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Autóvezető-oktatót és pszichológust 
kérdeztünk a közlekedési kultúráról. 

Szilágyi Ferenc székelyudvarhe-
lyi autóvezető-oktató, közlekedési 
szakember szerint a legfőbb gond a 
közlekedési kultúra hiánya. 

– Ez oda vezethető vissza, hogy 
a 90-es évek elején robbanásszerű-
en kezdett nőni az autók és vezetői 
jogosítvánnyal rendelkezők száma, 
viszont nagyon sok vezetőnek a 
szülei még nem autóztak, illetve, ha 
igen is, alacsony számban. Alig volt 
akkor olyan vizsgázó, akinek már a 
nagyszülője is autózott volna. Innen 
ered a kultúra hiánya: nem volt aki-
től látni, hallani, hogy miként kelle-
ne viselkedni az utakon.

– Mi az, ami a leginkább szem-
betűnik a székelyföldi autóveze-
tők „stílusában”? 

– Sajnos nemcsak a székelyföldi 
vezetők stílusában tapasztalható, 
hanem más népeknél is az „énköz-
pontúság”, tehát az enyém az út, 
enyém a parkoló, én legyek legelöl, 
álljon félre mindenki. Nálunk a régi 
rendszerben tapasztalt sorbanál-
lás kenyérért, tejért, benzinért, az 
autóbuszra való felférésért, ahol 
gyúródni, simlizni kellett az elsőbb-
ségért, beivódott a lelkekbe és ez 
tapasztalható a közutakon is a mai 
napig. Ugyanez észrevehető a bank-
automatánál, az üzleti pénztárnál 
való sorban állásnál is, ahol egymás 
nyakába lihegve nincs türelmünk 
várakozni.

– Mit jelent az agresszív veze-
tői stílus? Mi lehet ennek az oka? 

– Az agresszivitást a közutakon 
sok szakember tanulmányozza, és 
ez a jelenség nem idegen az áhí-
tott, példaként emlegetett nyugati 
társadalmakban sem: németor-
szági és hollandiai kutatások is 
igazolják, hogy náluk is negatív 
előjelet kap a jelenség, és érdekes, 
hogy amíg egyesek a mindennapi 
életben aránylag csendes visel-
kedésűek, a zárt dobozban hajla-
mosak lesznek az agresszióra. Ér-
dekes módon majdnem mindenki 
saját magát feleannyira tartja ag-
resszívnek, mint a többi közleke-
dési résztvevőt. Az agresszivitást 
előidézheti a magamutogatás bel-
ső kényszere, az énközpontúság, a 
lelkiállapot, de a családi-, munka-
helyi viszonyok is. 

– Meg lehet különböztetni a 
vidéki vezetői stílust a várositól?

– Ahogy telnek az évek – 1990 
után már eltelt harminc év – egyre 
észrevehetetlenebb a különbség az 
aktív vidéki és városi vezetők kö-
zött. A ritkábban autózóknál ész-
revehető, hogy kicsit akadoznak, 
téblábolnak az úton, de talán ezért, 
mert tudják ezt magukról, óvatosab-
bak is – ezzel meg irritálják a „városi 
menőt”.

– Mi lenne a megfelelő megol-
dásszabályozás bevezetése akár 
annak érdekében, hogy kultu-

ráltabb legyen a székely vezetői 
stílus?

– Gyereknevelés a családban: 
gyalog, biciklin, rollerrel, utasként 
pedig az autóban (gyerekülés, öv, 
ajtónyitás, stb.). A napközikben, 
iskolákban időközönként a közle-
kedési ismereteket kellene bővíteni 
az osztályfőnök és a szakember be-
vonásával. A sofőriskolákban na-
gyobb hangsúlyt kell fektetni erre a 
témára, ugyanakkor a közúti szabá-
lyokat szigorúan kellene betartatni 
a résztvevőkkel. Ilyenek a sebesség, 
a sávok használata, a folytonos vo-
nal, az útszéli megállások, valamint 
az előzések. 

Kalóz János György  kolozsvári 
pszichológus szerint egyszerű a 
képlet: minél nagyobb a város, an-
nál agresszívebb a vezetési stílus. 

– Nem nagy titok, hogy a nagy-
városok nagyon gyorsan fejlődtek 
a forradalom óta, az infrastruktú-
ra pedig nem. Rengeteg autó jelent 
meg, ami ma már nem fér. Az em-
berek nyilvánvalóan szeretnének 
minél hamarabb eljutni A pont-
ból, B-be és megjelenik az elvárás: 
„Hogyha én sietek, akkor te is si-
ess!”. Nem egyszer tapasztaltam, 
hogy annak ellenére, hogy én sem 
szoktam boldogtalankodni a kor-
mány mögött, ahogy zöldre váltott 
a lámpa, máris ledudáltak. „Neki” 
mennie kell és ő megy is: egyszerű-
en annyira róla szól, hogy neki oda 
kell jutnia és minél hamarabb, hogy 
teljesen megfeledkezik arról, hogy 
nem egyedül van a forgalomban. 

A másik tényező az emberben 
levő frusztráció, különböző helyze-
tek miatt, a sok lerétegelt, elnyelt és 
nem feldolgozott konfl iktus. Azokat 
cipeli magával és a gépjárműfor-
galomban ezek nagyon ki tudnak 
bukni és rá tudja nyomni a másikra: 

„Ő miért nem siet?”. Megfeledkezik 
arról, hogy nem egy versenypályán 
vagyunk és nem kerékpörgetve kell 
indulni, hanem nyugodtan, betesz-
szük egyesbe és elindulunk, mert ez 
a normális. Tapasztalhattuk, hogy 
lehúzzák az ablakot, ordítanak, 
elküldik egymást mindenhová, és 
lehet látni, hogy nem erről az inci-
densről szól a történet, hanem van 
ott sok minden más. Csakhogy ép-
pen nagyon jól rá lehet vetíteni és 
jól ki lehet engedni a gőzt, az összes 
haragot, frusztrációt, fájdalmat, 
mérget a másikra. 

– Hogyan lehet ezen túllépni?  
– El kell fogadni, hogy egy nagy-

városban akár napi két órát eltölt-
hetek a forgalomban addig, amíg 
otthonról a munkahelyemig érek. 
Hol lehet ezzel kezdeni valamit? A 
hozzáállásomon. Lehet egy jó ze-
neválogatást tenni, beszélgetek az 
utastársammal, felhívok valakit 
(handsfreevel). Valójában én dön-
töm el ebben a helyzetben, hogy 
fejelem-e a kormányt idegességem-
ben, vagy pedig elfogadom, hogy ez 

van és megpróbálom a lehető legjob-
bat kihozni belőle. Nagyjából ezek a 
legjellemzőbbek a nagyvárosi forga-
lomra. A kisvárosra vagy falura in-
kább a kisvárosi vezetői attitűd jel-
lemző. Más, mert nincs annyi autó, 
nem olyan a forgalom, nem ugyan-
olyan ritmusban fejlődik és viszony-
lag egyszerűbb eljutni A-ból B-be. 
Nincs az a sietés, rohanás, futás. 
Lassúbb az élet és rengeteg stressz-
helyzet csökkentett minőségben 
jelenik meg, a stressznek az inten-
zitása is más. Ismerem mindkettőt, 
mert csíki vagyok és Kolozsváron 
élek, de számomra például otthon 
élvezet vezetni. Otthon azt érzem, 
hogy amikor a városban vezetek, én 
vagyok a király. 

– Lehet ezt tanulni?
– Lehet. Kondícionálásal. Tanul-

ható és nem egy egyszerű folyamat. 
Kedvesen és mosolyogva, akár pu-
szikat küldve leállíthatjuk a másik 
ideges sofőrt – egyszerűen azért, 
mert ezzel nem tud mit kezdeni. 
Totál lefagy, mivel ahhoz vagyunk 
hozzászokva, hogy agresszív viselke-

désmódra agresszíven válaszolunk. 
Nyilván ebben is van egy kis irónia, 
de ettől függetlenül az ideges fél nem 
tud mit kezdeni ezzel, nem tud erre 
reagálni, és innen leáll az egész ag-
resszív történet. Nem könnyű dolog 
nem belemenni a játékba, főként az 
első próbálkozásoknál akár kemény 
helyzetek is kialakulhatnak. Nagyon 
tudatosan, elköteleződve lehet las-
san elérni, hogy tudatosan beépít-
hessük a refl exeinkbe. 

– A székelyekre a „feszedezős” 
vezetői stílus inkább jellemző? 

– Lehet, de ez nem feltétlenül 
csak a székelyre jellemző… Maga a 
vérmérséklet nagyon számít a veze-
tésben is. De lehet korrigálni min-
dent: akarattal és jószándékkal.

– Hogyan vezessünk, hogy jó 
legyen?

– Tudatosan és felelősen. Első-
sorban magammal, a családom-
mal szemben, a forgalomban levő 
sofőrtásaimmal szemben. Mert 
mindannyian szeretnénk eljutni 
valahová.
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