójukban nem helyettesítik, nem váltják ki az eredeti szövegeket, 

hanem olyan új és ellenőrzött ismeretek megszerzéséhez járulhatnak hozzá, amelyek 

jól/rosszul (ennek eldöntése a cél) alkalmazhatók az eredeti szövegek tanulmányozásában is. 

Előállításuk és elemzésük módszereiben pedig a feltett kérdésektől függően tervezhetők és 

variálhatók: variálható a helyzet, a cél, a fogalmazó, a szöveg, az értelmező/befogadó, az 

eredmény, és ezek különböző, előre definiált elemei”.48  

Nagy szükség lenne mind kutatási célból, mind a nyomozás megkönnyítése, a folyamat 

felgyorsítása céljából a dolgozatban már említett, Németországban létrehozott KISTE nevű 

kriminalisztikai szövegnyelvészeti korpuszhoz hasonló gyűjtemény létrehozására 

Magyarországon is. Ehhez a bűnjelszövegek összegyűjtése, digitalizálása és csoportosítása 

mellett szükség lenne a fogalmazószerzők fontos demográfiai, iskolázottságra, foglalkozásra 

vonatkozó adataira, és ezek mellett hasznos lenne még egyéb információk rögzítése életének 

                                                 
48 Erdősi Sándor írásbeli engedélye alapján közlöm gondolatait. 
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azon területeiről, melyek a nyelvhasználati szokásokat befolyásolták, valamint amelyek a 

LAB-kategóriák szempontjából relevánsak. Ez azonban csaknem lehetetlennek tűnik. Azok a 

szervek, melyek ilyen szövegekkel kapcsolatba kerülnek, nem látják be annak fontosságát, 

hogy a fogalmazószerzőről olyan információkat is gyűjtsenek és rendszerezzenek, megfelelő 

módon, jól használhatóan tároljanak, és indokolt esetben hozzéférhetővé tegyenek, melyek a 

fogalmazó nyelvi, nyelvhasználati előéletére, a nyelvhasználatot befolyásoló társadalmi 

tényezőkre vonatkoznak. Ennek beláttatása fontos feladat. A többletteher, mely ezzel jár, az 

emberi erőforrás, kapacitás hiánya természetesen érthető magyarázat, de a befektetett idő és 

energia a későbbiekben megtérülne. Egy ilyen adatbázis létrehozása rendkívül sok időt 

igényel, a feladathoz a megfelelő szakemberek bevonásával, a KISTE-vel kapcsolatos 

tapasztalatok figyelembe vételével ezért mielőbb hozzá kellene látni.  

 

15. Összegzés 

 

Dolgozatom igazolta hipotéziseimet. Legfőképpen azt, hogy az egyéni nyelvhasználati 

sajátosságok alapján a nyelvhasználó felismerhető, vagy legalábbis olyan kijelentések tehetők 

róla, melyek alapján a gyanúsítottak köre szűkíthető. A szöveg alapján kimutatható a 

fogalmazó TUHN-féle kommunikációs stílusa, a fókusz megfigyelésével pedig a CORRELL-féle 

alapvető motivációja is. A szöveg mennyisége és minősége mindezeket természetesen 

befolyásolja. Az inkriminált szövegekkel kapcsolatban láthattuk, hogy funkciójukból adódóan 

szókészletük és felépítésük nagyon hasonló, de a sok hasonlóság ellenére is felismerhetők 

bennük egyedi vonások, elemek, részletek, és a szöveg optikai megjelenésének is vannak 

egyedi jellegzetességei. A szövegekben tehát találunk olyan jegyeket, melyek alapján a 

különböző személyektől származó szövegek elkülöníthetők, illetve olyanokat, melyek alapján 

az ugyanattól a szerzőtől származó szövegek egymással kapcsolatba hozhatók. A több 

levélben ismétlődő nyelvhasználati sajátságok, beleértve a hibákat is, ugyanazon fogalmazót 

sejtetik, ezen sajátosságok, jellegzetességek és hibák módszeres számba vétele adja a 

szerzőségvizsgálat eredményét, mint ezt láthattuk is a bemutatott példákban.  Amennyiben a 

gyanúsított személytől minta is rendelkezésre áll, a szerző akár azonosítható is lehet.  

A 40 darab névtelen és álnéven írt levél vizsgálata során megállapítottam, hogy nyelvjárási 

kifejezések alig fordulnak elő a szövegekben, ezért a fogalmazó földrajzi helyének 

meghatározásában ez nem használható. Az életkor indikátorai nagyobb számban jelennek meg 

a szövegekben. A társadalmi változások következtében, a hagyományos nemi szerepek 

megváltoztával a nemek közötti nyelvhasználati különbségek is csökkentek, de a levelek nagy 
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részében volt valamilyen jel, mely a fogalmazó neméről árulkodott. Ezek a jelek nem feltétlen 

a lexémák szintjén találhatók. Mivel a szókészlet a legérzékenyebb a társadalmi változásra, a 

társadalmi szerepek határának elhomályosulása a szóhasználatra jelentős hatással van, 

biztosabb fogodzót a cél- illetve problémaorientáció ad. A műveltség, iskolázottság jelei nagy 

bizonyossággal felismerhetők a szövegekben, ahogy a TUHN-féle kommunikációs stílus és a 

CORRELL-féle motiváció is. A fogalmazók érzelmi állapotára az esetek felében lehet 

következtetni, akkor is, ha explicit módon ezt kevesen fogalmazzák meg.  

Az első bemutatott szerzőségvizsgálat során nyolc, különböző személlyel folytatott csetelés 

tartalmi azonossága mellett olyan visszatérő helyesírási hibákat, olyan ismétlődő kifejezéseket 

és a mondatok fenotípusába tartozó jellegzetességeket találtam, melyek alapján egyértelműen 

megállapítható volt, hogy a fogalmazó minden esetben ugyanaz a személy. A tartalmi 

azonosság jelen esetben azt jelentette, hogy a különböző résztvevőkkel folytatott 

beszélgetésekben a fogalmazó ugyanazokat a ruhadarabokat nevezte meg, és az adott 

ruhadarabhokban készült fotókhoz mindig ugyanazokat az összegeket rendelte. Néhány 

hibásan írt szó több címzettnek küldött üzenetben következetesen ismétlődött, ahogy több 

példa volt a ragok utolsó betűjének elhagyására is.  

Egy másik esetben először azt állapítottam meg, hogy a levelek ugyanattól a fogalmazótól 

származnak, majd tematikus, nyelvhasználati és a szöveg optikai megjelenését érintő 

egyezések alapján egy másik felhasználót az előbbi levelek küldőjével tudtam azonosítani. 

Később ez még három esetben újra megismétlődött, tehát egy személy öt nicknevet használt. 

A tematikus egyezés mellett a különböző címzetteknek küldött üzenetek hasonló és azonos 

mondatokat, szerkezeteket és szavakat tartalmaztak. Gyakori helyesírási hiba volt a hosszú 

magánhangzó rövid betűvel történő jelölése, mely nem feltétlen helyesírási kérdés, de 

mindenképp a fogalmazó digilektusának jellegzetessége, ahogy bizonyos hangulatjelek 

használata is. A fogalmazó egy levélciklusban megpróbálta magát fiatal fiúnak kiadni, de 

szerepét nem tudta következetesen végigjátszani. Bizonyos kifejezései nem feleltek meg a 

szerepnek, más nyelvhasználati sajátosságai pedig elárulták, hogy ugyanaz a fogalmazó áll a 

levelek mögött, mint a már bemutatott levélciklusok esetében. Ez is azt mutatja, hogy azonos 

nyelvhasználati helyzetekben azonos a nyelvi viselkedésünk, és ezt nem is feltétlen 

érzékeljük, sőt, szándékosan megváltoztatni sem mindig tudjuk.  

 Két másik nicknév mögött is egy személy húzódott meg, aki viszont nem volt azonos az 

előbb említett levelek fogalmazójával. Más volt a fogalmazó motivációja, mások a 

nyelvhasználati jellegzetességei, hibái. A motiváció is alkalmas arra, hogy bizonyos 
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személyeket egymástól megkülönböztessünk vagy azonosítsunk. A motiváció ugyanis a 

szövegben is nyomot hagy, olykor explicit módon, másszor a fókuszból következtethetünk rá.  

A nyelvi profilalkotást az elméleti háttér ismertetése után két példán mutattam be. Az egyik 

szöveg fogalmazója közveszéllyel fenyegetett. Levelének stílusa hivatalos volt, 

kommunikációs stílusa alapján irányító típusú embernek tűnt. A szövegben nem volt a 

nyelvhasználat torzítására utaló jel, az indikátorok alapján a fogalmazó középkorú vagy 

idősebb férfinak tűnt. A szókincs, a helyesírás, a szöveg színvonala alapján a fogalmazó 

valószínűleg középfokú végzettségű, a politika és a közélet iránt érdeklődő, talán a 

közszférában vagy a rendvédelemben dolgozó személy lehetett, aki szokott írásbeli 

szövegeket alkotni. A CORRELL-féle motiváció alapján függetlenségre törekvő, 

felelősségvállaló típus, TUHN-féle kommunikációs stílusa meghatározó-kontrolláló. A 

fogalmazó dühös volt, egyfajta „igazságszolgáltatás” hajtotta, fogalmazásmódja azonban azt 

sejtette, hogy konformista személy, aki mérsékelt veszélyt jelent.  

A másik levél egy tanúvallomás volt, melynek fogalmazója egy bűncselekménnyel 

kapcsolatos információkat közölt. A levél jól tagolt, logikus felépítésű, koherens. A 

fogalmazó szlenget alig használt. Bizonyos tartalmakat nagy részletgazdagság jellemzett, míg 

más, fontos dolgokra nem emlékezett a fogalmazó. A levél stílusa nehézkes, a felhasznált 

kifejezések nem illeszkednek abba a nyelvhasználati szituációba, amelyet a fogalmazó 

ismertet. Az egységes, törésektől mentes szövegben a nyelvhasználat torzítására semmi sem 

utal, a tartalmi torzításra az ad gyanút, hogy túlzott részletességgel számol be jelentéktelen 

dolgokról, mert tudja, hogy az olvasóban ez a szavahihető fogalmazó érzetét kelti. Más fontos 

információk azonban hiányoznak, így az eseményre vonatkozó ismeretek nem egyenletes 

eloszlásúak, ami a beszámoló hitelességét megkérdőjelezi. A szövegben előforduló 

moralizálás, az áldozat magánéletével, kapcsolataival való foglalkozás általában női 

sajátosság, ebben az esetben viszont a fogalmazónak az a célja vele, hogy a támadás okát 

megmagyarázza, és ezáltal a vádlottat kedvezőbb helyzetbe hozza, mivel nem ő volt érdekelt 

a támadásban. A szabatos fogalmazás, gazdag szókincs, változatos mondatszerkesztés és jó 

helyesírás középkorú, felsőfokú végzettségű férfira utal, aki gyakorlott szövegíró. A 

CORRELL-féle motivációra és a TUHN-féle kommunikációs stílusra azért nem 

következtethetünk, mert a fogalmazónak a szöveggel az a célja, hogy magáról az ügy 

érdekében egy előre megtervezett képet fessen, és a közölt információkkal a nyomozást 

befolyásolja. A fogalmazó tehát egy olyan fiktív szerzői karaktert teremt, amelynek stílusa és 

motivációja eltérhet a valódi fogalmazóétól.  
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A nyelvhasználat szándékos torzításának vizsgálatára irányuló kísérletben ugyanazokat a 

tendenciákat figyeltem meg, mint DERN a maga kísérletében. A nők valamivel több szót 

használnak fel a férfiaknál, illetve a nyelvhasználat torzítása során a felhasznált szavak száma 

mindkét nem esetében jelentősen csökken. Megfigyelhető volt továbbá, hogy a kísérletben 

részt vevők jellemzően nem gondoltak arra, hogy nyelvhasználatukat megváltoztassák. 

Amikor erre utasítást kaptak, a torzítás csekély mértékben, gyengén valósult meg. A 

manipuláció leginkább a helyesírást és a szókészletet érintette, csökkentették a stílusszintet, 

több szlenget használtak, de az álcázás következetlenül valósult meg.  

Olyan szöveget alkotni tehát, amely nem tartalmaz a fogalmazójáról információkat, lehetetlen. 

A szöveg mennyisége és minősége állít korlátokat a kriminalisztikai szövegnyelvészet 

számára. 
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