
 

A közlésfolyamat tényezői 

Bevezető gondolatok 
 
A társas viselkedés egyik alapvető velejárója, hogy kommunikálunk egymással. Magát a nyelvet 
tekinthetjük a közlésfolyamat (vagyis kommunikáció) eszközének; sőt azt mondhatjuk, hogy a nyelv 
jellegzetességeit legkézenfekvőbb módon használatában, vagyis információcsere, kommunikáció során 
figyelhetjük meg. Ne gondoljuk azonban, hogy a kommunikáció kizárólag valamiféle nyelv által történhet, 
sőt azt sem, hogy csak az emberre jellemző. Amikor a következőkben felvázoljuk a kommunikáció 
tényezőit, modellünket alkalmazhatjuk például az állatvilág képviselőire is. 

A tétel kifejtése 
 
A kommunikáció általános modelljében szerepel (1) egy feladó (vagy adó), (2) egy címzett (vagy vevő, 
befogadó), kettőjük között (3) csatorna, amelyben valamilyen módon (4) kódolt (5) üzenet halad, és 
ennek az egész folyamatnak van egy (6) szituációja (beszédhelyzete, kontextusa). Vegyük szemügyre 
egyenként a tényezőket! 

A feladó és a címzett 
 
A feladó (1) az, aki elindítja a közlésfolyamatot. Persze lehet, hogy ezzel egyszersmind folytat egy 
korábban elkezdett folyamatot, például egy beszélgetést. Ha valakit vagy valamit feladónak tekintünk, 
azzal tulajdonképpen az információáramlás irányáról nyilatkozunk: a feladó a címzettnek eljuttatandó 
információ forrása, amely az adott információért cserébe újabb információt vár a címzettől. 
A címzettet (2) nevezhetnénk akár megszólítottnak is, ha ez nem szűkítené le túlságosan az 
értelmezési kereteket; tudjuk ugyanis, hogy a közlésfolyamat nem csak nyelv és főképp nem csupán 
beszéd útján történhet. Mindenesetre a címzett az, akihez (vagy amihez) beérkezik az üzenet, és ő azt 
valahogy értelmezi, majd az értelmezést követően reagál rá: válaszol. Ekkor azonban felcserélődnek a 
szerepek: a feladóból címzett, a címzettből pedig befogadó válik. A közlésfolyamatban tehát állandóan 
változnak a kommunikációban betöltött szerepek. 

Csatorna, csatornák 
 
Ha a feladót és a címzettet nem kötné össze valamilyen csatorna, nem tudnának információt cserélni. 
Csatorna (3) lehet a levegő, a fény, egy optikai kábel vagy akár a víz is. Ha házőrző kutyánk 
hazaérkezésünkre kajla ugrándozásba kezd, azt szemünkkel észleljük, vagyis hű ebünk (mint feladó) 
felénk (mint címzetthez) áramló információja (hogy borzasztóan örül nekünk) számára a csatorna a fény. 
Amikor pedig felfokozott hangulatában üdvcsaholásba kezd, egy újabb csatorna is belép a 
kommunikációba, a levegő; ez a közeg továbbítja ugyanis a hangot számunkra. 

Kódolt üzenet 
 
A csatornában halad tehát az üzenet (4), az az egyszerű vagy összetett információ, amelyet a feladó a 
címzettnek szándékozik eljuttatni. (Szándékozik – itt is érdemes egy kicsit megállni, hiszen a 
kommunikáció nem mindig szándékos, nem mindig áll a feladó vagy a címzett kontrollja alatt. Ha 
zavarunkban elpirulunk, ezt legszívesebben titkolnánk, ehelyett azonban – zavarunkat még inkább 
fokozandó – tudtunkon kívül jeleket küldünk a külvilágba, kiszolgáltattatván az esetleges válaszoktól…) 
Az üzenettel szemben alapvető követelmény, hogy a kommunikáló felek megértsék. Ezért az üzenetet 
megfelelően kell kódolni. A kód (5) rendkívül fontos szerepet játszik a közlésfolyamatban. Annyiban 
hasonlít a csatornára, hogy összeköti a feladót és a címzettet, ám nem fizikailag, hanem az üzenet 
értelmezése szempontjából. Ha a feladó által használt kód például a magyar nyelv, a címzett azonban 
nem tud magyarul, a csatornában utazó üzenet minden bizonnyal nem ér célba. Egyébként ilyen 
esetekben gyakran hirtelen kódváltás történik, és így megmenekül az üzenet. Ha a piacon a húspultnál a 



 

hentes egyre hangosabban magyarázza a magyarul egyébként nem tudó szegény külföldi vásárlónak, 
hogy elfogyott a karaj, abból a vásárló legfeljebb annyit fog megérteni, hogy van valami probléma a 
levegőben; ha azonban hentesünk el is mutogatja a sajnálatos húshiányt, akkor már a vásárló is 
könnyebben boldogul, hiszen az univerzális gesztusok számára is hozzáférhetőek, érthetőek. 

Mi a szitu? 
 
Végül fontos megemlítenünk a szituációt (6), amely keretbe foglalja az egész közlésfolyamatot, 
kiegészítve egy rendkívül fontos körülménnyel; tudniillik: a körülménnyel, pontosabban a körülmények 
aktuális helyzetével, a konstellációval, amely megváltozásával az üzenet értelmezése is teljesen 
átalakulhat. Ha a szituáció, azaz a beszédhelyzet, amelyben ez a kijelentés: „Szép időnk van!” elhangzik, 
például szomszédok találkozása a piacon, egészen máshogy (például csevegésként) értékeljük az 
időjárásra tett megjegyzést, mint amikor a szituáció egy hatalmas indulatokat kavaró vita, amelyből az 
egyik fél az idézett felkiáltással próbál kilépni. Mást közöl az ásítás egy átdolgozott nap után otthon a 
kanapén, és mást egy háromórás megbeszélés felénél. A beszédhelyzet tehát összeköt, ám 
egyszersmind értelmezési támpontot is ad. 

A tétel összegző leírása 
 
A közlésfolyamatban hat tényezőt különíthetünk el: a feladót, a címzettet, a csatornát, az üzenetet, a 
kódot és a szituációt. A kommunikáció iránya változhat, sőt jellemzően változik: a feladó és a címzett 
folyton szerepet cserél. A csatornában haladó üzenet értelmezhetősége nagyban függ a kódtól és a 
kontextustól. Kód pedig bármilyen jelrendszer lehet, nemcsak a nyelv. A lényeg, hogy ismert legyen a 
közlésfolyamatban résztvevők számára. 
  



 

 

A közlésfolyamat funkciói 

Bevezető gondolatok 
 
Amikor a kommunikáció során a nyelvet használjuk, nagy általánosságban azt mondhatjuk, hogy 
információt cserélünk; a közlésfolyamat funkciója tehát az információcsere. Az adat, az információ 
azonban rendkívül elvont, általános fogalom, és egy-egy adott beszédhelyzetben más és más alakban 
ölthet testet (vagyis nyelvi formát). Lássunk egy valamivel ugyan árnyaltabb, de azért még mindig 
meglehetősen általános csoportosítást a kommunikatív funkciókat illetően! 

A tétel kifejtése 
 
Miért, mi célból kommunikálunk? Hogy tájékoztassunk valakit valamiről, amivel kapcsolatban mi többet 
tudunk. Vagy hogy ilyen módon adjuk tudtára a világra, hogy érezzük magunkat, hogyan viszonyulunk 
a világ bizonyos dolgaihoz. Vagy hogy valakit cselekvésre késztessünk. Ez a kommunikáció három 
alapvető funkciója: a tájékoztató, a kifejező, és a felhívó. 
Ezeket kiegészíthetjük három másik funkcióval, amelyek szintén nagyban befolyásolják üzenetközlési 
szándékunkat. Van, hogy közléseink célja a kapcsolat megteremtése vagy fenntartása, van, hogy 
értelmezünk egy korábbi nyelvi megnyilatkozást, és van, amikor a kommunikáció nem másért, mint a 
szórakozásért, a szépérzékre gyakorolt hatásért jön létre. A kiegészítő funkciók tehát a kapcsolatépítő 
és -tartó, az értelmező és az esztétikai. 

Az alapfunkciók 
 
Vegyük szemügyre az alapvető funkciókat! Nap mint nap állítjuk kommunikációnkat egyikük vagy másikuk 
szolgálatába. Az iskolából hazatérvén elmondjuk szüleinknek, mi történt aznap; államfőként telefonon 
egyeztetünk egy másik állam fejével, hogyan lenne érdemes összehangolnunk a gazdasági érdekeket; a 
szülővárosunkban útbaigazítjuk a nehezen boldoguló turistákat. A tájékoztató funkció talán a 
legáltalánosabb cél, amire a nyelvet használjuk. Itt információtöbblet van, ott információhiány, hát 
törekedjünk a hiány megszüntetésére! 
De nem minden esetben a többlet vagy a hiány motiválja információcserénket. Olykor szeretnénk a világ 
tudtára hozni, hogy ingerültek vagyunk egy teljesen fölöslegesen teljesítendő feladat miatt, vagy éppen 
örülünk annak, hogy viszontlátunk egy régi ismerőst: vagyis gondolatainkat, érzéseinket projektáljuk, 
hogy ily módon környezetünk teljesebb képet alkothasson rólunk. Ebben segít a kifejező funkció: 
nyelvileg is képesek vagyunk „belső” tartalmak átadására. 
A harmadik alapfunkció, a felhívó neve esetleg félrevezető is lehet: nem azt jelenti, hogy felhívjuk 
valakinek a figyelmét valamire – ez a tájékoztató funkció körébe tartozik –, hanem azt, hogy cselekvésre 
szólítunk (hívunk) fel valakit. Például amikor vacsoránál elkérjük a sót, a metrómegállóban bemondják, 
hogy hagyjuk el a biztonsági sávot (a megfelelő irányba), vagy szomszédjaink udvariasan megkérdik, 
hogy nem tudnánk-e esetleg egy kicsit lejjebb halkítani a zenét így éjfél felé – nos, ilyen esetekben a 
felhívó funkció kerül előtérbe. 

A kiegészítő funkciók 
 
Számos olyan élethelyzetet tudunk azonban említeni, amikor a fenti funkciók nem vagy csak részben 
érvényesülnek, és mégis kommunikálunk. Az ismerősök találkozásánál jellemző „Hogy vagy?” kérdés 
például gyakran nem valódi információkérő gesztus, hanem egyszerűen arra szolgál, hogy valahogy 
elkezdjük a beszélgetést; ebben az esetben a kapcsolatépítő vagy fatikus funkciót aknáztuk ki, mint 
például akkor is, amikor üdvözlünk valakit vagy elbúcsúzunk valakitől, de akkor is, amikor a nehezen 
alakuló beszélgetés közben az időjárást dicsérjük vagy marasztaljuk el. 
A tájékoztató funkcióval rokon a kommunikáció értelmező funkciója, amikor magáról a nyelvről 
beszélünk. Ezt a funkciót, amelyet metanyelvinek is szoktak nevezni, szintén sokan félreértik. A nyelvről 
való beszéden nem az angol nyelv szépségeiről való diskurálást értjük, hanem egy korábban elhangzott 



 

(leírt stb.) megnyilvánulás nyelvi formájára adott reflexiót. Például amikor ír ismerősünket megkérdezzük 
egy általa alkalmazott (de általunk nem ismert) kifejezés jelentése felől. Vagy amikor átfogalmazunk egy 
kérdést, hogy így jobban érthetővé váljék címzettjeink számára. Az értelmező funkció a kommunikációs 
folyamatban nem az üzenetre, hanem a kódra irányul. 
Végül az esztétikai vagy poétikai funkció szintén nagyon fontos kommunikációs jellegzetesség; Horatius 
Ars poeticájában részben erre hívja föl a figyelmet, amikor arról beszél, hogy a költészet szerepe a tanítás 
és a gyönyörködtetés – adjon információt, tájékoztasson, de mindeközben hasson esztétikai érzékünkre 
is, legyen élvezetes! A versek, illetve a szépirodalmi művek általában jó példák a poétikai funkció 
érvényesülésére. De erről van szó akkor is, amikor egy gondolatot olyan frappánsan, elegánsan fogalmaz 
meg valaki, hogy átvesszük tőle a használt kifejezését, annyira megtetszik nekünk. Egy koncerten a 
színtiszta esztétikai élményt tapasztalhatjuk meg… 
…illetve tapasztalhatnánk meg, ha egy efféle alkalommal a kommunikáció minden egyéb funkcióját „le 
tudnánk nullázni”. Ám az esetek többségében nem erről van szó. A koncerten a mellettünk ülő tájékoztat 
arról, hogy a gitáros, nahát, bal kézzel penget, eközben kifejezi csodálkozását is, a mögöttünk álló/ülő 
megkér minket, hogy kissé hajoljunk félre, mert nem látja rendesen a zenészeket; eközben valahonnan 
elölről kiszúr minket egy régi ismerősünk, köszön nekünk, és mond is valamit, amit a hangos zene miatt 
nem értünk, visszakérdezünk… A közlésfolyamat funkciói rendszerint nem tisztán, elkülöníthetően 
érvényesülnek, hanem egyszerre, kompakt élményként.  

A tétel összegző leírása 
 
A kommunikáció funkciója tehát többféle is lehet, noha az egyes funkciók gyakran összefonódva, együtt 
jelentkeznek. A tájékoztató, a kifejező és a felhívó funkción kívül lépten-nyomon tetten érhetjük a 
közlésfolyamat fatikus, metanyelvi és poétikai funkcióit is. 
 

 
 


