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A kommunikációelmélet alapjai 

1. BEVEZETŐ 

Képzeld el – mondja Szókratész Glaukonnak – egy föld alatti, barlangszerű 

szálláson, – amelynek bejárata a fény felé tárul, és olyan tág, mint a barlang – embereket, 

gyerekségüktől fogva lábuknál és nyakuknál megbéklyózva, hogy egy helyen kell ülniük 

és csak előre nézhetnek[…].  

Ha valamelyiküket feloldoznák és kényszerítenék, hogy álljon fel, forgassa a 

nyakát, lépkedjen, pillantson a fénybe, mindezt kínlódva tenné, és a nagy sugárzástól 

képtelen volna észrevenni, aminek az árnyékképét látta. […] és azt hinné, hogy az előbb 

látott dolgok sokkal igazabbak voltak, mint amelyeket most mutattak neki.  

(Platón barlang-hasonlata, némileg rövidítve: Platón, Az állam)
1
 

 

Vajon meddig merészkedhetünk be Platón barlangjába? Szókratész legnevesebb tanít-

ványának barlanghasonlata szerint az emberek nem látják a valódi dolgokat, csak árnyké-

peiket, tudásuk téves, ideavilág az érzéki megismerés számára megragadhatatlan. A platóni 

ideavilágnak – melyben az érzéki megismerés megragadhatatlan – jellemzőjén túl a hason-

latnak van egy egyre inkább szimbolikus jelentése. 

 

 

1. kép Platón barlanghasonlatának képi   áb-

rázolása 

2. kép A barlanghasonlat posztmo-

dernkori analógiája 

Ez a barlangbéli idea (egyféle leképzett, látszólagos) világ, melyben „az emberiség ja-

víthatatlanul ott lődörög…”[...]
2
 valójában nem egy medializált világ, melynek rabjaivá 

váltak, ezért sokkal igazibbnak tűnnek a dolgok, mint a természeti, megtapasztalt világ-

ban? Hol kezdődik a kommunikáció és meddig tart? Az elmélkedés monologisztikus jelen-

ségétől közvetlen érzéki megismerésen át, az elvont ideákon keresztül akár a virtuális vilá-

gig terjedhet? Ezekre a kérdésekre keressük a választ. Mi a kapcsolata a megismeréshez 

vezető utakkal, a bennünk lezajló élményekkel, a másokhoz fűződő kapcsolataink értelme-

zésében? A történet egyfajta adalék a kommunikáció elméletéhez. A megkötözötteket, ha 

                                                      
1
 PLATON összes művei. 2. kötet. Budapest, Európa Kiadó, 1984. 355–460. 

2
 SONTAG, SUSAN: A fényképezésről. Platón barlangjában. Budapest, Európa Könyvkiadó, Modern Könyvtár, 

1977. 9.  



A KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET ALAPJAI 

 

12 

felszabadítanánk és kiengednénk akkor azt hinnék, hogy az előbb látott árnyképek igazab-

bak voltak, mint a valódi világ fényei. 

 

A kommunikációelmélet gyakorlat az informatikai tárgyakhoz hasonlóan olyan alapozó 

elméleti és gyakorlati stúdium, amely tartalmazza a kommunikációval foglalkozó tudomá-

nyok alapelemeit, gyakorlati kérdéseit, illetve más, az információval kapcsolatos tudo-

mányterületeket. 

A kommunikációelmélet, illetve gyakorlat elméleti ismereteket és gyakorlati kompeten-

ciákat közvetítő tárgy, amely nemcsak tények és vélemények megismertetésével foglalko-

zik, hanem kommunikációs gyakorlási lehetőségeket is nyújt, bővítve ezzel az Ön szakmai 

műveltségét, látókörét. A tankönyv segítséget kíván adni ahhoz, hogy megismerje a kom-

munikáció ismeretrendszerének biológiai, technikai és társadalmi meghatározottságát 

azért, hogy el tudjon igazodni az információs társadalom kommunikációs helyzeteiben és 

rendszerében. 

A tanulmányaikat most megkezdő a hallgatóknak a kommunikációelméletről, kommu-

nikációs alapokról olyan összképet kívánok adni, amelynek révén lehetővé válik a kom-

munikációs kompetencia
3
 kialakítása.  

E könyv segítségével megismerheti a kommunikáció általános elméleti, gyakorlati is-

mérveit. 

A kurzus célkitűzései 

Célom az, hogy a kommunikációtanban kialakítsam a tanulókban az egységes teoreti-

kus és empirikus látásmódot. A kommunikációtudomány fő erővonalainak felvázolásával a 

kommunikáció egyetemességéről kívánok szólni, míg a törésvonalak a kommunikáció 

technikai és társadalmi jellegénél jelentkeznek. 

A jegyzetben központi elemként jelen van a kommunikációs folyamat sémája, ugyan-

akkor nem mutatom be a kommunikációs és tömegkommunikációs eszközök használatát, 

csak a lehetőségeiket tárom fel. 

Bemutatom a személyes és nyilvános kommunikációs formákat, szólok a tömegkom-

munikáció és a médiaintegráció hatásairól.  

Ismertetem a mediális közlések kialakulását, valamint a médiatechnológiák alkalmazá-

sait. 

Szeretném, ha a kommunikáció tárgy ismeretanyaga hasznos támpontot adna a hallgató 

önismeretéhez, a társas életben való eligazodáshoz, hogy megfeleljen az informatizálódó 

társadalom kulturált közlési elvárásainak. A kommunikáció egyetemességének elve alapján 

a közvetlen emberi kommunikáción kívül ismeretet kap a hallgató az élővilág kommuniká-

ciójáról, a korszerű kommunikációtechnikai, a társadalmi és kulturális vonatkozású kom-

munikációról, valamint a tömeg- és telekommunikáció fogalomköréből is. 

                                                      
3
 Kompetenciaterületek: szóbeli, írásbeli, idegen nyelvi, audiovizuális, interperszonális, közönségkapcsolatok, 

telekommunikáció, kiadvány-előállítási és kiadási technológiák ismerete. (A Nat 2007-es változatában szereplő 

kulcskompetenciák: 1. anyanyelvi 2. idegen nyelvi 3. matematikai 4. természettudományos 5. digitális 6. a haté-

kony, önálló tanulás 7. szociális és állampolgári 8. kezdeményezőképesség, vállalkozói kompetencia 9. esztétikai és 

művészeti tudatosság és kifejezőképesség. 
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Ha megismeri és elsajátítja a közlési formák (közvetlen – szóbeli, test általi – mediális, 

írásos – képi) ismérveit, akkor ismereteit hatékonyan tudja alkalmazni a mindennapi mun-

kája, találkozásai, nyilvános szereplései alkalmával.  

1.1 A KURZUS TARTALMA  

1. Bevezető 

2. Bevezetés a kommunikáció elméletébe 

3. A társadalmi kommunikációs formák  

4. Kommunikációs modellek 

5. A kommunikációelmélet és a tudományterületek  

6. A kezdetektől az önállósodásig 

7. A kommunikációkutatás önállósodását követő korszak 

8. A biológiai kommunikációs formák 

9. A közvetlen és a közvetett kommunikáció ismérvei 

10. A nem verbális kommunikációs formák 

11. A testi jellemzők és a testtartás 

12. Az érintéses viselkedés, térszabályozás és a készítmények 

13. Az akusztikus megnyilvánulások és a szóbeli kommunikáció 

14. Összefoglalás 

15. Kiegészítések  

1.2 A KURZUS TÖMÖR KIFEJTÉSE, A JEGYZET TAGOZÓDÁSA 

Az általános elméleti ismeretek keretében megismerkedünk az elméleti alapfogalmak-

kal, a kommunikációs rendszerekkel, és kiemelten foglalkozunk az emberi kommunikáció-

val, valamint a kommunikációkutatás történetével. Az általános elméleti ismeretek, illetve 

a bevezetés témakörében feldolgozásra kerülnek: a kommunikáció szó fogalmi jelentésé-

nek változatai, a kommunikációelmélet forrásai, a kommunikáció egyetemessége, biológi-

ai, kémiai-fizikai, technikai, társadalmi és kulturális vonatkozások, a kommunikáció és 

információelmélet fogalomrendszere, a kommunikáció természete, a kommunikációs fo-

lyamat alkotóelemei, a vezérlés, szabályozás, interaktivitás.  

A kommunikációtörténeti és kutatástörténeti vonatkozásokat korszakonként tárgyalom. 

A kommunikációs közegek és az információ áramlása témakör részei: a közvetlen kom-

munikációk (a szóbeli, nem szóbeli kommunikáció), a közvetett (mediális) kommunikáció, 

az írásos és a vizuális kommunikáció, a tömeg- és telekommunikáció fogalomrendszere.  

A kommunikációs rendszerek című témaköröket olvasmányként dolgozzuk fel. Itt bete-

kintést kaphat az olvasó a kommunikációfogalom különböző területeibe. Az élővilág 

kommunikációja fejezetben szólok a sejtkommunikációban részt vevő információ-átadás 

változatairól – az öröklési, az anyagcsere és az idegi szintű kommunikációról, a kommuni-

kációhoz nélkülözhetetlen, ill. az abban résztvevő érzékszervek felépítéséről, működéséről; 

a szervezeti szintű kommunikációs folyamatokról, az érzékszervekről. Az állatvilág kom-

munikációja fejezetet azért tartom fontosnak, hogy az állatok viselkedésének megfigyelé-

sével szerzett tapasztalatok révén következtethessünk az emberi kommunikáció eredetére. 

Megemlítem az állatok viselkedése és kommunikatív megnyilvánulásai közötti összefüg-

gést. A kommunikáció társadalmi és kulturális vonatkozásai kapcsán tárgyalom a társa-
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dalmi kommunikáció rendszerét és alrendszereit, a befolyásoló és informatív rendszereket, 

valamint hatásaikat.  

Az utolsó modulban az alkalmazott hivatali kommunikáció jellegzetességeivel foglal-

kozom. Természetesen az első két modulban sem távolodom el a gyakorlattól, minden 

elméleti témakör után javaslom, hogy keressenek környezetükből példákat, eseteket. A 

feladatokat külön meg fogom adni. 

1.3 KOMPETENCIÁK ÉS KÖVETELMÉNYEK 

Követelmények: tudás, kompetenciák, attitűdök 

A hallgató az elsajátított elméleti ismertek birtokában és önálló ismeretszerzéssel képes 

lesz az igényes és kulturált szóbeli és írásos közlés ismérveit alkalmazni. Megjelenésében, 

valamint magatartásában ismeri és tudja alkalmazni az európai viselkedéskultúra (proto-

koll, etikett) szabályait. 

A tananyag elsajátítása révén ismereteket szerez a kommunikációelmélet fogalomrend-

szeréről, a folyamat elemeiről, a kommunikációs közegekről.  

Meg tudja különböztetni a kommunikációs rendszerek eltérő sajátosságait. Elsajátítja a 

hatékony szóbeli-testi, írásos, mediális közlés ismérveit.  

Megismeri és alkalmazni tudja a nyilvános szereplés szabályait. Elsajátítja a nyilvános 

megszólalás igényes, meggyőző és hatékony ismérveit. 

Megismeri a hivatali és üzleti élet írott és íratlan szabályait. Ismereteit hatékonyan tudja 

alkalmazni a mindennapi munkája, találkozásai alkalmával. 

Elvégzendő feladatok: 

A tanórai vagy otthoni készségfejlesztő tréningek keretében elvégezhető ajánlott 

és/vagy választható feladatok:  

a) A közvetlen kommunikációs tevékenységek során a tanulók fejleszthetik a kommuni-

katív készségeiket. Ehhez a témakörhöz javaslom a következő gyakorlatokat: a nem verbá-

lis közlések nyújtása és vétele, a szóbeli kommunikációs (értelmező felolvasás, bemutat-

kozás, hatékony beszéd, előadás, kérdezési technikák) gyakorlatokat, a visszacsatolások 

fogadását, az aktív figyelésen alapuló párbeszédes és a konfliktus- és feszültségcsökkentő 

technikákat.  

b) A közvetett-mediális (írásos, képi) kommunikáció témakörébe az írásos és képi meg-

jelenítés tartozik, ezek elsősorban házi feladatok, ill. más tanórán elvégzendő gyakorló 

feladatok, amelyeket tanári kijelölés szerint el kell végezni. Az alábbi témaköröket javas-

lom elvégzésre: dokumentumkészítés (levél, kérvény, feljegyzés), önéletrajz, pályázati 

formulák készítése. 

c) Az összetett kommunikációs tevékenységek és gyakorlatok körébe javasolt témakö-

rök: illem, etikett és protokollismeretek, álláskeresési technikák, megjelenítés prezentációs 

eszközök segítségével. A gyakorlatokat elvégezhetik a tanulók több személy előtt, kame-

rával vagy anélkül.  

1.4 TANULÁSI TANÁCSOK, TUDNIVALÓK 

A kommunikációs alapismeretek tantárgy tanulásának célja a kommunikációs szemlélet 

kialakítása, a személyiség fejlődésének gazdagítása és támogatása és olyan korszerű kom-
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munikációs szemlélettel bíró ismeretek elsajátítása, melynek révén a jelöltben tudatosul a 

kommunikáció egyetemessége, fontossága és a kommunikatív megnyilvánulások kulturált-

sága. A kommunikáció ismeretanyaga hasznos támpontot adhat a hallgató a társas életben 

való eligazodáshoz. 

A könyv az alábbi nagyobb egységekből épül fel: 

I. Bevezetés: célkitűzés (kurzusra), a kurzus tartalma, a kurzus tömör kifejtése, kompe-

tenciák és követelmények, tanulási tanácsok, tudnivalók 

II. A leckékre tagolódó tananyag.  

1. A lecke céljának leírása 

2. A lecke tartalmának rövid ismertetése  

3. A lecke elméleti anyagának közlése: az elméleti tudnivalók leírása, definíciók, pél-

dák, a megértést segítő kérdések, a megértést segítő részfeladatok. 

4. Összefoglalás 

5. Kérdések 

4. Az óelektronikus változatban a leckék végén találja a tananyag elsajátítását ellenőrző 

kérdéseket.  

III. A könyv végén az egész félévhez tartozó kiegészítéseket találhatja. Itt van az iroda-

lomjegyzék, hivatkozások (Könyvbeli és elektronikus dokumentumok/források), a média-

elemek: hang- és videófájlok címeivel. Itt találhatja még az alábbiakat: ábrajegyzék, táblá-

zatjegyzék, külső URL hivatkozások. 

A jegyzet megpróbálja a legfontosabb kommunikáció interperszonális és mediális elmé-

leti, történeti összetevőit feltárni, melynek ismerete az olvasóval való foglakozás szem-

pontjából elengedhetetlen.  

A megértéshez sokrétű segítség áll rendelkezésére. Maga a könyv magyarázó szövege 

is erre szolgál. Az ajánlott irodalom és általában a hivatkozott források azt az alapot jelen-

tik, amelyre a megértett és rendszerbe szervezett ismeretanyag felépül. Az egyes leckék 

szövegében kétféle kérdéssel találkozik. Vannak olyan kérdések, amelyek egy-egy prob-

léma felvetését szolgálják, és ezekre a lecke további szövege adja meg a választ. Ha ilyen 

szövegközi kérdéssel, problémafelvetéssel találkozik, akkor mielőtt továbbmenne gondol-

kodjon el rajta, próbálja megérteni, hogy mi is a probléma lényege és megpróbálhat rá saját 

maga is válaszolni, magyarázatot találni. Az egyes leckék végén található kérdések a meg-

tanulandó tartalmak egyes elemeire és a közöttük lévő összefüggésekre kérdez rá. Minden-

képpen szánjon időt ezeknek a kérdéseknek a megválaszolására, mielőtt befejezi az adott 

lecke tanulását és továbbhaladna a következő fejezethez. Ajánlatos a kérdések írásban tör-

ténő megválaszolása is. Ez azzal az előnnyel jár, hogy egyúttal írásbeli kifejezőkészsége is 

fejlődik.  
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2. BEVEZETÉS A KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETÉBE  

2.1 CÉLKITŰZÉS  

A kommunikáció egyetemességének elve alapján ismerje meg a kommunikáció fogal-

mának tudományágankénti és korszakonkénti értelmezését. Sajátítsa el a kommunikáció és 

információelmélet fogalomrendszerét. Ismerje meg a kommunikáció jellemzőit és funkció-

it, kiindulási feltételeit. 

2.2 TARTALOM  

Ebben a fejezetben megismeri a kommunikáció fogalmát, a kifejezés jelentését, eltérő 

értelmezéseit, a kommunikáció fogalmának pedagógiai és pszichológiai meghatározásait, a 

legfőbb jellemzőit és funkcióit. A kommunikáció kiindulási feltételei, posztulátumai. 

2.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE ˙ 

2.3.1 A kommunikáció fogalmának megközelítése 

A kommunikáció olyan kifejezés, melyet nagyon elterjedten használnak, mind a társa-

dalom-, mind pedig a természettudományokban. A szó latin alakja communicatio, -onis. 

Jelentése; közzététel, gondolatok közlése a hallgatókkal.
4
 A kommunikáció fogalmát az 

Értelmezések című fejezetben bővítem ki. 

A kommunikációs tevékenység lényege a tájékoztatás, az információcsere és a vissza-

csatolás. 

A könyv e gondolat jegyében a közvetlen emberi és az eszközök általi közvetett mediá-

lis kommunikáció rendszerével foglalkozik.
5
 

A kifejezés ma már a humán értelmezésen kívül jóval szélesebb körű. Egyre gyakrab-

ban találkozunk a társadalmi és műszaki változatával. Ma már mindenféle rendszer belső 

információáramlását jelenti az emberi szférától távol eső makro- és mikroszférában egy-

aránt. Az információelméleti meghatározása szerint a kommunikáció minden, amiben in-

formációtovábbítás történik, függetlenül attól, hogy az információ milyen jelekben, kódban 

van kifejezve.  

Napjainkra az emberi közlések, kapcsolatok, következésképp a kommunikáció vizsgá-

lata a tudományos megismerés egyik fontos kérdésévé vált. Az emberi kapcsolatok lét-

szükséglet-értékét már az ókorban felfedezték.
6
 Egyre több tudományterület kezdte meg 

                                                      
4
 HORÁNYI ÖZSÉB szerint: Noha a kommunikáció megnevezés általánosan elterjedt, meg-megújuló törekvések 

figyelhetők meg magyar szóval történő helyettesítésére. Csakhogy az eddigi javaslatok nem hoztak ered-

ményt. Pl. mondhatnánk közlést a kommunikáció helyett, ámde magyarul lehet hőenergiát is közölni; vagy 

mondhatnánk közleménycserét, ámde a tömegkommunikáció eseteiben éppen nem cseréről, vagyis kölcsönös 

közleményátadásról van szó. Terminológiájában a kommunikációs akció használatos.  
5
 WILBUR SCHRAMM–DONALD F. ROBERTS: The Nature of Communication between Humans. In: The process 

and effects of masscommunication. University of Illinois Press, 1974. 980.  
6
 Az emberi kommunikáció lényegére vonatkozó első írásos szövegek egyike Isokratestől (436-388) származik. 

„.. azt mondom, hogy az okos nem cselekszik nyelv nélkül, hiszen a nyelv minden cselekedetnek és gondo-

latnak féke, és azoknak, akik ezt a legjobban használják, legnagyobb a bölcsességük”. 
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vizsgálatait, különböző szempontokat véve alapul. Jelentősége a valóság megismerésének 

előrehaladásával a tudomány és technika vívmányainak megjelenésével, az emberi kultúra 

gyarapodásával növekedett. 

2.3.2 A kommunikáció fogalma   

A kommunikáció fogalom olyan kifejezés, mely nagyon elterjedt a társadalom- és a 

természettudományokban egyaránt. A kommunikáció a társadalmi élet egyik alapjelensé-

ge, nélküle társadalmi élet nem képzelhető el. Eredeti jelentése (közöl, megad, részesít, 

megoszt, megbeszél, tanácskozik; közzététel, teljesítés, megadás, a gondolatok közlése a 

hallgatósággal) kifejezésekre vezethető vissza. A fogalmat értelmezve sokan gondolnak 

kapcsolatra, információcserére, közlésre közlési folyamatra. A kommunikáció valójában az 

egyik legfontosabb emberi életjelenség, amely minden társadalmi folyamatban szerepet 

játszik, s ilyenformán a kommunikációelmélet szorosan kapcsolódik hírközléshez, kiberne-

tikához, filozófiához, pszichológiához, szociológiához, antropológiához, pedagógiához, 

nyelv- és irodalomtudományhoz, művészetelmélethez, esztétikához. 

Az Idegen szavak és kifejezések szótárában
7
 a „kommunikáció” fogalom négy jelenté-

sét találhatjuk: A szó latin alakja communicatio, -onis fn Jelentése: 1. közzététel 2. teljesí-

tés, megadás 3. ret a gondolatok közlése a hallgatókkal. Másik értelmezésben
8
 Kommuni-

káció lat 1. tájékoztatás, (hír)közlés, 2. inf információk közlése és cseréje valamilyen erre 

szolgáló eszköz, jelrendszer (nyelv, gesztus stb.) útján, 3. ritk közlemény, összekötetés, 

közlekedés, érintkezés. A kommunikáció jelenését a kölcsönös információcserére alapozva 

a közlési folyamatként értelmezhetjük. 

2.3.3 Az interperszonális kommunikáció  

A közvetlen emberi kommunikáció megközelítési módjában az interakció és a kommu-

nikáció két külön jelenségszintként szerepel, amelyek ugyan sok pontban fedi egymást 

vagy azonos, mégis igen fontos különbségeket is mutatnak. Így például az interakció fo-

galmának szinte szükségszerű tartozéka a kölcsönhatás, a megfelelő viszontválasz. Az 

interakció továbbá magában foglal mindenféle cselekvéses megnyilvánulást, nemcsak a 

kommunikációs csatornák működését. Az interaktív kommunikáció latin eredetű kifejezés, 

mely kölcsönhatást, kölcsönös közlést jelent. Két vagy több szereplő olyan kommunikáci-

ós helyzete, amelyben minden résztvevőnek lehetősége van üzenetet küldeni, a többiektől 

jövőket felfogni és azokra válaszolni. Az interakció lehet személyközi (interperszonális) és 

ember-gép (számítógép) közötti egyaránt. A kölcsönhatásban álló felek kölcsönösen értel-

mezik egymás viselkedését, és ebből a tudatból kiindulva reagálnak egymásra. A minden-

napi viselkedések jó részét kölcsönhatások, elvárások vezérlik. A kölcsönhatást befolyásol-

ja az önmagunkról alkotott kép (énkép) és a másikról kialakított kép (impresszió, előítélet, 

hírnév) is. Kommunikációkutatásokban különös jelentőséget tulajdonítanak a visszajelzé-

seknek (feed-back). Tudnunk kell, érti-e a hallgatóság, amit mondunk, elhiszi-e, meglepő-

dik vagy unatkozik, egyetért-e velünk vagy sem, kellemesen vagy kellemetlenül érzi ma-

                                                      
7
 BAKOS FERENC: Az idegen szavak és kifejezések szótára. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2002. 441. 

8 HORÁNYI ÖZSÉB: Kommunikáció. In: HORÁNYI ÖZSÉB (szerk.): Kommunikáció I-II. Válogatott tanulmányok. 

Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1977. 5. 
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gát. Ezt az információt megadhatja a hallgatóság résztvevői arcának, különösen a szemöl-

dökének és szájszegletének állása. 

2.3.4 Értelmezések 

Az információ megfogalmazására különféle definíciók születtek
9
, de egységes meghatá-

rozást a mai napig nem sikerült létrehozni. 

A, AYER
10

 szerint például: A kommunikáció annak a két alapvető folyamatnak az egyi-

ke, amely minden élő rendszerre jellemző. Az egyik a táplálék átalakítása energiává, a 

másik a valóságról szerzett adatok információ-feldolgozásával kapcsolatos. Ez a két fo-

lyamat létfontosságú minden élő szervezet számára. Kommunikálunk információt, tudást, 

tévedést, nézeteket, gondolatokat, eszméket, tapasztalatokat, vágyakat, parancsokat, utasí-

tásokat, érzelmeket, érzéseket, hangulatokat. 

Szociológiai szempontból „olyan társadalmi folyamat, amelyben jeleket hoznak létre és 

visznek át, észlelnek és kezelnek olyan közleményeket, amelyből jelentés következtethető 

ki.”
11

 

WILBUR SCHRAMM
12

 e terület egyik vezető képviselője a kommunikáció természetének 

vizsgálatával, valamint a tömegkommunikáció elméletével foglalkozott. 

− Az emberi kommunikáció természete című könyvében a „Mi is a kommunikáció” 

című fejezetben részletesen kifejti az akkori kor (70-es évek) kommunikációról 

szóló definícióit. 

− A kommunikáció közlés, továbbítás, vagy gondolatok, tudás cseréje, pl.: beszéd, 

írás, jelek (Oxford English Dictionary).  

− A kommunikáció – gondolatok és üzenetek átvitele, termék átadásával és szemé-

lyesen (Columbia Encyclopedia). 

− Legáltalánosabb értelemben kommunikációról beszélünk, ha egy rendszer – ame-

lyet forrásnak tekintünk – egy másikat a rendeltetési helyét váltakozó jelzések ma-

nipulációjával befolyásolja (Osgood). 

− Elkülönítve az információ-átadás technika és társadalmi vonatkozásait C. 

SHANNON hangsúlyozta, hogy a kommunikáció alapvető problémája, hogy az 

egyik ponton éppolyan, vagy megközelítően olyan üzenetet produkáljon, mint ami-

lyent a másik ponton választottak ki. 

− COOLEY szerint az a mechanizmus, amely által az emberi kapcsolatok léteznek és 

fejlődnek a képzelet vagy elme szimbólumaival együtt azzal a jelentéssel, amelyek 

hordozzák a térben és megőrzik őket az időben. 

A fenti kommunikáció-felfogások használatóságát elemezve SCHRAMM arra a követ-

keztetésre jutott, hogy az első két értelmezés az információ-átvitel ötletére alapoz, különb-

                                                      
9
 FÜLÖP GÉZA: Ember és információ. 2. átdolgozott kiadás. Budapest, Múzsák Kiadó, 1984. 19–20. 
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 AYER, A. J.: Mi a kommunikáció? In: Társadalmi kommunikáció. Budapest, Tankönyvkiadó, 1974. 119.  

11
 WORTH, S.–GROSS, L.: Szimbolikus stratégiák. In: Kommunikáció I. Válogatott tanulmányok. Budapest, 

Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1977. 41.  
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 WILBUR SCHRAMM–DONALD F. ROBERTS: Nature of Communication between Humans. Az emberi kommuni-

káció természete In.: The process and effects of masscommunication. University of Illinois Press, 1974. 980. o. 
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séget tesz az eszmék, tudás, ismeret, gondolat és üzenetek
13

 átvitele és az anyagi természe-

tű dolgok átvitele között. Felfogása szerint a kommunikáció úgy definiálható, mint a tájé-

kozódás megosztása az információs jelek között. Az a kommunikáció, amellyel mi foglal-

kozunk, az információtovábbítás a szó legtágabb értelmében véve. Ennek során ese-

eseményeket, adatokat alakítanak át információvá és juttatnak el a címzetthez.  

„A kommunikáció az érzékelésen alapszik. Az érzékszervek tulajdonsága, állapota és 

működése lényegesen befolyásolja a kommunikáció működését. Vannak olyan szerveink, 

amelyek a közvetlen közeli jelenségeket, tárgyakat érzékelik (a tapintás, a szaglás, az ízle-

lés szervei), mások a távoliakat is (fül, szem). Az élőlények érzékszervei eltérő tulajdonsá-

gúak és fejlettségűek. Az ember életében a látás és a hallás szervei játszanak kiemelkedő 

szerepet, nem véletlen, hogy számára a vizuális és az akusztikus jelek a legfontosabbak, 

ezek felfogására és közlésére a legalkalmasabb.”
14

 

 

3. kép Az ember értelmi érzelmi, művészeti és kreatív hajlama 

Az emberi kommunikáció a nyelvhasználatban a legösszetettebb. A kódrendszer (a 

nyelv) és a verbális kommunikáció, a beszéd kulturális termék, amely az ember egész fej-

lődéstörténete során alakult ki. 

A kommunikáció meghatározása akkor teljes, ha mindenfajta kommunikációt magában 

foglal. A fenti példa alapján a kommunikációt az alábbi területekre bonthatjuk (BUDA B. 

1988): 

Kommunikáció információelméleti-kibernetikai értelemben – információ-átadás min-

denféle rendszerben (az embertől is függetlenül létező kommunikáció az atomok világától 

a galaktikákig). 

Kommunikáció technikai értelemben – információ-átadás ember alkotta, technikai 

rendszerekben (telefon, számítógépek stb.). 
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 Az üzenet, hír, közlemény értelmezéseit l. később. 
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Társadalmi kommunikáció – információ-átadás az emberek között a társadalmi szféra 

rendszereiben. A kommunikáció e területét
15

 a technikai értelmezésén túl a személyes in-

terakció, a befolyásolást szolgáló mechanizmus, a jelentés ismeretelméleti vizsgálata és a 

kultúra csatornarendszere is alkotja. 

Biológiai kommunikáció – az élő szervezetek rendszereiben lezajló információ-átadás: 

az egyszerű élőlények kémiai vagy taktilis-tapintásos jelváltásaitól, a magasabb rendű álla-

tok szignálrendszerein át a pszicholingvisztika és az érzékelés-lélektan szabályrendszeréig 

terjed.  

 

4. kép Biológiai kommunikáció (Mikroszkopikus felvétel egy DNS-ről) 

2.3.5 A kommunikáció kiindulási feltételei, posztulátumai  

BARNLUND szerint a kommunikáció szükségszerű. Általa az „én” igyekszik csökkente-

ni bizonytalanságát, hogy képes legyen hatékonyan cselekedni, védekezni, megerősödni. 

Azokat az aktusokat jelöli, melyeknek keretében kifejlődik a jelentés az emberben akkor, 

amikor a „neuromotoros” válasz kialakul, illetve módosul. Felfogásában a kommunikáció 

nem reakció valamire, sem nem interakció valamivel, hanem tranzakció, mely által az em-

ber jelentéseket produkál és tulajdonít céljai megvalósítása érdekében. kommunikáció kife-

jezés azokat az aktusokat jelöli, melyeknek keretében kifejlődik a jelentés az emberben 

akkor, amikor a „neuromotoros” válasz kialakul, illetve módosul.  

Barnlund tranzakciós modelljének leírását hét posztulátum (munkahipotézis) kijelenté-

sével kezdi. Ezek a posztulátumok nem mások, mint olyan kijelentések, melyek a szerző 

kommunikációról alkotott nézeteit foglalják össze.  

1. A kommunikáció a jelentés evolúcióját írja le. Ennek a posztulátumnak a kiinduló-

pontja, hogy a világ, melybe beleszülettünk, s melyben élünk, jelentés nélkül való, és az 

ember megtölti jelentéssel és renddel a világot. Ám az érzékelésünk ugyanakkor szelektív, 
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hogy megtanuljuk, mi a fontos a számunkra, mit kell észrevennünk a világból. Azzal, hogy 

osztályozzuk a dolgokat, megfelelő jelentéssel ruházzuk fel őket.  

A szerző felfogása szerint „a kommunikáció kifejezés azokat az aktusokat jelöli, ame-

lyek keretében kifejlődik az emberekben a jelentés, akkor, amikor neuromotoros válaszaik 

kialakulnak illetve módosulnak. A kommunikáció abból a szükségletből áll elő, hogy az én 

csökkentse a bizonytalanságot, s hatékonyan cselekedjék, védekezzék, vagy megerősöd-

jék.” [...] „Ezért a kommunikáció se nem reakció, se nem interakció, hanem tranzakció, 

amelynek keretében az ember jelentéseket produkál és tulajdonít céljai megvalósítása vé-

gett.” 

Ebből az elméletből még az is levezethető, hogy az ember egyedül is képes kommuni-

kálni, mert generálhat jelentéseket a dolgozószobája magányában is, nemcsak társaságban. 

(Ezen a ponton éles az ellentét az interakciós modellel.) 

2. A kommunikáció dinamizmusa nem statikus dologgal jellemezhető, hanem az interp-

retálóban lejátszódó dinamikus folyamatként. Ezzel hangsúlyozza a személyen belülisé-

get! 

3. A kommunikáció folytonos. Nem egy dolog, nem egy elhatárolható aktus, hanem 

olyan folyamat, melynek nincs is kezdete, vége, hanem ár-apályszerűen szinte állandóan 

tart az emberi élet során, még az alvás ideje alatt is. „A legtöbb embernél a kommunikáció 

a születéssel kezdődik és a halálig tart.” 

4. A kommunikáció körkörös. Eszerint nincsenek ’demarkációs’ vonalak az adó vevő és 

a közlemény kategóriák között. Ez az elképzelés szemben áll a Shannon–Weaver-féle egy-

irányú modellel. 

5. A kommunikáció megismételhetetlen. E munkahipotézis szerint elképzelhetetlen, 

hogy kétszer ugyanaz a közlemény kerüljön a rendszerbe, s az kétszer ugyanazt a hatást 

váltsa ki, mert a rendszert olyan szabályok irányítják, melyek maguk is változásnak vannak 

alávetve. Más szóval a rendszernek igen nagy a szabadságfoka, ami kiszámíthatatlanná 

teszi a működését.  

6. A kommunikáció irreverzibilis. Ahogy az eseményeket, dolgokat nem lehet meg nem 

történtté tenni, úgy a kommunikációt sem lehet visszafelé gördíteni.  

7. A kommunikáció összetett, mert a jelentés evolúciója a személyiségben magában is 

több szinten halad egyszerre. 

2.3.6 További tételek a kommunikációról 

Az emberi kommunikáció kutatásában alaptételként kezelt megállapításokat az ameri-

kai Palo Alto-i iskola jeles képviselői (Watzlavik, Bateson, Janis és munkatársaik) szerint 

kommunikáció az emberi élet szükségszerű velejárója, tehát nem lehet nem kommunikálni. 

Azaz, ha az ember bármit tesz, annak kommunikációs jelentősége lesz a többi ember szá-

mára. A másik megállapításuk az, hogy a kommunikáció mindig kétszintű folyamat, min-

dig van egy tartalmi és egy viszony-meghatározó szintje. A tartalmi szint jelenti azt, ami-

ről a kommunikáció szól. A viszony-meghatározó szint a kommunikáló felek egymáshoz 

való viszonyát fejezi ki. 

1. A kommunikáció dinamikai alapelvei  

BUDA szerint a kommunikációs dinamika felfogás azt feltételezi, hogy a „kommuniká-

ciós folyamatokban erők és ellenerők összjátéka alapján jön létre valamilyen esemény 
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vagy állapot. E dinamikus arculatnak és általában a valós kommunikációs folyamatoknak 

van néhány olyan tulajdonságuk, amelyek már egészen általános szinten tisztázottnak te-

kinthetők, ezért úgy lehet használni őket a kommunikációs kutatásban, mint alapelveket. 

Több ilyen elv is ismeretes, ezeknek kimunkálása főleg a Palo Alto-i iskola érdeme.” Az 

alábbiakban a szerző az emberi kommunikációról alkotott „sarkalatos folyamattulajdonsá-

gait” ismerhetik meg.
16

 

a) A kommunikáció szükségszerű. Az ember olyan bonyolult interakciós térben él, hogy 

bármit tesz is kommunikálni kénytelen, hiszen annyi előírás, elvárás és szabály irányul a 

viselkedésére. Akár a nem cselekvés – például a hallgatás – kommunikációs választ vált ki 

az interakciós partnerből, rendszerint szankciót, amelyre lehetetlen nem válaszolni. A 

kommunikáció indítéka a szükséglet. A szükséglet feszült, tevékenységre kész állapot, 

indíték a cselekvésre, amely megfelelő kiváltó okok, ingerek, feltételek hatására aktivizá-

lódik, azaz létrejön a kommunikáció. A szükségletek a társadalmi együttélésből erednek. 

b) A kommunikáció többcsatornás és többszintű.  

– Többcsatornás jelleg a különböző érzékszerveken keresztül érkező informáci-

ókat jelenti.  

– A többszintűség azt jelenti, hogy minden emberi kommunikáció legalább két 

szinten folyik, az egyik szint direkt, a közléstartalom szintje (content level),– a 

nyelv vagy valamilyen egyezményes nyelv, jelrendszer, kulturális jelzés. A 

másik pedig az indirekt, a közlők közötti relációra (relationship level) vonat-

kozó szint. A két szint rendszerint úgy van kapcsolatban, hogy a relációs szint 

magasabb elvontsági rétegben valamilyen módon mindig minősíti a tartalmi 

kommunikációt.  

c) A kommunikáció digitális és analóg rendszerek által jut kifejezésre. A digitális foga-

lom olyan tulajdonságokat jelent, ahol a kód részeire, összetevőire bontható és a köztük 

levő összefüggés leírható. Így a kommunikáció folyamatában a digitális tulajdonságok a 

nyelvre jellemzők. Az analóg kód tágabb, nem lehet részekre bontani. Az ilyen típusú 

kódok segítségével megy végbe a nem verbális (pl. gesztus, mimika) szimbolikus (művé-

szi) kommunikáció is. 

d) Az emberi viszonyok természetét a partnerek két- vagy többoldalú kommunikációs 

cseréjének tagoltsága (interpunkciója) határozza meg, mely tagoltságnak is kommunikáci-

ós funkciója van; nyomatékosítja, kiemeli, bizonyos mértékig egységekre bontja a kom-

munikációt. 

e) A kommunikáció mint folyamat két típusú lehet: egyenrangú (szimmetrikus), és 

egyenlőtlen (komplementer, a két fél kiegészíti egymást). Egyenrangú: a partnerek közti 

viszony egyenlő, míg az egyenlőtlen: a felek közt különbség van, az egyik fél befolyáso-

sabb. Az „egyenlőtlen (komplementer) kommunikációs viszony” kifejezés mögött valószí-

nűleg olyan meggondolás húzódik, hogy a kommunikációban a befolyásolási többlet a 

másik fél rovására történhet csak, így a két fél lehetőségei egymást kiegészítve mindig 

állandó értéket adnak.  

A kommunikáció folyamatjellegű, minden kommunikáció közös vonása, hogy valaki, 

valamiről, valamit, valamilyen célból, valamilyen módon (eszközzel), valakinek, valami-

lyen eredménnyel, hatásosan el akar mondani. Ebből következik, hogy minden kommuni-
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kációs tevékenység során megtalálhatók a közös összetevők: a közlő, a kommunikáció 

tárgya, a közlemény, message
17

, a közlés eszköze, a címzett (befogadó) és a kommunikáció 

hatásának eredményessége. 

f) A kommunikációban reciprocitás, kölcsönösség uralkodik. A kommunikációnak 

alapszabálya, hogy uralkodik benne a válaszkényszer és a válaszkölcsönösség elve. A köl-

csönösség abban fejeződik ki, hogy minden kommunikációban és szabályozott interakció-

ban az egyik fél megnyilvánulása a másik megnyilvánulásának szükségszerű feltétele.  

g) A kommunikáció vétele és emissziója pszichológiai szükséglet. Az embert bio-

pszichológiai szükséglet készteti arra, hogy kommunikáljon, és kommunikációkat kapjon – 

vagyis kommunikatív folyamatban vegyen részt. Szenzorikus ingertől (szenzoros izoláció) 

elkülönítve tartott emberen és állaton végzett izolációs kísérletek során azt tapasztalták, 

hogy az elkülönítés a személyiség valamilyen károsodását, akár irreverzibilis zavarát vál-

totta ki. 

h) Minden kommunikációs eseményben a hírközlő tendencián kívül cselekvésre felszólí-

tó (promotív) tendencia is érvényesül. Tehát a kommunikáció alapvető célján, az informá-

cióközlésen kívül mindig megjelenik egy másik cél is, a közlést befogadó személyiség, a 

kommunikációs partner befolyásolásának célja is. A befolyásolás lehet rejtett és nyílt, sok-

szor manipulatív is. 

A közvetlen emberi kommunikáció elméletének fenti tételei kiegészíthetők az alábbi 

alapelvekkel. 

i) A kommunikáció tudati jelenség, azaz az emberi tudat bizonyos jeleket jelentéstarta-

lommal ruház fel (kódol), majd azokat a befogadó alakítja újra jelentéssé (dekódol). Tehát 

a kommunikáció tudatból kiinduló és a tudatban befejeződő folyamat. De nem mindig 

tudatos! 

j) Az irányultsága lehet követlen vagy közvetett, azaz médiumok által közvetített. Köz-

vetlen kommunikáció során – mert a felek a térben és időben jelen vannak – az idő és a 

távolságok leküzdésére a kommunikátor és befogadó között nincs semmilyen közvetítő 

eszköz. Azaz szimbólum-konzerváló átkódoló beiktatása nélkül történik a kommunikáció. 

A közvetett kommunikáció során – mert a feleket térbeli és/vagy időbeli távolság választja 

el – valamilyen eszköz és/vagy médium közvetíti az információt. Ennek során a kölcsönös 

megértés csak megfelelő közbülső hordozók, közvetítők, megjelenítők segítségével lehet-

séges. Térbeli elkülönülés esetén viszonylag egyidejű az adás-vétel, míg tárolók segítségé-

vel az időbeli távolság is áthidalható
18

. 

k) Eszköz- és (érzékszervi) csatornaigényes, ill. többcsatornás. Az információ átalakítá-

sára, továbbítására, feldolgozására eszközök és érzékszervi csatornák szükségesek. 
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 Message: Angol szó ‘hír’-nek, ‘üzenet’-nek vagy közleménynek fordítható. Irodalmunkban sok esetben 
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szemiotikai értelmének visszaadására azonban sokkal jobban megfelel a „közlemény” kifejezés. JÓZSA 

PÉTER: Társadalmi kommunikáció. Budapest, Tankönyvkiadó, 1980. 62.  
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5. kép Az érzékelési formák 

l) Társadalmi méretek szerint eltérő, azaz a személyes, a csoport- és tömegkommuniká-

ció eltérő jellegzetességeket mutat. A tömegkommunikáció (rádió, tévé) jellegzetessége, 

hogy bár a befogadó (címzett) fel is ismeri egy műsor funkcionális jellegét, hajlamos arra, 

hogy a fikciós valóság egyes elemeit a primér valóságról alkotott képébe beépítse
19

. 

m) Hierarchizáltság szempontjából eltéréseket mutat. Egyenrangú körülményeket biz-

tosít a partnerek részére a válaszadás, visszajelzés kölcsönössége alapján, míg egyenlőtlen 

körülményt jelent az egyirányú közlés a visszacsatolás lehetősége nélkül; pl. újság, folyó-

irat, könyv, tv, közlései, noha célja a gondolkodásra, cselekvésre késztetés. 

A kommunikáció rendszerenként eltérő sajátosságokkal rendelkezik. Az emberi 

kommunikáció szintjeit jellemzően szándékos (direkt) közlés, míg az indirekt nem szándé-

kos közlések (metakommunikáció, l. később) minősíti, hitelesíti vagy tagadja a verbális 

kommunikáció valóságtartalmát. 

A kommunikáció két szintjét különböztetik meg: egyrészt a direkt csatornát, amely a 

közlés tartalmára vonatkozik, másrészt az indirektet, amely nem tudatos, nem szándékolt, 

de a közlés tartalmával szabályszerű összefüggésben áll, elsősorban affektív érzelmi ala-

pon. Ez a megnyilvánulás elsősorban közlő és befogadó viszonyáról árulkodik. A szemé-

lyek közötti kapcsolatok sokfélék lehetnek. Társadalmilag és biológiailag külön-külön és 
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 A két valóság közötti különbség elmosásának leghíresebb példája a médiatörténetben ORSON WELLES Táma-

dás a Marsról című rádiójátéka. Arról szól, hogy a Földet megtámadják a Marslakók. A rádiójátékot 1938. 

október 31-én sugározták, s hatására a hallgatók nagy számban pánikba esve kirajzottak az utcára, ahol leg-

nagyobb riadalmukra Marslakókat véltek látni, akik valójában a Halloweent ünneplő álarcosok voltak. 

Vizsgálatok szerint a pánik kialakulásában „nem is annyira a közvetlen észlelet, hanem a pánikba esett tár-

sak kommunikációja volt a döntő tényező”. Ugyanez történik a reklámok esetében is, amelyeknél szándékos 

manipuláció történik. Nem mindegy azonban, hogy a technikailag manipulációnak nevezett eljárás célja 

művészi-e, azaz saját magunk hiszékeny természetére világít-e rá, avagy a cél a potenciális vevők rábírása 

valaminek a megvásárlására. (l. manipuláció) 
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együtt is jelen vannak mindennapjainkban (vonzás-taszítás, ösztönzés-elhárítás, szimpátia-

antipátia stb.). 

2.3.7 A kommunikáció alapfunkciói 

Kutatások, szakirodalmi adatok alapján a kommunikációnak az alábbi alapfunkcióit kü-

lönítik el.  

a) Az információs funkció: a kommunikációs folyamat résztvevői között tájékoztatás 

történik, mellyel tényeket és ezek magyarázatát közlünk.  

b) Az érzelmi funkció: a közlő személyiség belső feszültségei oldódnak fel az érzel-

mek kifejezésével. Elégedettség, öröm, bosszúság, aggodalom, bánat, lelkesedés stb. egy-

aránt ide tartozik, ugyanis a ki nem fejezett, visszafojtott pozitív érzelmek éppúgy feszült-

séget okoznak, mint a negatívak.  

c) Motivációs funkció: a kommunikációs folyamatokban a közlő fél a legtöbbször a 

fogadót rá akarja bírni valamire: cselekvésre, magatartásváltoztatásra, közös vélemény 

kialakítására, valamilyen körülmény, esemény, jelenség elkerülésére stb. E funkció legin-

kább meggyőzéssel jön létre.  

d) Ellenőrzési funkció: segítségével tárjuk fel kommunikációs partnereink indítékait. 

Fogalma összefügg a nyilvánossággal. Az angol „control” fordítása „ellenőrzés”. Az angol 

szónak rendszerelméleti értelme van (l. BERTALANFFY): azt jelenti, hogy a rendszer teljesí-

ti a funkciókat. (A „check” ellenőrzés pl. számszaki értelemben értendő, pl. jó e az össze-

adás?) 

e) A kommunikáció további funkcióit 
20

 SZECSKŐ az alábbiakban összegezte: 

− Tájékoztatás (információ gyűjtése, tárolása és kezelése a környezet eseményeinek 

megértése érdekében) 

− Szocializáció (a közös tudásalap megszerzése a magán- és a közélet szférájában) 

− Motiváció (rövid és hosszú távú egyéni és társadalmi célok megvalósítása, tevé-

kenységek ösztönzése) 

− Vita és eszmecsere (a társadalmi konszenzus elősegítése, a társadalmi nyilvánosság 

fejlesztése) 

− Oktatás-nevelés (az intellektuális fejlődés és személyiségformálódás elősegítése) 

− Kulturális fejlődés (az emberiség kultúrájának őrzése, továbbadása, alkotókészség 

ösztönzése) 

− Szórakoztatás (az egyén alkotóerejének rekreációja, sport, játék, kultúra) 

− Integrálás (egyének, csoportok, kisebbségek és nemzetek kölcsönös megismerése, 

előítélet-mentes nézetek kialakítása). 

Összességében elfogadható az az álláspont, miszerint: a társadalom kommunikációs 

rendszerének alapfunkciója az, hogy a társadalom minden tagjához eljutassa a társadalmi 

újratermeléshez nélkülözhetetlen információkat.  

 

                                                      
20

 (A MCBRAIDE-jelentés – Új nemzetközi kommunikációs rend felé. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 

Budapest, 1983. 26–27.) Mindkét szerző idézi. SZECSKŐ TAMÁS: A tömegkommunikáció társadalmi hatásai. 

Bevezetés a tömegkommunikáció szociológiájába. Budapest, Oktatáskutató Intézet, 1994. 7.) 
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2.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

Az előzőkben bemutattam a kommunikáció fogalmának különböző értelmezéseit. Meg-

tárgyaltam a kommunikáció fogalmának tudományágankénti és korszakonkénti értelmezé-

sét. Megismertettem a kommunikáció és információelmélet fogalomrendszerét. 

A hallgató betekintést kapott a kommunikáció jellemzőibe és a különböző funkcióiba, elsa-

játíthatta a kommunikáció kiindulási feltételeit.  

A kommunikáció tehát szükségszerű és többszintű: az ember képtelen nem kommuni-

kálni. Az elemi kommunikációs törvények leginkább két ember közvetlen kommunikációs 

folyamataiban vizsgálhatók, egyszerűen azért, mert ezekben a folyamatokban minden em-

beri érzékszerv szerepet játszik, de legfőbbképp a látás és a hallás. Minden kommunikáció 

társadalmi közegben, kontextusban zajlik, ezt minden vizsgálatnál figyelembe kell venni. 

A kontextus történelmileg meghatározott: a kommunikációt több oldalról meghatározó 

normatív tér és kapcsolati háttér alapján.  

Az ember biológiai, lélektani és szociológiai vizsgálatának szempontjainak és módsze-

reinek együttes figyelembevétele szükséges a kommunikációs gyakorlat elemzéséhez, kö-

vetkeztetések levonásához. 

Az emberben működő biológiai és pszichológiai folyamatokra épülnek ugyanis a sze-

mélyiség értelmi (kognitív) és érzelmi (emocionális) történései, amelyek a többi ember 

számára a viselkedésben válnak felfogható jelenséggé. 

2.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Ismertesse a kommunikáció szó fogalmi jelentéseit! 

2. Értelmezze az eltérő értelmezések okait és változatait! 

3. Ismertesse a kommunikáció fogalmának megközelítését! 

4. Mutassa be és értelmezze a kommunikáció jellemzőit! 

5. Mutassa be a kommunikáció kiindulási feltételeit! 
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3. TÁRSADALMI KOMMUNIKÁCIÓS FORMÁK 

3.1 CÉLKITŰZÉS  

Ismerje meg a társadalmi kommunikációs formákat és alrendszereiket. Sajátítsa el a 

közvetlen és közvetlen kommunikáció jellemzőit, a tele- és a tömegkommunikáció ismér-

veit, a köznapi és a hivatali kommunikáció sajátosságait. 

3.2 TARTALOM  

Ebben a fejezetben megismeri a társadalmi kommunikáció fogalmát, a kifejezés jelenté-

sét eltérő értelmezéseit. Szólok a társadalmi kommunikáció személyes és a tömegkommu-

nikációs kapcsolatáról, a közvetlen és közvetett kommunikációról, a közvetlen emberi 

kommunikáció és a közvetett mediális kommunikáció (tele- és tömegkommunikáció) sajá-

tosságairól. Rávilágítok a köznapi és a hivatali kommunikáció különbözőségire, társadalmi 

vonatkozásaira. Ismertetem a kommunikáció irányultságát is. 

3.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

3.3.1 A társadalmi kommunikáció 

A társadalomban használt jelrendszerek rendkívül változatosak. A legfontosabb közü-

lük a természetes nyelv, melyet az információátadás céljára alkotott az ember. A társadal-

mi kommunikáció minden olyan viszonylatot tartalmaz, amely az ember és a hozzá tartozó 

közösségek, szociális rendszerek között létezhet. FÜLÖP szerint: „a társadalom kommuni-

kációs rendszere együtt fejlődött állandó kölcsönhatásban a mindennapi tevékenységgel, a 

társadalmi viszonyokkal, a társadalom szerkezetével, szervezeteivel.”
21

 

A társadalmi kommunikáció rendszerében az erkölcsi, művészeti, világnézeti, vallási, 

oktatási, politikai gazdasági és tömegkommunikációs intézmények, szervezetek kommuni-

kációs megnyilvánulásait értelmezzük. 

A nyelv az emberi társadalom terméke, az emberek közötti kommunikáció és gondolat-

közlés legfőbb eszköze. „...a nyelvet meghatározott szabályok szerint szerveződő kifejező-

eszközök alkotják, amelyek a beszélt nyelvnél a beszédhangokból, a vizuális nyelvnél a 

képi összetevőkből, az írott nyelvnél az írásjegyekből, a zenei nyelvnél a zenei hangokból 

áll.’
22

  

A kommunikáció irányultsága szerint közvetlen vagy közvetett, valamint személyes és 

nyilvános. A társadalom intézményeinek különböző kommunikatív megnyilvánulási for-

mái alkotják a társadalmi kommunikáció szervezeti rendszerét. A nagy társadalmi intéz-

ményrendszerek szervezeti szükségleteiknek megfelelően válogatnak az emberi kommuni-

káció eszköztárából. Mindegyik felhasználja az emberi beszédet, a nyomtatást, a sok-

szorosítást, a kommunikációtechnikai eszközöket, de mindegyik más-más arányban és más 

felállásban
23

.  
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 FÜLÖP GÉZA: Az információ. Budapest, ELTE BTK, 1996. 105.  
22

 TÓSZEGI ZSUZSANNA: A képi információ. Budapest, OSZK. 1994. 45.  
23

 SZEKFŰ ANDRÁS: A szervezetek kommunikációjáról. In: Társadalmi kommunikáció. Szerk. BÉRES I.–

HORÁNYI Ö. Budapest, Osiris Kiadó, 1999. 
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A társadalmi kommunikáció rendszerének elemei között megkülönböztetik: a politikai, 

gazdaságpolitikai, kulturális, művészeti, erkölcsi, ideológiai, világnézeti, gazdasági, válla-

lati és marketingkommunikációt. 

A társadalmi kommunikáció alrendszereinek meghatározásakor figyelembe kell venni 

azt a tényt, hogy a kommunikációkutatás a kommunikáció rendszerszemléletű vizsgálatá-

nak feltáratlan területét jelenti. Így a rendszeren belüli alrendszerek (azonos jegyek által 

együvé tartozó és azonos módon funkcionáló kommunikációs formák, módszerek és tevé-

kenységek) teljes körű elkülönítésére, pontos meghatározására alig van mód. Csoportkép-

zési lehetőségek: 

 a kommunikáció irányultsága szerinti alrendszerek 

 a felépítmény intézménystruktúrája szerinti alrendszerek. 

3.3.2 A társadalom jelrendszerei 

Az ember az egyetlen jelalkotó lény. Létre tudta hozni azokat a jelformákat és rendsze-

reket, amelyek a társadalom megszervezéséhez, működtetéséhez, fejlődéséhez szükségesek 

voltak.
24

  

A fejlődéssel arányosan nőtt a jelrendszerek száma, egyre nagyobb szerepet töltöttek be 

a mindennapi életünkben. A kommunikáció formái, folyamatai társadalomhoz és kultúrá-

hoz egyaránt kapcsolódnak. A kulturális kommunikáció az emberi kommunikáció legfej-

lettebb formája, a kommunikáció csúcspontja. Nem csupán közlemények, hanem intuitív 

értékek, üzenetek is megjelennek a kommunikációs folyamatban. 

A kommunikáció társadalomra gyakorolt hatása WIENER szerint: „A kommunikáció az 

a cement, amely a társadalmat egybeforrasztja.”
25

  

 A társadalmi kommunikáció rendszere, alrendszerei 

A társadalmi kommunikációs rendszer alapvető funkciója, hogy a társadalmi tudatfor-

mákat (beleértve az egyéni tudatot és a közvéleményt is) alakítsa, formálja és a globális 

társadalmi követelmények és célok szellemében irányítsa az adott társadalom létezését, a 

kívánatos irányok szerinti fejlődését.  

Egy adott társadalom valamennyi kommunikációs megnyilatkozásainak összességét 

rendszerbe lehet foglalni. A rendszerképzés alapja, hogy milyen a kommunikáció irányult-

sága, a felépítmény és eszmerendszer típusa, valamint, hogy mi a kommunikáció tartalma 

és intenzitása. A humán (pedagógiai, hivatali, nyilvános) kommunikáció a társadalmi tu-

datra vonatkozó tájékoztatást, ill. befolyásolást célozza, az intézménystruktúra szempont-

jából pedig a kulturális szférába tartozik. 

A társadalmi kommunikációnak három rendszerét különböztették meg:
26

 

A nem formális közvetlen kommunikáció a személyek közötti elsődleges csoportokban 

jön létre nem intézményesített keretek között. Kölcsönösségen alapul. A primitív társadal-

mak kizárólagos kommunikációs formája, a népi kultúra jellemző kerete. 
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 FÜLÖP GÉZA: Az információ. Budapest, ELTE BTK, 1996. 89.  
25

 WIENER, N.: The Human Use of Human Beings. London, 1954. Idézi: Fülöp Géza (1996) i. m. 
26

 KLOSKOWSKA: A társadalmi kommunikáció szituációja. In: Kommunikáció II. Válogatott tanulmányok. 

Budapest, Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1977. 223.  
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Közvetlen jellegű személyes érintkezések során a közleményeket a befogadók közvetlen 

jelenlétében alkotják vagy ismétlik meg intézményesített formában. Az átadókat és vevő-

ket összekapcsoló viszonyok formalizáltak, szerepük formálisan rögzített, aszimmetrikus 

jellegű. Az adó-vevő szerep nem cserélődik fel. Az adó szerep speciális szaktudáshoz (pl. 

előadói) tevékenységhez kötött. A befogadók nem igényelnek szakképzettséget. A folya-

mata általában nem tartós. Egyes intézmények (iskola, rendszeres tanfolyamok) a vevők 

szerepeit többé-kevésbé formalizálják.  

Az adó és vevő közötti közvetett jellegű társadalmi kapcsolatok kommunikációs jel-

lemzője, hogy a rendszer az adó, közlő oldaláról formalizált, centralizált szervezetű, míg az 

információ befogadása területén nincs formalizáció, hanem tetszőlegesség és szabadság 

van. Ennek a rendszernek jelentős, de nem egyetlen változata a tömegkommunikációs te-

vékenységekhez kapcsolódik. 

A humán kommunikációt irányultsága szerint két nagy csoportra oszthatjuk: közvetlen 

és közvetett kommunikációra.  

3.3.3 A közvetlen emberi kommunikáció  

Azt a kommunikációs formát, melynek során a felek azonos időben, azonos helyen, te-

hát tér- és időbeli eltolás nélkül vesznek részt a kommunikációs folyamatban személyközi, 

közvetlen vagy másképp szemtől szembe (face to face) kommunikációnak is nevezik. A 

kommunikáló felek között lehetőség van visszacsatolásra, a felek nincsenek elválasztva 

egymástól térben vagy időben. Az üzenet küldése kétféle módon történhet. 

Nonverbális kommunikáció: a verbális kommunikációt kíséri (pl. hangsúly, hanglejtés, 

mimika, testbeszéd). Kiegészíti és egyben hangsúlyosabbá teszi a szóbeli közlést. Kom-

munikációs tevékenységeink kb. 93%-át teszi ki. A nonverbális jeleket gyorsabban küld-

jük, mint a verbálisakat. A jelzések használata alapján kétféle lehet: 

− a direkt kommunikáció jelzéseit tudatosan küldjük 

− az indirekt kommunikáció spontán megnyilvánulás 

A verbális kommunikáció során az üzenet küldése szóban történik.  

3.3.4 A közvetlen emberi és a közvetett kommunikáció  

A „közvetlen” kifejezés BUDA
27

 szerint azt jelenti, mindenféle kommunikációnak elemi 

jelensége, megtestesülése két ember közvetlen kommunikatív kapcsolata, amelyben min-

den emberi érzékszerv részt vesz, de legfőképp a látás és a hallás. Ez a kommunikációs 

szituáció ősi és mindenütt jelenlévő. Ezen tanulmányozhatók legjobban a kommunikáció 

szabályszerűségei. Lehet a kommunikáció két személyiség között közvetett, különböző 

technikai vagy szociális mediátorokon keresztül zajló, ezek a kommunikatív helyzetek 

célszerűen speciálisaknak tekintendők, amelyekben az elemi kommunikációs törvények 

már módosulva mutatkoznak meg. A közvetett kommunikációk is magyarázhatók a köz-

vetlen emberi kommunikáció szemléletével, de ez már inkább alkalmazási vetület. 

 

                                                      
27

 BUDA Béla: http://mek.oszk.hu/02000/02009/02009.htm#6  

http://mek.oszk.hu/02000/02009/02009.htm#6
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6. kép A kommunikációs formák csoportosítása 

A közvetlen megnyilvánulásokat a hangközlő szervünk által képzett hangok és a beszéd 

alkotja.  

„A beszéd információt ad az egyénről. Tartalma, tempója, kifejezőkészsége utalhat az 

egyén iskolázottságára, intelligenciájára, személyiségére, attitűdjére, érdeklődésére, élmé-

nyeire, érzelmi állapotára.”
28 

 

A különböző társadalmi csoportok kialakítják saját kommunikációs rendszerüket, me-

lyet az őket körülvevő környezet kultúrája befolyásol, és egyben visszahat magára a kultú-

ra fejlődésére is. Bernstein vizsgálatai igazolták a különböző társadalmi osztályok eltérő 

nyelvhasználatát egy adott országon belül. A teljesség kedvéért a személyes kommuniká-

ció eszközeit is megemlítjük. Ezek közé csak azokat sorolhatjuk, ahol a visszacsatolás 

lehetőségei adottak. Itt nem is eszközről, hanem módszerről kell beszélni. E körbe sorolják 

pl. a vitát, a párbeszédet, az interjút, az előadást. A csoportkommunikáció eszközei: a ren-

dezvénytípusú tájékoztatók, konferenciák, kiállítások, fórumviták, prezentációk, találko-

zók, értekezletek, jubileumi ünnepségek. 

3.3.5 A közvetett vagy mediális kommunikáció  

A kommunikációnak az a fajtája, amelyben a befogadó nem közvetlenül van (tér 

és/vagy időbeli eltolással) kapcsolatban a kibocsátóval, hanem az általa előállított, továbbí-

tott üzenettel, közvetett vagy mediális kommunikációnak nevezzük. 

Így az információ a médiumokon keresztül jut el a befogadóhoz. A médium szó jelen-

tése: „...a közbülső helyen található általános közeg, közvetítő elem (ill. elemek), mely 

információknak (beszéd, mozdulatok, arckifejezések, írás, elektronikus megjelenítés útján 

való) továbbadására vagy terjesztésére szolgál.” 
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7. kép A mediális kommunikáció modellje
29

 .  

A médium szó jelentése: „...a közbülső helyen található általános 

közeg, közvetítő elem (ill. elemek), mely információknak (beszéd, 

mozdulatok, arckifejezések, írás, elektronikus megjelenítés útján 

való) továbbadására vagy terjesztésére szolgál” (l. a mediális kom-

munikáció modellje
30

). 

A médiumok alkalmazása révén megszűnik a szemtől szembeni forma. A mediális 

kommunikációnak két típusát különböztetjük meg egymástól: a tele- és a tömegkommuni-

kációt. 

 

8. kép Az interaktív mediális kommunikáció modellje 

A közvetett (mediális) kommunikáció  

A technikai kommunikáció az emberi – biológiai és társadalmi – kommunikáció sza-

bályszerűségeinek megfelelő, azonban tárgyiasult formában jelenik meg tudatunkban. 

A közvetített (mediatizált) kommunikáció, a „mediated 

communication” az ezredvégi ember viselkedésének része. Ide tar-

tozik tulajdonképpen minden emberi kommunikáció, kivéve a 

szemtől szembe társalgást.  

„A kommunikáció története a tér és idő legyőzésének története; az időt két irányban is 

le kellett győzni: az információkat egyre gyorsabban átadni, és egyre tartósabban rögzíte-

ni.”
31
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9. kép A kommunikációs formák egy lehetséges felosztása 

3.3.6 A kommunikáció médiumai (eszközei és közegei) 

Minden kommunikációhoz közegek, eszközök kellenek. Az állatvilágban a természetes 

(föld, víz, levegő) anyagok a közegek, a humán kommunikációban már megjelennek a 

mesterségesen előállított közegek, anyagok. Ezeket áltatában médiumoknak nevezik, és 

csak rendszerszerűen definiálhatók.  

A médium kifejezés értelmezései 

A szóbeli információ tartós rögzítése megoldódott az írás és a könyvnyomtatás feltalá-

lásával, a képi információkat a fényképezés, mozgófilm, képmagnó rögzíti, a hang tárolá-

sára pedig megalkották a hanglemezt, a mágneses hangszalagot. 

Média: A média fogalma a sajtótörténet egy meghatározott szakaszában – a tömegter-

melés kialakulásával párhuzamosan a tömeglapok megjelenésének, illetve az elektronikus 

sajtóformák elterjedésének időszakában – kialakult, a tömegkommunikáció eszközrendsze-

reként intézményesült sajtóformák gyűjtőneve. A média a tömegkommunikációs eszközök 

és intézmények összessége.
32

 

Más esetben a média szűkebb – az egyedi információhordozó és -megjelenítő – értel-

mezését használják. A multimédia-alkalmazásban megjelenő médiaelemek: szövegek, 

szimbólumok, ikonok, logók, emblémák, piktogramok, fotók, a vektorgrafikus képek, a 

háromdimenziós ábrák, animációs képek és videóbejátszások (mozgóképek) valamint a 

beszéd, zene és az effektusok alkotják. Napjainkban a gyerekek és felnőttek is egyre többet 

kerülnek kapcsolatba a tömegkommunikációs eszközökkel. Ezek életvezetési modelleket, 

konfliktuskezelési stratégiákat, stílusmintákat közvetítenek, és az ismeretanyag mediális 

úton formálja személyiséget.  
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10. kép Médiakommunikációs változatok 

A médiapedagógia a médiumok (elsősorban a tömegkommunikációs eszközök) társa-

dalmi – ezen belül az oktató- és nevelőmunkára gyakorolt – hatásával foglalkozik. Fel kell 

készíteni az újabb generációkat a médiumok természetének és hatásának megismerésére, és 

ezek tudatos (szelektív) használatára. A tanulókban ki kell bontakoztatni a tudatos és 

konstruktív médiumhasználatot, ki kell alakítani a közlési eszközök felelősségteljes és 

értékorientált, a műalkotások befogadásának és élvezetének, a médiumokkal való informá-

ciószerzésnek és önkifejezésnek a készségét, hogy a fiatalok egyenrangú tagjai lehessenek 

a kommunikációs társadalomnak. 

A telekommunikáció 

A telekommunikáció (távközlés) fogalmán az egymástól távol lévő – halló- és látótávol-

ságon kívüli – személyek közötti közlési formát értjük. Rendszerint a személyes közlés 

keskenysávú (narrow) csatornájaként fogjuk fel, de a tömegkommunikációs eszközök sem 

léteznének a távolságot áthidaló médiumok nélkül.  

A technika mai állása már azt is lehetővé teszi, hogy egyszerre láthassuk és hallhassuk 

kommunikációs partnerünket. Közléseink személyes csatornája ez, mely lehetővé teszi, 

hogy meghatározott felek közötti információcsere történjen. Az üzenetnek mindig konkrét 

címzettje van. Jellemzője a kommunikáló felek közötti sűrű szerepcsere. 

A tömegkommunikáció 

A tömegkommunikáció egyike a manapság a legszélesebb értelemben használt fogal-

maknak. Igen nehéz olyan meghatározást adni, amely tudományosan jól megalapozott. 

Ami a nehézséget jelenti az a tömegkommunikáció tér-időbeli, valamint a technológiai 
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változatosságából adódik. A tömegkommunikáció során közléseink intézményes formában, 

nyilvánosan terjesztett eszközök (médiumok) útján, rendszerint egyirányú formában (visz-

szacsatolás csak a számítógépes rendszerekkel jelent meg), jutnak el nagy tömeghez.  

A tömegkommunikáció leginkább abban különbözik a kommunikáció más szintjétől és 

formáitól, hogy itt az alapvető alanyok a társadalmi egységek (rétegek, osztályok) teljesen 

meghatározott típusai. A társadalom mint szervezett tömeg jelenik meg. A tömegkommu-

nikáció során a kommunikáció – a személyeshez képest – kevésbé változatos, továbbá a 

visszacsatolási lehetőség igen kicsi. A tömegkommunikáció során a kommunikátor bizony-

talan abban, hogy az üzenet eljut-e a befogadóhoz, tudja-e dekódolni a befogadó szándéka 

szerint a hozzá küldött üzenetet, tudja-e kellően motiválni, cselekvésre késztetni a befoga-

dót. 

A tömegkommunikáció változóban van. KOMENCZI (2009) így ír erről: „A világháló 

potenciálisan a Föld minden lakójára kiterjeszti a globális kommunikáció lehetőségét. A 

faluhasonlatnál maradva: bárhová, bármikor beszólhatunk, bárkivel beszélhetünk, és bár-

hová benézhetünk; bárhonnan vásárolhatunk, elvileg bármelyik munkaadónak dolgozha-

tunk és bárkinek a munkáját igénybe vehetjük anélkül, hogy otthonunkból ki kellene lép-

nünk. Érdeklődésünk, igényeink és szükségleteink, személyes preferenciáink szerint kap-

csolódhatunk közösségekhez, amelyeknek tagjai a Földön szétszórva, bárhol élhetnek.”
33

 

A tömegkommunikációt valamely társadalmi, sőt formális szervezet kezdeményezi, 

nem intézményes tömegkommunikáció nem is létezik. A tömegkommunikáció esetében 

a fő forrás egy kommunikációs szervezet vagy egy intézményesített személy (W. 

SCHRAMM). 

Összességében a tömegkommunikáción a kommunikációnak azt az intézményes megje-

lenési formáját értjük, amelyben a közlések nyilvánosan terjesztett eszközök (médiumok) 

útján, indirekt egyoldalú módon, egy diszperz (szétszórt) publikumra (tömegre) irányul-

nak.
34

  

Olyan közlés, melynek során „...nyilvánosan, technikai terjesztő eszközök segítségével, 

közvetetten (tehát nem szemtől szembe), egyoldalúan (a közlők és a befogadók sűrű sze-

repcseréjének lehetősége nélkül) jut el az információ egy diszperz (eltérően együttlévő) 

közönség számára.
35

  

Mára ez a definíció már nem teljes érvényű. Forgalomba kerültek olyan technikai esz-

közök, melyek lehetővé teszik a visszajelzést (pl. televízióhoz kapcsolt kamera). Az inter-

aktivitás lehetőségét a multimédia-alkalmazások (vagy pl. az interaktív tévé) teremtik meg 

a tömegkommunikáció számára. 

Az intézményes kommunikáció segítségével befolyásolni lehet az egyéni tudatot, a 

tömegtudatot és a közvéleményt. Nagyon fontos, hogy a közlemény az emberi szükségle-

tek körébe essék. Szegmentálni, osztályozni, rétegbe szokták sorolni az elérendő szemé-

lyeket, ill. csoportokat.  

A tömegkommunikációs eszközök közé tartoznak a közterületi objektumok, kiállítá-

sok, konferenciák, a film, a sajtó, a rádió, a tévé. 
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3.3.7 A tömegkommunikáció alrendszerei  

A tömegkommunikáció a társadalom kommunikációs folyamatainak – ezeken belül is 

a köznapi kommunikációnak – egyik sajátos formája, amely a személyes és a csoportközi 

kommunikációtól viszonylag tisztán megkülönböztethető. Legfontosabb jellegzetességei: a 

tömegesség, a heterogenitás és a technikai közvetítettség. 

Az információgyűjtő: hírügynökségek, tudósítók, hálózatok. 

Feldolgozó: szerkesztőségek, stúdiók. Munkájuk során az információkból közlemé-

nyek lesznek. A közlemények változatai lehetnek: politikai, ismeretterjesztő, szórakoztató 

és reklámműsorok.  

A kisugárzó rendszer a technikai szerkesztőség, adóállomás. Itt már nem módosul az 

üzenet, legfeljebb zajossá válhat. 

3.3.8 A köznapi és hivatali kommunikáció 

A köznapi és a hivatali kommunikáció is a társadalmi kommunikációs formák közé tar-

tozik. A személyes magánbeszélgetés és a nyilvános vagy hivatalos beszéd közötti különb-

ségek a szóbeli kommunikáció formái között könnyen felismerhetőek. 

A személyes jellegű magánbeszélgetés számunkra a legtermészetesebb forma. Beszéd-

készségünk, az egyénenként jellemző nyelvhasználati szokások kisgyermekkorban alakul-

nak ki a családban, bizalmas környezetben.  

A nyilvános vagy hivatalos beszéd elemeinek elsajátítása többnyire az oktatási intéz-

ményekben kezdődik és valósul meg (pl. köszönés, megszólítás, szóbeli felelés, irodalmi 

és egyéb szövegek megtanulása, már az óvodában kezdődik, később az iskolában folytató-

dik). A növekvő gyermek egyre több olyan normával, szabállyal találkozik, amely a szóbe-

li kommunikációnak a tartalmát és módját egyaránt meghatározza. A nyilvános, hivatalos 

beszéd egyszerre feltétele és eredménye a személyiség szocializációs folyamatának, többé 

vagy kevésbé, de minden foglalkozásnál élni kell vele. A kommunikációs formáknak több-

féle (további) megközelítési módja létezik
36

.  

Az egyének személyközi kommunikációs formái. Nemcsak szubjektíven, hanem kölcsö-

nös, elérhető és nyilvános formában kommunikálunk. Az emberi kommunikáció egyúttal 

társadalmilag is meghatározott, ill. hatékony elsajátításához kommunikációra is szükség 

van. 

A szervezetek kommunikációja körébe tartozik az archiválás, a szervezeten belüli, a 

más szervezetekkel, illetve az ügyfelekkel való kommunikáció. Minden szervezeti kommu-

nikáció sajátossága, hogy azok az emberek, akik a szervezet nevében közlőként (vagy be-

fogadóként) fellépnek, ebben a kommunikációs helyzetben elsősorban és alapvetően szer-

vezetük képviselőiként vesznek részt, nem pedig egyéb társadalmi szerepeikben és minő-

ségeikben.  

A kultúraközi kommunikáció az eltérő kulturális háttérrel rendelkező kommunikációs 

partnerek közötti fellépő konfliktusokkal foglalkozik. 

                                                      
36

 SZEKFŰ ANDRÁS: A szervezetek szociológiája. In: Társadalmi kommunikáció. Budapest, Osiris Kiadó, 1999. 

87.  



A KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET ALAPJAI 

 

36 

3.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

Elsajátíthatta a társadalmi kommunikáció teljes fogalomkészletét. Megismerte a kom-

munikáció hierarchikus egymásra épülő, nem alá-fölé rendelt rendszerét, a kommunikáció 

formáinak, folyamatainak társadalomhoz és a kultúrához kapcsolódását, a társadalmi 

kommunikáció személyes és a tömegkommunikációs kapcsolatát, a köznapi és hivatali 

kommunikációs formákat. 

3.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mutassa be a kommunikációs tevékenység alapfunkcióit! 

2. Határozza meg a társadalmi kommunikáció alrendszereit! 

3. Ismertesse a rendszeren belüli alrendszereket!  

4. Beszéljen a csoportképzési lehetőségekről! 

5. Vázolja a társadalom jelrendszereit! 

6. Ismertesse a társadalmi kommunikáció személyes és a tömegkommunikációs 

kapcsolatát! 

7. Mi a közvetlen és közvetett kommunikáció?  

8. Mit tud a közvetlen emberi kommunikációról?  

9. Beszéljen a közvetett mediális kommunikációról! 

10. Mi a telekommunikáció? 

11. Mit tud a tömegkommunikációról? 

12. Ismertesse a tömegkommunikáció alrendszereit! 

13. Beszéljen a köznapi és hivatali kommunikációról! 

14. Ismertesse a kommunikáció társadalmi vonatkozásait! 

15. Beszéljen a kommunikáció irányultságáról! 
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4.  KOMMUNIKÁCIÓS MODELLEK 

4.1 CÉL 

A kommunikációelmélet számos tudományág és tudományterület eredményeit ötvözi. 

Ismerje meg a kommunikáció és információelmélet fogalomrendszerét, a kommunikáció 

természetét. Sajátítsa el a kommunikációs jelenség ismérveit. Tudjon beszélni a kommuni-

káció egyetemességéről és kultúrához fűződő kapcsolatáról. Tudja meg, mi az információs 

és a kommunikációs folyamat, az interakció. Sajátítsa el a közlési folyamat változatait. 

Tudja értelmezni a kommunikációs folyamatokat. Ismerjen néhány kommunikációs mo-

dellt: hírközlési, nyelvi, kommunikációs cselekvés, mediális stb. modellt. 

4.2 TARTALOM 

A 3. fejezet a kommunikációs modelleket mutatja be. Előtte azonban szót kell ejtenem a 

kommunikáció természetéről, a kommunikációs jelenség ismérveiről. A hallgató megisme-

ri a kommunikáció egyetemességét és kultúrafüggőségét, az interakció és a kommunikáció 

kapcsolatát. értelmezem a kommunikációs folyamatokat. Bemutatom a hírközlési, a nyelvi 

modellt, leírom a retorikai szituáció jellemzőit, sajátosságait. Szólok az interperszonális 

kommunikációról, további megismertetem a mediális (tömeg)kommunikációs modellek-

kel. A fejezet végén összefoglalást kap a bemutatott modellekről. 

4.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

4.3.1 A kommunikáció és információelmélet fogalomrendszere 

A kommunikáció természete 

A kommunikációnak többféle felfogása, modellje ismeretes. Tágabb, információelméle-

ti keretben a kommunikáció úgy képzelhető el, hogy egy információforrásból származó 

ismereteket az adó jelekké alakítja (kódolja) és továbbítja. A jelek egy bizonyos közegen 

(csatorna) át eljutnak a vevőhöz, ez pedig a felvett jeleket visszaalakítja információkká 

(dekódolja). Az így kapott üzenet a címzett birtokába jut
37

.  

Mi történik, amikor beszélünk vagy kommunikálunk?  

Minden kommunikációs rendszerben tetten érhetőek a közös alapok. Előzetes ismerete-

ink birtokában adatokat hozunk létre, majd terjesztünk. Másik szemszögből nézve adatokat 

szerzünk be és dolgozunk fel. Ismereteinket sokféleképpen közölhetjük mások számára, de 

úgy kell eljuttatni, ill. átadni, hogy ők is megértsék a szándékolt közlendőket. 

A közölt ismeret egy darabig mindenki számára ugyanazt jelenti, de végül is mindenki 

számára mást mond és másra készteti. A megszerzett ismeret ugyanis személyhez kötődik. 

Mi a különbség az esemény, a közlemény és az információ között? 

Az értelmezett ismeret az információ, mely az adatokon végrehajtott gondolati művele-

tek eredményeként jön létre. Tehát az információ nem az ismeret, hanem a gondolkodási 

művelet eredménye. 
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Az információ valamilyen esemény révén jön létre. Az információról elmondhatjuk 

még, hogy valamilyen energiafajta (jelen esetben mechanikai hanghullám), ill. annak vál-

tozása közvetíti a számunkra. Összességében információn olyan közlést értünk, mely segít-

ségével valamely eseményváltozás, történés bekövetkezéséről tudomást szerzünk, és ez 

megszünteti a bizonytalanságot. Az információ szám szerint mérhető: egysége az informá-

ciómennyiség, az 1 bit. Egy bit információt hordoz egy olyan esemény, amelyik 50%-os 

valószínűséggel következik be. 

Az információelmélet az információ mérésével, kódolásával, dekódolásával foglalko-

zik, de – amint látja – figyelmen kívül hagyja mind a befogadót, mind a vizsgált informá-

ció tartalmát és jelentését. Tehát a hírt tartalmának jellegétől és jelentésétől elvonatkoztat-

va kizárólag mennyiségi szempontból vizsgálja. 

Az információelmélet kifejezés eredetileg az elektronikus távközlési berendezések fej-

lődésével kapcsolatban alakult ki. Az információelmélet az információval foglalkozik,  

A kommunikatív aspektus szerint a kommunikációban azonban a minőség is fontos, 

mert az egyén a szervezet alkalmazkodásának érdekében hasznosítja ezeket az információ-

kat is. 

A kommunikációs tevékenység célja a gondolatok közlése, cseréje valamilyen bizony-

talanság megszüntetetése érdekében. Valamit közölni akarunk, informálni akarjuk partne-

rünket. Az információ a kommunikációs tevékenység tartalma, tehát tájékoztatás adat, hír. 

Az információ akkor teljes, ha a közléshez és megértéshez minden szükséges elemet, hírt 

tartalmaz. A kommunikáció – információelméleti megközelítésben – információ-átadás 

mindenféle rendszerben; az ember által alkotott technikai és a társadalmi szféra rendszeré-

ben. 

4.3.2 A kommunikációs jelenség ismérvei 

A kommunikációelmélet számos tudományág és tudományterület eredményeit ötvözi. 

A műszaki tudományok nagy mértékben segítették a kommunikációelmélet kialakulását, 

de kommunikációs folyamatok vizsgálatára a kétszemélyes, közvetlen kommunikáció bi-

zonyult a legalkalmasabbnak, hiszen a kommunikációban a biológiailag, pszichológiailag 

és szociálisan meghatározott ember vesz részt.  

Tulajdonképpen a LASWELLI formula
38

 (ki, mikor, milyen céllal, milyen hatással akar 

kommunikálni – l. később) szerint történhet a kommunikációs modellek lehetséges vizsgá-

lata. Az alábbiak nézzük meg részletesen az általános szempontokat. 

− KI = a közlő (kommunikátor), az a személy, akitől adott helyzetben a kommuniká-

ció elindul 

− MIT = a közlés tartalma, értelme a hír vagy a közléstartalom, egyszerűbben: a tar-

talom, üzenet 

− CSATORNA = a térben, időben elkülönülő adatok, jelek, információk, átvitelét 

valósítja meg 

− KINEK = aki a közlést kapja és felfogja, a befogadó 

− HATÉKONYSÁG = a vett üzenet mennyiben váltja ki a kívánt hatást 
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Megjegyezendő, hogy a kód szabályok és megállapodások rendszere, amely szerint az 

információ egyik megjelenési formája egy másik formára leképezhet, elemi egysége a jel. 

Ez a klasszikus és a leggyakrabban hivatkozott elméleti modell. A majdnem tökéletes 

meghatározásból a MIÉRT azonban hiányzik. Már pedig a kommunikáció folyamatát, a 

kommunikációs cselekvést vagy cselekvéssort olyan indíték hozza mozgásba, amely azo-

nos a „miért”-ekre adható válasszal. A folyamat végén, annak eredményeképpen jön létre 

az a kapcsolat, amely az egyénnek és a társadalomnak egyaránt létszükséglete. Emberi 

társadalom nem képzelhető el tudatosan, célirányosan tervezett és szervezett kapcsolat-

rendszer nélkül. Ez könnyen belátható, nyilvánvaló (evidencia), mégis alaposabban meg 

kell vizsgálni a miérteket, hiszen az az érdeke minden személyiségnek, hogy minél tökéle-

tesebben illeszkedjék be a társadalmi kapcsolatrendszerbe, s azon belül minél eredménye-

sebb, minél hatékonyabb kommunikátor legyen.  

 

11. kép A Laswell-féle formula 

1) Összetevők: a kommunikáció jelenségeinek közös összetevői vannak, melyek min-

den rendszerre érvényesek (közlő fél, befogadó, hír vagy közléstartalom, a közlés formai 

sajátossága vagy jelrendszere) a kód, a kód elemi egysége: a jel, a csatorna. Ezek egyben a 

kommunikációelmélet alapfogalmai. 

2) A kommunikáció kontextusa: a közvetlen emberi kommunikáció társadalmi jel-

lemzői közül kiemelhető a társadalmi jelleg, azaz mindig társadalmi szituációban történik, 

valamilyen adott viszonylatban történik (organizációs kapcsolatok, státuskülönbségek, 

szerepek). A társadalmi meghatározottság időbelisége tartós vagy időleges egyaránt lehet. 

3) A kontextus aktuális jellemzőit – a kommunikációs szituáció a társadalmi meghatá-

rozottságon túl – a kommunikáló felek is alakítják. Az aktuális jellemző a kommunikáció 

helye és környezete, valamint a kommunikáció tere, azaz a személyes vagy nyilvános vol-

ta. 

4) A kommunikációs tartalom változói: a közlés tárgya szerint szólhat a folyamatban 

résztvevőkről, a közlő és a címzett közötti viszonyról, vagy más, a közlésben résztvevők-

től, vagy akár a közlési folyamattól, helyzettől független jelenségről egyaránt. A közlés 

tartalma céljához viszonyítva: hiányos, pontos, adekvát és redundáns; tartalmilag konkrét 

vagy elvont lehet. A tartalom a társadalmi normák függvényében különböző (nyilvános, 

személyes, bizalmas). 

5) A kód változatai attól függhetnek, hogy milyen kommunikációs csatornát vesz 

igénybe a közlő, ill. hogy milyen a kód: verbális vagy nonverbális. 

6) A közlő változói közül kiemelendő a közlemény kódolásának, megalkotásának ké-

pessége. Ehhez ép közlőszervekkel kell rendelkeznie. A kommunikátor képességei közé 

még sok mindent tartozik. Fontos szempontok: 

− az emberismeret kérdéskörének kognitív megközelítésű felfogása 

− pszichés meghatározottsága a kommunikáció idején 
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− a kommunikáció csatornáinak rugalmas vagy merev alkalmazási képessége  

− a cél tudatosságának különböző foka 

A kommunikátor célja lehet stratégiai és taktikai (pl.: a kommunikációs partner felett 

állandó kontroll megteremtése, vagy az impressziókeltés-e a cél).  

7) A vevő, befogadó jellemzői közül kiemelhetjük a dekódolás képességét, amely kü-

lönböző mértékű lehet. Többnyire ugyanazok jellemzik, mint a kommunikátort, kivéve a 

célokat és a szándékokat. A kommunikációs cselekvések során a közlő és a befogadó sze-

rep gyorsan cserélődik, így változóikat, jellemzőiket többnyire azonosnak vehetjük. A 

kommunikáció lefolyása szempontjából a befogadóban kialakult kép (a közlőről, szituáció-

ról) meghatározó jelentőségű. 

8) A modell általánosságai: a jelek jelentéstartalmában és jelhasználati szabályaiban 

egyetértésnek kell lenni, a kommunikáció létrejöttéhez elengedhetetlen a közös kód. Az 

emberi kommunikációban a közös kód és használata az emberek szocializációs folyamatá-

ban tanulással jön létre. 

A kódok – a tudatos és a tudattalan megnyilvánulások – elkülönítése kommunikációs 

cselekvéseink során nem mindig éles határ mentén történik. A nem verbális kommunikáció 

területein jelentkeznek az önkéntelen, a nem tudatos vagy az ún. ösztönös megnyilvánulá-

sok. Ezek az emberek biológiai meghatározottságával állnak szoros kapcsolatban (pl.: vér-

áram, nyirokáram, izommozgás-koordináció stb.). 

9) Szintek: A személyiség kommunikációs cselekvései és reakciói, tudatos és tudatta-

lan megnyilvánulásai, és a kommunikáció szintjei (kognitív, affektív, viselkedésbeli) erő-

sen kapcsolódnak egymáshoz: 

Az értelmi vagy kognitív szint foglalja magába az ember mint gondolkodó lény összes 

megnyilvánulását, és az ezekkel kapcsolatos kommunikációs tevékenységeket (megértés, 

tanulás, tervezés, számolás, következtetés, rendszerezés stb.).  

Az érzelmi szint a világ jelenségeihez fűződő kapcsolatunkat jellemzi és minősíti az ér-

ző személyiség szempontjából (öröm, bánat, szorongás, lelkesedés, aggodalom stb.). A 

pozitív és negatív érzelmek szükségleteinkhez kapcsolódva alakulnak ki, amennyiben a 

világ számunkra felfogható összes jelensége is a szükségleteken keresztül jut el hozzánk. 

Az érzelmek intenzitása ezért a szükséglet feszültségi fokától függ, amelyet az érzelmek 

impulzusának nevezünk.  

A viselkedési szint az értelmi és az érzelmi folyamatok kifejeződése (artikulációja). 

Cselekvéssel (mozgással) juttatjuk el másokhoz érzéseink, gondolataink tartalmi üzenetét, 

fogadjuk és feldolgozzuk mások üzeneteit, azaz élünk és boldogulunk.  

4.3.3 A kommunikáció egyetemessége és kultúrafüggősége 

Tekintettel arra, hogy a kommunikáció legszélesebb értelmében információtovábbítás, 

mely elsősorban az élőrendszerekre jellemző két alapvető folyamat egyike. (Az egyik jel-

lemző az élelem átalakítása energiává, míg a másik az események adatokká, információvá 

való átalakítása.) Ezáltal az élőrendszerek a kommunikáción keresztül kapcsolódnak kör-

nyezetükhöz. A kommunikáció és az organizáció összefüggései 3 dologgal jellemezhetők: 

− bemenet 

− működés 

− kimenet, produktum 
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Van-e közös vonás az állati fogvicsorgatás és az emberi fogkivillanás között? 

Ez a kérdés már DARWINt is érdekelte. Vajon képesek különböző egyedek egymás jeleit 

megfejteni? Ismeretes az afrikai mézlelő madár és a bennszülöttek együttműködése a méz 

megszerzése érdekében. Van-e közös a madarak tollborzolása és az emberi háton való 

hideg futkosása között? Vagy a rhesus majmoknál a rábámulás és az emberi agressziót 

kísérő, tartós nézés között? Az egymáshoz nagyon közel álló fajok viselkedését (kommu-

nikációs rendszerüket) tanulmányozva, majd összehasonlítva a zoológusok evolúciós lépé-

seket találtak az állatvilágban. A ritualizáció, a kihirdetés, a győzelem kihirdetése, eltolási, 

alávetési viselkedés megnyilvánulásait közösnek találták. 

Ismeretes, hogy sok érzelmet felismernek az egymástól nagy földrajzi távolságban élő 

népek tagjai. A kommunikáció tehát az evolúciós folyamat eredménye. De csak az evolú-

cióé? Erre választ a belső kódrendszerrel (kultúrával) rendelkező csoportok vizsgálata ad 

választ (EKMAN, FRIESEN). 

A nem verbális kommunikációs jelzések ősibbek, kevésbé tudatosak és kontrolláltak. 

Mint ismeretes, ebbe a körbe tartoznak a nyelv mellé rendelt jelek: a tekintet, a mimika, a 

mozgásos kommunikáció elemei, a tekintet, a gesztus a testtartás, a térközszabályozás, az 

emblémaként viselt ruha, hajszín, díszek, környezeti díszítőelemek és az interakció idővi-

szonya, a kronémika.  

A nem verbális jelek eredete három csoportba sorolható: 

Az örökölt, ontogenetikus jelek az emberekre jellemzőek, és a világ minden táján azo-

nos jelentésük van. Ezek az alapérzelmek: öröm, harag, bánat, meglepetés, félelem, harag, 

undor, érdeklődés. 

 

12. kép Korunk törzsi archaikus kultúrájának vizsgálata  
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Megjegyzés: EKMAN amerikai antropológus igazolta az alapérzelmek veleszületettsé-

gének elméletét. A kutatás eredményeként az amerikaiak és az új-guineai bennszülöttek 

kölcsönösen felismerték a kifejezett érzelmeket. 

Az ösztönösen tanult (filogenetikus jelek) egy-egy nyelvi közösségre jellemzőek, je-

lentésük az adott kultúrától függ. 

Az egyezményen alapuló (konvencionális) jelek tudatosan tanult, ismert eredetű és 

meghatározott céllal használt jelek pl. a siketnémák jelbeszéde, a vakok írása. 

4.3.4 A nem verbális viselkedés eredetének vizsgálata 

Az emberi beszéd ontogézisének kutatása mellett a nem verbális viselkedés eredetének 

vizsgálata is megjelent.  

Tekintsük át a nem verbális kommunikáció: az arckifejezések és a gesztusok vizsgála-

tának eredményeit, BERECZKEI
39

 nyomán!   

Alapérzelmekre vezetik vissza az összes érzelmet. Ezeknek a kifejezése és felismerése 

kultúrától független, biológiailag meghatározottak. Az alapérzelmekből vezetik le a szár-

maztatott érzelmeket. Általában legalább 4, de gyakran 7–8 alapérzelmet különböztetnek 

meg: öröm, szomorúság, harag, félelem, meglepetés, undor, megvetés, szégyen. Darwin 6 

alapérzelmet különített el. 

WOODWORTH elsőként alkalmazott empirikus megközelítést; a vizsgálati személyekkel 

fotókat soroltatott kategóriákba, melynek alapján 6 alapérzelmet különített el. EKMAN kul-

túraközi összehasonlítás alapján (USA és Japán, majd USA és Új Pápua viszonylatban) 7 

alapérzelmet (egyetemes kódolás és dekódolás). különített el. 

4.3.5 Az emberi arckifejezések biológiája 

A természetes szelekció az üzenetközvetítés hatékony és informatív formáit hozta létre, 

amelyek mind az adó, a vevő szempontjából is a faj fennmaradása érdekében előnyösek. A 

kommunikatív szignálok lehetővé teszik, hogy az állatok közöljék társaikkal belső állapo-

tukat, reakciókészségüket, érzelmeiket és szándékaikat. E jelzések a társas élet szabályozá-

sát szolgálják, hiszen informálnak a viselkedés várható kimeneteléről és intenzitásáról, és 

lehetővé teszik a másik fél viselkedésének az előrejelzését. A mellékelt oldalon kipróbál-

hatja, hogy mennyire képes az arckifejezések értelmezésére. 

A jelzések sokféle formában állíthatók elő – hang, szag, tapintás stb. – és különböző 

funkciókat szolgálhatnak, mint a terület megjelölése, az agresszív szándék közlése vagy 

csillapítása, a szexuális fogadóképesség jelzése és így tovább.  Az emberi nem-verbális 

kommunikációban még ennél is fontosabb szerepet játszanak az arcon megjelenő érzelmek. 

Az arc felismerése, azonosítása, a rajta megjelenő üzenetek kódolása és dekódolása erős 

idegrendszeri szabályozás alatt áll. Az arckifejezések erős idegrendszeri kontrollja követ-

keztében az ember képes arra, hogy az állatvilágban egyedülálló módon szabályozza arc-

vonásait és elrejtse érzelmeit. Ez egyfelől könnyebbé teszi a hazugságot, hiszen könnye-

dén meg tudjuk csinálni, hogy szándékainkkal ellentétes arckifejezéseket adjunk, vagy 
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hogy valódi érzelmeinket egy szenvtelen, ún. póker-arc mögé rejtsük. Valóban, a vizsgála-

tok azt mutatják, hogy miközben testtartásunk bizonyos módjai, hangunk magassága vagy 

éppen az arcpirulás sokszor leplezi le hazugságainkat, az arckifejezések és a valódi szán-

dékok közötti különbségeket csak tapasztalt szakemberek, pl. nyomozók, ügyészek, pszi-

chológusok stb. képesek észrevenni (Ekman 1991). Az arckifejezések idegrendszeri szabá-

lyozása és elfedése ugyanakkor megkönnyíti, sőt egyáltalán lehetővé teszi a normális tár-

társas kapcsolatokat. Ha ugyanis minden állapotunk és szándékunk az arcunkra lenne írva, 

mindennapi életünket kénytelenek lennénk leélni a túlburjánzó érzelmek és azonnali reak-

ciót kiváltó élmények világában, ami nagy feszültséget és emocionális stresszt róna ránk. 

Ehelyett általában úgy viselkedünk, amikor ismeretlen emberekkel találkozunk, hogy 

maszkírozzuk érzelmeinket, elrejtjük negatív tulajdonságainkat, miközben igyekszünk 

mindent megtudni a másikról. 

EKMAN a Kaliforniai Orvosi Egyetem pszichológiaprofesszora azt vizsgálta, hogyan le-

het produkálni az összetett arcmintázatokat. Kutatómunkájának egyik eredményeként meg-

tanulta arcizmainak külön-külön történő is mozgatását. Munkatársaival a kutatások első 

lépésében azt tisztázták, hogy az egyes arcizmok – amelyekből 23 párral rendelkezünk – 

összehúzódása ill. elernyedése milyen változásokat hoz létre az arcon.  

Pontosan feltárta, hogy a különböző gyűrődések és ráncok az arcon, vagy a szem és a 

száj változó állásai és nyitottsága milyen elemi izomműködéseknek feleltethetők meg. 

Második lépésben az arckifejezéseket aszerint osztályozták, hogy milyen érzelmet (pl. 

öröm), hangulatot (pl. szomorúság) vagy viselkedésformát (pl. nevetés) fejeznek ki. Az így 

kapott ún. motoros (mozgásos) mintákat azután igyekeztek visszavezetni bizonyos arciz-

mok együttállására és közös működésére. 1978-ra kidolgozta a máig is széles körben elfo-

gadott módszert, az izmok és a hozzájuk kapcsolódó, az érzelmekre vonatkozó Arctevé-

kenység-kódoló Rendszert (Facial Action Coding System, FACS)
40

 kódrendszert, amely azt 

írja le, hogy milyen izmok milyen állapotainak milyen kölcsönhatása állítja elő az arcon 

azokat a kifejezési formákat, amelyek megfeleltethetők az ember alapvető érzelmeinek és 

belső állapotainak EKMAN az arcjegyek és hangjegyek között von párhuzamot, mely sze-

rint „a FACS-t elsajátítani olyan, mintha a zeneolvasást tanulnánk” – állítja. A kutató je-

lenleg a rendszer számítógépes automatizálásán dolgozik. 
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13. kép Az alapérzelmek  

A harag, a félelem, a meglepődés, az undor, az öröm, a szomorúság, megnyilvánulása 

egy személy arcán. 

Az alapérzelmek értelmezése:  

a) Öröm kívánatos történések, potenciális társ megjelenésének hatására következik be. 

b) Düh váratlan akadályoztatottság esetén lép fel, míg az agresszió esetén pedig mások 

szándékos megsértése, elűzésére irányuló késztetés. 

c) Bánat: ha a kívánatos esemény nem következik be. 

 Szomorúság szeretett személy elvesztésének hatására keletkezik. 

d) Félelem fenyegetettség esetén, nem kívánatos eseménytől való aggódás, a megköny-

nyebbüléskor pedig a nem kívánatos események nem következnek be. 

e) Undor förtelmes látvány hatására keletkezik. 

f) Meglepődés hirtelen új élmény hatására keletkezik. 

Az arckifejezések kategorizációja persze némileg önkényes, hiszen az érzelemnyilvání-

tások sokféle árnyalatait néhány kategóriába rendezték, és a folyamatos jelzéseket diszkrét 

mintázatokban fejezték ki. A kutatók maguk is többféle osztályozást javasoltak, bár a leg-

többen egyetértettek abban, hogy a szóba jöhető alapvető arckifejezések száma 24 és 36 

között van. Ez azt mutatja, hogy a 23 pár arcizomból kikeverhető több ezer lehetséges min-

tázatnak csupán töredéke rendelkezik valamifajta felismerhető és kódolható jelentéssel. Ezt 

azért is fontos hangsúlyozni, mert az érzelmeket szokás szubjektíven átélhető belső állapo-

tokként leírni, ami kétségkívül igaz, de csupán az érem egyik oldala. Vizsgálatuk azt is 

hangsúlyozza, hogy az érzelmi megnyilvánulásokban meglepő egyöntetűség mutatkozik: a 

mozgásos minták, az általuk hordozott jelentések (lásd később), és az őket kísérő vegetatív 
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folyamatok is jellemzőek egy adott érzelemre. Sőt, nem csupán arról van szó, hogy a testi 

változások mintegy hordozzák szubjektív érzelmeinket, amennyiben belső állapotaink 

csakis az izmok és az idegrendszer megfelelő működései révén fejezhetők ki. A kutatások 

azt is kimutatták, hogy minden valószínűség szerint egy ezzel ellentétes meghatározódás is 

érvényesül.  

Azért örülünk, mert nevetünk 

Amikor a vizsgálati személyeknek a kutatók azt az utasítást adták, hogy hozzanak létre 

a tükör előtt bizonyos arckifejezéseket – meghatározott módon ráncolják a homlokukat, 

húzzák szét a szájukat stb. –, akkor meglepő felismerésre jutottak. Kiderült, hogy a vizsgá-

lati személyek hangulat- és kedélyállapot változásokon mentek át, miközben az arckifeje-

zéseket éppen produkálták. A közben regisztrált vegetatív folyamatok (vérnyomás, pulzus, 

bőrellenállás stb.) változásai, és az utána adott beszámolók arra mutattak, hogy a „testi” 

folyamatok maguk is visszahatnak a „lelki” jelenségekre, azaz az arcmimika mozgásos 

előállítása befolyásolja hangulataink és érzelmeink belső világát (EKMAN). 

A test az agyműködés következtében hozza létre azokat a vegyületeket, amelyek a bol-

dogságérzet következtében aktivizálódnak.  

4.3.6 Az alapérzelmek és a média 

A Kész átverés és a Nem a te napod című műsorok képviselik napjainkban valóságshow 

műfajt. A manapság oly népszerű programok ennél sokkal több érzelmi reakciót közvetíte-

nek a nézők számára. Egyfajta aszimmetrikus intimitás jelenség erősödésének vagyunk 

részesei, melynek során egyre jobban ismerünk egyes embereket, akiknek mi teljesen ide-

genek vagyunk. E műsorokban szereplő személyek  érzelemmutatói sarkítva jelennek meg, 

a média szerkesztési elvei révén, melyek az alábbiak: 

a résztörténések kiragadása-felnagyítása 

– történések hiányában sokszor mesterkélt életképek alkotása 

– a perszonalizáció révén valakit mindig a középpontba állítanak  

– a bemutatást versenyszerűvé téve, kívánják az izgalmat fokozni 

– és legvégül a botrány-teremtés, botrányszerű bemutatás 

A valóságshow műsorok ma már nemcsak a televízióban hanem az Interneten is jelen 

vannak. 

A robotok „arcán” is próbálnak arckifejezéseket produkálni. Az alábbi ábrán a düh, a 

meglepetés, a félelem, az öröm, a nyugalom, és az érdeklődés érzelemmutatóit próbálták 

megalkotni a fejlesztők. A képen Kismet névre keresztelt emberi tulajdonságokkal is ren-

delkező robot érzelmei láthatók, melyet a MIT laboratóriumban fejlesztetek ki. Tekintsük 

meg a videófelvételt az alábbi oldalon. 

4.3.7 A közlési folyamatok kimenetele, változatai 

Vajon kommunikációnak nevezhető-e az a tevékenység, ha valaki egy mozivászon előtt 

ül, vagy amikor valaki egy jelenségről tényeket gyűjt? 

Az utóbbi semmiképpen nem nevezhető kommunikációnak, csupán megfigyelésnek. Az 

előbbi ugyanakkor kommunikáció – bár nincs visszajelzés a két fél között –, de a kommu-

nikáció egy általános jellemzője, ill. az a tény, hogy a tudatban ered és tudatban végződik, 

teljesül, ez esetben befogadásról, egyirányú közlésről beszélünk. Az olyan információátvi-
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teli folyamatot, amelynek csak a végpontján van tudat, megfigyelésnek, az olyat, amely 

kezdőpontján van tudat, azt vezérlésnek nevezzük. Ha mindkét oldalon van tudat, akkor 

teljesül a kommunikáció feltétele. A kommunikáció mozzanatai közé soroljuk a kódolást-

dekódolást, a választ és a visszacsatolást. 

A közlési folyamat végbemenetele szempontjából a kommunikáció három változata kü-

löníthető el. Az egyoldalú – amikor a közlő nem tudja, hogy üzenete eljutott-e a fogadó-

hoz. A részleges – amikor a közlő észleli, hogy a fogadó „vette” az üzenetet, de válasz nem 

érkezik. A teljes – melynek során a fogadótól értékelhető válasz érkezik. 

Az egyirányú kommunikáció szintjén a közlő aktív, a befogadó viszont többnyire pasz-

szív résztvevője a folyamatnak. 

Az alapvető „közlő – csatorna – befogadó” modell a helytálló ebben az esetben, ahol az 

egyirányú kommunikáció van túlsúlyban. A befogadó erre reagál, de erről a közlőnek 

nincs tudomása. Ebben a modellben azonban nem szerepel a visszacsatolás. Egyszerűsítve 

a folyamat az alábbiakba sűríthető:
41

 

 

KÖZLŐ  CSATORNA  BEFOGADÓ 

 

A vevő (vezérlésnél vezérelendő rendszer) lehet egy másik tudat vagy egy anyagi rend-

szer. A vezérlési folyamat megköveteli azt, hogy tudat legyen a kezdőpontján, de nem 

szükségszerűen a végpontján. (A közlés történhet az élőszervezeten belül, élőszervezetek 

között, ember és gép között, valamint ember és gép által. Ez utóbbi valamilyen közvetítő 

médium segítségével történik, tehát mediális közlés. (l. később.) 

A kommunikációs folyamat ezzel azonban nem fejeződik be. Sőt ezzel kezdődik a 

kommunikációra oly jellemző párbeszédes kapcsolat. 

A visszacsatolás során a közlő információhoz jut. Ha a közlő hasznosítani akarja ta-

pasztalatát a vevő befolyásolásában, úgy információt kell kapnia minden olyan változásról, 

amely a vevő helyzetében a ő kommunikációjának jóvoltából következett be. 

E művelet révén a közlő és befogadó között már információcsere történik. Visszacsato-

lások például az intézmények és közönségük kapcsolatának közvélemény-kutatással fog-

lalkozó és a közleményeik hatását elemző szakemberek által használt visszacsatolási tech-

nikák, módszerek (kérdőívek, interjúk). 

Amennyiben felhasználja a közlő az információt, úgy szabályozásról beszélünk, mely-

nek szintjén megjelenik az újrafeldolgozás. 

Interakciónak nevezzük az emberek társas helyzetben lezajló, kölcsönös, egymáshoz vi-

szonyított rendszerét. Akkor nevezik valamely személy viselkedését interaktívnak, ha az 

egy másik személy időben közvetlenül rákövetkező viselkedését befolyásolja. Az interak-

ció tehát kölcsönhatás, akciók és reakciók együttese. 
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14. kép A visszacsatolásos rendszer 

A szabályozás (az interaktív kommunikáció) modellje magába foglalja a visszacsatolást 

és az újrafeldolgozás lehetőségeit, melyek folyton működnek a két fél között az általuk 

tervezett rendszereken és különböző társadalmi rendszereiken keresztül. 

4.3.8 Az interakció és kommunikáció 

Az interakció mindig legalább két személy között valósul meg. A kölcsönhatásban álló 

felek kölcsönösen értelmezik egymás viselkedését, és ebből a tudatból kiindulva reagálnak 

egymásra. A mindennapi viselkedések jó részét kölcsönhatások, elvárások vezérlik. A 

kölcsönhatást befolyásolja az önmagunkról alkotott kép (énkép) és a másikról kialakított 

kép (impresszió, előítélet, hírnév) is. A kommunikációban a minőség is fontos, mert az 

egyén a szervezethez való alkalmazkodásának érdekében hasznosítja ezeket az informáci-

ókat is. 

 

15. kép A szabályozás (az interaktív kommunikáció) modellje 

Mit jelenthet egy kacsintás vagy egy szemrebbenés? 

Fiziológiai értelemben a szemrebbenésnek nincs jelfunkciója. Ha ezt valaki észreveszi, 

azt a következtetést vonhatja le, hogy a személy azért hunyorog, mert túl sok fényt kapott. 

Ekkor már jelről van szó. 
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Ha a szemrebbenést verbális kommunikáció is kíséri, akkor nonverbális kommunikáci-

óról van szó. Így közölheti egy interjúalany egy szándékosan elhúzott pislogás révén a 

riporterrel, hogy vakítják a lámpák. 

A kommunikációelmélet szakterülete csupán az üzenetközlés szándékával előállított je-

lekkel foglalkozik. Egy jel tehát akkor kommunikatív, ha nyilvánvalóvá válik, hogy azzal a 

szándékkal állították elő, hogy egy mási személynek üzenetet közvetítsen. Ebben az érte-

lemben azt a vevőt, akivel az üzenettel együtt azt is közlik, hogy az neki szól, az üzenet 

címzettjének nevezik. De vajon interaktívak-e a nem verbális jelek? 

Ha egy másik személy időben közvetlenül rákövetkező viselkedését befolyásolja a ka-

csintás, akkor nevezik a személy viselkedését interaktívnak. A fentiekből látható, hogy 

nem minden nonverbális jel kommunikatív 

4.3.9 A kommunikáció folyamatának értelmezései  

4.3.10 A hírközlési modell 

Az első kommunikációs modell az információs és kommunikációs eszközök vizsgálata 

nyomán jött létre. A kommunikáció fogalmának elméleti megalapozását C. SHANNON és 

W. WEAWER
42

 tette meg először, ez matematikai, ill. híradástechnikai megközelítésű volt. 

 

16. kép  Az információ-átvitel folyamata. A hírközlési modell 

1.) A forrás a közlő személy. Tőle függ a közlemény kódolásának, megalkotásának ké-

pessége, mely több tényezőből tevődik össze: a közlőszervek épsége, az emberismeret, a 

közlés csatornáinak rugalmas vagy merev alkalmazási képessége, a cél tudatosságának 

különböző foka. 

a) Az üzenet: a kommunikációs tartalom szólhat a folyamatban résztvevőkről, a közlő 

és a címzett közötti viszonyról, a közlésben résztvevőktől vagy akár a közlési folyamattól, 

helyzettől független jelenségről egyaránt. A közlés tartalma céljához viszonyítva hiányos, 

pontos, adekvát és redundáns; tartalmilag konkrét vagy elvont lehet. A tartalom a társa-

dalmi normák függvényében különböző (nyilvános, személyes, bizalmas). 
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2.) Az adó – ez esetben– a közlő személy kimeneti pontja azaz közlő szerve, amely által 

a kód különböző változatait alkalmazzuk. Rendszerint attól függ, hogy milyen kommuni-

kációs csatornát vesz igénybe a közlő. A kódok – a tudatos és a tudattalan megnyilvánulá-

sok – elkülönítése kommunikációs cselekvéseink során nem mindig éles határ mentén tör-

ténik.  

3.) Az interperszonális kommunikáció csatornái: a szóbeli (verbális) és/vagy a szavak 

nélküli (nonverbális) formák. Ez utóbbiak közzé tartozik az arcjáték, a tekintet, a gesztu-

sok, a kar- és lábtartás jelei, a térközszabályozás, de idetartoznak a grammatikailag jól 

megformált közléseket kísérő vokális elemek is (pl. hümmögés, torokköszörülés, sóhajtás). 

4.) A vevő ebben az értelemben a befogadó személy érzékszerveit és az észlelési folya-

matot testesíti meg. Jellemzői közül kiemelhetjük a dekódolás képességét, amely különbö-

ző mértékű lehet, attól függően, hogy mennyire ismeri a közös kódrendszert. 

5.) Az üzenet címzettje – hírközlési rendszereknél rendeltetési hely – személyközi 

kommunikációban befogadó, észleli, értelmezi a forrás által kibocsátott üzenetet. Többnyi-

re ugyanazok jellemzik, mint a kommunikátort, kivéve a célokat és a szándékokat. A 

kommunikációs cselekvések során a közlő és a befogadó szerep gyorsan cserélődik, így 

változóikat, jellemzőiket többnyire azonosnak vehetjük. A kommunikáció lefolyása szem-

pontjából a befogadóban kialakult kép (a közlőről, szituációról) meghatározó jelentőségű. 

6.) A zaj a kommunikációs folyamatot kísérő zavaró jelenség. Változatai:  

− Csatornazaj: pl. opto-akusztikai zavaróhatások, rosszul látják vagy hallják egy-

mást a felek (látó és hallótávolsági határon helyezkednek el). 

− Környezeti zaj: a dekódolást tehetetlenné tevő vagy nehezítő külső hatások (erős 

fény vagy hanghatások) 

− Szemantikai zaj: hibás az üzenet grammatika megformálása, s ebből adódik a za-

var. 

Buda kiemeli még a szituáció aktuális jellemzőit, amelyet – a kommunikációs szituáció 

a társadalmi meghatározottságon túl – a kommunikáló felek is alakítják. Az aktuális jel-

lemző a kommunikáció helye és környezete, valamint a kommunikáció tere, azaz a szemé-

lyes vagy nyilvános volta. 

Mindenféle kommunikációs helyzetben, akár az élővilágban állatok, vagy emberek, 

vagy gépek cserélnek információt, szükség van egy adóra, egy csatornára vagy közegre, 

mely összeköti őket, és a befogadóra. Az adó valamilyen kódrendszer segítségével a csa-

tornán keresztül juttatja el a hírt vagy információt. A csatorna másik végén lévő vevő a 

kódrendszerén keresztül veszi a hírt, azaz dekódol. A kommunikációelmélet szakterülete 

csupán az üzenetközlés szándékával előállított jelekkel foglalkozik. Egy jel tehát akkor 

kommunikatív, ha nyilvánvalóvá válik, hogy azzal a szándékkal állították elő, hogy egy 

másik személynek üzenetet közvetítsen. Ebben az értelemben azt a vevőt, akivel az üzenet-

tel együtt azt is közlik, hogy az neki szól, az üzenet címzettjének nevezzük. 

4.3.11 A nyelvi modell 

JAKOBSON
43

 (1969) orosz származású amerikai nyelvész hatféle tényezőt különített el. 

A feladót, a címzettet, az üzenetet, a kódot, a kontextust (az összefüggést a valósággal) és a 

kontaktust (a fizikai csatornát). 
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A modell kiemeli a hatékony kommunikáció meghatározóit, ugyanakkor a visszacsato-

lást nem említi meg. Vitathatatlan érdeme viszont, hogy megnevezi a nyelvi kommuniká-

ció alapfunkcióit. (Emotív-érzelmi, konatív-felhívó, fatikus-fenntartó, metanyelvi, poétikai 

és referenciális-közlő, tájékoztató funkciókat különböztet meg.) 

Részletesen l. az „Információ és társadalom” tantárgy keretében. 

 

17. kép  A Jakobson-féle nyelvi modell 

4.3.12  A retorikai szituáció  

A retorika ma szónoklattan. A rendszeres gondolkodás és önkifejezés, valamint az érve-

lés, vitatkozás tudománya. Ez vizsgál minden olyan szóbeli megnyilatkozást, amelynek 

nyilvános, közéleti vonatkozása van. A retorikai ismeretek és a retorikai szituáció tehát 

minden közszereplő és nyilvános megszólaló számára elengedhetetlen. 

[…] A kommunikáló szubjektum önmaga mint központ körül érzékeli a folyamatosan 

változó tapasztalati világot. Tudatában, memóriájában egyre gazdagodó ismeretanyag hal-

mozódik föl, ezzel egyidejűleg kialakul benne egy definiálatlan, egyre markánsabb, lassan, 

de folyamatosan módosuló értékrend. Ez az értékrend (világszemlélet?) adja a kommuni-

káció önző hősének azt a „körszínpadot”, melyre föllépve környezetéhez szól. A beszélő 

ugyanis mindig az önmaga alkotta értékrendből indul ki, s azt hiszi, a világ olyan és csakis 

olyan, amilyennek ő látja
44

. 

Mindenféle emberi megnyilatkozás valamely konkrét beszédhelyzetben jön létre. Ezt 

retorikai szituációnak nevezzük. Benne a kommunikátor valamilyen cél elérése érdekében 

beszédével hatni akar a hallgató(k)ra. 

A retorikai alaphelyzetnek három fő tényezője van: 

 

BESZÉLŐ – BESZÉD – HALLGATÓ 

 

A közlés eredményessége vagy eredménytelensége azon múlik, hogy 

a) a beszélő alkalmas-e az adott ügyben hatni a hallgatóságra 

b) a beszéd alkalmas-e a kívánt hatás kiváltására 

c) a hallgató fogékony-e az ügy iránt, elkötelezetté tehető-e az ügy mellett 

A kommunikáció azonban sokkal bonyolultabb, mint ahogyan azt – akár az előbbi ábra 

alapján is – véljük. 
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4.3.13  Az interperszonális kommunikáció 

Az interperszonális kommunikáció során többről van szó, mint a retorikai szituációban. 

E modell feltételezi a befogadó fél (hallgatóság) aktivitását is. Ennek értelmében a kom-

munikációs modell négy mozzanatra bővül ki (közlés, befogadás, visszacsatolás, szabályo-

zás). 

 

18. kép Az interperszonális kommunikáció modellje 

4.3.14 A kommunikációs cselekvés modellje 

HORÁNYI ÖZSÉB modellje
45

 (l. ábra) SHANNON és WEAWER elképzeléseire hagyatkoz-

va a kommunikáció folyamatából az adótól a vevőig tartó egyetlen közleményátvitelt ra-

gadja meg. A modell nem láncszerű, hanem blokkszerű. A kommunikáció szimmetriáját 

hangsúlyozva csak egyszer szerepelteti azokat a blokkokat, amelyek az adó és a vevő olda-

lán is előfordulnak. Így ezek a legfontosabb elemek az ábra tengelyébe kerültek. 

 

 

19. kép  A kommunikatív akció 
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4.3.15 A mediális (tömeg)kommunikáció modellje 

Az emberek közötti kommunikációs viszony – pontosabban viszonyrendszer – rendkí-

vül bonyolult jelenségek és folyamatok összessége, megismerésük a tudományoknak még 

hosszú ideig feladatokat fog adni. Épp ezért az alábbi kommunikációs modell bizonyos 

fokú leegyszerűsítése a tényleges jelenségnek, illetve a jelenség összetevőinek. 

 

20. kép A mediális (tömeg)kommunikáció modellje 

A modellhez kapcsolódó meghatározások:  

1) A kibocsátó (kommunikátor, kommunikációs forrás, adó) az fél, aki üzenetet küld a 

másiknak. 

2) A jel a választott kód elemi egysége. Jelnek nevezzük azt az energiaváltozást, amely 

adatokat hordoz. Analóg jelről akkor beszélünk, ha az átalakított jel nagyságának változá-

sai folyamatosan követik az eredeti jelet. Digitális jelen olyan információt értünk, amely-

nek kódolása nem folyamatos. 

3) A kódolás során az adatokat szimbolikus formába öntik. Másképpen valamely in-

formációt egyezményes jelekké alakítanak át. Enkód: a közlés módjának, formai sajátossá-

gának, jelrendszerének (más szóval szimbólumainak) megválasztása. 

4) A kód megállapodás szerinti jelek vagy szimbólumok rendszere, amellyel valamely 

információ megadható. 

5) Adatnak nevezzük a tényeknek és elképzeléseknek nem értelmezett, de értelmezhető 

formában való közlését. Az adat nem értelmezett ismeret. 

6) Információ az adatokon végrehajtott gondolati műveletek értelmezett eredménye. 

Az információ értelmezett ismeret: tény jel – adat (nem értelmezett) – információ (értelme-

zett). Azokat az információkat, amelyekből valamilyen konkrét tényt tudunk meg adatnak 

is nevezzük. Az információ értelmezett adat. 

7) Az üzenet a szimbólumok egysége, amit a küldő továbbít.  

8) A csatorna jeleket közvetítő közeg. A fizikai közeg számára adekvát energiaállapotú 

jeleket képes közvetíteni. 

9) Médium az információ hordozója, közvetítője, megjelenítője. Tér, idő és érzékszervi 

modalitás jellemzi. 

10) A dekódolás az a folyamat, amelynek során a befogadó jelentést társít a küldő által 

továbbított szimbólumokhoz. E művelet során történik a közlő által választott kód „meg-
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fejtése”, amelynek két feltétele van. Egyrészt a fogadónak ismernie kell a közlő által vá-

lasztott kódot (ellenkező esetben közvetítő eszközt vagy személyt kell igénybe vennie), 

másrészt az üzenet jelentéstartalmának azonosnak kell lennie a közlő és a fogadó számára.  

11) A befogadó az a fél, aki a másik által küldött üzenetet megkapja. 

12) A válasz a befogadónak az üzenet vétele utáni reakciója. 

13) A visszacsatolás a befogadó válaszának az a része, amit a kommunikátornak küld 

vissza, és ami el is jut hozzá. 

14) A zaj a nem tervezett torzulás a kommunikációs folyamatban. A jelek továbbhala-

dását lassító, zavaró vagy akadályozó körülmények hatására a befogadó más üzenetet kap a 

közlés, a kommunikátor a visszacsatolás alkalmával. A zaj és a zavarforrások – melyek 

torzítják a közlési és a visszacsatolási folyamatot is – elkerülhetetlen tényezői a kommuni-

kációnak,  

W. SCHRAMM az üzeneteket alapvetően olyan jeleknek tekinti, amelyek a befogadónak 

ismerősnek kell, hogy tűnjenek. Azaz minél jobban fedi a küldő tapasztalatainak köre a 

befogadóét, annál valószínűbb az üzenet hatékonysága. „A forrás tud kódolni, a rendelteté-

si hely pedig dekódolni, de csak azoknak a tapasztalatoknak alapján, amellyel mindegyi-

kük rendelkezik”
46

. 

 

21. kép A közös jelentést befolyásoló elemek SCHRAMM szerint 

A küldő fél feladata, hogy eljutassa az üzenetet a befogadóhoz. A környezetben lévő 

zajtényezők azonban gyakran meggátolják az üzenet eljuttatását. A közönség tagjai három 

ok miatt nem kaphatják meg az üzenetet. Az első a szelektív figyelem, ami miatt minden 

ingert nem észlelhetnek. A második a szelektív torzítás, vagyis az üzeneteket aszerint fer-

dítik, hogy mit szeretnének hallani. A harmadik a szelektív emlékezet, vagyis a célba ért 

üzenetek kis töredéke raktározódik el csak hosszú ideig az emlékezetben. 

4.3.16 Az interaktív médiakommunikáció  

A médiummal való kommunikáció szempontjából a cselekvés háromszintű lehet: reak-

tív, kommunikatív, interaktív. 

Az első esetben egyirányú az információ áramlása (filmvászon, tévéképernyő nézése, 

újság olvasása). A zárt kommunikációs rendszereknél off-line (a felhasználó által beadott 
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adatok és a program megfelelő outputjára vonatkozik) módban lehetséges a kommuniká-

ció, pl. tallózás a CD-ROM-on vagy a teletexten. 

A nyitott interaktív kommunikációs rendszereknél valós időben (interaktív videó, inter-

aktív multimédia, interaktív tévé, virtuális valóságot megjelenítő sisak, ruha, kesztyű) a 

kommunikációs felületek révén van kölcsönös cselekvés az ember és a gép között. 

Az on-line üzemmódban válnak lehetségessé az igényesebb interakciós és kommuniká-

ciós formák, mint pl. az elektronikus posta használata (e-mail), az Interneten való szörfö-

lés, vagy a videókonferenciák révén valósult meg a cselekvési és kommunikációs szabad-

ság. 

A programozott oktatás kialakulásával megfogalmazódott az interaktív oktatás hármas 

kritériuma, melyet röviden csak TAR-ciklusnak neveznek. A rövidítés a következőt jelenti: 

Tanítsd meg az anyagot (Teach), Assess (felmérés), azaz mérd fel, hogy jól tanítottad-e 

meg, ill. hogy a diák megértette-e, és a (Respond) válasz, azaz a megtanulás fokának, stá-

diumának megfelelően irányítsd a hallgatót. Pedagógiailag pontosítva ez annyit jelent, 

mintha a diák az interaktív számítógép előtt ülve a saját ritmusának megfelelően a tanára 

által (elő)írt leckék segítségével tanulja meg a nehezen elsajátítható részeket. 

Az interaktivitás jellemzői közül érdemes kiemelni azt a tényt, hogy használatukhoz 

nem szükséges semmiféle számítástechnikai vagy egyéb informatikai előképzettség. A 

tanuló az anyagból egy többszintes menüstruktúra segítségével az őt érdeklő részt választ-

hatja ki. 

A tanuló olyan útvonalon közlekedhet a tananyagban, amely megfelel a pillanatnyi kí-

váncsiságának. A tananyag úgy interaktív, hogy a tanuló választhatja meg az anyagban 

való haladás útvonalát, miközben olyan mélységekig merül el, ameddig az érdeklődése 

motiválja. 

 

22. kép  Az interaktív médiakommunikáció modellje 

Az interaktív médiakommunikáció modelljében arról győződhetünk meg, hogy a befo-

gadó az üzenetet egy médium közvetítésével kapja meg. Az átadandó ismeret olyan formá-

ban jelenik meg, amelyik a legjobban megfelel az adott információnak (állókép, grafika, 

írott információ, hang, animáció, mozgókép, szimuláció, teszt, gyakorlatok stb.). 

Az interfészek segítségével közvetlen valós idejű kapcsolatba tud lépni az ott megjelenő 

tananyaggal. Így valósul meg az interakció, ill. a TAR-ciklus. 
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4.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

E fejezetben áttekintettem a kommunikáció folyamatának eltérő értelmezéseit. Betekin-

tést nyerhetett abba, hogy a kommunikációs folyamatoknak milyen összetevői vannak. 

Megismerhette a kommunikáció folyamatának eltérő értelmezéseit. 

A műszaki tudományoktól (hírközléstől) kiindulva eljutott az interperszonális kommu-

nikáció kifinomult értelmezésén keresztül az interaktív mediális kommunikáció szintjéig. 

Megtárgyaltam a kommunikáció természetét és a kommunikációs jelenség ismérveit. Be-

széltem a kommunikáció egyetemességéről és kultúrafüggőségéről. Megkülönböztettem az 

információs és kommunikációs folyamat ismérveit. A közlési folyamatok kimenetele 

szempontjából, változatainak három fő csoportját különböztettem meg (az egyoldalú, a 

részleges és a teljes változatukat). A különböző tudományágakban használatos modelleket 

megismerve tájékozódhatott a fő irányvonalakról. 

4.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Ismertesse a kommunikáció ismérveit! 

2. Szóljon a kommunikációs jelenség ismérveiről! 

3. Mutassa be a kommunikáció egyetemességét és kultúrafüggőségét! 

4. Jellemezze az örökölt, az ösztönösen tanult, valamint az egyezményen alapuló 

kifejezésformákat! 

5. Hasonlítsa össze az információs és a kommunikációs folyamatot! 

6. Szóljon a közlési folyamatok kimenetelének változatairól! 

7. Értelmezze az alábbi modelleket: 

a. A SHANNON- és WEAWER-féle hírközlési modell 

b. Melyek voltak a LASWELLI formula elemei? 

c. Ismertesse a Jakobson-féle nyelvészeti modellt! 

d. Ki alakította meg a kommunikatív cselekvés modelljét, és melyek a jel-

lemzői? 

e. Szóljon a retorikai szituáció modelljéről! 

f. Ismertesse az interperszonális kommunikáció modelljeit! 

g. Mutassa be a mediális kommunikáció modelljét! 

h. Értelmezze az interaktív médiakommunikáció modelljét! 
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5. A KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET ÉS A TUDOMÁNYTERÜLETEK  

5.1 CÉLKITŰZÉS  

Ismerje meg részletesen a kommunikációelmélet és a tudományterületek témakörét. 

Különösen figyelmébe ajánlom a kommunikáció kutatásának, és az emberi kommuni-

káció kutatásának módszereit. Sajátítsa el a kommunikáció filo- és ontogenetikus vizsgála-

tának részleteit: az érzelmek, indulatok kifejezését kutató irányzatokat, a pszichológiai 

értelmezés korszakait. Tanulja meg a megismerési folyamatokat, és ismerje mega kognitív 

pszichológia hatását. 

5.2 TARTALOM  

Ez a rész a kommunikációelmélet és annak tudományterületeiről ad átfogó ismereteket.. 

A kommunikációelmélet hét tradícióját követően részletesen kifejtem, hogy a műszaki, 

matematikai, információelméleti tudományok mellett a szociológia, a szociálpszichológia, 

a pedagógia, pszichológia, valamint a nyelvészeti tudományok, az antropológia, sőt még a 

művészi közlés ismérveivel foglalkozó tudományok is foglalkoznak az emberi kommuni-

káció különböző folyamataival és jellegzetességeivel. Előtérbe helyezem a kommunikáció 

filo- és ontogenetikus vizsgálatát, kifejtem GEORGE HERBERT MEAD, JEAN PIAGET tevé-

kenységét. A kommunikációelmélet fejlődésére ható egyéb irányzatok közül kiemelem az 

érzelmek és az indulatok kifejezését bemutató irányzatokat, DARWIN és HARLOW nézeteit. 

A fejezetet a megismerési folyamatok, ill. az információ-feldolgozás és a kognitív pszicho-

lógia zárja. 

5.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE ˙ 

5.3.1 A kommunikációelméletek hét tradíciója 

A kommunikációs elméletek hét tradícióját különböztetjük meg. Osztályozásuk azt is 

megmutatja, miért van egyes tradícióknak közös alapja, míg mások az egymással szemben 

álló célok és feltételezések miatt teljesen elszigetelődnek egymástól
47

 

1. A szociálpszichológiai hagyomány felfogása a kommunikációt interperszonális befo-

lyásolásként fogja fel. Azok az empirikus kutatók, akik ezt az irányt követik olyan ok-

okozati összefüggéseket keresnek, amelyek megjósolják, mikor lesz sikeres egy bizonyos 

kommunikációs viselkedés és mikor nem. Carl HOVLAND (a Yale egyetemen vezetett 30 

fős kutatócsoportot) a kommunikációs kutatások egyik alapító atyja szerint a nagyon hite-

lesnek tűnő forrásból származó üzenet nagyobb véleménymódosulást eredményezett, mint 

a kevésbé hiteles forrásból származó azonos üzenet. A Yale Attitűd Vizsgáló Csoport a 

meggyőzési lehetőségek három okát kutatta:  

 Ki – az üzenet forrása (szakértelem) 

 Mit – az üzenet tartalma (segélykérés, az érvek sorrendje) 

 Kinek – a befogadó jellemzői (személyiség, befolyásolhatóság) 

Jó példa erre John F. Kennedy Berlini beszéde (Ich bin ein Berliner) 
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2. A kibernetikai hagyomány: a kibernetika elnevezés WIENER nevéhez fűződik. Shannon 

a kommunikációt információ-feldolgozásként fogta fel.  

3. A retorikai hagyomány a kommunikációt jól megszerkesztett nyilvános beszédként 

értelmezi, melynek gyökerei a görög–római városokban kialakult szónoklattanig 

(DÉMOSZTENÉSZ, CICERO) nyúlnak vissza, ugyanakkor napjaink tömeghez szóló szónokai-

ig terjed. Pl. Ifjabb Martin Luther King legendás Van egy álmom kezdetű beszédében 

olyan stilisztikai eszközöket használt, mint például a vizuális láttatás, az ismétlés, az allite-

ráció és a metafora. Az 1992-es elnökválasztáson Bill CLINTON stratégiája az volt, hogy a 

választókra az érzelmeiken keresztül hasson.  

4. A szemiotikai tradíció a kommunikációt jelek segítségével történő jelentésátvitelként 

kezeli. A szemiotika a jelek tudománya. Jelnek minősül mindaz, ami valami mást helyette-

sítve képvisel. (Pl.: A magas láz a fertőzés jele, a drága autó a vagyont jelképezi) I. A Ri-

chards és C.K. Odgen alkotta meg a szemantikai háromszöget, melyben rámutatnak arra az 

indirekt kapcsolatra, ami a szimbólumok és azok feltételezett utalásai között van.  

5. A szociokulturális hagyomány azon a feltételezésen alapul, hogy az emberek a kultú-

rát beszéd közben teremtik újra. E felfogás szerint a valóságról alkotott képünket erősen 

befolyásolja az a nyelv, amit gyerekkorunk óta használunk. Úttörői SAPIR és tanítványa, 

Lee WHORF, akik a chicagói egyetemen nyelvészként végeztek kutatásokat. 

6. A társadalomkritikai hagyomány képviselői a kommunikációt mint intellektuális ki-

hívást tekintették az igazságtalan diskurzus ellen. A „Frankfurti iskola” néven ismert tudós 

csoport vezető egyéniségei HORKENHEIMER, ADORNO és MARCUSE – akik a marxi ha-

gyományokat folytatva bírálták a társadalmat – meg voltak győződve arról, hogy a törté-

nelmet a szenvedés igazságtalan elosztása jellemzi.  

7. A fenomenológiai hagyomány képviselője ROGERS a kommunikációt mint önmagunk 

és mások felfedezését dialóguson keresztül történőnek tekintették. 

Jelen feldolgozásban egyaránt megkerülhetetlen a filozófiai, valamint az információel-

mélet kibernetika és rendszerelméleti megközelítése. 

5.3.2 A kommunikációkutatás határterületei 

Az emberi megismerés számára a kommunikációelmélet interdiszciplináris tudományos 

kérdés.  

A műszaki, matematikai, információelméleti tudományok mellett a szociológia, a szo-

ciálpszichológia, a pedagógia, pszichológia – ezen belül behaviourizmus (viselkedéstudo-

mány), a pszichoanalízis és a kognitív irányzatok –, valamint a nyelvészeti tudományok, az 

antropológia, sőt még a művészi közlés ismérveivel foglalkozó tudományok is kiemelt 

figyelmet fordítanak az emberi kommunikáció különböző folyamataira és jellegzetességei-

re. A kommunikációelméletet aszerint próbálták meghatározni, hogy melyik határtudo-

mány oldaláról közelítettek hozzá.
48

 

1) Filozófia: JASPERS a tudományos, objektív megismerés határait kutatva nagy jelentő-

séget tulajdonít a kommunikációnak. Véleménye szerint a létezés sem jut egyedül önmeg-

valósításhoz, hanem másik emberre van szüksége. Ezért tartja nagy jelentőségűnek a 

kommunikációt. SARTRE nézetei rendszerében fontos helyet foglal el a „másvalakihez 

fűződő vonatkozások viszonya”. A másokért való lét struktúráját a tekintet elemzésében 
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tárja fel (ami nem feltétlenül korlátozódik a szemre mint érzékszervre). Tekintve lenni azt 

jelenti, hogy mindig a másvalaki jelenléte konstatálja az egyesek létét. (Teljes részletezés 

nélkül még a további területek említhetők: nyelv- és irodalomtudomány, művészetelmélet, 

esztétika, jogtudomány.) 

JÜRGEN HABERMAS egy olyan egyetemes pragmatikán dolgozott, mely számot ad arról, 

hogy mely tényezők járulnak hozzá a nyelvi kommunikáció létrejöttéhez.  

2) A kognitív elméletek: a nyelv szerepének fontosságát mutatták ki a gondolkodási fo-

lyamatban. FERDINAND DE SAUSSURE nyelvtudományból kiinduló vizsgálatai során arra a 

következtetésre jutott, hogy a nyelv jelrendszer, méghozzá a legfontosabb társadalmi jel-

rendszer, és a jelrendszerek önállóságuk ellenére összefüggenek egymással.  

3) A kulturális antropológia: Az egyes népek törzsei életmódjának, viselkedésének, 

kultúrájának leírása, összehasonlításával rendszerezésével foglalkozó szakterület. Az 1920-

as években kirajzolódó tudományág. A különböző kultúrák összehasonlítása során a nyel-

vek összehasonlításán túl a beszédet kísérő paralingvisztikai elemekre terelődött a kutatás 

(mai jeles képviselője P. EKMAN). 

4) A szociológiai kommunikációkutatás képviselői a 30-as években a tömegkommuni-

káció hatását – rádiózási szokásokat kutatva – a személyes befolyás szerepét (P. F. 

LASARSFELD), valamint a beállítódások változását elemezték CARL HOVLAND és munka-

társai. Míg mások a tartalomelemzés fontosságára hívták fel a figyelmet (HAROLD D. 

LASWELL). Tőle származik, hogy a kommunikációkutatásban azt kell vizsgálni, hogy ki, 

mit mond, milyen kommunikációs csatornán keresztül, kinek és milyen eredménnyel. 
5) A szociálpszichológia értelmezése szerint a csoport életében a csoporthatás a kom-

munikáción keresztül érvényesül. G. H. MEAD már a 20-as években leírta, hogy a gyerme-

ki személyiség a szülőkkel és a környezettel való kommunikáció folyamatában alakul ki. 

KURT LEWIN elsősorban a csoportdinamikai vizsgálataival vitte előbbre a kommunikáció-

kutatást. 

6) Az etológia: A kommunikáció elemi formáinak megjelenésével foglalkozó szakterü-

let, az állatok viselkedésében természetes életkörülmények között (in vivo), a kommuniká-

ció biológiai alapjainak feltérképezésével foglalkozik. DARWIN érzelmek és indulatokkal 

foglalkozó munkássága, majd a behaviourizmus képviselői is ide sorolhatók. 

7) A behaviourizmus képviselői laboratóriumi (in vitro) körülmények között vizsgálják 

az egyed viselkedését, kommunikációját. A behaviourizmus szerint az ingerek különféle 

környezeti hatások, míg a válaszok valamilyen cselekvéses reakciók (THORNDIKE, 

WATSON, SKINNER). 

8) Az információelmélet: az információval mint az új ismeretté értelmezett adattal fog-

lalkozó matematikai illetve hírközlési tudományterület, mely tömegkommunikáció, főleg a 

titkosítás (hadi) fejlődésével vált ismertté. A kommunikáció formális, kódelmélet leírását a 

matematika segítségével MORSE
49

 és HARTLEY alkotta meg. 

9) A matematikai információelmélet atyjának CLAUDE SHANNONT tekinti a tudomány. 

Az elmélet születésének fontos előzményei voltak. Ide számítjuk MORSE és HARTLEY 

munkásságát. A hírközlésben a leggazdaságosabb jelátalakítás, hírtovábbítás matematikai 

törvényeinek leírását alapozta meg (l. hírközlési modell). A kommunikáció legáltalánosabb 
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 MORSE ábécéje megalkotása során vette észre, hogy akkor a leggazdaságosabb a hírek továbbítása, ha a 

gyakran előforduló betűket rövid, míg a ritkán előforduló betűket hosszabb jelekkel helyettesíti. Az infor-

máció továbbítása így gyorsabb és pontosabb lett. 
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meghatározása: Információtovábbítás valamilyen kódban, amely lehetővé teszi, hogy az 

információt a befogadó értelmezze, vagyis az információ egyáltalán hatással legye rá. 

10) A rendszerelmélet: a rendszer és környezet közötti információs kölcsönhatást vizs-

gálja (l. BERTALANFFY). 

11) A kibernetika: az élőszervezetben és a gépben történő kommunikációnak és vezér-

lésnek az elmélete (WIENER). E tudományterület alkotta meg a visszacsatolás fogalmát, ill. 

emelte fontosságát az információtovábbítás során. A behaviouristák által alkotott modellt a 

kibernetika „fekete doboz” elvében újra fogalmazta. Ennek lényege az, hogy a vizsgálandó 

szervezet a „doboz” tartalmát az ingerekre adott válaszok alapján próbálja megismerni. 

12) A szemantika vagy jelentéstan – a jelentés és jelentett viszonyának a kommunikáci-

óra gyakorolt hatásával foglalkozott (a jel és az általa jelzett valóság viszonyát tárgyalja). 

Használják a jel és jelölt kifejezést is. A kommunikációban azért fontos, mert a „jelentés” 

az üzenet tartalmát hordozza. 

13) A szintaktika a jelek közötti viszonnyal foglalkozik, míg a pragmatika a közlő sze-

mélyek viszonyára utaló szabályszerűségeket foglalja magában.  

14) A szemiotika – jeltan, a jel tudománya. Az eddig legteljesebb jeltipológiát CH. S. 

PEIRCE alkotta meg. Rendszerében a jeleket három szempont alapján csoportosította, ame-

lyek további három összetevőből állnak. Rendszerében reláció, azaz a jelölő és a jelölt 

közötti viszonyt hármas tipológiába sorolta (l. később). 

5.3.3 Az emberi kommunikáció kutatásának módszerei 

Az emberi kommunikáció kialakulásának értelmezésére többféle vizsgálati módszert 

alkottak a tudósok, melyek alkalmazásával lehet következtetni, törvényszerűségeket, ösz-

szefüggéseket, megállapítani az emberi kommunikációról. (A matematikai, főleg valószí-

nűségelméleti és statisztikai módszerek, modellek alkalmazása, kísérletek végzése egy-

aránt beletartozik, és ezek mind kötődnek a határtudományokhoz.)  

1. Élettelen földi örökségeink elemzése, régészet, archeológia tudományterületei.  

2. Az állatok magatartásának, viselkedésének megfigyelése, vizsgálata – főképp a gerin-

ces és emlős fajok –, amelyek a törzsfejlődésben magasabb szinten helyezkednek el.  

Bár az állati kommunikáció problémakörét még távolról sem oldotta meg a tudomány, 

de eredményeit felhasználta és folyamatosan felhasználja az emberi kommunikáció kiala-

kulásának és fejlődésének megismeréséhez, a folyamatok törvényszerűségeinek feltárásá-

hoz. Például az információ beszerzése, tárolása, feldolgozása, áramlása a kommunikációs 

csatornákban minden élő sejtnek tulajdonsága. Az evolúció során bekövetkező kiválasztó-

dás előidézője – a tudomány mai álláspontja szerint – a kommunikáció (kommunikatív 

cselekvés) volt. Az emberi öröklődés folytatta, felerősítette azt, ami elkezdődött az állati 

kommunikációban.  

3. Az ember egyedfejlődésének (ontogenezisének) vizsgálata abban a folyamatban, 

amelyben az egyes ember személyiséggé válik.  

„A beszélőszervek kódolási módját: a beszédhangokkal történő kódolást a természet ha-

tározta meg, a nyelvi kódok milyenségét viszont az ember, az emberi környezet, az objek-

tív valóság (társadalom) szabadon formálja és változtatja. […] A társadalomba több-

kevesebb sikerrel beilleszkedő ember (a szocializálódó egyén) esetében egyszerre ered-

mény a kommunikáló képesség kialakulása és fejlődése, ugyanakkor elengedhetetlen esz-

köz is a kommunikáló képesség a szocializáció folyamatában.” (UDVARHELYI, 1987.) 
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4. Korunk törzsi kultúráinak, az archaikus társadalmi fejlettségi állapotának vizsgálata 

– melyben társadalmi szervezetek lassan változnak, szinte időtlenek – azért jó megközelí-

tés, mert a kommunikációs szerkezetek betokosodnak, a szókapcsolatok évszázadokon 

keresztül nem változnak.  

E vizsgálatok tanulságai arra engednek következtetni bennünket, hogy a kommunikáció 

igénye az őstársadalmak idején olyan szimbólumrendszereket eredményezhetett, melyek 

lehetővé tették a két vagy több ember közötti üzenetváltáson túl nagyobb embercsoportok 

informálását is, és így a potenciális társadalmi viszonyból valóságos társadalmi viszony 

lesz, mely kapcsolatrendszer tartalmát kifejezni képes kommunikációra lett szüksége az 

embernek.  

5.3.4 A kommunikáció filo- és ontogenezisének vizsgálata  

A tényleges kommunikációkutatás az első világháború utáni időszakban kezdődött. A 

század elején pszichológiai munkákban tűnt fel a nyelv és a beszéd vizsgálata. A humán 

kommunikációelmélettel foglalkozók elkülönítik a kommunikáció filo- és ontogenezisét
50

. 

SZECSKŐ munkájában hangsúlyozza, hogy a az állatok információátviteli tevékenységük 

során saját fiziológiai állapotukat kódolják jelekké, s ezeket a jeleket továbbítják fajtársa-

ikhoz vagy környezetükhöz.  

Megállapítja továbbá, hogy a törzsfejlődés biológiai, fiziológiai és idegélettani tényező-

inek, a természeti környezethez fűződő interakciós kapcsolatok bonyolultabbá válásának, a 

fajegyedei közötti tevékenységmegosztás ebből következő differenciálódásának történeti 

összjátékában van egy olyan szakasz, amelyben a célirányos tevékenységekkel és a tudat-

tevékenységekkel egy időben az információátvitelnek olyan formája jelenik meg, amely 

többé nem magyarázható kielégítően az állatok közötti információátvitel törvényszerűsége-

ivel. A továbbiakban ezt a formát nevezzük kommunikációnak.  

Az emberi és állati kommunikációs transzfer lényeges sajátosságait elemezve az alábbi 

megállapításokat léteznek.  

Az állatokétól eltérő minőségű információátvitel, kommunikáció kialakulásához alap-

feltétel az én és nem-én, azaz az objektum, szubjektum létezésének megkülönböztetése, 

azaz a tevékenység és a tudat megjelenése. 

Az ember kapcsolatának viszonya az eszközök és szavak révén közvetetté vált. Ez a 

közvetítettség teszi lehetővé és szükségessé az állati kommunikációtól való megkülönböz-

tetést. 

Az emberi kommunikáció harmadik lényeges sajátossága az állati információátvitelhez 

képest a közvetítettség rugalmas és dinamikus jellege. 

Összességében arra a következtetésre jut, hogy… „az állati és emberi információ-átadás 

közötti határvonal nem elmosódottabb lesz, hanem a jelenleginél is világosabban tűnik 

elő.” A kommunikáció ontogenezisét elemezve a következő kutatók emelhetők ki: 

HERBERT MEAD elsőként törekedett az összefüggő kommunikációelmélet kiépítésére. 

Az „én” és a „nem én” kettéhasadásának a tényéből indult el. Így az ontogenezisben nagy 

szerepet játszik a másik helyzetébe való beleilleszkedni tudás jelensége. A kommunikáció 

szerinte értelmes és jelentésteljes szimbólumok segítségével történik. Ez az értelmezés azt 
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sugallta, hogy a személyiség kialakulása szoros kapcsolatban van a az interperszonális 

kommunikációval (l. még SULLIVAN). 

JEAN PIAGET a tevékenység, kommunikáció, külsővé válás hármasában a tevékenység 

fontosságát hangsúlyozza. 

Összességében az emberi kommunikáció egyedfejlődésében, ontogenezisében a szerep-

csere, a másban való öntükrözés, valamint a tevékenységek koordinációja játszik szerepet, 

mely általában valamilyen szimmetrikus helyzetet feltételez. Az objektum és szubjektum 

megkülönböztetésének révén az emberi tevékenység is megjelenik a tudatban objektív 

létezőként. Az ember képes saját tevékenységét objektív megismerési tárgyként kezelni. A 

következőkben áttekintjük, hogy kik tekinthetők a kommunikációelmélet megalapítóinak. 

5.3.5 A kommunikációelmélet fejlődésére ható egyéb irányzatok 

Az érzelmek és indulatok kifejezését kutató irányzatok 

Ez az irányzat azon az emberi megfigyelésen alapul, hogy az emberek arckifejezése és 

testtartása tükrözi az érzelmi állapotot, és ezt a többi ember észreveszi. 

DARWIN megfigyelte, majd összehasonlította a magasabb rendű emlős állatok érzelem-

kifejeződésének megfelelőit, így az evolúció egyik bizonyítékát látta abban, hogy a külvi-

lághoz való érzelmi viszonyulás néhány alapvető sémája már állatoknál is megtalálható, 

majd mind fejlettebb formákat öltve végül az emberben jelenik meg. Ismeretesek ezenkí-

vül a Rudolf-féle képek amelyeken a festőművész akaratlagosan felidézett érzelmi állapotát 

festette meg. Ezeket a képeket aztán az érzelmek felismerésének vizsgálatára használták.  

Ez utóbbi irányzatnak az volt a hiányossága, hogy az érzelmi kifejeződés vizsgálatához 

csupán rajzot vagy fényképet mutattak, és nem eleven kísérleti személyt. Vitathatatlan 

előnyük viszont az volt, hogy megállapították azt a tényt, hogy az emberek nagy része 

eléggé pontosan képes megfigyelni és felismerni mások érzelmi állapotát. 

Az állati kommunikáció kutatásának eredményeiből azt a következtetést vonták le, hogy 

az állat globális magatartásformáinak van kommunikatív értéke. Fontos megállapítása volt 

HARLOWnak, hogy a magasabb rendű fajokban a felnőtt viselkedés ugyanúgy alakul ki, mint 

az emberben. (DARWIN után számos kutató foglalkozott még ez irányú kutatásokkal l. ké-

sőbb: KARL VON FRISCH, NIKO TINBERGEN, JULYEN HUXLEY, D. ATTENBORUGH. 

A pszichológiai értelmezések korszakai 

Az introspektív irányzat megalapítója W. WUNDT volt. A 20. század fordulóján kezdték 

vizsgálni az európai pszichológusok a különböző nyelvek szemléletében kifejeződő pszi-

chológiai sajátosságokat, valamint a beszéd jellegzetessége és beszélő személyisége közöt-

ti összefüggéseket. Behatóan foglalkoznak a nyelv és a beszéd lélektanával, de a társas 

vonatkozásokat elhagyják. 

A jel és gesztusbeszédek megfigyelése, leírása ugyancsak W. WUNDT nevéhez köthe-

tő. Ő tesz először említést a különböző népek gesztusairól (pl. a nápolyiak jelbeszédéről, 

hegyi emberek és kikötői munkások mozdulatainak jelentéséről.). A gesztusok és a jelek 

univerzális jelentősége azonban ez idő tájt még nem vált világossá. 

A pszichoanalitikus irányzat – mintegy hátat fordított a szemtől-szembe kommuniká-

ciónak – azáltal, hogy a beteg nem látja a terapeutát, és így csak beszéd útján érintkezett a 

beteg az orvosával. 
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Az irányzat kétségtelen felfedezései közé tartozik a tudattalan problémaköre, a szabad 

asszociáció mint az egyénen belüli információáramlás, az empátia, azaz a beleélés a mások 

helyzetét megérteni kívánó magatartás, az identifikáció, azaz egy érettebb és egy fejlődés-

ben levő személyiségek közötti sajátos kommunikációs sorozat fogalmának definiálása.  

A SULLIVAN-féle interperszonális elmélet szerint a viselkedés elsődlegesen szociális-

kulturális meghatározottságú: klinikai tapasztalatokra támaszkodva megállapította, hogy a 

személyiség más személyiségekkel való bonyolult kapcsolatokon (főleg a szülőkkel való 

kapcsolatokon) át fejlődik, esetleg torzul. A kommunikációelmélet SULLIVANtól vette át az 

interperszonális kapcsolatok folyamatának a kommunikáció szakkifejezéseivel való leírá-

sát. Az érzelmeket kifejező mozgásokban nem intrapszichés állapotot, hanem interperszo-

nális kapcsolatot talált.  

A dinamikus személyiségelméletek és a szociálpszichológia fejlődésének egyik állo-

mása volt a különböző nézetek és vélemények relatív stabil, a személyiségre jellemző kép-

zettartalmak, másképp az attitűd fogalmának a megnevezése.  

5.3.6 A megismerési folyamatok és a kognitív pszichológia
51

 

A kommunikációkutatás mellett beszélnem kell az észlelési-megismerési folyamatokról 

is, hisz a két fogalom két különböző pólusa az emberi létnek. 

Az információ-feldolgozás  

Az utóbbi két évtizedben az általános pszichológia és az ennek gerincét alkotó kísérleti 

pszichológia gyökeres átalakuláson ment keresztül. A fordulatot sokszor kognitív forrada-

lomként emlegetik. 

A hatvanas évekig a behaviourizmus
52

 és a pszichoanalízis
53

 uralta a pszichológiai kuta-

tásokat. A legalapvetőbb megismerő tevékenységet, az észlelést az alaklélektani hagyomá-

nyokat követő pszichológuscsoport tanulmányozta, és azok, akik a szenzoros folyamatok 

mérésén és fiziológiájával foglalkoztak. A 60-as évek után a mentális folyamatok ismét az 

érdeklődés középpontjába kerültek. Megjelent a kognitív pszichológia tudományterülete. 

A kognitív szemlélet közel másfél évtizeden át tulajdonképpen DONALD BROADBENT
54

 

angol kutató munkájában fogalmazódott meg. Eszerint az emberi megismerés: egyre el-

vontabb információsajátosságoknak megfelelő kódolási lépésekből áll.  

Egy beérkező szó „feldolgozása” során először annak fizikai jegyeit azonosítjuk (akusz-

tikai, grafikus leképezés). Ennek kimenetein működik a fizikai jegyeken alapuló figyelmi 

szűrés. Ezen az elsődleges szinten a rendszer párhuzamos működésű és nagy kapacitású. 
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 A kognitív pszichológia az észlelést, emlékezetet, a figyelmet, az alakfelismerést, a problémamegoldást, a 

nyelv filozófiáját, az értelmi fejlődést vizsgálja. 
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 A behaviourizmus megalapítója WATSON. Követője: THORNDIKE, majd B. F. SKINNER azt hangoztatta, hogy 

az emberek csaknem végtelenül alakíthatók, és hogy az emberi viselkedés következményei alapvető fontos-

ságúak, míg a viselkedést kísérő lelki működés nem az. A viselkedéstudományt nemcsak az oktatásban, az 

emberek széles körű manipulálására is lehet alkalmazni. 
53

 A pszichoanalízis megalapítója, SIGMUND FREUD arról próbálta meggyőzni a világot, hogy a libidó készteté-

sei az emberi motívumok kiemelkedő forrásai, s hogy a tudatos működés csupán a legkisebb és a legkevésbé 

erőteljes részét foglalja el a pszichikumnak. 
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 BROADBENT, D. E.: Percepcion and Communicaton. Észlelés és kommunikációi. New York, Pergamon Press, 

1958. 
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Ezt követi az átkódolás a korlátozott kapacitású rövid emlékezeti tárba, egy szekvenciális 

folyamaton keresztül. Majd a szemantikai átkódolásnál már a hosszú távú emlékezetben 

tárolt összes, a szóval kapcsolatos információ mozgósítódik.  

A megismerés (kogníció) vizsgálata a megismerő tevékenység mibenlétét, valamint an-

nak modellezését is célozza. Az elmélet megalapozója ULRIC NEISSER
55

 volt, akinek köz-

ponti fogalma a séma, amely „...a teljes észlelési ciklusnak része, mely az észlelőben ke-

letkezik, a tapasztalataink szerint változtatható és valójában specifikus arra, amit ész-

lelünk.” Megfogalmazása szerint tehát az észlelés ciklikusan működik. 

NEISSER az emberi megismerési folyamatot egységes elvek szerint rendezi az észlelés-

től az emlékezeten, figyelmen, alakfelismerésen, problémamegoldáson át az értelmi fejlő-

désig.  

Kognitív pszichológia 

Az emberi információ-feldolgozás folyamatának vizsgálatával foglalkozik a kognitív 

pszichológia, a megismerés tudománya, amely az információtudomány, a számítástechnika 

és a mesterséges intelligencia kutatásának eredményeit használja fel. A kognitív pszicho-

lógia képviselői szerint az észlelés nem csupán az érzékelés közben beszerzett informáci-

óktól, „hanem az észlelő jártasságától és tapasztalataitól is függ”. 

Nemcsak az olvasás, de a meghallgatás, a tapintási érzékelés és a nézés is olyan begya-

korlott tevékenységek, amelyeknek időbeli lefolyásuk van. Mind-egyik korábban kialakult 

struktúrákon alapul, amiket sémáknak
56

 neveznek a kognitív pszichológiában. 

A kognitív pszichológiával foglalkozók már a hatvanas években úgy látták, hogy a 

számítógép tevékenysége valamilyen módon hasonlatos a kognitív folyamatokhoz. 

A számítógépek is információt vesznek fel, szimbólumokat kezelnek, adattételeket 

őriznek meg az emlékezetükben, és onnan újra visszakeresik őket, osztályozzák a bemenő 

információkat, alakokat ismernek föl és így tovább. A számítógép megjelenése megerősí-

tette, hogy a kognitív folyamatok valóságosak és megérthetők. A számítógép új szó- és 

fogalomkészletet is hozott a megismerés vizsgálatához: az olyan fogalmak, mint az infor-

máció, bemenet, feldolgozás, kódolás, hamarosan közhasznúvá váltak. 

A percepciókutatás új szemlélete intenzíven alkalmazta is a kommunikáció- és infor-

mációelméletet, ahonnan az új szemlélet a kódolás, átkódolás és hasonló fogalmakat merí-

tette. A kognitív pszichológia az embert is információ-feldolgozó, -átalakító és -tároló 

rendszerként kezeli. 
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 NEISSER, ULRICH: Megismerés és valóság. Budapest, Gondolat Kiadó, 1984. 205., 24. 
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23. kép  Az emberi információfeldolgozó rendszer 

Az alapvető analógia hosszú időn át az, hogy az emberi megismerést is egy lineárisan 

működő, egyetlen központi egységű információ-feldolgozó rendszerként képzelik el. Ez az 

ún. Neumann-típusú számítógép. A valóságos számítógépek évtizedekig ilyenek voltak. 

Az így felfogott emberi rendszernek a számítógéphez hasonlóan egy korlátozott kapacitá-

sú, rövid távú és egy korlátlan kapacitású, hosszú távú (háttér) tárolója, emlékezete van.  

Az ábra az ember információfeldolgozó rendszerét szemlélteti. Jól látható, hogy az ér-

zéki ingerek először egy olyan szakaszba kerülnek, ahol azok regisztrálása történik. Az 

összegyűjtött információknak csak egy kis része jut el a következő szakaszba, ahol az ész-

lelet keletkezik. Ezután következik a gyors emlékezet (rövid távú emlékezetnek is neve-

zik), ahol az észleletek kiegészülnek nyelvi jelekkel vagy fogalmakkal. Ennek kapacitása 

korlátozott, hiszen egy időben kb. 7 észleleti egységet képes tárolni. A következő szakasz a 

tartós emlékezet, amelynek működési ideje és kapacitása szinte korlátlan. Általában a 

gyors emlékezet dönti el, hogy mi kerüljön a tartós emlékezetbe. 

5.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

Az előzőekben tudományágaknak a kommunikációkutatásra kifejtett hatásairól volt szó. 

Bemutattam a társadalom- és a természettudományok eredményeit. 

Betekintést kapott a filozófia, szociológia, pszichológia, szociálpszichológia és a kultu-

rális antropológia fogalomrendszerébe, eredményeibe, valamint a kibernetika, rendszerel-

mélet, szemantika, szemiotika fogalomrendszerébe. 

A megismerési folyamatok és a kognitív pszichológia részben a kommunikációkutatás 

mellett beszéltem az észlelési-megismerési folyamatokról is. Az információ-feldolgozás 

modelljét a kognitív pszichológia tudományterületén keresztül közelítettem meg. 
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5.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mit tud a kommunikáció kutatásáról? 

2. Ismertesse a kommunikációkutatás területeit! 

3. Szóljon az emberi kommunikáció kutatási módszereiről! 

4. Ismertesse a kommunikáció filo- és ontogenezisének vizsgálati lehetőségeit! 

5. Szóljon az érzelmek és indulatok kifejezését kutató irányzatokról! 

6. Mutassa be a pszichológiai értelmezések korszakait! 

7. Elemezze a megismerési folyamatok és a kognitív pszichológia kutatási ered-

ményeit! 
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II. TÖRTÉNETI VONATKOZÁSOK 

6. A KEZDETEKTŐL AZ ÖNÁLLÓSODÁSIG 

 
Véleményem szerint túl sok meggondolatlan teoretizálást végeznek azokban a 

társadalomtudományokban, amelyeket én ismerek. Szerintem a kommunikációelméletet ugyanúgy 

kell megközelíteni, ahogy a boldogságot. Attól még nem leszek boldog, ha azt mondogatom: „Ma 

boldog vagyok.' A boldogságod közvetve függ a feleségedtől, családodtól, munkádtól egészségi 

állapotodtól… Az emberi viselkedés vizsgálatában is megfigyeléseket, feltevéseket, 

általánosításokat dolgozunk fel. 

Bernard Berelson
57

 

 

6.1 CÉLKITŰZÉS  

Az 1960-as évektől kezdve mutat nagy fejlődést kommunikáció szakirodalma, de maga 

a szakterület már korábban megszületett. Ismerkedjen meg ezekkel az előzményekkel. 

Sajátítsa el a kommunikációs rendszer történeti előzményeit, az ókori bölcseket és nézetei-

ket, az ókori szónoklattan jellemzőit. Tudjon válaszolni arra a kérdésre, hogy mit mondtak 

a jellemről és a vérmérsékletről, a testi jellemzőkről. A mozgósító, felvilágosító tevékeny-

ség kialakulásáról is adjon számot. Ismerje a könyvnyomtatás korszakait. A tömegkom-

munikáció hatásairól is olvashat.  

6.2 TARTALOM  

A kezdetektől az önállósodásig fejezetben a kommunikáció történetéről kap átfogó, 

részletes képet. Bemutatom az ókori bölcsek közül ISOKRATES, DÉMOSZTHENÉSZ, 

SZÓKRATÉSZ, QUINTILLIANUS, CICERÓ nézeteit, részletezem az ókori szónoklattan jellem-

ző sajátosságait. Kiemelem HIPPOKRATÉSZ felfogását a különböző alkatokról: a vérmér-

sékletet a testnedvekkel hozta párhuzamba: a vér szangvinikus, az epe kolerikus, a fekete-

epe melankolikus, a nyálka flegmatikus alkatot eredményez. Szólok ERNST KRETSCHMER-

ről, aki bizonyította a test és a vérmérséklet között fennálló kapcsolat létezését, amelyet 

először Hippokratész említett. Figyelmébe ajánlom a propaganda kialakulását Németor-

szágban, Szovjetunióban, a piackutatást az USA-ban. A 30–40-es évek után bepillantást 

nyer a 40–50-es évek kommunikációelmélettel kapcsolatos eredményeibe. Remélem, a 

történeti áttekintés érdekes lesz Ön számára is. 

6.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE  

6.3.1 A kommunikációs rendszer történelmi fejlődésének eredményei 

Bár a kommunikáció szakirodalma az 1960-as évektől kezdve mutat robbanásszerű nö-

vekedést – és egyben teoretikus válságot – maga a szakterület már korábban is létezett, ill. 
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 Az idézet a szerző egyik személyes interjújából való. KAARLE NORDENSTRENG: Közléselmélet. Budapest, 

MUOSZ és a Tömegkommunikációs Központ, 1978. 300. 
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voltak előzményei. Lehet-e a kommunikáció „szakterületének az elődjeit” egyáltalán ke-

resni? Ha igen, kik azok? A kommunikációkutatás forrásai az ókori retorikától a vallási, 

majd (hideg) háborús propagandán át napjaink hálózati kommunikációs formáinak kutatá-

sáig terjednek. 

A társadalmi viszonyok szerkezete (társadalmi struktúra) és a kommunikációs viszo-

nyok szerkezete között általános megfelelés (izomorfia) van. Ez a megfelelés választ ad 

arra, hogy mennyire átlátható a társadalmi kommunikáció rendszere, hogy mely kommuni-

kációs formák intézményesülnek, milyen a nem technikai és a technikai kommunikáció 

aránya adott társadalmi fejlettségi szinten. 

1) A kommunikáció üzeneteinek (tartalmainak) rögzítése, a maradandóvá tétel igénye 

először a rajzos (barlangrajzok, képírás), majd a jelrendszerében egyszerűsödő írásos (ék-

írás, szótagírás), végül a beszédhangoknak megfelelő (betűírás) kommunikációs gyakorla-

tot eredményezte. Ez azonban a szóbeli kommunikáció egyeduralmát a társadalmi kom-

munikációs rendszerben nem tudta megváltoztatni. Az üzeneteket – ha rögzítették is 

írásban – csak élő szóval lehetett eljuttatni a tömegekhez, hiszen az emberek nem tudtak 

írni, olvasni. Másrészt nem is lehetett oly sok példányban lemásolni pl. egy törvényt vagy 

földesúri rendelkezést. Maradt tehát a templom meg a kisbíró a falu közepén mint lehetsé-

ges kommunikációs szereplő.  

2) Az írott szöveg nyomtatással történő sokszorosítását, a nyomtatást GUTENBERG 

(1440) találja fel, és ez forradalmasítja a kommunikációt mind az időtényező, mind a tö-

megesség, mind az írás tartalmának és terjedelmének tekintetében. A társadalmi szintű 

kommunikáció szempontjából is döntő tehát ez a találmány.  

Az iparosodás teremti meg a gyors és aktuális információkat közvetíteni képes tömeg-

kommunikáció igényét. Ebben az időben kezdenek a kapitalista társadalmi rendszerek 

alapjai kialakulni Európában is. Az egyre gyorsuló fejlődés eredményeként 1609-ben Né-

metországban jelenik meg az első sajtótermék, az első újság.  

3) Az utolsó 100 évben a tudományok (ezen belül is talán elsősorban a műszaki tudo-

mányok) és a technika nagymértékben felgyorsuló fejlődése szinte hihetetlen távlatokat 

nyitott a tömegkommunikáció és a technikai eszközökkel történő személyközi kommuni-

káció előtt. 

Az elmúlt 100 év találmányai közül a kommunikáció szempontjából a fontosabbak 

még: a szikratávíró, telefon, számítógépek és számítógéprendszerek, videofon stb. Bizo-

nyítják, hogy az elidegenedés, az egocentrizmus növekvő, társadalmi méretű problémája 

mellett egyidejűleg az emberi kapcsolatteremtésnek olyan lehetőségei váltak valóssággá, 

melyek 100 évvel ezelőtt még a legmerészebb feltételezések között sem szerepeltek. Köze-

li és távolabbi jövőnket ugyanez a gyorsulás fogja jellemezni, ezért beszélünk manapság 

információrobbanásról. A 21. század emberének olyan tömegű információra lesz szüksége, 

amelynek tárolására és feldolgozására az emberi agy képtelen. „Csak” egyre képes: olyan 

gépeket alkotni, amelyek ezt a feladatot megoldják. 

4) Az emberi kommunikációt hordozó médiumok körének bővülése, funkcióik bonyolul-

tabbá válása visszahat magára a kommunikációra tartalmi értelemben is.  

5) Az ipari forradalom megjelenéséig (természetadta közösségen alapuló) jellemző a 

társadalmi kommunikációs rendszer statikus jellege, a társadalmi ellentéteket kiegyenlítő, 

emberi közösségeket integráló szerepe, a kommunikáció mikroszerkezeteinek betokosodá-

sa. A társadalmi kommunikáció alakulását, fejlődését két nagyobb történeti szakasz jel-

lemzi: az ipari forradalom előtti és az utáni időszak. 
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6.3.2 Az ókori bölcsek, az ókori szónoklattan 

A kommunikációelmélet történetét kutatva a hajdani görögöktől, rómaiaktól kell elin-

dulnunk. Az általuk kifejlesztett retorikát tarthatjuk a legelső kommunikációelméleti irány-

zatnak.
58

 

Az ókori retorika mint kommunikációelméleti irányzat ugyan nem meghatározó, de a 

modern szónoklattan erre épült. (A retorika a hét szabad művészet egyike, az etikai ember 

képessége azért, hogy hatást tudjon gyakorolni másokra. A szó ókori jelentése valamelyest 

eltér a maitól.) 

ISOKRATES
59

 szerint „…a nyelv segítségével ítéljük meg a rosszat és magasztaljuk a jót. 

A nyelv segítségével tanítjuk a tudatlanokat, és közvetítjük az ismeretet a bölcseknek. Be-

szédképességünket az értelmesség legkiválóbb jelének tartjuk, és a hiteles, törvényes és 

méltányos nyelvhasználat a jó és megbízható lélek tükörképe. A nyelv segítségével tisztáz-

zuk a vitás dolgokat és kutatjuk az ismeretlent. Ugyanazokat a az érveket alkalmazzuk a 

nyilvános összejöveteleken, mint az egyes polgárok meggyőzésében. Szónokoknak hívjuk 

azokat, akik beszédeket tudnak tartani embercsoportoknak, bölcseknek pedig azokat, akik 

a legjobban beszélnek egymással.” 

DÉMOSZTHENÉSZtől tudjuk, hogy a beszéd hatalom. Igazolják mindezt az élőszó meste-

rei: színészek, előadók, szónokok, pedagógusok üzletemberek, ügynökök.  

SZÓKRATÉSZ (469–399) párbeszédes vitatkozó módszerrel vizsgálta az igazság, a hasz-

nosság, a jó és az erkölcs lényegét azzal a céllal, hogy az embereket helyes gondolkodásra 

és életmódra vezesse.  

QUINTILLIANUS egyik szónoki képzésről írt művében azt tanácsolja, hogy a tanító 

gyakran alkalmazott kérdésekkel tegye próbára növendékei ítélőképességét, és egyetlen 

hibás válasz javítását sem mulassza el.  

CICERÓ (i. e. 106–43) politikus-szónok a latin próza utolérhetetlen mestere szerint „az 

ékesszólás kellemessé teszi a jó ügyet, és az igazság legyőzhetetlen, ha helyesen adják 

elő”. 

Szimbolikus jelek60 

Már az ókori Kínában megfogalmazódott, hogy a képek hatékonyabban és gyorsabban 

képesek viszonyokat visszaadni, mint a szósorok. (Egy kép felér ezer szóval). 

Erről tanúskodik YIN és YANG, amely jól illusztrálja ezt a lehetőséget. YIN és YANG ősi 

szimbóluma az ellentétek egységének és harcának – a női (YIN) és a férfi (YANG) princípi-

umnak ősi kínai jelképe. Az ellentétpárokhoz kapcsolták az öt elemről és a hozzájuk kap-

csolt öt-öt minőségről alkotott rendszereket. E rendszer szerint öt szín, öt, hang, öt illat, öt 
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 ARISZTOTELÉSZ (Kr. e. 328.) Politika című művében így ír az emberi kapcsolatokról: „... az ember természe-
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íz testesül meg
61

. A látvány ereje a keresztény egyházat is foglalkoztatta. Az egyház tiltotta 

a bálványimádást, de nem mondott le a képről mint kommunikációs eszközről. Nagy Szent 

Gergely pápa az alábbiakat írta: „a képek ugyanazt jelentik az olvasni nem tudók számára, 

mint a betűk az olvasni tudók számára”.  

A jellemről és vérmérsékletről szóló tanok az ókori  

bölcsektől kezdve 

Ismeretes HIPPOKRATÉSZ felfogása a különböző alkatokról. Ő a vérmérsékletet a test-

nedvekkel hozta párhuzamba (a vér szangvinikus, az epe kolerikus, a feketeepe melankoli-

kus, a nyálka flegmatikus alkatot eredményez). Szerinte a négy életadó folyadék egyensú-

lya biztosítja a jó egészséget, kiegyensúlyozott vérmérsékletet és jó fizikumot.  

A test jellemzőivel foglalkozók 

Ebben az irányzatban is – a test, ezen belül az arc és koponya ismertetőjegyei alapján – 

az ember megismerése volt a kiinduló pont. Ha az emberi lények egymásba tekintenek, 

gyakran arra a következtetésre jutnak, hogy a másik arca a belső énjét is jelképezi, hiszen a 

legtöbb arc egyedülálló, ezért egyben képviseli a tulajdonosának jellemét és vérmérséklet-

ét. 

Amikor rájöttek, hogy a hasonló arcvonások hasonló jellemvonásokról árulkodnak, el-

jött annak az ideje, hogy az arcismeretet jellem-elemző, majd később jövendőmondó mód-

szerbe rendezzék. 

EMPEDOKLÉSZ (Kr. e. V. sz.) filozófiai értekezésében az arcvonások első rendszerezett 

leírásáról olvashatunk. A világ természetéről alkotott eszméit alkalmazta az emberiségre, 

megpróbálta magyarázni az ember természetét, a belső állapotot összefüggésbe hozta a 

külső megjelenéssel. 

ARISZTOTELÉSZnek (384–322) tulajdonítják „A természetnek a fiziognómiával kapcso-

latos titkai feltárása” című munkát, melyben leírja a test valamennyi részének jelentését 

tetőtől talpig. Tehát jelentést ad a test egyes részeinek. Tőle eredeztetik a beszédhangoknak 

magánhangzókra és mássalhangzókra való felosztását is. PLATÓNtól tudjuk, hogy egyes 

személyek felemelkedését arcvonásukból megjósolta. Közéjük tartozott PLATÓN is, akinek 

arcvonásaiból rendkívüli képességeit ARISZTOTELÉSZ első találkozásukkor felismerte.  

GIOVANNI BATTISTA DELLA PORTa
62

, aki fizikai és optikai kísérleteket is végzett, „Az 

ember fiziognómiája” című művében az embereket bizonyos állatokhoz hasonlította, és 

megvetette az alapját annak a tézisnek, miszerint ha valaki részben valamilyen állathoz 

hasonlít, annak vérmérséklete is bizonyos mértékig az adott állatéra emlékeztet.  

CEASERE LOMBROSO a bűnözők fiziognómiai vizsgálatával foglalkozott, és megalkotta 

a született bűnözők külleméről vallott téziseit. (LOMBROSO ugyanakkor elismerte, hogy a 

bűnözők nagyobb része – mintegy kétharmada – nem született bele a „szakmába”, hanem a 

körülmények hatására vált bűnözővé. LOMBROSO nem vette észre, hogy még a rossz arc-

nak lehetnek bizonyos pozitív vonásai, amelyek olyan belső tulajdonságokat és erőket jel-

képeznek, amelyek megakadályozzák az arc viselőjét abban, hogy bűnözővé váljon.) 
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MARCO POLO (1254–1324) útleírásaiban megjegyzi, hogy Bagdad „nagy központja a 

tanulásnak, ahol ismerkednek MOHAMED törvényeivel és a halottidézéssel, az asztronómi-

ával meg a fiziognómiával”. (A 19. században újra meg újra felszínre került az egyén üze-

netének, személyiségének, jellemének, megfejtése az arcvonások, a fejalkat sőt a koponya-

dudorok alapján.) 

ERNST KRETSCHMER A test felépítése és a jellem című művében bizonyította a test és a 

vérmérséklet között fennálló kapcsolat létezését, amelyet először Hippokratész említett. 

Tipológiája szerint: 

1) A piknikus ember alacsonyabb az átlagosnál, teste kerekded. Nagy feje, széles arca, 

kis orra van. A piknikus testalkat jellemzője a gyengébb csontrendszer, a zömök testalkat, 

a lágy izomzat, a vállövnél szélesebb medenceöv, az előredomborodó has, a széles, kerek 

koponya. 

2) Az aszténiás avagy gyenge testalkatú embernek magas, vékony törzse és hosszú, 

vézna végtagjai vannak. Kis feje, hosszúkás, keskeny, csontos arca, nagy orra van. Az asz-

téniás alkatra jellemző, a hosszú vékony törzs, keskeny mellkas és vállak jellemzik, vé-

kony csontozatú, és izomzata gyenge. A fej hosszúkás, tojásdad alakú, az áll csapott, míg 

az orr éles vonalú. 

3) Az atletikus emberre a közepes termet, a széles váll, a keskeny csípő és a fejlett 

izomzat jellemző. Az ilyen embereknek gyakran nagy, szögletes arca, kissé lapos orra és 

erős állkapcsa van. Az atletikus alkatra jellemező az erős csontozat és rugalmas izomzat, a 

hosszú végtagok, a medenceövnél szélesebb vállöv. A fej magas ívű, az áll és csontdombo-

rulatok erősen kiugranak. 

A diszplasztikus ember KRETSCHMER szerint olyan kevert típus, akinél megtalálhatók 

mindhárom másik típus bizonyos vonásai, akinél megállapíthatók bizonyos primitív voná-

sok is, amilyen a kis arc és fej, az alacsony homlok, a kicsi, nem teljesen formált fül és kis 

orr. 

Típusait W. H. SHELDON finomította tovább, aki három testtípust különböztetett meg: 

az endomorf viszcerotonikus, azaz természetétől fogva társas lény, az ektomorf 

cerebrotonikus, azaz intellektuális, a mezomorf pedig szomatikus, azaz testi lény.  

A frenológia az agy alaktannal foglalkozik, megalapítója GALL francia orvos és anató-

mus. Empirikus úton összeállította az egyes képességek helyét az agyban. Felfogása szerint 

mindegyik viselkedésnek megvan a maga szerve, amely pontosan körülhatárolható helyen 

van. 

6.3.3 A propaganda kialakulása 

A propaganda
63

 átfogó, inkább elvi, ideológiai jellegű fogalom, közvetett befolyásolást 

jelent. Mozgósító, felvilágosító tevékenység, amely eszmék gondolatok, tények és ismere-

tek közlésével a legszélesebb körben híveket toboroz, valamely kitűzött cél érdekében 

meghatározott magatartásra ösztönöz. 
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Az ókor után az újkorban is jelen van a klasszikus retorika. (A katolikus egyház a re-

formáció következtében fokozta a tevékenységét a hitviták területén.) Az egyház és a tö-

megek közötti kommunikáció szinte kizárólagos eszköze az élőszó volt (prédikáció, gyón-

tatás). Később az egyetemek megalakulásával a szónoklattan a tudományok egyik szerves 

részévé vált. Az egyházi propagandát az ókori retorikával összehasonlítva megállapítható, 

hogy ebben inkább gyakorlatról, mint elméletről volt szó. 

A propaganda mint fogalom később átterjedt a vallás területéről a politikára. (Hitleri 

Németország, szocialista felfogás szerint a hidegháború propagandája.) 

A propaganda – kutatási módszerei fejlődése révén – a kommunikációelmélet számára 

elsőrendűen fontos volt. A tömegkommunikációs kutatások a magatartás (viselkedés) befo-

lyásoló hatását CARL HOVLAND és munkatársai vizsgálták (l. később). 

6.3.4 A könyvnyomtatás korszaka 

GUTENBERG találmánya az írott üzenet terjesztésének új lehetőségeit teremtette meg. 

Erre az időszakra a társadalom nagyarányú változásokon ment keresztül. Növekedésnek 

indult az írástudók köre, melynek következtében olyan nagyarányú igény lépett föl, ame-

lyet a kézimásolók már nem tudtak kielégíteni. Ez a megnövekedett igény, valamint egy új 

információhordozó, a papír megjelenése az oka annak, hogy a nyomtatás rendkívül gyor-

san terjedt el szerte Európában. 

A kézzel írott könyvet próbálta meg tömegesen, olcsón előállítani. A nyomtatott köny-

vek hűen utánozták koruk kéziratos könyveit. 

A nyomtatás a reformáció idején indult nagyarányú fejlődésnek. Felismerték a nyomta-

tásban rejlő propaganda lehetőségeit. A reformáció idején már ezres nagyságrendben is 

kiadtak egy-egy nyomtatványt. A tömegesen megjelentetett röplapok a tömegkommuniká-

ció első megjelenési formáinak tekinthetők.  

A nyomdatechnika fejlődésében fontos szerepet játszott a rotációs gép feltalálása. Az 

első rotációs gépet APPLEGATH helyezte üzembe 1815-ben, a Times szerkesztőségében. A 

találmány a sajtó szerepének addig elképzelhetetlen növekedéséhez vezetett, hiszen a ki-

nyomtatható példányszámot megnégyszerezte (óránként kb. 4000 példány). A sajtó tömeg-

kommunikációs eszközzé vált.  

A másik fontos felfedezés N. NIEPCE nevéhez fűződik. Feltalálta a fénymásolást, majd 

az 1820-as években a fényképezést. Ezzel megteremtette a képi információközvetítés alap-

jait. 

A nyomtatott könyv, majd a XVI–XVII. századtól kezdve az újság és a folyóirat ugyan-

azt a feladatot látja el, mint amit addig a kéziratos könyv töltött be: rögzíti az információt 

terjesztés és tárolás céljából. Előnye a kéziratos könyvvel szemben, hogy gyorsan, olcsón, 

egyszerre nagy példányszámban állítható elő. FÜLÖP GÉZA
64

 szerint: „... a könyvnyomtatás 

feltalálása kiteljesítette az írás forradalmát, megteremtette s – legalábbis a következő fél 

évezredre – biztosította a betű hegemóniáját a társadalmi kommunikációban.” 

Tág értelmezésben e korszakok közös jellemzője a szöveg megjelenése és elterjedése. 

A szövegtudomány kapcsán erről HORVÁTH
65

 így ír: „Az írásos közlés az európai kul-

túra, tudomány, művészet, közélet meghatározó jegye; az írásbeliség GUTENBERG galaxi-
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sának lényege, amelyben az európai, 'tipográfiai' ember él, és azok, akikhez a galaxis hatá-

sa elér.”  

6.3.5 Az elektronikus közlési és rögzítési technikák 

A 19. század technikai vívmányai a fényképezés, az írógép, a hangrögzítés, a telefon és 

a távírót. Az igény mindig a társadalom oldaláról jelentkezik, és ezt határozzák meg a fej-

lődéssel egyenes arányban növekedő információs szükségletek. A lehetőséget a felfedezé-

sek szolgáltatják az új eszközök megteremtéséhez. A kapitalizmus kibontakozása nagy-

mértékű gazdasági fejlődéshez vezetett.  

A gazdasági kapcsolatok kiépítése, fenntartása az információk gyors cseréje nélkül el-

képzelhetetlen volt. A modern távközlés eszközeinek létrejöttében fontos momentum a 

korszakra jellemző gazdaság és társadalom igényének, az emberi tudás és feltalálás lehető-

ségének összekapcsolódása. A kommunikációs eszközöket mindig az igények és lehetősé-

gek hozták létre. A technikai, gazdasági, társadalmi változások óriásira növelték azt az 

információ iránti igényt, melyet ki kellett elégíteni. 

A változások sora: 

− Az Angliából 1760 után indult ipari forradalom és a technika fejlődésének felgyor-

sulását hozta létre elsőként a textiliparban, majd a kohászatban is. 

− A gőzgép feltalálása – J. WATT (1769) – is új és új igényeket szült a különböző 

ipari hasznosítások területén. 

− A világgazdaság (gyáripar, gyárvárosok, kontinensek összekapcsolása gazdasági 

területen stb.) kialakulása. 

− Az urbanizáció (ipari termelés, a polgárság erősödése stb.) megjelenése.  

Összességében a műszaki-gazdasági fejlődés (nem utolsósorban a közlekedés fejlődé-

se), a kapitalizmus kibontakozása közelebb hozta egymáshoz a városokat, országokat, 

megnőtt azoknak a száma, akiknek messze földről származó információra volt szükségük, 

s a gyors információ értéke rohamosan emelkedett.”
66

 

Az elektromos áram megnyitotta a lehetőséget olyan találmányok létrehozására, ame-

lyek az információk gyors továbbítását tűzték ki célul. Ezzel már adva voltak a feltételek 

ahhoz, hogy létrejöhessenek a modern távközlés területén azok a találmányok, melyek 

hosszú távon befolyásolták az információtovábbítás és vele együtt a kommunikációs esz-

közök fejlődését. 

6.3.6 A tömegkommunikáció kutatásának korszaka (a 30-as, 40-es évek) 

A németországi sajtóelmélet és propaganda 

A sajtó az 1900-as évek első évtizedeiben politikai hatalmi tényezővé és a gazdasági 

élet számára nélkülözhetetlen tudósító eszközzé vált. Ennek hatására a kommunikációel-

méletben kialakult a sajtó és újságírás kutatási irányzata, elsősorban Németországban – 

majd Amerikában a kommunikációkutatás, amely különösen a tömegkommunikáció kuta-

tására terjedt ki. 
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MAX WEBER kezdeményezésének hatására megindulnak a sajtókutatások (olvasási szo-

kások felmérése a német munkások körében, moziszociológiai felmérés).  

A nácizmus kemény politikai propagandájának kialakítója, GÖBBELS
67

 így fogalmazott: 

Fegyverek nélkül nem lehet győzni, de a propaganda segíti a győzelmet. A befolyásolási 

technikáik kiterjedtek: a hazugságok terjesztésére, a megtévesztésre, az érdeklődés össz-

pontosítására, a tájékoztatás egy kézben való összpontosítására csakúgy, mint a helyzet 

tisztázásáig és a várakozás fokozása érdekében történő hírvisszafogására, a szűkszavú cá-

folásra, az elterelés műveletére egyaránt.  

Tömegkommunikációs szempontból értékelve az alábbiakat emeli ki a szerző: A totális 

propaganda lényegéhez tartozik, hogy a tömegkommunikációs csatornákhoz kapcsolódó 

technikai eszközöket egyetlen hatalmi központból intézményrendszer működtesse. 

Bár a látszat olykor ez ellen szól, önmagában a politikai propaganda nem képes eldön-

teni hatalmi kérdéseket. A politikai propaganda eszközét csak akkor lehet bevetni totális 

módon, ha az alávetetetteket fizikai erőszakkal fenyegetik. 

A politikai propagandamunkával a kommunikátorgépezet tagjaként óhatatlanul szembe 

kerülő (televíziós) újságírónak számolnia kell (és számoljon is!) azzal a tapasztalattal, amit 

a nácizmus az emberről magáról a felszínre hozott. 

 A szovjet propaganda – a sajtó és a film 

Az októberi forradalom, a Szovjetunió megalakulása, a szovjet állam létrejötte propa-

ganda-kihívást jelentett a nyugaton élőknek. A háború utáni Európa proletárforradalmait és 

felkeléseit e propaganda hatékonyságával magyarázták. V. I. Lenin vetette papírra azt a 

gondolatot, miszerint: Mindenekelőtt lapra van szükségünk – enélkül lehetetlen az elvileg 

következetes és átfogó propagandának és agitációnak az a rendszeres folytatása, amely 

általában a szociáldemokrácia állandó és fő feladatát alkotja. Ugyancsak tőle származik a 

következő mondat: Számunkra a legfontosabb a film. Ennek hatására indultak meg a tá-

mogatások filmipart ösztönző alkotásokra, és születtek több esetben feledhetetlen alkotá-

sok.  

Nézeteiből kiderül: felismerte, hogy milyen szerepet játszhat a tömegkommunikáció a 

politikai harcban, a politikai propagandában. 

A filmipar Amerikában és Angliában is a propaganda eszköze volt. Olyan történeteket 

kreáltak, amelyek azt sugalmazták, hogy az ellenség kegyetlenkedik a hadifoglyokkal, a 

polgári lakossággal. (Ez arra is figyelmeztet, hogy a polgári demokráciákban is fenyegethet 

bennünket a szándékosan rejtett befolyásolás veszélye.) 

6.3.7 A tömegkommunikáció-kutatástól a kommunikáció- 

kutatásig 

E korszak kutatóira elsősorban a rádiózás megszületése fejtett ki erős hatást, különösen 

Amerikában. Amikor az emberek a tömegkommunikáció hatásáról kezdtek el vélekedni, 

két ellentétes nézet jelent meg. Az egyik vélemény szerint, mivel az emberek elveszítették 
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kapcsolataikat a szüntelenül táguló világgal – nézeteik szerint –, a kommunikációs eszkö-

zök ismét elérhető közelségbe kerültek. Mások szerint a tömegkommunikáció a „gonosz” 

eszközét testesíti meg azáltal, hogy a demokratikus társdalom teljes elpusztítására törek-

szik. A 20-as években elterjedt az a nézet, hogy a lapok propagandája által sodorták bele az 

amerikaiakat a háborúba. A 30-as években sokan úgy vélték, hogy a rádió „arany hangjá-

val” képes bármilyen irányba terelni az embereket. 

A 30–40-es évekig még nem beszélhetünk kommunikációelméletről (NORDENSTRENG), 

csak tömegkommunikáció-kutatásról. Az elnevezést a második világháborúi idején és azt 

követően kezdték használni, majd az ötvenes évektől megjelentek folyóiratai is, számos 

antológia született a témában. 

A tömegkommunikációs eszközök kutatása – a kampányok tanulmányozása révén – ké-

sőbb a kommunikációkutatás területi felosztására is kiterjedt: 

A közönségkutatások azt vizsgálták, hogy kik és mennyien figyelnek az eszközre, ill. a 

közleményre. 

A tartalomelemzések a közlemények nyelvezetének, logikájának és szerkezetének 

vizsgálatával foglalkoztak. 

A hatáselemzések a tömegkommunikáció következményeivel, hatásával foglalkoztak. 

Később a kommunikáció szándékolt hatását módosító tényezőket is feltárták, így lehe-

tővé vált a tömegbefolyásoló kampányok bonyolult folyamatának a megismerése. E ténye-

zők megismerése lehetővé teszi az interperszonális kommunikáció ismérvei feltárását. 

A szándékolt kommunikáció hatását befolyásoló tényezők az alábbiak: 

Elérhetőség – amelyet nagymértékben befolyásolhatnak a technikai feltételek, politikai, 

tényezők, szándék, akarat. 

Az eszközök különbözősége – az ebbe a kategóriába sorolt kutatás általános kérdése, 

hogy miben különbözik valamely közlemény hatása akkor, ha más-más eszköz közvetíti. 

A tartalom, forma, tálalás, nyelvezet változóinak feltárását az a törekvés jellemzi, hogy 

a tartalom különbségei alapján megjósolja vagy megmagyarázza a hatáskülönbséget. 

A hallgatóság tagjai attitűdjének sorra vétele azt a szempontot hangsúlyozza, hogy az 

egyén attitűdjei vagy hajlamai, fogékonysága módosíthatják, olykor eltorzíthatják a közle-

mény eredeti jelentését. Az interperszonális kapcsolatok feltárása során megfogalmazódott 

az a nézőpont, hogy a kommunikáció a következőktől függ:
68

  

1) Az egyén milyen gyakran érintkezik a hozzá hasonlókkal? 

2) Milyen szoros a kapcsolata valamilyen konkrét normának a képviselőivel? 

3) Tagja-e olyan csoportnak, amely kiegészíti és megerősíti a tömegkommunikációs 

közleményt? 

4) Tartozik-e olyan csoporthoz, amely rákapcsolt egy saját emberi kommunikációs 

rendszert a tömegkommunikációs eszközök rendszerére? 

5) Elég közel legyen egy alkalmas társadalmi berendezkedéshez, amelynek révén ér-

vényre juttathat motivált társadalmi cselekvést. 

A véleményformáló emberek szerepe az 1940-es elnökválasztási hadjárat tanulmányo-

zása során vált világossá. Megfigyelték, hogy egy közösség minden egyes rétegében van-

nak bizonyos személyek, akik relé szerepet töltenek be a választással kapcsolatos informá-

lás és befolyásolás tömegkommunikációjában. A felmérések tanúsága szerint vannak 
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emberek, akik hajlamosak arra, hogy úgy szavazzanak, ahogy társaik: a feleség a férjét, a 

klubtag a klubját, a munkás a munkatársait követi. 

Azóta számos vizsgálatot folytattak, amelyek igazolták és továbbvitték a véleményfor-

máló elv gondolatát, sőt kimutatták, hogy a tömegbefolyásolási folyamatban helyet kell 

csinálni az „emberek”-nek mint a kommunikációs eszköztől érkező ingerek és a végül 

kialakuló vélemények, döntések és cselekvések között működő közbelépő tényezőknek. 

6.3.8 A kereskedelmi célú piackutatás az USA-ban 

A kommunikációelmélet a propagandán és a sajtóelméleten kívül a reklám, forgalma-

zás, a kereskedelem kutatásának hatására alakulhatott ki. A rádió megszületésével, vala-

mint az amerikai üzleti élethez való kapcsolódásával kezdődött meg a tömegkommuniká-

ció kutatása.  

HAROLD D. LASWELL a tartalomelemzés felől közelítette meg a kutatást, a pszichológus 

Lewin csoportdinamikai kísérletei részének tekintette a kommunikáció kutatását, 

HOVLAND és munkatársai a pszichológia eszközeivel a vélemény- és attitűdváltozások-

ra koncentráltak kísérletsorozataikban. 

PAUL F. LASARFELD a 30-as években abból a szempontból kutatta különböző (rádió) 

eszközök hatását, hogy mi a személyes befolyás szerepe a tömegkommunikáció hatásában. 

Véleménye szerint: „A kereskedelem fogyasztóival kapcsolatos vizsgálatok jelentős mér-

tékben továbbfejlesztették a módszereket, és létrehozták a közvélemény-kutatást. A rádió 

színpaddá vált: közvélemény-kutatásokra volt szükség, hogy az újságok, folyóiratok el-

adott példányszámaival versenyezni tudjon.” Ezekből az információkból lett az új kommu-

nikáció- és közvélemény-kutatás nyersanyaga. 

A kommunikációkutatás fejlődésének nagy lökést adott a kereskedelmi piackutatás és a 

mintavételezés kimunkálása. Az 1936-os amerikai elnökválasztás során bizonyosodott be a 

mintavételes közvélemény-kutatás előnye az esetleges kikérdezéssel szemben (GALLUP és 

mtsai).  

1. táblázat: Kutatók és módszereik összehasonlítása (SZECSKŐ, 1971.) 

Kutató Szemlélet Módszer Kutatási irány 

Laswell Szociológiai Dokumentatív Propaganda 

Lewin Pszichológiai  Laboratóriumi Személyes kommuni-

káció 

Hovland Pszichológiai Laboratóriumi Propaganda 

Lasarsfeld Szociológiai  Felmérés, „survey” Tömegkommunikáció 

 

E korai időszakban a kommunikációkutatás elméleti háttere a behaviourizmuson ala-

pult, mely abból a pszichológiai alapvetésből indult ki, hogy a kommunikáció ingerként éri 

a tudatot, amelyre azonnali és közvetlen válaszreakció várható. E feltételezés tükröződik 

LASWELL híres paradigmájában. 
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6.3.9  A szociológiai kommunikációkutatás és egyéb  

határtudományok megjelenése  

A kommunikációs eszközök egyre növekvő hatására a szociológiai kommunikációkuta-

tás kifejlődése a két világháború közötti időszakra tehető. Az irányzat képviselői, akik 

WILBUR SCHRAMM szerint megalapozták e területet. 

1) KURT LEWIN elsősorban a csoportdinamikai vizsgálataival vitte előbbre a kommuni-

kációkutatást. 

2) HAROLD D. LASWELL
69

, aki az amerikai kommunikációkutatás első szakemberének 

tekinthető. A háborús propaganda tényanyagának feldolgozása kapcsán kezdte munkássá-

gát, a tartalomelemzésre hívta fel a figyelmet. Kommunikációs modellje szerint a kommu-

nikáció ingerként éri a tudatot, amelyre azonnali és közvetlen válaszreakció adható.  

A tömegkommunikációs eszközök elterjedése miatt érdemes kiemelni megfogalmazását 

a kommunikációs kutatás alapkérdéseiről: „A kommunikációkutatásban azt kell vizsgálni, 

hogy ki mit mond, milyen kommunikációs csatornán keresztül kinek és milyen eredmény-

nyel?” 

4) CARL HOVLAND és munkatársai pszichológiai kísérletsorozatai után kezdték vizsgál-

ni, hogy a közlemények hatására hogyan változnak meg a beállítódások és a viselkedések. 

6.3.10 A kritikai iskola korszaka és képviselői 

A kommunikációelmélet történetében jelentős szerepet töltöttek be a frankfurti iskola 

képviselői (ADORNO, FROMM, LASARFELD, HORKENHEIMER stb.), akik elsőnek mutattak 

rá a modern tömegkommunikációs kultúra egységes hatására, és annak ellentétére, a rend-

szer uralmától szabad tömegkommunikációra. 

LASARFELD (1941) hangsúlyozza, hogy a két utolsó évtizedben a tömegkommunikációs 

eszközökből, így a rádióból, nyomtatott sajtóból és a filmből korunk társadalmának egyik 

legismertebb és legjobban dokumentált területe lett. A modern kommunikációs eszközök 

kapcsán kiemeli, hogy „az emberekre gyakorolt hatásuk mindig nagyobb, mint ahogy az 

eszközök irányítói akarják, és saját hatásuk így akkora lehet, hogy az irányításnak sokkal 

kevesebb lehetősége marad, mint gondolnánk”. (NORDENSTRENG 1978:276). Ezzel kezde-

tét vette az adminisztratív (köz- vagy magánjellegű) közigazgatási intézményt ellátó kuta-

tás, a gondolkodást felváltotta a kritikai kutatás, azaz a kommunikációs eszközök általános 

társadalmi szerepének a vizsgálata. 

MAX HORKENHEIMER (1941) a tömegkommunikáció trendekkel és a reklámkultúrával 

kapcsolatos elméletében arra a következtetésre jut, hogy bizonyos tendenciák „az alapvető 

emberi értékeket veszélyeztetik azáltal, hogy alávetjük magunkat a reklámozás rendszeré-

nek, és életünk minden területén azt támogatjuk, ami minket attól a rendszertől egyre füg-

gőbbé tesz: egyre több technikai segédeszköz nyújt és megfoszt mindazoktól az értékes 

céloktól, amelyek érdekében ezeket mint segédeszközöket használhatnánk.” 

E szerint a kommunikáció az osztálytársadalmakban a szellemi uralom mechanizmusa, 

a kíméletlen hatalom eszköze. 

MUELER – aki a frankfurti iskola utódai közé tartozik – azt hangsúlyozza, hogy az el-

torzult kommunikáció akadályozza a politikailag meghatározott célok kialakulását. 
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Ez a frankfurti iskola végül is idealista elméletrendszerhez vezetett, hatása ma is érvé-

nyesül a szemiotikában, valamint a strukturalizmusban (CLAUDE LÉVI-STRAUSS 1963).  

6.3.11  Az önálló kommunikációelmélet korszaka (40-50-es évek) 

A II. világháború egy csapásra közelebb hozta a kommunikációkutatást a valósághoz. A 

háborús rémhírek kutatása, ill. leplezése, valamit a pszichológiai hadviselés és a hitleri 

propaganda módszereinek vizsgálata hirtelen fontossá vált. 

Az amerikai szociológiai klasszikusai a kommunikációról elsősorban még mint társa-

dalmi, jórészt interperszonális viszonyról beszéltek. 

A nyelvészeti kutatások a „szimbólum” fogalmával gazdagították a kommunikáció 

meghatározását. „A kommunikációt úgy határozhatjuk meg, mint jelentések átvitelét szim-

bólumok segítségével.” 

Az információelmélet és a kibernetika tudományágak fogalmainak révén „magas fokon 

formalizálható, gyakran matematizálható kritériumok léptek helyükre” (SZECSKŐ i. m.).  

MILLER szerint: „kommunikációról akkor beszélünk, ha egy üzenetforrás jeleket továb-

bít egy csatornán át a rendeltetési helyen levő felvevőhöz.” 

OSGOOD felfogása szerint: „Legáltalánosabb értelemben kommunikációról beszélünk, 

ha egy rendszer a forrás, egy másikat a rendeltetési helyét váltakozó jelzések manipuláció-

jával befolyásolja”. 

Később megjelenik a kommunikációkutatásban – az európai iskolák hatásaiból táplál-

kozva – a történeti-társadalmi jelleg. GEORGE GERBNER szerint „A kommunikáció üzene-

tek segítségével történő interakció. Az üzenetek formálisan kódolt szimbolikus vagy repre-

zentatív események, amelyek jelentését többen osztják egy kultúrában, s amelyeket épp 

azért hívnak életre, hogy ezt a jelentést hordozzák. Az ilyen ‘üzenet események’ segítségé-

vel történő társadalmi interakció az ember ‘humanizációs’ folyamata.” 

E. L. HARTLEY rendszerezése szerint a kommunikációnak három elkülöníthető megkö-

zelítési módja létezik az empirikus társadalomtudományokban: a behaviourizmus (pszi-

chológiai, pszichiátriai), szimbolista (nyelv- és irodalomtudomány) és az információel-

méleti megközelítés. 

6.3.12 Az információ vizsgálatával foglalkozó tudományterületek  

Az információelmélet 

A matematikai információelmélet születésének fontos előzményei közé számítjuk 

MORSE és R. V. L. HARTLEY munkásságát. Megalkotójának ugyanakkor C. SHANNONt 

tekinti a tudomány.  

MORSE találmányaival (ábécé, távíró) az üzenet pontosságának és gyorsaságának növe-

kedését segítette elő.  

HARTLEY az információ mérhetőségének problémájával foglalkozott. Döntő felismeré-

se, hogy az információ csak akkor mérhető, ha eltekintünk a jelentéstől, és az információ-

nak csak a fizikai formáját vizsgáljuk. Az információ mérésére vonatkozó álláspontja he-

lyes volt, képletéről
70

 viszont kiderült, hogy az a hírközlésnek csak egy speciális esetére 
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érvényes, amikor a jelek egyenlő gyakorisággal fordulnak elő. Az információ mérésének 

problémáját SHANNONnak sikerült véglegesen megoldania. 

„Az információ mértékéül SHANNON elfogadta R. V. L. HARTLEY (1928) definícióját, 

hogy az információk átvitele egyezés létrehozását jelenti adó és vevő között bizonyos 

egymástól független kérdésekben, amelyek mindegyikére egyszerű 'igennel' és 'nemmel' 

lehet válaszolni. A bit
71

 információmennyisége a helyes 'igen' vagy 'nem' válaszok számá-

val egyenlő. Az idézetben már benne az elemi egység neve. Ez a bit a 'binari digit'. A bit 

olyan eseményhez tartozó információ mennyisége, amelynek két kimenete van, s a kettő 

egyformán lehetséges. […]” (HORVÁTH T.) 

A hírközlési rendszerek információelméleti modellje 

A SHANNONi hírközléselmélet alapjait NYQUIST és HARTLEY, a BELL Laboratórium 

munkatársai vetették meg. HARTLEY közlési folyamatra vonatkozó elméletét SHANNON
72

 

fejlesztette tovább.  

Megállapította, hogy minden kommunikációs folyamat leírható egy absztrakt modellel. 

A SHANNONi modellt l. később. 

A modell egyik oldalán az információforrás és az adóberendezés található, a másik ol-

dalát a vevő és a címzett (rendeltetési hely) foglalja el. A két oldalt a csatorna köti össze, 

amelyre mindig hatnak zajok. A zaj hatására az információ torzulhat, de akár teljesen el is 

veszhet. 

Érdemes megnézni egy példán keresztül, milyen szereplői vannak az egyszerű közlés-

nek. Ha behelyettesítjük az információ-átadás modelljébe a beszéd folyamatát, a következő 

elemeket kapjuk: 

 

24. kép A beszéd folyamata 

C. SHANNON modellje alkalmas a kommunikációs folyamatok leírására. Ez tette lehető-

vé, hogy később a kommunikáció általános mintává váljon. 

A kibernetika és az információelmélet csak igen szűk határok között használható a tár-

sadalmi kommunikáció jelenségeinek magyarázatához.  

SHANNON ÉS WEAVER
73

 például világosan megkülönböztetik az információ-átadás (az 

ő szóhasználatukkal élve: kommunikáció) technikai, társadalmi vonatkozásait, és leszöge-
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zik, hogy ők csak az előbbivel foglalkoznak. A kommunikációnak ezek a szemantikus 

aspektusai nem tartoznak az információelmélet fogalomkörébe (SZECSKŐ, 1994.) . 

„A kommunikáció szót itt igen széles értelemben fogjuk használni, hogy felölelje 

mindazokat az eljárásokat, melyeken keresztül az egyik emberi elme a másikra hatni ké-

pes.” (W. WEAVER) „A hírközlés alapproblémája: egy adott helyen kiválasztott üzenet
74

 

pontos vagy megközelítő visszaállítása egy másik helyen” (C. E. SHANNON). 

A hírközlés problémáinak három szintjét különböztetik meg: 

A szint: Milyen pontosan vihetők át a hírközlési szimbólumok? (technikai probléma) A 

technikai problémák az adótól a vevőhöz küldött szimbólumkészletek (írott szöveg), vagy 

folytonosan változó jelek (beszéd, ill. távbeszélő-, ill. rádióátvitel), vagy folytonosan vál-

tozó kétdimenziós ábrák (tévékép) átviteli pontosságával kapcsolatosak. Matematikai 

szempontból az első eset diszkrét szimbólumok véges készletének, a második egy folyto-

nos időfüggvénynek vagy egy folytonos idő- és térkoordináta függvényének az átvitelét 

jelenti. 

B szint: Az átvitt jelek mennyire pontosan hordozzák a kívánt jelentést? (szemantikai 

probléma) Ekkor a vevő által vett jelentés értelmezése kapcsán merül fel, hogy az adóolda-

lon kibocsátott kívánt jelentéssel mennyire egyezik. 

C szint: A vett jelentés milyen hatékonysággal váltja ki a kívánt hatást? (Hatékonysági 

probléma.) A hatékonysági probléma arra a sikerre vonatkozik, amellyel a vevőhöz átvitt 

jelentés a vevő részéről a kívánt magatartást kiváltja. (A hírközlés vagy befolyásolja a vi-

selkedést, vagy nélkülöz minden észrevehető és lehetséges hatást.)  

A rendszerelmélet 

A rendszerelmélet olyan interdiszciplináris tudományág, mely a tapasztalatilag érzékel-

hető világ általános összefüggéseivel foglalkozik. A fogalmat 1945-ben magyar származá-

sú biológus, LUDWIG VON BERTALANFFY használta először. A rendszer BERTALANFFY 

szerint egymással kölcsönhatásban lévő elemek együttese. 

A tudományok is rendszert alkotnak. Felfogása szerint a különböző tudományágakban 

meglévő hasonlóságokat egységes terminológiával kell leírni. A formális hasonlatosságo-

kat az elmélet megalkotója izomorfiának nevezte. A rendszerelmélet abban látja feladatát, 

hogy felkutassa a rendszer egymással kölcsönhatásban kapcsolatban levő elemeinek együt-

tesét.  

 

25. kép  A viselkedésközpontú modell 

A viselkedésközpontú modell egy szervezet (ember) viselkedését hivatott magyarázni. 

Ennek értelmében a szervezet események terében működik, amely események ingerként 
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mák filozófiai elmélete felől egy átfogó információelmélethez. 
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hatnak rá, és közvetve vagy közvetlenül válaszokat váltanak ki. Ezek a válaszok valami-

lyen cselekvéses reakciók, amelyekbe a nyelvitől a látszólagos passzivitásig mindenféle 

reakcióformát bele kell érteni.
75

 

A kibernetika 

A kibernetika a vezérlés, az önműködő szabályozás tudománya, mely az egyszerű gép-

től a hírközlésen át az emberi szervezet bonyolult működésével foglalkozik, hiszen mind 

önszabályozó rendszerek (a kübernétesz szó jelentése kormányzás). 

A matematikai információelmélettel egyidős tudomány. 1948-ban jelent meg WIENER 

tanulmánya, amely az információt és a vezérlést összefoglalóan tárgyalja. Ugyanebben az 

időszakban publikálta BERTALANFFY a rendszerelméletet megalapozó tanulmányát. Az új 

tudomány létrejötte a két tudós nevéhez fűződik. A kibernetika területén elért eredmé-

nyekből azokat emelem ki, amelyek témánkhoz kapcsolódnak. 

A kibernetika és rendszerszemlélet elektronikus analógia alapján megalkotta a fekete 

doboz elvet. Az elv lényege, hogy megváltoztatjuk a rendszert érintő behatásokat, és fi-

gyeljük a kimenet változásait. Az elv onnan kapta a nevét, hogy a megismerés folyamatát 

egy fekete dobozhoz hasonlították, amelyről nem tudni, mi van benne, és belül milyen. A 

dobozból viszont különböző jeleket lehet érzékelni, a tapasztalati hatásokból lehetséges 

következtetéseket levonni. 

A kibernetika WIENER megfogalmazásában „...az élő szervezetben és a gépben történő 

kommunikációnak és vezérlésének az elmélete.”
76

 Három fő rendszertípust vizsgál: a bio-

lógiai (főleg az idegrendszer és az agy); a gép és az ember; valamint a társadalmi-

gazdasági típusokat. 

Az egymással kapcsolatban lévő elemeket önszabályozó rendszernek tekinti. Az infor-

mációt és annak visszacsatolását (feedback) a rendszerszabályozásban betöltött szerepük 

alapján vizsgálja. A szabályozás legfontosabb eleme a visszacsatolás: „...a rendszer műkö-

désére vonatkozó információkat visszavezetik a szabályozó szervbe, amely összehasonlítja 

az előirányzott értékkel, s eltérés esetén beavatkozik, módosítja a rendszer működését.” 

(Fülöp i. m.) 

 

26. kép  A szabályozási kör
77
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A visszacsatolás jelentőségének és egyetemes voltának felismerése is Wiener érdeme. 

A kibernetika kimutatta a feed-back elvet, bizonyítván ezzel, hogy az emberi rendsze-

rekre is érvényesek az általános szerveződési szabályok. A visszacsatolás révén lehetőség 

van kizárni olyan véletlen jelenségeket, amelyek eltéríthetnek a céloktól (NORBERT 

WIENER 1948). 

A fenti elméletek és tudományterületek hatására kialakultak a kibernetika határterületei, 

köztük a biokibernetika, amely az állati és emberi szervezetben folyó információáramlást 

és vezérlést vizsgálta. E szerint a folyamat a következő: A bemenő információ (energia 

állapotváltozás) a felfogó szerven (szem, fül, orr, kéz) keresztül jut be az információs csa-

tornába (érzékelő idegpályák), majd ezen keresztül az információ-feldolgozást végző köz-

ponti idegsejtekbe (magasabb rendű élőlényeknél az agyba), míg a válasz a mozgató-

idegsejteken keresztül át továbbítódik a tevékenységet létrehozó szervhez.  

Az élő szervezetben zajló információáramlás és vezérlés vizsgálatával a biokibernetika 

foglalkozik. Azt a folyamatot elemzi, amely az élő szervezetben zajlik az információ felfo-

gásától a választevékenységig (l. ábra). 

 

27. kép  Az emberi információ-feldolgozás folyamata
78

 

A telekommunikációs eszközök elterjedésével kialakult elméletek segítettek megfigyel-

ni, hogy a közvetlen emberi kommunikáció technikai eszközökkel hogyan terjed, hat, mű-

ködik. Emberi és gépi analógiák alapján kijelentették, hogy a kommunikáció a fogalom 

legátfogóbb értelmében információtovábbítás, függetlenül a továbbító és befogadó, vala-

mint a jel és kód természetétől. 

A szemiotika  

A szemiotika a jel tudománya: jeltan. A tudomány alapjait FERDINAND DE SAUSSURE 

és CHARLES SANDERS PEIRCE egymástól függetlenül rakta le. Peirce elvégezte a jelek osz-

tályozását. Jeltipológiájában a jeleket három szempont alapján csoportosította: 

− a jelek önmagukban való minősége: minőségjel, egyszeri jel, törvényjel 

− a jelek viszonya az interpretánshoz: réma, tétel, argumentum 

− a jelek viszonya tárgyukhoz: ikon, index, szimbólum 

Az index oksági kapcsolatot mutat a jelölő és jelölt között. Fizikai (tér- és időbeli) érint-

kezésen alapul. Az index a tényleges érintkezéstől függ: az általa jelölt tárgyra utal, de a 

tárgy is hat rá (pl. a füst a tűz indexe).  

Az ikon a tárgyat a hasonlóság alapján képviseli. Az általa jelölt tárgyra csak a saját jel-

lemzőivel utal, melyek a tárgy lététől függetlenül is fennállnak. Két fajtáját különböztette 
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meg: A képeket, amelyek a jelölt tárgyak tulajdonságait is ábrázolják (pl. festmény, szo-

bor, fénykép). Az ábrákat, melyek a jelölt tárgy részei közötti arányokat, viszonyokat ábrá-

zolják (pl. térkép, diagram, struktúra). 

A szimbólum arra utal, hogy a jelölő és a jelölt között nincs semmilyen természetes kap-

csolat, csakis a jel és jelentés között van hozzárendeléses viszony önkényes jelentésadás 

alapján. Szimbolikus rendszer a nyelv és minden nyelven alapuló rendszer. 

A szemiotika éppúgy, mint az eddig említett tudományok (kibernetika, információelmé-

let stb.) a jelenségeket modellekkel szemlélteti, magyarázza. A szemiotika a vizsgált jelen-

ségek magyarázatára több modellcsoportot is alkotott.  

A helyettesítési modell abból indul ki, hogy a jel (jelölő) helyettesíti a jelölt tárgyat. A 

szavak nemcsak tárgyat, hanem a fogalmakat is helyettesíthetik. A helyettesítési modellek 

tehát jelentésnek tekintik azt a dolgot, amit a jel (jelölő) helyettesít: a tárgyat vagy fogal-

mat (l. az ábra alsó mezője). 

A referencia háromszögmodelljében a jelölő az ún. jelentésen keresztül jelöli (helyette-

síti) a tárgyat, amely nemcsak fizikai, hanem fogalmi is lehet. 

 

28. kép  A referencia háromszögmodellje 

Az információ és a jel egymással szoros kapcsolatban áll, egyik sem létezhet a másik 

nélkül. FÜLÖP GÉZA
79

 szerint a jel a testet öltött információ. Amikor üzenetet tervezünk, 

célunk az információ átadása. Az üzenetet a különféle jelek segítségével hozzuk létre, és 

fontos számunkra, hogy a jeltudomány főbb eredményeit kicsit közelebbről is megismer-

jük. 

A szemiotika tárgyához kapcsolódó, a társadalom jelrendszereit taglaló részt a későbbi-

ekben, a kommunikációról szóló fejezetben fejtem ki bővebben. 

A kommunikációelmélet 

Az információk átadásával kapcsolatos kérdéskört öleli fel. A kommunikáció informá-

ciók áramlását jelenti. Fogalma sokrétű, mely magába foglalja az állati kommunikációtól 

kezdve a bonyolult emberi, sokszor nem tudatos, nem szándékos közléseken át a az ember 

alkotta gépi közlési folyamatokat is. 

WIENER megfogalmazásában „A kommunikáció az a cement, amely a társadalmat egy-

beforrasztja.”
80

 Lényege tehát a közlés, az információcsere, amely a kommunikációs felek 
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között különböző módon mehet végbe. A kommunikáció folyamatát SHANNON, illetve 

HORÁNYI modellje szemlélteti (l. előbb). 

WILBUR SCHRAMM az 1950-es évek előtti kommunikációs kutatásokat a 70-es évekbeli 

irányzatokkal összevetve az alábbi megállapításokat tette: 

Komplex módszereket használtak, mert rájöttek, hogy önmagukban sem a pszicholó-

giai, sem a szociológiai modellek önmagukban nem adnak választ a társadalmi kommuni-

káció jelenségeire. 

A kommunikációs aktus helyett a kommunikációra mint interakcióra összpontosították 

a figyelmüket. 

Felismerték, hogy az inger és válasz közötti áttételek sokkal bonyolultabbak, mint 

amilyennek korábban vélték. 

Már nem csupán a befogadóra koncentráltak, hanem a kommunikációs folyamat egyéb 

résztvevőire és elemeire is. 

6.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

Bemutattam a kommunikációs rendszer történelmi fejlődését. Képet kaphatott arról, mi-

lyen megfelelés van a társadalmi viszonyok szerkezete (társadalmi struktúra) és a kommu-

nikációs viszonyok szerkezete között. Végül feldolgoztam a kommunikációkutatás előz-

ményeit, és megismerkedett a nevesebb kutatók munkásságával. Történelmi korszakolás 

alapján az ókori bölcsektől a kommunikációkutatás kialakulásáig történt az áttekintés. 

Részletesen ismetettem az információelmélet, a hírközlési rendszerek, az információ-

elméleti modell, a rendszerelmélet, a kibernetika, szemiotika jellemzőit. 

6.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mutassa be a kommunikációs rendszer történelmi fejlődését! 

2. Kik voltak azok az ókori bölcsek, akik a szónoklattannal kapcsolatban megem-

líthetők? 

3. Tekinthetőek-e kommunikációs formáknak a szimbolikus jelek, a jellemről és 

vérmérsékletről szóló tanok, a test jellemzőivel és az arcismeret tanával fog-

lalkozó elméletek? 

4. A propaganda kialakulásában kik játszottak szerepet? 

5. Szóljon a nyomtatott és elektronikus közlési formák megjelenésének a fontos-

ságáról! 

6. Ismertesse az elektronikus közlési és rögzítési technikák szerepét a kommuni-

káció fejlődésében! 

7. Ismertesse a tömegkommunikáció kutatásának jellemzőit! 

8. Tárja fel a németországi sajtóelmélet és propaganda ismérveit! 

9. Ismertesse a szovjet propaganda sajátosságait! 

10. Szóljon a tömegkommunikáció-kutatástól a kommunikáció kutatásig terjedő 

kor ismérveiről! 

11. Mikor alakult ki a kereskedelmi célú piackutatás az USA-ban? 
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12. Mikor jelentek meg a szociológiai kommunikációkutatás és egyéb határtudo-

mányok? 

13. Kik voltak a kritikai iskola korszaka és képviselői? 

14. Szóljon az önálló kommunikációelmélet korszakának jellemzőiről! 

15. Mutassa be az információ vizsgálatával foglalkozó tudományterületek szerepét 

az önálló kommunikációelmélet kialakulásában! 

16. Jellemezze az információelmélet, a hírközlési rendszerek információelméleti 

modellek, a rendszerelmélet, a kibernetika, szemiotika eredményeit! 
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7. A KOMMUNIKÁCIÓKUTATÁS ÖNÁLLÓSODÁSÁT  

KÖVETŐ KORSZAK 

7.1 CÉLKITŰZÉS  

Ismerje meg az 1960-as és 70-es évek irányzatait, a 80-as években a média hatásának 

vizsgálati módszereit! Olvassa el a tömegkommunikáció hatásairól írt véleményeket! Tud-

jon beszélni a televízió szerepéről, ismerje meg az új kommunikációs technikákat! Sajátít-

sa el a globalizáció és a médiakonvergencia fogalmát! Ismerje meg az információforrada-

lom összetevőit! A virtuális valóságról kapjon átfogó képet! Ismerje meg, hogy a mes-

terséges intelligenciakutatás az észlelés kulcsfontosságú aspektusait próbálja számító-

géppel szimulálni. Szerezzen tudomást arról, hogy a napjainkban is zajló forradalmi 

átalakulás elvezet az információs társadalom kialakulásához.  

7.2 TARTALOM  

E fejezet a kommunikációkutatás önállósodását követő korszakot mutatja be. Rávilágí-

tok, hogy a kommunikációelméletben az 1960-as években a különböző magyarázatok és 

megoldási modellek váltogatták egymást. Bemutatom GERBNER nézetét, mely szerint a 

befogadó teljesen ki van szolgáltatva a tömegkommunikációnak. Ismertetem, hogy a mai 

kommunikációkutatásra hatottak a strukturalista iskolák. Az 1970-es években a schrammi 

hagyomány mellett feltűnt egy-egy társadalmi és kritikai irány (pl. GERBNER, GROSS és 

MELODY 1973, SCHILLER 1973). Ezek után felhívom a figyelmet az 1980-as évekbeli mé-

dia hatásainak vizsgálatára, különös tekintettel a tömegkommunikáció és a televízió hatá-

saira. Bemutatom az új kommunikációs technikákat és a hálózati globalizáció és a média-

konvergencia jellemzőit. Ezek után bepillanthat a virtuális valóság és a mesterséges 

intelligencia világába. Végül a jövőképet mutatom be: a kommunikáció kiteljesedését. A 

filozófusok a számítógépnek az emberi kommunikáció fejlődésére gyakorolt hatásában két 

ellentétes folyamatra figyeltek fel. Mi lesz a jövő? Választ kap erre a kérdésre is. 

7.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE ˙  

7.3.1 Az 1960-as évek válsága és megújulás – információkritika  

A kommunikációelméletben az 1960-as évekig a különböző magyarázatok és megoldási 

modellek váltogatták egymást. A viselkedéstudomány túlzott módszerközpontú és az egy 

részletre korlátózódó teoretizálását többen haszontalannak tartották. A valóságot részjelen-

ségekre bontó (különösen az USA) tudományos tradíción alapuló felfogások már nem fe-

leltek meg a társadalom igényeinek, és nem teljesítették a tudománnyal szemben felállított 

követelményeket: az objektív valóság hű ábrázolását és magyarázatát.  

Az 1964. évi royaumont-i konferencián kiderült, hogy majdnem mindenki mást ért az 

„információ” fogalmán. 

NORBERT WIENER, e problémakör nagy elindítója az információfogalom interdiszcipli-

náris voltát emelte ki. ANDRÉ LWOFF szerint (1965-ben orvostudományi Nobel-díjat ka-

pott) a molekuláris biológiának az égvilágon semmi köze sincs az információelmélethez, s 

egyáltalában, a matematika túlságos alkalmazása árt a biológiának. 
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BENOIT MANDELBROT, az IBM konszern szakembere: a matematikai információelmé-

letnek a híradástechnika kivételével egyetlenegy tudományban sincs s nem is lehet jelentős 

szerepe. (l. információelmélet KOMENCZI B.) 

A kutatókon kívül szervezetek is foglalkoztak a problémával. Az UNESCO az 1960-as 

évek végén tett lépéseket a válság leküzdésére. 

Az UNESCO (1971) a kommunikációkutatás nemzetközi tervezetjavaslatában megálla-

pítja, hogy „olyan kutatásokra van szükség, amelyek a kommunikációs eszközöket és álta-

lában a kommunikációs folyamatot szélesebb társadalmi, politikai és gazdasági összefüg-

gésében vizsgálják.” 

A kutatás válságának hátterét pedig így jellemzik:  

„A kommunikációtechnikának a utóbbi évtizedek alatt látható gyors fejlődésével a gon-

dolatok és információk cseréje egészen új távlatokat kapott, amely átalakítja a társadalom 

közvetítési struktúráját.” 

A 60-as években foglalkoztatja a kutatókat a tömegkommunikációs eszközöknek a di-

rekt hatása, főleg a televíziót illetően. GERBNER szerint a befogadó teljesen ki van szolgál-

tatva a tömegkommunikációnak, melynek oka, hogy válogatás nélkül használja azokat (l. 

később). 

Évtizedek óta kutatják a szakemberek: van-e összefüggés a televízióban bemutatott erő-

szak és a felnőtteknél és gyerekeknél egyaránt tapasztalható agresszivitásnövekedés között. 

A tévéerőszak kifejezés az angolszász országokból származik, ahol a hatvanas évek elejére 

telítődött a piac tévékészülékekkel. Körülbelül ekkor kezdtek foglalkozni a tévéerőszakkal 

mint társadalmi problémával. GEORGE GERBNER, magyar származású médiaszakember 

szerint egy átlagos amerikai gyerek tizenkét éves korára nyolcezer gyilkosságot lát a tévé-

ben. GERBNER a tömegkommunikációval, azon belül is a televíziónézőkre gyakorolt hatá-

sával foglalkozott. R. M. LIEBERT és munkatársai 1973-ban végzett kutatásai szerint 1951 

és 1953 között 15%-kal emelkedett a televízióban bemutatott agresszív jelenetek száma, 

1964-ben már 90%-kal növekedett az 1952-es állapotokhoz képest. A bemutatott erőszak 

egyre durvább, naturálisabb. 

7.3.2 A kommunikációs rendszer és a strukturalizmus 

A mai kommunikációkutatásra igen erősen hatottak a strukturalista iskolák. Az alábbi 

három, társadalmi kommunikációval kapcsolatos gondolatrendszert érdemes kiemelni: 

TALCOTT PARSONS strukturális funkcionalizmusában
81

 a kommunikációt a kulturális al-

rendszerbe sorolta. Így a kommunikáció valóságos funkcióját leszűkítette. Ugyanakkor a 

kommunikációs formák intézményessé válásának a problémáját alaposan feltárta.  

Nézetei szerint a kommunikációs folyamat mint áruforgalom, a kommunikációs aktus 

mint árucsere, a kommunikáció pedig mint áru jelenik meg. 

CLAUDE LÉVI-STRAUSS
82

 – aki etnológus, ill. antropológus, azaz néprajzkutató volt – 

antropológiai strukturalizmusa jelentős. A társadalmi kommunikáció szerinte három szin-

                                                      
81

 A társadalmi rendszereknek négy fő funkciója van: a társadalom alapmintáinak (pattern) fenntartása, A 

környezethez való alkalmazkodás, a rendszer lényegi céljainak a megvalósítása, a rendszer elemeinek egy-

séges egésszé való integrálása. (SZECSKŐ 80.) 
82

 A strukturalista funkcionalizmus – tudományosan etnológiai, antropológiai szempontból nem foglalkozik a 

társadalom funkcióival. 
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ten folyik: egyrészt nők kommunikálódnak, másrészt áruk és szolgáltatások, harmadrészt 

pedig az üzenetek. Vitatható álláspontjának érdeme, hogy a társadalmi mobilitást emelte ki 

munkájában. Empirikus kutatásaival messzemenően hozzájárult a társadalmi kommuniká-

ció kutatásához.  

MARSAL MCLUHAN
83

 technológiai determinizmusa szerint a technológiai újítások az 

emberi képességek és érzékek kiterjesztését jelentik: megváltoztathatják az érzékek egyen-

súlyát, ezáltal kérlelhetetlenül átformálják azt a társadalmat, amely az illető technológiát 

eredetileg létrehozta. 

Nem csupán a médiumot tekinti kommunikációs eszköznek, hanem szinte az egész tár-

gyi környezetet is. Minden médium valamely – fizikai vagy pszichikai – emberi képesség 

kiterjesztése, írja MCLUHAN. Így szerinte médium az írás, a könyv, de a lakóház is az. 

Tőle származik az emberiség technológiai innovációinak három alapvető csoportja: 

− a fonetikus ábécé kitalálása 

− a könyvnyomtatás megjelenése 

− a távíró feltalálása 

Korszakolása a következő: 

1) Az orális kultúrában a törzsi lét során a fonetikus ábécé kialakulása előtt az emberek 

a kiegyensúlyozott és szimultán érzéki hatások világában éltek. A zárt, törzsi világban a 

kommunikáció elsődleges médiuma a beszéd volt. A hallás szenzitivitása révén mindent 

magában foglaló hálója fenntartója a kommunikációnak. Az individualizmusnak itt kevés 

tere volt. 

2) Az írásbeliség kora, amely intenzívvé tette és felerősített a vizualitást, „láthatóvá” 

tette a beszédet, hangsúlyozta a szem kultúráját, és segítette az individualizáció kialakulá-

sát. Az írás „katapultálta” az embert a törzsi kötelékből. A fonetikus írás megjelenése kü-

lönválasztotta az embert és az objektív világot, létrehozta a látvány és hang kettősségét. A 

nyomtatás volt az első gépesített mesterség, az ember szervezett munkatevékenységének 

mechanikus kiterjesztése, minden ipari fejlődés arche- és prototípusa. 

3) Az elektronikus médiumok révén az emberiség visszatérhet az akusztikus jellegű ősi 

fülkultúrához, mely ismét megmeríti az egyént a közösségben.  

H. LASWELL (1967) egy személyes beszélgetés során ezeket mondta: „A kommuniká-

ciókutatók legnagyobb részét az új technikák kidolgozása és a már ismert technikák tökéle-

tesítése foglalkoztatta. Sokkal kevésbé érdekelte őket a kommunikációnak a társadalmi 

folyamatban betöltött szerepe.” 

7.3.3 Az 1970-es évek irányzatai (a válságtól az önelemzésig) 

Ezekben az években a kommunikációkutatásban határozott új irány figyelhető meg. A 

kutatás súlypontja áttolódóban van a mikroszinttől (pszichológiai) a makroszint (társadalmi 

perspektíva) felé. A schrammi hagyomány mellett feltűnt egy-egy erősebben társadalmi és 

kritikai irány (pl. GERBNER, GROSS és MELODY 1973, SCHILLER 1973). Az évtized fordu-

lóján az USA-ban a tömegkommunikáció (főleg a televízió) és az erőszak közötti kapcso-

latot vizsgálták. 
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A '70-es évek kommunikációkutatási irányzatira kontextuális és folyamatelvűség volt 

jellemző (SCHRAMM). Az előbbi irányzat a befogadót nem különálló egyénként, hanem 

általános társadalmi keretek között vizsgálja, míg az utóbbi nem korlátozódik csak a közlő-

re, az üzenetre vagy a befogadóra, hanem az egész kommunikációs folyamatot vizsgálja, 

amelynek kiindulópontja az objektív valóság.
84

 

A kommunikációkutatás ez évtizedére jellemző helyzetéről nem lehet teljesen átfogó 

képet adni. Ezekben az években új területek születtek, mint például a gazdaságtudomány 

és a kommunikációelmélet közös területén: az információtudomány. A hipertudomány 

nézete is megjelent.  

7.3.4 Az 1980-as évek – a média hatásának vizsgálata 

A kommunikációkutatást a nyolcvanas évekre már egyértelműen a média nagyközön-

ségre gyakorolt hatásának vizsgálata határozta meg. Mintegy négy évtized után a különbö-

ző iskolák eredményeit feldolgozva a következőkben összegezhetőek a tömegkommuniká-

ció hatásait vizsgáló elméletek. 

A tömegkommunikáció hatásai85 

1. A lövedékelmélet. Az első világháborút követő években alakultak ki olyan elméle-

tek, melyek a média „mindenhatóságát” hangsúlyozták. Úgy gondolták, hogy a befogadó 

passzív, és teljesen ki van szolgáltatva a médiának, mely azonnali és direkt hatást képes 

kiváltani belőle. (Az írott és képi propaganda hatására Európa-szerte tömegtüntetések vol-

tak a háború mellett, a tüntetők követelték az ellenségnek gondolt népekkel, nemzetekkel 

szembeni leszámolást, és „Éljen a háború” feliratú transzparensekkel vonultak fel.) 

Ezt támasztotta alá 1939-ben ORSON WELLES rádiójátéka, a Támadás a Marsról hatásá-

ra kitört hisztéria, mely halálos áldozatokkal is járt. (Ma is készülnek olyan áldokumen-

tumfilmek, melyek megpróbáljak elhitetni a nézővel, hogy amit látnak, az a valóság, mint 

például a The Blair Witch Project című mozifilm, vagy régebben a tévében vetített Olajfa-

ló.) 

A fentiekből azt a következtetést vonták le a kutatók, hogy az emberek viselkedése a 

média segítségével irányítható, mely vélekedést még inkább megerősítette a legszélesebb 

tömegközlési eszköz a rádió megjelenése és elterjedése a húszas években. (A 40-es évek 

végén GEORGE ORWELL 1984 című művében is a nagy testvérről, a mindent látó képer-

nyőről írt. Visszatérő kép: a nagy testvér (Big Brother) lát téged.) 

Már a 60-as években is foglalkoznak a szakemberek e direkt hatással, de főleg a televí-

ziót illetően. GERBNER szerint az ember nem akkor ül le tévézni, mikor olyan műsor van, 

ami érdekli, hanem amikor ideje van rá. Így a tévé narkotikummá válik. Ez azonban nem 

ilyen egyszerű. Ha valaki rendszeresen a tévé előtt ül, és válogatás nélkül megnéz mindent, 

annak legtöbb esetben valami oka van. Valamilyen hiányt így próbál pótolni, valamilyen 

probléma elől menekül talán ilyen módon.  
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E nézetek szerint a mértéktelen tévénézés két szélsőséges nézőtípust hoz létre: azt, aki 

csak ül és bámulja a tévét, és azt, aki minden játékba betelefonál, felhívja a tévéshopot és 

azonnal vásárol, ha valami „kedvezményes” ajánlatot kap.  

A szakemberek figyelmeztetnek minket arra, hogy a gyerekekre különösen veszélyes a 

mértéktelen és válogatás nélküli televízió-nézés. „Aki több tucat esti mesét végignéz, meg-

döbbenéssel fogja tapasztalni, mennyire tipikus felnőtt problémákról szól a mese. Vajon 

mit tud kezdeni egy kisgyermek a kapzsiság, fösvénység, intrika, irigység, haszonelvűség, 

hatalomvágy, rosszindulat ábrázolásával? Ha józanul szemléljük a kérdést, rájöhetünk, 

hogy csupán a felnőtt szemszögéből nézve tűnik úgy, hogy ezek a dolgok a gyermek szá-

mára is ugyanazt jelentik, mint számunkra.”
86

 

2. A korlátozott hatások elméletének képviselői szerint a befogadó nem tekinthető 

teljesen passzívnak a kommunikációs folyamatban. Úgy vélik, hogy a közönség igenis 

szelektál a különböző csatornák és műsorok között, sőt az egyes médiumokat is más-más 

mértékben használja. 

SZECSKŐ TAMÁS megemlíti, hogy „az egyén elsősorban arra az információra nyitott, 

amelyhez valamilyen érdek fűzi”
87

, tehát a tartalmi tényezőtől is függ, hogy hatással van-e 

ránk a műsor.  

A korlátozott hatás elmélete szerint a tömegkommunikáció nem képes új véleményeket, 

attitűdöket, értékeket elfogadtatni vagy gyökeresen megváltoztatni, inkább kiegészíteni, 

megerősíteni tudja azokat.  

Tehát az ember nincs teljesen kiszolgáltatva a televíziónak Ezért úgy gondolják, hogy 

az elidegenedés nem a televíziózás következménye, de az elidegenedettség ösztönzi a tele-

vízió használatát.
88

 Ezt kutatási eredmények is igazolják: a sokat tévézők között nagyobb 

arányban vannak olyan emberek, akik életmódjukból fakadóan jobban elszigeteltek, több 

időt töltenek a négy fal között, mint például a háziasszonyok, munkanélküliek, betegek, 

nyugdíjasok stb.  

A korlátozott hatáselmélet képviselőinek egyik fontos felismerése az úgynevezett két-

lépcsős kommunikáció terjedésének (two-step-flow of communication) elmélete. Ezen 

elmélet szerint a média által közvetített nézetek nem közvetlenül, hanem véleményformáló 

személyeken (opinion-leaders) keresztül jutnak el a közönséghez. Az elméletet széles körű 

szociológiai kutatással is alátámasztották. Egy amerikai kisvárosban, Decaturban felmérést 

végeztek a nők között, hogy kik és milyen médiumok befolyásolják őket napi tevékenysé-

geik során. Kiderült, hogy minden egyes rétegnek és a különböző tevékenységeknek is 

megvannak a véleményirányítói, akik a közvetlen környezetükben lévő befogadókat (mik-

roközösség) befolyásolják. „Természetes, hogy a „véleményirányítók” kiválasztás és tarta-

lom szempontjából is erősen befolyásolják azokat a közleményeket, amelyek az ő közvetí-

tésükkel jutnak el a további befogadókhoz. Ezért a kommunikáció kétlépcsős, illetve 

többlépcsős terjedésének elmélete közös elméleti alapot nyújt ahhoz, hogy megmagyaráz-

zuk a tömegkommunikációs eszközök hatását és az úgynevezett tömegpszichológiai jelen-

ségek, mint a pletyka, a divat stb. terjedését is.”
89
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HOVLAND (1949) és munkatársai az első világháború tömegkommunikációs tapasztala-

tait megkérdőjelezve többéves kísérletsorozat eredményeként arra következtetésre jutottak, 

hogy az amerikai katonák attitűdjére a háborús propagandafilmek alig hatottak. A filmek 

tartalma csupán ismereteiket bővítették. 

3. A moderált hatások elmélete szerint a média csak meghatározott feltételek esetén 

képes erőteljesen befolyásolni a befogadót. Tehát bizonyos emberekre vagy embercsopor-

tokra egy adott hír nagy hatással van, míg másokat egyáltalán nem foglalkoztat, nem befo-

lyásol. 

Ide tartozik az úgynevezett napirendmegszabó hatás, ami azt jelenti, hogy a média egy-

egy téma felvetésével képes meghatározni, hogy az emberek miről gondolkodjanak, miről 

alkossanak véleményt, miközben azt nem tudja megszabni, hogy mit gondoljanak róla. 

Pusztán azzal, hogy egy kérdéssel, problémával többször foglalkoznak, ráadásul más-más 

médiumokban is hallunk róla, azt az érzetet keltik bennünk, hogy a dolog fontos, aktuális. 

A tömegkommunikációs eszközökön keresztül szelektált, egy bizonyos értékrendnek meg-

felelő információkat kapunk, ezért lehetséges az, hogy bizonyos nézetek hangsúlyosabban 

jelenek meg, míg mások kevésbé. Ez olyan érzést kelt, hogy az a vélemény, amit a médiá-

ban hallunk, a többség véleménye, jobban elfogadott, ezért bátran hangoztathatjuk. Így az 

alulreprezentált nézetek annak ellenére elsikkadnak, hogy léteznek. Ez a jelenség a „csend 

spirál” (NOELLÉ-NEUMANN). Ezzel függ össze a címkézés fogalma, mely szerint a média 

valamilyen képet alkot magának a közönségről, és ehhez alkalmazkodva szólítja meg. Az 

ember megpróbál alkalmazkodni önkéntelenül is ahhoz a képhez, amit mások alakítanak ki 

róla, így megerősítik azt, tehát észre sem vesszük, és a média olyan tulajdonságokkal ru-

házhat fel, amikkel valójában nem rendelkezünk.  

„A krimik, kalandfilmek színhelyeivé számos esetben azok az országok válnak, me-

lyekben a világpolitikai események zajlanak. A nézőnek az lehet a benyomása, hogy mi-

közben szórakozik, a világ aktuális eseményeibe is betekintést kap. De ellentétes irányú 

törekvés is megfigyelhető. A korábban tisztán tájékoztató jellegű közleményekben sűrű-

södnek az olyan tárgyi és stiláris elemek, amelyekkel színesebbé, szórakoztatóbbá igye-

keznek tenni a tartalmakat.”
90

 Igaz, a műsorfolyamban nem különülnek el tisztán az egyes 

műfajok, a hírműsorokat reklámok és filmelőzetesek szakítják meg, és gyakran átvesznek a 

szórakoztató műsorokból ismert elemeket, de ez megtörténik fordítva is. Jó példa erre a 

Fókusz című műsor, ami követi és felhasználja a hírműsorok eszközeit, pedig kifejezetten 

szórakoztató műsornak készül. Ez azzal a veszéllyel jár, hogy a felkészületlen nézőben 

összekeveredik a valóság és a fikció, hajlamos elhinni, hogy minden, amit lát, igaz. Így 

történhet meg az, hogy egy szappanopera hősnőjének szemműtétjére gyűjteni kezdenek a 

nézők.  

Hitelesebbnek tűnhet számunkra a média által sugárzott kép vagy valóság, ha nincs 

személyes vagy más forrásból származó tapasztalatunk, információnk egy adott dologról. 

Ez főleg a gyerekekre igaz, de a felnőtt néző is találkozik olyan témával, mely számára új, 

például egy más kultúra bemutatása. Ez hozzájárulhat bizonyos sztereotípiák erősítéséhez, 

kialakulásához.  

4. A kultivációs modell. GERBNER szerint a műsorok nemcsak tájékoztatnak, hanem 

formálják a nagyközönséget, hatással vannak attitűdjeire, ízlésére, választásaira. 
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Azt a vizsgálati módszert, amely ezeket a hatásokat próbálja kimutatni, GERBNER 

kultivációs elemzésnek nevezte el. (A szakkifejezés eredetét tekintve a földműveléssel van 

kapcsolatban, s a tömegkommunikáció, azon belül, a televízió hosszú távon érvényesülő 

szerepére utal.) A kultivációs elemzés egyik fő következtetése, hogy akik többet televízi-

óznak, azoknak a világképe hasonlatosabb a televízió által bemutatott világképhez, mint a 

kevesebbet televíziózóké. A műsorkínálat növekedésével a válogatás nélküli alapfeltevés 

már elveszíti tárgyi alapját, illetve a nézői passzivitást felváltja az interakció lehetősége is.  

5. Az erős hatások modellje azon a kutatási közleményen alapul, amelyet az amerikai 

Nemzeti Mentálhigiénés Intézet tisztifőorvosa 1982-ben tett közzé, mely szerint tízévnyi 

kutatómunka eredményeként egyetértés alakult ki a kutatók között a tekintetben, hogy a 

televízióban látott erőszak agresszivitást vált ki a műsorokat néző gyermekek és tizenéve-

sek körében. 

Más vizsgálatok eredményei szerint ugyanakkor a nyolcvanas évek közepén az ameri-

kai társadalom értékrendszerével foglalkozó televíziós program a propagált értékek javára 

változtatta meg az értékrendszert. 

7.3.5 A televízió hatásai 

A médiában közvetlen közelről figyelhetjük meg, nézhetjük végig az erőszakot, a gyil-

kosságot. A kegyetlenség, az agresszió állandó látványa sajnos megszokottá válik, eltom-

pítja érzelmi reakcióinkat. Ma már egy jó akciófilmhez nem elég az, hogy valakit csak úgy 

„simán” lelőnek. Robbantás kell, üldözés és rengeteg vér, látvány. Talán az erre való igény 

is mutatja ezt a fajta érzelmi elfásulást. 

A tévéerőszak magában foglalja a hírekben, tudósításokban, riportokban valamint a 

rendőrségi hírekben látható háborús és egyéb szörnyűségeket, és az akció-, bűnügyi és 

horrorfilmeket is. Érdekes módon azonban a természeti és emberi katasztrófák bemutatása 

nem számít erőszaknak. Ha azt a szót halljuk, hogy tévéerőszak, a „kardozós-lövöldözős” 

filmek és a rendőrségi hírek, riportok jutnak eszünkbe. 

Az erőszak elburjánzását a modern korban az ábrázolással szembeni nagyobb engedé-

kenység jeleként értékeljük. Vagyis napjainkban is más-más kritériumokat használunk az 

erőszak és az erőszak ábrázolásának megítélésében, de... „a korlátozás elsősorban az erő-

szak mindennapi gyakorlása ellen irányul, míg az erőszak ábrázolásának megítélésében a 

társadalom sokkal engedékenyebb, mint korábban volt.”
91

 

A televíziós erőszak hatására irányuló kutatások három kategóriába sorolhatók.  

1) Az első kategóriába azok a kísérletek tartoznak, amelyek azt vizsgálták, hogy a fil-

mes erőszak kivált-e valamilyen utánzó magatartást. 1963-ban Albert Bandura ameri-

kai kutató és munkatársai óvodáskorú gyerekeket vizsgáltak ebből a szempontból.  

2) A második kategóriában a kutatások arra irányulnak, hogy a filmben látott erőszak 

milyen érzelmi reakciókat vált ki a nézőkből. Ezek a kutatások arra keresték a választ, 

hogy az erőszakos filmek nézése okozhat-e agresszivitásnövekedést, kiválthat-e szorongást 

vagy fásultságot. 

FRYDMAN
92

, a Mons-Hainaut-i Egyetem professzora és munkatársai 1980-tól óvodások, 

általános iskolások és középiskolások részvételével végzett vizsgálatokat a filmezett erő-
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szak hatásairól. A kísérletek kimutatták, hogy az erőszakos filmek jelentősen fokozzák a 

gyerekek és serdülők fizikális és verbális agresszióját, legalábbis rövid távon. Bebizonyo-

sodott, hogy a film megbeszélése vagy a gyerekek felkészítése az erőszakos jelenetekre 

segíti a feldolgozást a gyerekek számára, csökkenti a felgyülemlett feszültséget, és így az 

agresszív viselkedés is enyhült. Sok más kutatóhoz hasonlóan (pl. A. H. STEIN és L. K. 

FRIEDRICH, 1972; W. D. WELLS, 1973) tapasztalták, hogy az eredetileg agresszívebb gye-

rekek jobban reagálnak a filmben vetített erőszakra. Tehát megállapítható, hogy a néző 

lelki, pszichológiai állapotától is függ a televíziós erőszak kiváltotta esetleges hatás. 

Kutatási eredmények igazolják, hogy az agresszívebb gyerekek több erőszakos filmet 

néznek, és az agresszív tartalmú műsorok kedveltsége fordítottan arányos az intelligenciá-

val. 

Fontos felhívni a figyelmet arra is, hogy az agresszív viselkedés kialakulásáért nem a 

média tehető egyértelműen felelőssé: az egyén külső környezete, a nevelés, a családi anya-

gi körülményei is szerepet játszanak ebben. Ahogy RANSCHBURG fogalmaz „a televízió 

hatását mindig abban a viszonyrendszerben kell elemeznünk, amelyben a gyermek él.”
93

 

A nagy mennyiségű erőszak látványa szorongást válthat ki a nézőben, mivel nem tudja 

magát függetleníteni a film hatásától, csak passzív szemlélője annak, nem tudja pontosan 

kideríteni az erőszak okait, nem tud beleavatkozni, hogy megszüntesse azt. Ezt a félelmet, 

feszültséget nem tudja még a felnőtt ember sem mindig feldolgozni, a gyermekben pedig 

még intenzívebben dolgozik tovább a szorongás, félelem. VETRÓ ÁGNES számol be A te-

levízió veszélyei című cikkében
94

 vizsgálatának eredményeiről. 

3) A kutatások harmadik csoportjában a szakemberek a katarziselmélet jelentőségét 

vizsgálták. FESHBACH és SINGER, két amerikai kutató álláspontja szerint az erőszakos tar-

talmú filmek nézése közben a néző a hőssel együtt átéli az agressziót, és így megszabadul 

saját agresszivitásától, „kiégeti” magából azt. 

A témában végzett számos kutatás nem bizonyította, hogy az erőszakos tartalmú filmek 

hatására csökkenne a néző agresszivitása, a szakemberek többsége ma már nem fogadja el 

a katarziselméletet.  

7.3.6 Az új médiumok, a hálózati globalizáció és a médiakonvergencia 

A hagyományos médiumok az utóbbi években a digitalizáció révén konvergálnak, kö-

zelítenek egymáshoz. Az egyes médiumok közötti határok elmosódnak, az eddig különálló 

médiumok összeolvadva, multimédia termékek formájában új minőséget hoznak létre. A 

technológiák, a szolgáltatások és a piacok vonatkozásában egyaránt. A folyamat legnyil-

vánvalóbb példája az Internet, amely lényegében egymással távközlési úton összekötött 

számítógépekből áll és a kommunikációs szolgáltatások széles körét teszi elérhetővé. A 

konvergencia az informatika, a távközlés és a média egyre szorosabb összefonódását jelen-

ti, tehát az jelenség, amelynek során a tele- és a tömegkommunikációt áthatja a számítógé-

pes vezérlés. 

Az Európai Unió Bizottsága a távközlési, média- és információtechnológiai szektorok 

konvergenciájáról és ennek szabályozási kihatásairól szóló Zöld Könyve szerint a konver-
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gencia „különböző hálózati platformok azon képessége, hogy alapvetően hasonló szolgál-

tatási fajtákat hordozzanak”, illetve „olyan fogyasztói eszközök összefonódása, mint pél-

dául telefon, televízió, és személyi számítógép”. 

Azzal, hogy a korábban elkülönült kommunikációs infrastruktúrák – a hálózatok és a 

felhasználói eszközök – átjárhatóvá válnak, összemosódnak az egyéni és a nyilvános 

kommunikációt biztosító szolgáltatások, valamint vállalati fúziókon és szövetségeken ke-

resztül összeolvadnak a különböző információs és kommunikációs piacok. 

Milyen lehetőségei, távlatai és sorompói vannak az új kommunikációs technikák elter-

jedésének? Fennmarad-e a komputeres technikák exponenciális növekedése, vagy a korlá-

tozottabb anyagi és kulturális erőforrásokkal rendelkező rétegek felé haladva lelassulnak 

terjedésének folyamatai?  

A nézők, különösen a fogyasztásra hangoltak, rengeteg műsorból válogathatnak. Ez a 

decentralizációs folyamat bizonyos szinten kétségkívül növeli a versenyt. A kereskedelmi 

alapon nyugvó televíziózás egyre inkább háttérbe szorítja a közszolgálatit, a szórakozás a 

politikát. A kommunikációs társaságok, intézmények, műfajok, műsorok versenyeznek a 

közönségért, hiszen a reklámozó cégek a közönség nagyságától függően fizetnek. 

A televíziózásra fordított idő részben a sokrétű szórakozást nyújtó kínálat hatására szá-

mos országban növekszik, mégsem képes megakadályozni a közönség fragmentálódásának 

folyamatát. E. M. NOAM
95

 a tömegkommunikáció korszakának három stádiumát különböz-

tette meg: 

a) A limitált tömegkommunikáció időszakában a közös élményt adó kevés tömeg-

kommunikációs eszközre irányul mindenki figyelme. A fő áramot a nyomtatott 

média, könyv, újság, a művészetközvetítés (festmény, zene, film) képezik 1:n 

típusú architektúrában.  

b) A sokcsatornás médiát a globális és a sok országos tv és rádiócsatorna követ-

keztében kialakult széttöredezett közönség jellemzi, melynek következtében 

megoszlik a figyelem, megszűnik a közös médiaélmény 

c) A kiber-média esetében a kommunikációs eszközök száma megnőtt és interak-

tívvá vált (pl. telefon, levél, email). A közvetlen (élőbeszéd, telefon kapcsolat, 

levelezés (1:1) típusú architektúrák az azonnali üzenetküldők révén megváltoz-

nak a bekapcsolható csoportok méretei (one to one, p2p). Az üzenőfalak révén 

az egy a sokhoz (one to many, 1:n), a levelezőlisták révén a sok a sokhoz 

(Many to many Many n:n), valamint az egy a sokhoz (például n:1) petíció típu-

sú kommunikációs architektúrák alakultak ki. 

Az eszközökkel történő kommunikáció P2D (peer2device) alakzata, személy-eszköz 

személy (p2d2p, peer2device2peer), majd személy-eszköz-közösség P2D2C (peer-2-

device-2- community) architektúrájúvá változott. 

A fenti fejlődési irány ellenére kérdéses, hogy a decentralizáció mértékét megfelelően 

jellemzi-e a csatornák számának növekedése és az ennek nyomán kialakuló fragmen-

tálódás. A közönség felaprózódásában végbement átalakulások a termelési és a médiapiaci 

oldalon érvényesülő folyamatokkal együtt értelmezhetők. A hatalmas, sokszor ágazatok 

egész sorára kiterjedő médiabirodalmak kiépülése a multimédia korszakában is folytatódik. 

Egyelőre nem tudhatjuk, hogy most már sok csatornán keresztül nézhetjük nagyjából 
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ugyanazt, vagy a csatornák számának növekedésével a többszólamúság irányába mutató, 

közönségspecifikusabb üzenetrendszerek alakulnak-e ki.  

Az újmédiumok a kommunikációs folyamatokat interaktívvá teszik. Az információk 

egyirányú áramlása a tömegkommunikáció Achilles-sarka volt sokáig. A tömegkommuni-

káció nagy korlátja, korábban nem tette lehetővé a „kétoldalú kommunikációt”, a közönség 

„visszabeszélését”, sőt a visszajelzésnek is igen korlátozottak az eszközei, feltételei. A 

rádió vagy a tévé közönsége tartósan befogadói szerepkörre van kárhoztatva. Aktivitásuk 

csaknem kimerült a készülék be- és kikapcsolásában, illetve abban, hogy mennyire hul-

lámzó érdeklődéssel és szelektivitással fogadják be a műsort. Az Internet a legkülönbö-

zőbb közönségnagyságok között képes kontaktust létrehozni. A kommunikáció szereplője 

lehet két személy vagy a széles nyilvánosság. A hálózat tagjainak kommunikációs nyitott-

sága javítja a kontaktusteremtés esélyeit. 

Növeli a társadalom kommunikációs kapcsolatainak sűrűségét, hogy a hálózaton ke-

resztül viszonylag könnyű a speciális érdeklődésű, azonos foglalkozású vagy szenvedélyű 

emberek kapcsolatfelvételi lehetősége. 

A technikai eszközök által létrejövő kommunikációs kultúra rendkívül megnövelheti a 

kapcsolatfelvételek kialakulását. Így földrajzilag szétszórt, egymástól távol élő, de érdek-

lődési irányukat tekintve egymáshoz közel álló emberek válhatnak interakciós közösségek 

tagjává.  

A kiber-média periódusát megelőző kommunikációelméleti kézikönyvek a személyes 

és a tömegkommunikáció típusainak éles szembeállítására törekedtek. A komputer közve-

títette kommunikáció fokozatos térhódításával e két típus között elmosódnak a határok, 

hiszen a hálózaton zajló kommunikációk egyes ismérvek szerint a személyes kommuniká-

cióhoz, mások szerint a tömegkommunikációhoz állnak közel. 

7.3.7 Az információs társadalom 

Az információs társadalom a XXI. század meghatározó fogalma. Kialakulásának fo-

lyamatát az utóbbi évek technológiai-társadalmi történései döntően befolyásolják. El-

mondható, hogy korunkban általánossá válik a számítógép használata, és ez fontos ténye-

zője a társadalom átalakulásának, az információforradalom kirobbanásának. Az ipari 

korból az információs korba vezető út során ez a forradalom jelenti átmenetet. Mindezt az 

elektronikus fejlődés és az a társadalmi információéhség váltotta ki, mely a XX. század 

második felére oly jellemző. 

Napjainkban a kommunikációkutatás három szint szerint történik:
96

 

− a társadalom egészének és intézményeinek makroszintjén (szociológiai) 

− az egyének közötti kommunikáció mikroszintjén (pszichológiai) 

− a technikai vizsgálat szintjén (fizikai). 

A kutatások súlypontja a befogadó oldalán jelenik meg. Az új kommunikációs techni-

kák (hálózatok, a mesterséges intelligencia kutatásának eredményei) megváltoztatják az 

eddigi tevékenységeket (munkahely, oktatás stb.), és így eltűnnek a földrajzi, időbeli és 

nyelvi különbségek. 

                                                      
96

 NORDENSTRENG: i. m. 



A KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET ALAPJAI 

95 

Napjainkra általánossá válik az elektronikus adatcsere. A mindennapjainkat átszövő 

szolgáltatásokban (üzleti világ, banki szféra, tőzsdei munka, statisztika, műszaki adatok, 

híranyagok stb.) nagy mennyiségű adat cserélődik ki napról napra.  

Az információforradalom összetevői: az információ robbanásszerű növekedése és a 

technikai (digitális) forradalom. Mi jellemző erre a társadalomra? 

− az információs technikák fontossága 

− az információhoz való szabad hozzájutás, az információ létrehozása és felhasználása 

− szabad, zökkenőmentes kommunikáció az idő és tér korlátjának kikapcsolásával 

− az élet különböző területeinek globalizálódása 

Az információrobbanás legjellemzőbben az alábbi területeket érinti: 

1) Elsőként a tudományos területet, hiszen itt már az 50-es évektől észrevehető volt e 

változás. A tudományos információk egyik jellemzője korunkban, hogy mennyiségük kb. 

kéthavonta megduplázódik. Másképpen ez azt jelenti, hogy „mintegy másfél év alatt annyi 

új ismeret keletkezik, mint amennyit az emberiség az idők kezdetétől napjainkig tárolt.”
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2) A társadalom tagjai is gyakrabban használják az információt vásárlásaik során, az ál-

lampolgári jogok és kötelezettségek gyakorlásában, az oktatásban és a kultúrában. 

3) Az információs iparág, melynek fő jellemzője az információtechnológia, dinamikus 

fejlődés elé néz. Milyen tényezők indokolják ezt a fejlődést? 

a) a hardvereszközök teljesítményének ugrásszerű növekedése 

b) az eszközök ár- és teljesítményarányának kedvező alakulása 

c) a kommunikáció sebességének növekedése 

d) a hálózatok elterjedése, információs autósztráda, Internet 

Az „autósztráda” lényegéről RÓZSA GYÖRGY így ír: „Az autósztráda lényege: a világ 

hálózatba kötött számítógépei legváltozatosabb információfajtái cseréjének rendszere, ami 

egyaránt vonatkozik a szó, az állókép, a mozgókép, a zenei, a kutatási, az oktatási, a szóra-

koztatási és ami üzletileg legfontosabb: a gazdasági és ügyintézési adatok továbbítására. A 

PR, a marketing, a bevásárlás, a bank- és tőzsdeügyletek soha nem látott lehetőségeit 

nyújtja uniformizálás-szabványosítás útján.”
98

 

Az UNESCO Információs világjelentésében így közelítik meg a kérdést: „Az informá-

ciós szupersztráda nézetünk szerint nem annyira az információról szól, mint inkább a 

kommunikációról… Ezt nem tekinthetjük egy hideg és kihalt útnak le- és behajtókkal, a 

forgalom szállítására, viszont annál inkább a kulturálisan gazdag és dinamikusan egymást 

keresztező közösségek sorozatának, nagyoknak és kicsiknek, északiaknak és délieknek, 

keletieknek és nyugatiaknak, ahol kreatívan gondolkodó emberek élnek, és ahol egymással 

kapcsolatba lépve egymást gazdagítják. Sokkal inkább tehetjük ezt egy megszemélyesített 

falunak, mint egy autósztrádának. Itt az emberek lebontják az idő és távolság támasztotta 

akadályokat, és különböző módon, egy kaleidoszkóphoz hasonlatosan működnek együtt.”
99
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e) A mass customization
100

 (tömeges testre szabás) egyesíti magában a kisipar személy-

re szóló voltát, változatosságát a tömegtermelés gyorsaságával, tökéletességével. A „mass 

customization” keresletvezérelt termelési rendszer. (X cég annyi és olyan darabot gyárt le 

az adott alaptermékből, amennyit és amilyet a megrendelők óhajtanak.)  

f) „Az Internet média, távközlési hálózat, informatikai rendszer, kultúra, gazdaság, mí-

tosz. […] Az Internet mítosza nagyon hasonlóan működik a korábbi technológiai míto-

szokhoz (gőz, villamosság), mégis erősebbnek látszik mindegyiknél, ugyanis egyrészt saját 

maga a mítosz legnagyobb terjesztője és alakítója, másrészt pedig a tömegmedializált tár-

sadalomban a mítoszteremtés iparszerűen űzhető, pontosabban erősíthető a hálózat körüli 

lelkesedés, és mindebből jelentős anyagi haszon termelhető; tehát komoly érdek fűződik az 

Internet-mítosz minél nagyobbra gerjesztéséhez. (Rózsa i. m.) 

7.3.8 A virtuális valóság és a mesterséges intelligencia 

Az emberi intelligencia, az érzékelés, az emberi agy működése, a gondolkodó gépek 

építése régóta foglalkoztatja a fejlesztőket. Az új tudomány megszületését a Dartmouth 

College-ban megrendezett, 1956-os I. Mesterséges Intelligencia Konferenciához kapcsol-

ják, amelyen a résztvevők (többek közt H. SIMON és munkatársai és C. SHANNON) definiál-

ták a fogalmát és a fejlesztéssel kapcsolatos főbb célkitűzéseket. 

A virtuális valóság fogalma 

Eredeti amerikai angol szóhasználatban a virtual reality (VR) virtuális valóság – látszó-

lagos valóság. Ezzel a szókapcsolattal nevezik meg azokat a számítógépes alkalmazásokat, 

amelyek segítségével a felhasználó által bejárható, felfedezhető mesterséges, háromdimen-

ziós világokat lehet létrehozni. Ha a szavak jelentését vizsgáljuk, két, ellentmondó fogalom 

kapcsolatával találkozunk. Hogyan lehet a jelenség „virtuális”, ha „valóságos” és fordítva. 

Virtuális, nem létező a valóság, miközben az abban részt vevő, belekerülő felhasználó úgy 

érzékeli e világot, mintha az valóság lenne.  

A virtuális valóság kutatásával számos tudomány foglalkozik vagy közvetlen, vagy 

közvetett módon (informatika, filozófia és mesterséges intelligenciakutatás, stratégiai kuta-

tások, nyelvészet, pszichológia, médiakutatás stb.). 

Mint minden fogalom meghatározásánál, itt is az lenne a legcélszerűbb, ha minden tu-

dományág a maga céljait figyelembe véve határozhatná meg a virtuális valóság fogalmát. 

Az erő fogalmát másképp határozza meg a fizika, a mechanika, az atomfizika, a művé-

szet stb. A virtuális valóság meghatározásánál is ugyanezt a sokszínűséget fogjuk tapasz-

talni, ha a pszichológia, a biológia, a pedagógia, az informatika vagy egyéb más tudomány-

terület meghatározásait vizsgáljuk. 

Mint látható, a legkülönbözőbb tudományterületeken folyik kutatás és ezzel kapcsolat-

ban a fogalom kialakítása. Sajnos, mint annyi más esetben, ezek között a meghatározások 

között nemigen van átjárhatóság, hiszen mindegyik tudomány a maga kutatási eredménye-

iből vonja le meghatározását. Ízelítőül álljon most itt néhány definíció arról, hogy mi min-

den lehet a virtuális valóság. Ám mi is lesz a meghatározása, azt a jövő dönti el. 
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„A virtuális valóság olyan program, amibe be lehet mászni és különböző kesztyűk és si-

sakok segítségével lehet tenni-venni odabenn. … Teljes testünkkel behatolunk a komputer 

világába, és annak cselekvő részesei lehetünk.”
101

 

„Hírközlési és számítógépes rendszerekkel előállított pótkörnyezet. A „virtuális” szó 

gyakran egy valóságos tárgy számítógéppel létrehozott mását jelöli: ilyen például a „vir-

tuális szoba” vagy a „virtuális áramkör” és így tovább.”
102

 

„Számítógép-bázisú rendszer, amely vizuális és aurális effektusokat szolgáltat, lehető-

séget adva arra, hogy azokból a néző számára egy képzeletbeli környezetet tervezzünk a 

képernyő mögé. A néző számára számítógép által generált képek és hangok keltik a reali-

tás érzését. A néző beavatkozhat ebbe a mesterséges környezetbe szenzortokkal és más 

eszközökkel, beleértve a szemmozgást érzékelő sisakot és kesztyűket, amelyek a felhasz-

náló reakcióit és az audiovizuális effektust összekapcsolják. A jövő kutatásai a virtuális 

valósággal kapcsolatosan a nagyobb élethűség biztosítására irányulnak, például a három-

dimenziós képek alkalmazásával, és arra, hogy ezt a virtuális valóságot a forrásszámító-

géptől távoli felhasználó felé is közvetíthessék.”
103

 

„A virtuális monitorok által közvetlenül szembe juttatott képi információ teremti meg a 

kibertérbe való belemerülés illúzióját, és egy olyan új perceptuális élményt idéz elő, mely a 

nézőt interaktív szereplővé változtatja.”
104

 

7.3.9 A mesterséges intelligencia 

A mesterséges intelligencia – az angol szakirodalomban artifical intelligence, röviden AI. 

Mesterséges intelligenciakutatás az észlelés kulcsfontosságú aspektusait próbálja számí-

tógéppel szimulálni. Célja, hogy intelligens módon viselkedő gépet tudjanak létrehozni. A 

számítógépes tudomány aránylag új alkalmazási területe, annak legdinamikusabban fejlődő 

ága. Legjelentősebb képviselői HERBERT A. SIMON és ALLEN NEWELL.  

A számítógép megszületése óta a filozófusokat és regényírókat egyaránt foglalkoztatja 

az a kérdés, hogy az ember által készített szerkezet képes lesz-e valaha önálló gondolko-

dásra, és ha ez egyszer bekövetkezik, szélsőséges esetben akár teremtője elleni lázadásra. 

Annak ellenére, hogy a mesterséges intelligencia alapvetően számítógépes szakterület, 

eredményeit a közvélemény mindig nagy érdeklődéssel követte.  

A mesterséges intelligencia mindazon elméleti, kutatási eredményeket, technikákat, 

módszereket foglalja magába, amelyek segítségével az emberi gondolkodás, a probléma-

megoldási és kommunikációs tevékenységek számítógéppel megvalósíthatóak. (RAFFAI, 

1986.) 

Az AI termékei nagyon sokrétűek, és több tudományterület részére jelentenek értékes 

hozzájárulást. A filozófiai gondolkodásra is élénkítően hatott, lehetőséget adva az új elem-

zésekre. Napjainkban jól működő vegyi, fizikai, adminisztratív, jogi, gazdasági és pénz-

ügyi alkalmazások léteznek. Kutatása az IT vállalatokra és oktatási intézményekre egy-

aránt jellemző. 
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Kommunikatív szempontból kiemelendő a beszéd- és arcfelismerő rendszerek megjele-

nése. BILL GATES így nyilatkozott erről: 

„Elkötelezett híve vagyok a beszédfelismerő szoftvereknek. Biztos vagyok abban, hogy 

néhány éven belül megértik, amit mondunk, sőt válaszadásra is képesek lesznek. Kismére-

tű beépített kameráknak köszönhetően felismernek bennünket, gesztusainkat arcunkról 

leolvasva tisztában lesznek érzelmi állapotunkkal. A gépek a szó szoros értelmében véve 

nem válnak intelligenssé, habár a rajtuk futó szoftverek – korlátozott, de fontos területeken 

– ezt az érzést keltik. Ez lesz a holnap…” 

Tehát közléseinket értelmezni tudó rendszerek jönnek létre, amelyek úgy születnek 

meg, hogy viselkedésspecifikus aktusok sorozatára bontják le az elvégzendő feladatokat, 

amelyek megfelelő számítási modell megválasztásával vagy egy új modell felállításával a 

számítógépen implementálhatók. 

Az AI jól definiált és rutinfeladatok esetén már képes az emberi viselkedés számítási 

modellekkel való kifejezésére és számítógépen történő implementációjára. Sok válaszra 

váró kérdés van: az intelligencia és az érzelmek, a kulturális háttér, az írás- és látástudás. 

Elképzelhető, hogy az AI lesz az a terület, ahol idővel eme fontos kérdésekre választ 

kaphatunk, s így az intelligencia máig ismeretlen volta, a definíciók és konszenzusok hiá-

nya talán nem olyan sokára megoldódik. 

Alkalmazási területei: 

− emberi cselekvések felismerése 

− háztartási és gépjárműipari alkalmazás 

− ipari szakértői rendszerek 

− műszaki területeken adatértékelés, rendszerdiagnózis, jelenségek jóslása 

− internetbe ágyazott intelligens rendszerek együttműködése 

− intelligens keresés, ügynöki hálózat 

7.3.10  Jövőkép – a kommunikáció kiteljesedése 

A napjainkban is zajló forradalmi átalakulás elvezet az információs társadalom kialaku-

lásához. 

A filozófusok a számítógépnek az emberi kommunikáció fejlődésére gyakorolt hatásá-

ban két ellentétes folyamatra figyeltek fel.  

Az egyik: a WALTER J. ONG által „másodlagos szóbeliségnek nevezett jelenség, a má-

sik a nyelv csökevényesedése és vele együtt az én meggyengülése.”
105

 

Az olvasással kapcsolatos hatásait sem hagyhatjuk szó nélkül, hiszen sokféle negatív 

vélemény született. „Minden jel arra mutat, hogy az új médiumok nem az „olvasás és írás 

elvont és elszigetelő természetét” erősítik, hanem a „közvetlen, személyes interakció” visz-

szatértét jelentik”
106

 – írja TÓSZEGI. 

Nyíri ezzel kapcsolatos gondolatai: „Még az is megtörténhet, hogy az új kommunikáci-

ós módok, amelyek a képet és hangot minden tér- és időbeli korlátozás nélkül közvetítik, 

                                                      
105

 TÓSZEGI ZSUZSANNA: Dokumentumok, információhordozók. In: Könyvtárosok kézikönyve: 1. kötet : Alap-

vetés. Szerk. HORVÁT TIBOR, PAPP ISTVÁN. Budapest, Osiris Kiadó, 1999. 155.  
106

 TÓSZEGI ZSUZSANNA i. m. 159–160.  



A KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET ALAPJAI 

99 

új kultúrához vezetnek, olyan kultúrához, amely kevésbé befelé forduló és kevésbé indivi-

dualisztikus lesz, mint amilyen az írásbeliség kultúrája volt…”
107

 

Sok más félelmet is szül az elektronikus írásbeliség, például a Gutenberg galaxis fel-

bomlásának vízióját. Mennyire valósul meg a jövőben az a kétségbeesett látomás, hogy 

feleslegessé válik a könyv, hogy bezárja kapuit a könyvtár. Mi lesz a Földdel? Igaz-e hogy 

egy világfaluhoz fog hasonlítani? Beigazolódik-e a McLuhan-i gondolat: az elektronikus 

közléssel „az emberek ismét foglalkozni kezdtek egymással. Az ember újból törzsivé válik. 

Az emberiség mint család ismét egyetlen törzs.” De ki tudja, milyen lesz a jövő? Inkább 

valószínű, hogy az új kommunikációs eszközök az írásbeliségnek adnak még nagyobb 

jelentőséget.”
108

 

Hogyan alakul az elektronikus írásbeliség elterjedésével a kommunikáció? Mit is jelent 

az elektronikus kommunikáció a jövő társadalmában?  

A tömegkommunikáció jellemzőit ANGELUSZ az alábbiakban látja:
109

 

A hagyományos televíziózás a közönség koncentrációját és a figyelemnek meghatáro-

zott üzenetekre való fókuszálását korábban soha nem látott méretekben valósította meg. 

A társadalom viszonylag rövid idő alatt a nagyközönség csaknem egészével képes kon-

taktust teremteni és számukra bizonyos közleményeket eljuttatni.  

Milyen változásokat hozhat ezen a területen a számítógép által közvetített kommuniká-

ció?
110

 

A hálózati kommunikáció újszerűsége éppen abban rejlik, hogy a kommunikációs for-

mák széles skálájának felvonultatásával az interaktivitás fokát és a kommunikációs rend-

szer egészében betöltött szerepét hallatlanul megnöveli. 

Jellemzi még ezt a kommunikációt, hogy a személyes, szóbeli formán kívül integrálja a 

kommunikációnak majdnem összes formáját (pl.: Internet). Ide tartozik még az is, hogy az 

azonos, illetve speciális érdeklődésű emberek számára könnyű kapcsolatteremtési lehető-

séget biztosít a hálózat. 

Az elektronikus írásbeliség, a hozzá kapcsolódó elektronikus kommunikáció egy új, ma 

még sok vonatkozásban ismeretlen utat nyitott meg az emberiség előtt. Az apró jelek már 

mutatják az „új” digitális kultúra és a hozzá kapcsolódó információs társadalom létrejöttét 

és persze negatív és pozitív vonatkozásait, tendenciáit is. 

Ma már minden pillanatban elérhetőek vagyunk, soha nem tudunk ettől a hálótól füg-

getlenedni. 

Összességében a kommunikáció kutatásának szempontjait 12 pontba sűrítettem. Az 

előzmények, hagyományok, valamint a jelen- és jövőképek tengelyében kirajzolódni lát-

szik egy szép új világkép, amelyben a régi-új személyes és technikai közlési formák egy-

aránt átszövik mindennapjainkat. Ennek a kutatása rendkívül szerteágazó, többrétegű 

elemzést igényel, amely e jegyzet határait meghaladja. A lábjegyzetben és az irodalom-

jegyzékben felsorolt szerzők írásából részletesen tájékozódhat. 
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7.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

A mai kommunikációelméleti kutatás az ókori szónoklattantól kezdődően a propagan-

dán át a sajtótudományon, majd a tömegkommunikáció eszközeinek és hatásának kutatá-

sán keresztül jutott el a mai elég tág és társadalmi jellegű megközelítéshez. Nem mellőzi az 

interdiszciplináris (biológiai, társadalomtudományi, (szociológiai, pszichológiai), termé-

szettudományi (matematika, fizika) összefüggéseket. 

E fejezetben a közelmúltat tártam fel. A kommunikációkutatás önállósodását követő 

korszakokat tekintettem át évtizedenkénti korszakolásban. Tanúi lehettek annak, hogy a 

matematikai kommunikációkutatást hogyan váltotta fel az új kommunikációs eszközök 

megjelenése által kiváltott társadalmi hatások vizsgálata. A kezdetektől eljutott egészen az 

információs társadalomig. 

7.5 KÉRDÉSEK  

1. Mi jellemzi általánosságban a kommunikációkutatás önállósodását követő kor-

szakot? 

2. Szóljon az 1960-as évek tendenciáiról! 

3. Ismertesse a kommunikációs rendszer és a strukturalizmus kapcsolatát! 

4. Mi jellemzi az 1970-es évek irányzatait? 

5. Szóljon az 1980-as évek tömegkommunikáció hatásait kutató eredményeiről! 

6. Mi jellemzi a hálózati globalizáció és a médiakonvergencia jelenségét? 

7. Szóljon az új kommunikációs technikák kommunikációkutatást befolyásoló 

szerepéről! 

8. Melyek az információs társadalom ismérvei? 

9. Mi a virtuális valóság és a mesterséges intelligencia jelentősége? 

10. Szóljon a kommunikáció kiteljesedésének szép új jövőjéről! 
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8. A BIOLÓGIAI KOMMUNIKÁCIÓS FORMÁK 

8.1 CÉLKITŰZÉS  

Ismerje meg a biológiai kommunikációs formákat, a kommunikációs rendszereknek kö-

zös jellemzőit! A biológiai kommunikáció részből figyelmébe ajánlom a következőt: A 

sejtszintű kommunikációs folyamatok alapja az az ismert tény, hogy a sejt az élő szervezet 

legkisebb önálló, életképes szerkezeti és működési egysége. A sejtszintű kommunikációs 

folyamatok jellemzői mellett sajátítsa el a szervezeti szintű kommunikációs folyamatok 

jellemzőit is. csoportosítsa az érzékszerveket a kommunikációs médiumok jelrendszere 

szerint. Ismerje meg a kommunikációt, a kommunikációs csatornákat és a kommunikáció 

szintjeit az állatvilágban!  

8.2 TARTALOM  

A 8. részben alaposan kifejtem a biológiai kommunikációs formákat, a kommunikációs 

rendszerek közös jellemzőit. Választ kap a következő kérdésre is: Valójában tekinthető-e a 

felsírásunk az első kommunikatív aktusnak? Hangsúlyozom, hogy az élő sejtek meghatá-

rozott kapcsolatban állnak egymással, alapvető jellemzőjük információtartalmuk és kom-

munikációs képességük. Az érzékelés fejezetből megtudja, hogy érzékelhető, hogy a kör-

nyezetünkből és saját testünkből érkező különböző ingerekből nagyon keveset dolgozunk 

fel. Megtudja azt is, hogy az érzékszerveket sokféleképpen lehet osztályozni, de a kommu-

nikáció szempontjából az inger fizikai minősége a mérvadó. 

Sok példát hozok arra, hogy az állatvilágban a kommunikáció a mindennapos erőpróba. 

Leírom, hogy NIKO TINBERGEN a tüskés pikók agresszív viselkedését tanulmányozta 

fajtársaik között. Részlezetem a kommunikációs csatornákat. A kommunikáció szintjei 

fejezetben kiemelem a fajok közötti kommunikációt, D. ATTENBOROUGH megfigyelését a 

fajok közötti interakcióról. 

8.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE ˙  

8.3.1 Kommunikációs rendszerek 

A kommunikációs rendszereknek közös jellemzői azok az alapvető folyamatok, ame-

lyek nélkül nincs interakció. Az alábbi közös jellemzők léteznek mindegyik kommunikáci-

ós rendszerben. Az adatbeszerzés során adatokat léptetnek be a rendszerbe. Az adatátvitel 

során a belépett adatokat csatornákon, hálózaton juttatják el az adatfeldolgozó központi 

egységbe. Fontos, hogy milyen szervezettségű struktúra végzi ezt el. Az adatfeldolgozás 

során a feldolgozó központok az adatokat irányítják, feldolgozzák, szervezik. A rendszer 

nagysága befolyásolja a feldolgozás hatékonyságát. Az adatmegjelenítés során az értelme-

zett adatokat feldolgozva újabb adatokat állítanak elő a rendszerben. Fontos megjegyezni, 

hogy az üzenetek akkor informatívak, ha a fogadó észlelni tudja azt, azaz fizikailag elérhe-

tő, érthető, érvényesíteni tudja, haszna van a fogadó számára.  

 

A közlések fajtái: 

− biológiai kommunikáció (biológiai, anyagcsere, idegi szintű) 
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− kommunikáció az állatvilágban 

 

A társadalmi, kulturális vonatkozású kommunikáció: 

− emberi kommunikáció (közvetlen és közvetett), 

− fizikai, technológiai (kódvonatkozású) 

 

A kommunikáció információelméleti megközelítésben információátadás mindenféle 

rendszerben: élővilágban, állatvilágban és az ember által alkotott technikai és társadalmi 

rendszerben. Nézzük meg, hogy mi jellemzi az egyes rendszereket. 

Kommunikáció az élővilágban 

A biológiai kommunikáció vizsgálati területe az egyszerű élőlények kémiai vagy takti-

lis jelváltásától a magasabb rendű állatok szignálrendszerein át a pszicholingvisztika és az 

érzékelés-lélektan szabályszerűségéig terjed (Buda 1977).  

Más értelemben nem más, mint rejtett üzenetek, kódok megnyilvánulása az emberi lét 

különböző szakaszaiban. Az élővilágban az élő sejteket is jellemzi az információ-átadás 

képessége. A sejtek öröklési, anyagcsere- és idegi információt képesek továbbítani. A 

szervezeti szintű kommunikáció során az érzékszervek alkotják kommunikációs rendsze-

rünk bemenetét, az ideghálózat a kommunikáció csatornájaként, agyunk pedig az informá-

ció feldolgozójaként fogható fel. 

A kommunikációkutatás határesetét képezik a növények és növényi társulások között 

végbemenő jelzések kutatása (l. biokommunikáció). 

Egyes vélemények szerint a széles értelemben vett kommunikációba tartozik az a jelen-

ség, amikor növények adaptációs nehézségekbe ütköznek, vagy elejtenek valamilyen ro-

vart. „Gondoljunk csak a meghatározott növényi társulásból kiemelt és új helyre telepített 

egyed pusztulására, ami akkor is bekövetkezik, ha egyéb körülmények (hőmérséklet, pára-

tartalom, vízmennyiség és -minőség, talajminőség) azonosak az eredetivel. Vagy a rovar-

evő növények „magatartása”: a rovar „érintésének”, szagának hatására a szirmok becsu-

kódnak.”  

8.3.2 A biológiai kommunikáció 

Valójában tekinthető-e a felsírásunk az első kommunikatív aktusnak? Vagy honnan is 

számoljunk emberi létünk megnyilvánulásait? Az öntudat kialakulásától vagy talán az első 

mosolyunktól, vagy még korábbról? Igen, jóval korábban történik az emberre is jellemző 

információátadás, azaz kommunikatív aktus. Egyszerűsítve az élővilág törvényszerűségeit 

vizsgáló tudomány a biológia aspektusait, az élővilág kommunikációjával foglalkozó 

szakemberek az itt lejátszódó folyamatokat az alábbi területre koncentrálják. 

1. A sejtkommunikációban részt vevő információk változatai: 

− - öröklési információ 

− - anyagcsere-információ 

− - idegi információ 

2. Szervezeti szintű kommunikációs folyamatok 
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Sejtszintű kommunikációs folyamatok 

A sejtszintű kommunikációs folyamatok alapja az az ismert tény, hogy a sejt az élő szer-

vezet legkisebb önálló, életképes szerkezeti és működési egysége. Ugyanakkor azt is hang-

súlyoznom kell – mint minden élő egység kapcsán meg lehet jegyezni –, hogy az élő sej-

tek meghatározott kapcsolatban állnak egymással, alapvető jellemzőjük információ-

tartalmuk és kommunikációs képességük. 

Az öröklési kommunikáció szerepe a faj evolúciós hajlékonyságának a növelése. A sej-

tek közötti kommunikáció révén gazdag egyéni genetikai különbségek alakulnak ki, mert a 

különböző származási vonalaknál előállt mutációk állandóan kombinálódnak.  

Az öröklési kommunikációnak több típusa van. A sejtosztódás esetén a szülősejt meg-

kettőződése a sejt szétválása előtt mindkét utód számára teljesen azonos genetikai informá-

ciót nyújt. Az ivaros szaporodás során a szülői szervezetek (a hím és a nőstény) ivarsejte-

ket hoznak létre. Ezek a speciális sejtek csak felét tartalmazzák az utód számára szükséges 

információnak. Amikor ezek a sejtek összeolvadnak, az utód mindkét szülőtől egyenlő 

mennyiségű információt kap. 

Az anyagcsere-kommunikáció. Ennek a kommunikációtípusnak kettős szerepe van; 

egyrészt a soksejtű állatok és növények szabályos fejlődését ellenőrzik. Az anyagcsere-

kommunikációt ezek a hormonoknak nevezett küldönc molekulák közvetítik. A kémiai 

hordozók egyik alapvető feladata a sejtek differenciálódásának közvetítése. Közismert 

példa a fejlődési hírvivőkre – az elülső hipofízis hormonok hatására – a petefészekben ki-

választódó ösztrogén hormonok, amelyek a csontok, a méh és a mell szöveteinek sejtjeire 

gyakorolnak hatást. Az ösztrogén hormonok minden szövetben célsejtekhez jutnak el, s 

ezekben a sejtekben elindítják azokat az anyagcsere-reakciókat, amelyek végül is a test 

másodlagos nemi jegyeinek kifejlődéséhez vezetnek. 

Másrészt a hormonok szerepet játszanak a homeosztázis folyamatában. Ennek révén 

minden szervezet a minimálisra csökkenti a külső környezet változásainak hatásait a belső 

környezetre. 

Az idegi szintű kommunikációs folyamatok. Az előzőekben tárgyalt genetikus kommu-

nikáció fiziológiai időterjedelme emberöltőkben adható meg. Az anyagcsere-kommuni-

káció jóval rövidebb (egy emberöltőn belüli) évekre, hónapokra, napokra, órákra terjedhet 

ki. Az idegi információ viszont a túlélés érdekében – amikor a bizonyos környezeti esemé-

nyekre a másodperc tört része alatt kell reagálni – azért alakulhatott ki, mert szükség volt 

egy olyan kommunikációs csatornára, amely gyorsabb, mint amelyet a hormonok bizto-

sítanak. Ezeket a csatornákat az idegsejtek (neuronok) biztosítják. Az idegi információt az 

idegsejt vagy neuron hordozza.  

A kapcsolási idő a mai gépi rendszerekhez képest nagyon alacsony. Ez az érték két neu-

ron között 1/1000 másodperc. Ezt az időt a mechanikus zárszerkezetű fényképezőgépeknél 

már több mint 20 éve megvalósították.  

Szervezeti szintű kommunikációs folyamatok 

Információink birtokában vagyunk képesek eligazodni környezetünkben. Azonban a 

rendelkezésre álló információk mennyisége alkalmanként igen változó. Van olyan alkalom, 

amikor olyan sok inger ér bennünket, hogy már képtelenek vagyunk szelektálni a környe-

zetből jövő jelekre. Van, amikor tudunk az információkról, és van olyan is, amikor a tudat-
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alattinkat célozzák meg vele. Más esetben pedig olyan kevés információval rendelkezünk, 

hogy nehezen tudjuk magunkat időben és térben elhelyezni. 

A élénk információközlésre jó példa a videóklipek stroboszkopikus gyorsasággal vetí-

tett képei, míg a horrorfilmekben gyakran alkalmazzák a szűk képkivágást, amikor nem 

tudjuk, hogy a következő pillanatban mely oldalról fog belépni egy szörnyűséges alak. 

Pszichológiai értelemben több érzékszervi csatornát különböztetnek meg. De melyek 

azok, amelyek a kommunikáció szempontjából számunkra fontosak lehetnek? Mellőzve a 

pszichológiai csoportosítást nézzük meg, hogy mely érzékszervek vesznek részt a környe-

zetünkből jövő ingerek érzékelésében, továbbításában. Ezek a szem, a fül, a bőrfelület, a 

nyelv és az orr. 

8.3.3 Az érzékelés mint a kommunikáció jelforrása 

Az idegrendszer alapegységei az idegsejtek, melyek kisülése révén – függetlenül az azt 

kiváltó inger, energia (mechanikai, vegyi, hő) típusától – elektromos impulzus keletkezik. 

Ez az impulzus viszont csak más érzéksejt vagy idegsejt segítségével továbbítódik. Tehát 

az idegsejtek hálózatot alkotnak idegrendszerben. Az érzékelés folyamatában a környezet a 

közlő, míg az ember a vevő szerepében van. Az érzékelés folyamatában a külső jelet (in-

gert) a vevőrendszer természetének megfelelően érzékelhetővé, majd továbbításra alkal-

massá kell tenni, ill. megfelelő csatornán továbbítani kell, majd az ember számára közvet-

lenül érthetővé kell tenni. A teljes központi idegrendszer jelfeldolgozását vizsgálva az 

alábbi becsült értékekre következtettek: 

1. A szervezet belső és külső környezetéből 10
10

-en bit/sec számú ingert fogad. 

2. A feldolgozásra kerülő információmennyiség 25–100 bit. (Ez azt jelenti, hogy eny-

nyi az idegrendszerünk másodpercenkénti terhelhetősége. Ennek maximált értéke például 

az űrhajósoknál 150 bit/sec, míg egy zongoraművésznél 90 bit/sec.) 

3. A kiadott információmennyiség 10
3
-on–10

7
-n tartományok között mozog. 

Érzékelhető tehát, hogy a környezetünkből és saját testünkből érkező különböző inge-

rekből nagyon keveset dolgozunk fel. Mi lehet ennek az oka? Több tényező közül az egyik 

legfontosabb az, hogy a receptorok eltérő mértékben fogják fel, és kisszámú idegpályán 

továbbítják a különböző ingereket. Ennek eltérő volta miatt éljük át a világot szubjektíven. 

8.3.4 Az érzékszervek csoportosítása a kommunikációs médiumok jelrendszere 

szerint 

Az érzékszerveket sokféleképpen lehet osztályozni, a kommunikáció szempontjából az 

inger fizikai minősége a mérvadó. 

1. A szem a vizuális médiumok jeleinek felfogója 

2. A fül az auditív médiumok felfogója 

3. Az orr az olfaktorikus médiumok felfogója 

4. A szájban lévő ízlelőbimbók mint a gusztatorikus médiumok felfogói 

5. A bőr a taktilis médiumok felfogója (hőérzékelés, fájdalom és tapintásérzékelés) 

6. A testérzékelés a testhelyzet, testélmények felfogója 
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8.3.5  Kommunikáció az állatvilágban 

Az állatvilágban a kommunikáció mindennapos erőpróba. A kommunikáció történhet 

fajon belül, sőt fajok között is. A fizikai közeg sokkal változatosabb, mint az embernél. Az 

emberi érzékelésnél jóval szélesebb spektrumban érzékelnek egyes fajok. Közismert az 

egyes fajok differenciált szaglása, ill. szaggerjesztése. A méhek látható fényeken kívül ké-

pesek érzékelni az ultraibolya-sugarakat, a denevér maga által gerjesztett ultrahang vissza-

verődése alapján tájékozódik. A hangjelzések a majmoknál már-már beszédre emlékeztet-

nek. A delfinek 30-féle hangjelzést adnak ki, amelyet képesek testtartásuk és helyzetük 

változtatásával módosítani. Ismertes a szentjánosbogarak fénykibocsátó képessége. A sike-

res kommunikáció az állatvilágban az egyed- és fajfenntartáson kívül sok egyebet is szol-

gál. 

A viselkedés biológiájának egyik központi kérdése: az emberi nyelv eredete közbülső 

lépcsőkön keresztül követhető az emberrel rokon főemlősöknél? 

Az ember fejlődése révén szoros kapcsolatban van az állatvilággal. Nincs ember, akit 

ne hatna meg egy-egy állat tekintete, szokásai, testtartása, különleges hangja, alakja, for-

mája, színezete. A baromfiudvaron sok kisállat veszi körül a vidéki embereket, nem be-

szélve a haszonállatokról, amelyek nem is olyan rég szinte minden portához hozzátartoz-

tak. Az állattartás, állattenyésztés, az állatokkal való törődés egyben az állatok megisme-

résnek igényét is magával hozta. Azoknak az embereknek, akiknek már őseik is állattar-

tással foglalkoztak, hihetetlen nagy tapasztalat áll rendelkezésükre az állatokról, azok 

szokásairól és jelzéseikről.  

A tudomány az állati kommunikáció problémakörét még távolról sem oldotta meg, de 

bizonyított, s néha igen meglepő eredményeit felhasználta és folyamatosan felhasználja az 

emberi kommunikáció kialakulásának és fejlődésének megismeréséhez, a folyamatok tör-

vényszerűségeinek feltárásához. Pl.: sorozatos megfigyelésekre alapozott vizsgálatok bizo-

nyították, hogy a magasabb rendű állatfajok felnőtt viselkedése ugyanolyan fejlődési fo-

lyamatban alakul ki, mint az embernél, s éppúgy a szülőktől származó befolyások 

játszanak benne szerepet. 

A magasabb rendű állatok etológiai kutatása az utóbbi évtizedekben bizonyította, 

hogy a fajtárstól kiinduló szignál (jelzés) ösztönös magatartásmintákat eredményez, mely 

feltétlenül bekövetkezik (feltétlen reflex). A párzás mechanizmusában ilyen jelenség az 

alacsonyabb rendű állatfajoknál is gyakori. Közismertek a csordában élő állatok magatartá-

sának szigorú szabályai is, melyek a lét- és fajfenntartásra épülnek (l. később: ösztön-

szükségletek). (Azt még nem tudjuk, hogy milyen kommunikációk közvetítik ezeket a 

befolyásokat, de azt igen, hogy az állatok közötti „üzenettovábbítás” képessége genetikai-

lag kódolt, tehát öröklött.) Az állatok azonban kizárólag a magatartás „nyelvével” képesek 

kommunikálni.  

 

CHARLES DARWIN
111

 „Az ember származása” című művében az érzelmi kifejezések 

folytonosságát hangsúlyozta az emlősöktől az emberig. Egyes elmélet szerint az alacso-

nyabb rendű állatok fogainak kivillanása, valamint a majmok vicsorítása és az emberi gri-

masz, mosoly és nevetés között „evolúciós biológiai” rokonság feltételezhető. (SH VAN 

HOOF, 1972.)  
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 CHARLES DARWIN: Az ember és állat érzelmeinek összehasonlítása. Gondolat Kiadó, Budapest, 1963. 
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A fog kivillanása más értelmet nyer, ha a száj függőlegesen, és mást, ha vízszintesen 

nyílik ki, és ezáltal villan elő a fogsor. Az előbbi az agresszió, míg a másik a behódoló 

magatartást kíséri vagy előzi meg. A mosolyt a csendes fogmutogatásból eredezteti, amely 

alávetést vagy legalábbis az agresszió hiányát jelenti.  

ARISZTOTELÉSZ sok megfigyelésre alapozott érdekes megállapítást tett az állatok érzé-

keléséről. Úgy vélte, hogy csak a vörös vérű állatoknak van meg mind az öt érzékszervük, 

minden más állat csak ízeket, szagokat és színeket képes érzékelni. 

LAMARCK (1800) felismerte, hogy az életjelenségek okai mechanikai, fizikai vagy ve-

gyi jellegűek. 

WETZTE (1800) az állatok beszédéről szóló tanulmány készített. 

LANDOIS (1874) az állatok hangközlésével foglalkozott. 

DARWIN egyik munkájában (az ember és az állat érzelmeinek összehasonlítása) a szig-

nál jellegű kifejező mozgások alapelveit fejtegette. 

GARNER (1900) a majmok beszédét fonográf segítségével tanulmányozta. 

Etológia: az állatok viselkedését leíró tudomány. Eredményei közül nézzünk meg né-

hányat! 

Konrad Lorenz az optikailag ható mozgásokat vizsgálva az imprinting jelenségét írta le. 

Huxley volt a ritualizáció fogalmának kezdeményezője. A kifejezés azt jelenti, hogy vala-

mely élőlény egyik a fajtársak közötti kommunikációt szolgáló viselkedési elemének az 

eredeti funkciójától eltérő formában nyilvánul meg. Olyan kommunikatív jelenség amely 

révén a korábban kommunikációs funkcióval nem rendelkező magatartásokhoz kapcsolha-

tók. A jelek egy része valamely élettevékenységet szolgáló viselkedésből vált funkcióvál-

tással az információcsere eszközévé (ritualizáció). Származhattak ezek a jelzések kétirányú 

viselkedési minták keveredéséből, illetve a közöttük lezajló tétovázásokból is. (A patkány-

ban pl. egy idegen tárgy megpillantásakor a tájékozódó és a menekülő magatartás vetélke-

dik, ilyenkor gyakran a közeledés vagy a visszavonulás helyett mosakszik.) Érdekesek 

ebből a szempontból az udvarlási rítusok. Jó példa lehet erre a búbos vöcsök sokat idézett, 

látványos násztánca. Vannak olyan fajok, amelyek hímje zsákmánnyal közeledik a nős-

tényhez, és olyan is, amelyik a zsákmányt be is „csomagolja”.  

NIKO TINBERGEN a tüskés pikók agresszív viselkedését tanulmányozta fajtársaik kö-

zött. Kimutatta, hogy a kulcsingerek az egymással szembeni fenyegető viselkedést okoz-

zák. KARL VON FRISCH a mézelő méhek potrohtáncának kódjait fejtett meg. LORENZ, 

TINBERGEN és Karl von FRISCH 1973-ban közös orvosi és fiziológiai NOBEL-díjat kapott.  

 

Az állatok viselkedésének kutatása napjainkra már intézményesült. Azok a kutatók, 

akik az állatok viselkedésének megfigyelésével foglalkoznak, a magatartáskutatók, más-

képpen a behavioristák.  

A viselkedéskutatást nemcsak öncélúan az állatok viselkedésének kutatására alkalmaz-

ták, hanem a megfigyelések alapján szerzett ismerteket felhasználták a show-üzletben, és 

sajnálatos módon a hadiiparban is. Ennek fényes példáját lehette látni az „Állatok a II. 

világháborúban” című filmben, amelyből tudomást szerezhetünk arról, hogy hogyan lehe-

tett kondicionált delfineket felhasználni – kamikaze módjára – az ellenséges tengeralattjá-

rók felrobbantására, galambokat biológiai fegyverek hordozására. 

Az állatok is küldenek üzenetet. Üzenetüket saját kódjaik szerint küldik (sokszor nem-

csak saját, hanem más fajok számára is). A kódolt üzenetnek jelentéstartalma vagy más-
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képpen jelentése van. A jelentés az, amit és ahogyan mások értelmezik. A jelzés pedig egy 

fizikai forma, amelyben egyik helyről a másikra eljut az üzenet. 

Egy állat megjelenése, külleme, mozgása, hangja, testének vagy kiválasztott termékei-

nek szaga a fajtestvérek vagy más fajú állatok számára mindaddig csupán egyirányú (az 

adótól a vevőhöz jutó) információt jelent, amíg az ezt megértő egyedek azt tudomásul nem 

veszik. Ha mint címzettek arra megfelelő viselkedéssel (testtartással, mozgással, hangje-

lekkel vagy kémiai anyagok kibocsátásával) válaszolnak is, akkor az állatok közt valódi 

biokommunikációról
112

 beszélünk. 

Információt jelent az állat számára tágabb értelemben az élő és élettelen környezet ér-

zékszervekkel érzékelhető (látható, hallható, tapintható, szagolható) minden jellemzője (pl. 

a terepviszonyok egyenetlensége, színeltérése, a környezetből eredő zörej, szélmozgás, 

vízmozgás, mechanikai rezgések elektromos kisülések, fényjelzések stb.), ami az állat tér-

beli tájékozódását, a táplálék (zsákmány) felkutatását és megszerzését a fajtestvér és az 

ellenség felismerését stb. segíti elő. 

Az emberhez képest minden állatfaj igen korlátozott számú jelzést használ. Jelzéseik 

sokféleségét tekintve a gerinceseket nagyon megközelítik a társas rovarok, közelebbről a 

mézelő méhek és a hangyák. Az evolúciós folyamat során az egyedek valamilyen mozgá-

sa, anatómiai tulajdonsága vagy fiziológiai vonása nem kap kellő megerősítést, ezáltal 

kioltódik, majd leépül, vagy csak egyszerűen másodlagos értékűvé válik. Ha más viselke-

désminta egyre hatékonyabbá válik mint jelzés, és képes állandósulni valaminek a kifeje-

zésére, akkor az válik dominánssá a kommunikáció kifejezésére.  

Az állatvilágban az azonos fajhoz tartozó egyedeknél szükség van arra, hogy valahogy 

közöljék, megértsék egymás szándékait, információt cseréljenek egymással. Az információ 

közlésének eszköze az olyan jelekből álló jelrendszer, amely szaglás, látás, hallás, tapintás 

révén felfogható. Az állatok jelrendszer útján történő közléseinek, egymás közötti infor-

mációcseréjének az alábbi funkciói vannak: 

− fajtársak felismerése 

− táplálékszerzés 

− territoriális zóna kijelölése 

− párválasztás, fajfenntartás 

− alkalmazkodás a környezethez 

− társas érintkezési szokások 

− érzelmek, indulatok kifejezése 

− védekezés, megtévesztés 

− az evolúció folytatása 

− rituálék, társadalmi normák elsajátíttatása a fiatal egyedekkel 

Ha egy viselkedési minta egyre hatékonyabbá válik mint jelzés, akkor az beépül az álla-

tok értékrendjébe, ritualizálódik. A rituális jelzések adása konfliktusos helyzetben kezdő-

dik akkor, amikor az állat habozik. Ennek többféle változata létezik. A „kihirdetés” során 

az állatok mozgásukkal jelzik várható cselekvésüket. Pl. madaraknál felszállás előtti le-

guggolás, farokemelés, szárnykiterjesztés. 
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Eltolási viselkedésre hím állatoknak riválisukkal való találkozásakor kerül sor. Lénye-

ge, hogy az állat nem tudja eldönteni, támadjon-e vagy sem, és ehelyett inkább olyan vi-

selkedésmintát választ, amihez semmi köze sincs a pillanatnyi helyzethez. 

A kommunikáció közegei: A földi lét természetes elemei, a föld, levegő, víz alkotják 

azokat a természetes közegeket, amelyekben az állatok közléseiket elküldik, ill. fogadják.  

Az állatvilágban a legtöbb kommunikáció látás, hallás, szaglás révén történik, bár a szo-

ros közelségben a tapintás és ízlelés is szerepet kaphat. Egyes fajok azonban más különle-

ges érzékletekkel is rendelkeznek, például megfigyelték, hogy egyes halak érzékelik társa-

ik elektromos kisüléseit, erőtereit, így az elektromos erőtér aktív változásait jelzésként 

használhatják.  

8.3.6 Kommunikációs csatornák az állatvilágban 

A látás révén szerzett információk korlátjai: Ismert tény, hogy a fény a tér minden irá-

nyába, de csak egyenesen terjed. A fény természetét ismerve és az állatvilágban élő fajok 

látását, látóterét figyelembe véve megállapítható, hogy a vizuális jelzések csak akkor al-

kalmasak a kommunikációra, ha az egyed felismerhetőség határán belül van, és a látási 

viszonyok kielégítőek.  

A vizuális jelzéseket az állatok főleg rövid távolságra alkalmazzák, ilyen lehet a 

párzótársak és a territórium határán a vetélytársak közötti párbeszéd. Ez alól természetesen 

vannak kivételek. 

Kommunikáció fény által. A délkelet-ázsiai szentjánosbogarak hím egyedei napnyugta 

után egész éjjel villogó jelet adnak a potrohukon lévő lámpás segítségével. A hímek fény-

jelzései a nagyobb hatótávolságra törekvés érdekében összehangolva, szinkronban villog-

nak a sötétben. A parányi bogarak fényének együttes ereje oly nagy, hogy a tengeri halá-

szok a fény irányát követve kormányozzák vissza hajóikat a szárazföldre. A fénnyel való 

kommunikáció nem korlátozódik a szárazföldre. A vízben élő állatok is bocsátanak ki 

fényjelzéseket (férgek mirigyváladéka, az óceán mélyén). 

Kommunikáció hang révén. Mint a látásról szóló fejezetben említettem, az állatok az 

esetek többségében nem hagyatkozhatnak a látószervükre, hanem a hallószervükre is szük-

ség van. A hang kevésbé személyes, mint a látvány. A hang minden irányba terjed, nehe-

zen akadályozható meg, hogy csak ahhoz az egyedhez jussanak el az üzenetek, amelyek-

nek szánták. A hang megkerülheti az akadályokat. Relatíve gyorsan terjed. Kiváló módja a 

figyelemfelkeltésnek és a nagy mennyiségű és gyors információ továbbításának. A hang 

hűvös és szélcsendes időben hajnalban terjed a legjobban. A hangjelzések gyorsabban kö-

vethetik egymást, mint a vizuális jelzések. Éjszaka különösen sok a hangjelzések. Éjjel 

minden élőlény jórészt a hangjelzésekre reagál és kommunikál. 

A felszín alatti kommunikációra jó példa a földi kutya kopogtatása ásás közben. Melyik 

enged utat a másiknak? A kopogás időbeli elsődlegessége, intenzitása meghatározza, hogy 

kinek van elsőbbsége a föld alatti járatok ásásában. 

A hangjelzés lehet a távoltartás eszköze is. A mezei pacsirta magaslati éneke az alatta 

fekvő terület birtokjogát jelzi. A pacsirta azonban még akkor is énekel, ha üldözik. Oka 

ugyanaz, mint a gazella pattogó mozgása. Erős vagyok, nem kapsz el. A kis sólymok szin-

te minden esetben az elnémult pacsirtákat veszik célba. 

Kommunikáció szaglás révén. A szagjelzések (feromonok) útján terjednek. Úgy tűnik, 

sok a hátrányuk pl.: lassúság, függés a széljárástól, kevés információtartalom, időigényes 
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terjedés. Valójában ebben rejlik az előnyük is. A szagok akkor is jeleznek, ha nincs jelen 

az állat. Különféle illatmirigyeik vannak az egyedeknek, amelyeket különféle célokra ké-

pesek használni. Kis mennyiség is elegendő arra, hogy saját fajtársuk felismerje azt. Kis 

molekulájuk miatt gyors a diffúziójuk. A társas rovarok közül a méhek potrohtáncán kívül 

másik kommunikációs aktus is létezik. 

A mézelő méhek a feromonok által közvetítenek üzenetet a faj más tagjainak. Ezek az 

üzenetek, amelyeket küldenek, tulajdonképpen vegyületek. A mézelő méh kiemelkedő 

feromonjai a királynői anyagok. A méhkirálynő azért bocsát ki naponta mintegy egytized 

mikrogramm speciális savat, hogy tudassa a méhkolóniával a létét, és a társai ne próbálja-

nak meg új királynőt nevelni a kolóniában. A feromon, pontosabban katedoceonik sav má-

sik hatása az, hogy ha a dolgozó méhek megeszik, akkor a sav meggátolja petefészkük 

kialakulását. A harmadik hatása ennek a savnak a szexuális vonzóereje. A nászrepülés 

közben e sav gázait szétszórva a heréket vonzza maga után. 

A vizeletürítés nemcsak élettani funkcióval bír, hanem saját fajuknak jelzés a jelenlét-

ről. (Lásd kutyák territoriális övezete. ) 

Kommunikáció testtartás révén. A nem verbális kommunikáció csatornái az evolúció 

fontos pillérei. Ezek ősibb jelzések, és nem tanultak, így fontos szerepük van az egyedek 

fennmaradásában. (A mimika, tekintet, vokális, gesztus, testtartás és térközszabályozási 

kommunikáció, valamint a kulturális szignálok alkotják a nem verbális kommunikációt). 

A rhesusmajmoknál a rábámulás inkább agresszív jelzésnek számít, semmint a kíván-

csiság jelének. A fenyegetés további fokokozatait a következők jelzik: szájnyitás, fejingás 

le és fel, hangadás, földütlegelés, erőlelépés. 

A mézelő méh potrohtánca a kommunikációs rendszerek legbonyolultabb változata. A 

táncot egy dolgozó méh lejti akkor, amikor visszatér a terepről a táplálékforrás felfedezése 

után abból a célból, hogy jelezze társainak a mézlelőhelyet. 

A madarak tollborzolása, szárnykiterjesztése az ellenségesség érzetének kimutatására 

szolgál. Ez a művelet olyan időleges illúziót kelt, mintha nagyobbak volnának. További 

megfigyelések szerint a gyíkoknál a taréjborzolás, a halaknál a kopoltyúfedő kinyitása 

mind a testesebbséget hivatott kinyilvánítani. A nagyság fokozása tehát az állat támadási 

szándékát jelzi. 

8.3.7 A kommunikáció szintjei az állatvilágban 

A fajok közötti kommunikáció D. ATTENBOROUGH
113

 megfigyelése alapján a fajok kö-

zötti interakcióra jó példa az alábbi eset. A Kenyában honos mézkalauz madár képes az 

emberrel közvetlenül kommunikálni. Az őslakosok különleges hangjelzéssel képesek ma-

gukhoz hívni, majd a hívójel után elvezeti az embereket a vadméhek fészkéhez. A kölcsö-

nös megértés madár és ember között a történelem előtti időben kezdődött, és a mai napig 

tart, különös és egyben fontos kommunikáció. A madár a mézlelőhely felderítésére, míg az 

ember a méz kivételére „szakosodott”. A két különböző faj között a létrejött kommuniká-
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 Az élet a földön című könyvének egyik legfontosabb következtetése, hogy az ember megjelenése, elterjedé-

se Földünkön végső soron a kommunikáció diadala. A szerző nézete szerint szenvedélyes kényszerünk a 

kommunikációra és a kommunikáció befogadására ugyanolyan központi szerepet játszott fajunk sikerében, 

mint a halak uszonya vagy a madarak tolla. Hárommilliárd éves evolúció után kialakult egy olyan élőlény, 

amelynek először sikerült tapasztalatait összegyűjtenie és nemzedéken keresztül átadnia. 
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ció üzleti alapon szerveződött. A pszichológiában ezt nyereségelmélti megközelítésnek 

nevezik. 

Kommunikáció ellenséges fajok között is van. Az egészséges gazellák pattogó mozgása 

az életerőről, a vitalitásról ad üzenetet a rájuk vadászó hiénakutyák számára. Ebből az üze-

netből a kutyák azt olvassák ki, hogy erős az egyed, és inkább olyanra kell vadászni, ame-

lyik gyengébb, azaz könnyebben elejthető. A gazellák közlése őszinte, mert az erősek di-

namikusak, míg a gyengék nem tudják erősnek tettetni magukat. A közlés lehet a megté-

vesztés eszköze is. A parti lile (hogy védje a fészekben lévő tojásokat) törött szárnyat 

szimulál (hogy a könnyű prédának higgyék), hogy távol tartsa ragadozókat a fészektől. 

Ugyancsak megtévesztő az éjjeli pávaszem széttárt szárnyain lévő szemfolt: ezekkel egy 

olyan nagyobb állatot utánoz, amelynek távol ülő szemei vannak. Ezzel becsapja azt a 

madarat, amely meg akarja enni őt. 

A kijelölt terület fölötti uralom kinyilvánítása az ürülék, vizelet, mirigyek váladékával 

történik. 

Összetett kommunikációra példa a kenyai Naimasa tó partján élő kutyafejű majmok 

kommunikációja, mely az egyik legbonyolultabb. A fákról lejőve veszélyesebb helyzetbe 

kerülnek, és ennek elkerülésére őrszemet állítanak, aki nagyon differenciáltan képes jelezni 

a kígyó vagy a sas közeledtét. A sasoktól a seregélyek is félnek, ha elrikoltják magukat a 

seregélyek, akkor a majmok is futásnak erednek. 

8.3.8 Az állati kommunikáció mint nyelv? 

Az emberi kommunikáció a nyelvhasználat révén a legösszetettebb. A kódrendszer (a 

nyelv) és maga a verbális kommunikáció, a beszéd kulturális termék, amely az ember 

egész fejlődéstörténete során alakult ki. 

A mézelő méh potrohtánca is egyfajta beszéd, amely a táplálékforrás irányát jelöli ki. 

Amikor a dolgozó méh a táplálékforrás felfedezése után hazatér a kaptárba, akkor jellegze-

tes mozgást ír le. A formációt ismételt nyolcasnak nevezik. Az egyenesfutás iránya a táplá-

lékforrás irányát, időtartama pedig a távolságot jelenti (1 sec = 500 méternek felel meg). 

Ez a tánc az emberi nyelvvel összehasonlítva igen erősen korlátozott, mert ezek az üze-

netek csak genetikailag rögzített szabályokat követnek, mindig egy az egyhez megfelelés-

ben jelölnek bizonyos irányt és távolságot, azaz az üzeneteket nem képesek a végtelensé-

gig finomítani. A távolsággal három, az iránnyal mindössze 4 bitnyi információ vihető át. 

További vizsgálatokkal igazolták, hogy az állatfajok nagy része igen korlátozott szá-

mú jelzést alkalmaz. A halfajok átlagos jelzéskészlete 17, a madárfajoké 21, az emlősöké 

25. Feltételezések szerint a legszociálisabb gerinceseknek sincs 30-40-nél több elkülönít-

hető jelzéskészletük. Az adatok arra utalnak, hogy a rhesusmajmoknak a legösszetettebb a 

kommunikációjuk. Csimpánzokkal folytatott kísérletek során kiderült, hogy az emberek 

által nevelt csecsemő majmok képesek elsajátítani az emberi szavak használatát. (A Santa 

Barbara-i Egyetem kísérleti laboratóriumában a Sára nevű majom 128 szavas szókincset 

sajátított el.)
114

 (WILSON EDWARD: Kommunikáció. 51.) A megfigyelések azonban arról 

árulkodnak, hogy egyik csimpánzkölyök sem mutatott a normális embergyermekre jellem-
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ző nyelvi kísérletező képességet és kedvet. Ez a megfigyelés is jelzi, hogy még a legértel-

mesebb emberszabású fajt is óriási szakadék választja el az embertől. 

Az etológusok felállították azt az általános szabályszerűséget, hogy minél szociálisabb 

az emlős, annál komplexebbek a kommunikációs kódok, s annál inkább használják az álla-

tok a kódot az egyéni kapcsolatok kialakítására és fenntartására. 

A hozzánk legközelebb álló főemlősöket a vizuális információátadás rendkívül sokrétű 

és hatékony formái jellemzik. Az emberi arckifejezések biológiai kutatása során is megfi-

gyelték, hogy a verbális kommunikációban fontos szerepet játszanak az arcon megjelenő 

érzelmek. Az arc felismerése, azonosítása, a rajta megjelenő üzenetek kódolása és dekódo-

lása erős idegrendszeri szabályozás alatt áll. Ezáltal az ember képes arra, hogy az állatvi-

lágban egyedülálló módon szabályozza arcvonásait, elrejtse érzelmeit.  

Kutatási eredmények szerint 23 pár arcizommal rendelkezünk. A szóba jöhető (felis-

merhető) arckifejezések száma 24 és 36 között van. 

A 70-es évek végére lényegében készen állt az a kódrendszer (FACS
115

), amely azt írja 

le, hogy milyen izmok milyen állapotainak milyen kölcsönhatása állítja elő az arcon azokat 

a motoros mintákat, amelyek megfeleltethetők az ember alapvető érzelmeinek és belső 

állapotainak
116

.  

DARWIN az emberi arckifejezések, gesztusok evolúciós gyökereit kívánta kutatni. Hipo-

tézise szerint a mimika velünk született képesség. 

DARWIN hipotézisét az 1970-es évektől kezdődött kutatások is alátámasztották. P. 

EKMAN és munkatársai fénykép- és videófelvételeket készített különböző kultúrájú népek 

körében. Más kultúrák tagjai számára bemutatva nagy egyöntetűség mutatkozott az arcki-

fejezések felismerésében és értelmezésében, még azok az új guineai pápua férfiak is töké-

letesen megértették a az európai emberek érzelmeit, akik nem láttak előtte fehér embert. 

(EKMAN 1973) 

Ezek és a hozzá hasonló kísérletek azt mutatták meg, hogy legalább hat alapvető érze-

lem – öröm, harag, meglepődés, undor, szomorúság, aggódás – kifejezésére a Föld minden 

lakója számára ugyanaz a repertoár áll rendelkezésre. 

Ezek a kísérletek, végül az univerzalitás és veleszületettség hipotéziseinek alátámasztá-

sa arra a darwini elméletre fordítja a figyelmünket, miszerint érzelmeink kifejeződését 

főemlős őseinktől örököltük az evolúció során. Valóban, számos emberi arckifejezéshez és 

gesztushoz hasonló viselkedési mintázatot találunk az emberszabású főemlősök körében 

(pl. a csimpánzok játékos arca úgy elő, hogy a száját kitátva nevetésszerű hangot is ad). 

8.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

Összességében az állati kommunikáció megismerése azért fontos, hogy meg tudjuk ér-

teni, milyen lépéseken keresztül jutott az ember a nyelvi képességek jelenlegi szintjére, 

ami pedig az emberi elme kifejlődésének központi eleme volt. A kommunikáció egyete-

mességének elve alapján ismerjék meg a kommunikációs rendszerek közös és eltérő voná-

sait. Ismerjék meg a kommunikációs rendszereknek tudományágankénti és korszakonkénti 

értelmezését. 
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8.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Szóljon a biológiai kommunikáció fontosságáról! 

2. Ismertesse a sejtkommunikációban részt vevő információk változatait! 

3. Mutassa be a szervezeti szintű kommunikációs folyamatokat! 

4. Mit tud az érzékelésről mint a kommunikáció jelforrásáról? 

5. Kik voltak az etológia és behaviourizmus képviselői? 

6. Mit hangsúlyoz Charles Darwin „Az ember származása” című művében? 

7. Milyen megállapításokat tett Arisztotelész az állatok érzékeléséről? 

8. Mit ismert fel Lamarck? 

9. Mivel foglalkozott Landois? 

10. Mi az etológia? 

11. Mi a kommunikáció funkciója az állatvilágban? 

12. Milyen kommunikációs csatornák vannak az állatvilágban? 
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II. Az alkalmazott kommunikációs formák 

9. A KÖZVETLEN ÉS A KÖZVETETT KOMMUNIKÁCIÓ ISMÉRVEI  

Az emberi gondolat kovásza a beszéd, kenyere az írás.  

A fogalom az ismeret és a tudás rögzítésének eszköze hosszú utat ír le, amíg a jelbe-

szédtől, majd írásból a ma használatos közlő technikán és közlő rendszerekig eljutottunk. 

(N. Wiener) 

9.1 CÉL 

Ismerkedjen meg az üzleti kommunikáció modelljével, a közvetlen és közvetett kom-

munikációs formákkal és azok csoportosításával. Sajátítsa el a kommunikáció szintjeit, a 

verbális és a nem verbális kommunikáció jellemzőit. Tudjon meg minél többet a jel- és 

gesztusbeszédről, az Palo Alto-i kommunikációkutató iskoláról. Legyen tisztában a meta-

kommunikáció fogalmával, jellemzőivel, azok csatornáival, ill. a hatásos kommunikáció-

val és akadályaival. 

Úgy gondolom, ezek ismerete a könyvtári, a hivatali (üzleti) és köznapi és kommuniká-

ció során jól hasznosíthatók. 

9.2 TARTALOM 

Ebben a fejezetben az alkalmazott kommunikációs formák közül a közvetlen a közve-

tett kommunikáció ismérveit fejtem ki. Először az üzleti kommunikáció sajátosságait mu-

tatom be. Az üzleti kommunikáció: a hír üzleti célú áramoltatása gazdasági, üzleti környe-

zetben. Ezek után rendszerezem a közvetlen és közvetett kommunikációs formákat. 

Bemutatom a kommunikáció szintjeit: a személyen belüli, intraperszonális kommunikáci-

ót, a személyek közötti, interperszonális kommunikáció a kommunikációt, a csoportkom-

munikációt és a tömegkommunikációt. Leírom, hogy a verbális kommunikáció a nyelvből 

– mint általános jelrendszerből – és ennek alkalmazásából, a beszédből és az írásból áll. A 

nem verbális kommunikációs formák megerősíthetik, gyengíthetik, helyettesíthetik, el-

lentmondhatnak, kiegészíthetik, hangsúlyozhatják vagy szabályozhatják a közlendőnket. 

Fontosnak tartom, hogy kitérjek a jel- és gesztusbeszéd leírására és vizsgálatára. Vázolom 

a Palo Alto-i kommunikációkutató iskola jellemzőit, a metakommunikáció szerepét, ill. a 

hatásos kommunikációt és annak akadályait. 

9.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

9.3.1 Az üzleti kommunikációról  

Az üzleti kommunikáció modellje lényegében nem tér el a kommunikáció általános 

modelljétől. A különbség az adó és a vevő, valamint a hír tartalmában van. Gyakorlatias 

meghatározás szerint az üzleti kommunikáció nem más, mint a hír üzleti célú áramoltatása 

gazdasági, üzleti környezetben. Másképpen olyan folyamat, melynek során egy személy, 

csoport vagy szervezet (az adó) üzleti célzatú hírt ad át egy másik személynek, csoportnak, 

szervezetnek (vevőnek). 
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29. kép A hivatali kommunikáció (karikatúra) 

Az információ-átadás módja kétféle. Vagy közvetlen: egy cég ill. képviselője tárgyal, 

szerződést köt, információt küld magáról, vagy szerez be másokról, munkavállalóval lép 

érintkezésbe, kiszolgálja ügyfeleit; vagy közvetett: médiumok (nyomtatott, elektronikus, 

televízió, Internet) révén reklámozza termékeit, szolgáltatásait. 

Az üzleti tárgyalás sikere a kommunikáció hatékonyságára épül. Eltérő érdekeltségű, 

többnyire alkalmi partnerek az önkéntesség alapján vesznek részt benne azzal a céllal, 

hogy adott témában kölcsönös engedményekkel kölcsönös előnyöket, hasznot biztosító 

megállapodásra jussanak. 

9.3.2 A közvetlen és közvetett kommunikációs formák rendszerezése 

Az utóbbi évtizedekben a kommunikációkutatás és a kommunikációelmélet több külön-

böző tudományágból bontakozott ki. Napjainkra jellemző, hogy egyrészt egymással össze 

nem függő fogalmak és fogalomrendszerek keletkeztek, másrészt a sok esetben meddő 

empirikus adatok tömege.  

Valójában az emberi kommunikáció sok csatornán, megfoghatatlan módon tartalmaz je-

leket. Magában foglalja az ember egyéniségét, az elvárások különböző fajtáit, amit a be-

szélő mond, amit gondol, amit a hallgató gondol arról, amit a beszélő mond, a nem verbális 

aspektusokat és az összes körülményt. Különböző típusú kódokat ismerünk a kommuniká-

ciós csatorna megválasztásától függően.  

A közvetlen emberi kommunikáció a két meghatározó csatornája a látás és a hallás. 
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30. kép A közvetlen közlési formák 

A beszéden vagy az írott nyelven mint a közlés általánosan elfogadott formáin kívül a 

nem szóbeli kommunikációnak is megvan a maga jelrendszere. 

A közvetlen emberi kommunikáció fogalma azt a gondolatot fejezi ki, hogy mindenféle 

kommunikációnak elemi jelensége, megtestesülése két ember közvetlen kommunikatív 

kapcsolata, amelyben minden érzékszerv részt vesz, de legfőképp a látás és a hallás.
117

 

Ellentétben a technikai információ-átadás fogalmának tárgyalásakor leírtakkal – a felek 

között tér- és/vagy időbeli eltolódás van –, a közvetlen emberi kommunikáció során a két 

ember között az információáramlás (közlés) személyes, és több érzékszervi csatornán ke-

resztül történik. A közvetett kommunikáció során a felek között nincs személyes kapcsolat, 

csak technikai eszközök segítségével történik az információáramlás. 

E fejezetben – a teljesség igénye nélkül – az emberi kommunikáció változatait és jelle-

mezőit kívánom bemutatni a belső beszédtől a személyes érintkezésen át a tömegkommu-

nikációig.  

A kommunikációs esemény, az akció során a közlő fél a szándékosan vagy a véletlen-

szerűen kialakított üzenetet kódolja, a kódolt üzenetet az annak megfelelő csatornán át 

eljuttatja a vevő félhez, aki azt dekódolja és értelmezi. A vevő ezt követően vagy reagál 

(újraindítja a folyamatot), vagy nem.  

Fontos, hogy a kommunikátor hogyan vélekedik a kommunikáció címzettjéről és arról a 

helyzetről, amiben a hírek adásvétele folyik, továbbá, hogy milyen célt kíván megvalósíta-

ni akciójával, s önmaga milyen képességekkel, hitelességgel rendelkezik ezek érvényesíté-

séhez.  

1. Az üzenet – tartalma szerint – lehet: 

– a közlési célhoz és funkcióhoz viszonyítva hiányos vagy pontos, épp annak 

megfelelő (adekvát) vagy redundáns (terjengős)  
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– a jelek referenciális tartalmához viszonyítva konkrét, vagy elvont 

– a befogadóra vonatkoztatva közlő, információtovábbító, vagy felszólító jellegű. 

A megfelelő kódrendszer kiválasztásában a legfontosabb szempont, hogy a címzett me-

lyiknek a dekódolására kész és képes. 

2. A kommunikáció a közlő fél szándéka szerint lehet:  

– célirányos, kifejező, spontán. 

3. Aszerint, hogy nyelvi kódokkal továbbítjuk-e az üzeneteket vagy valamely más mó-

don, a kommunikáció lehet: 

– verbális (nyelvi, írásban vagy szavakban megnyilatkozó) 

– nonverbális (nem szavakban megnyilatkozó) jellegű. 

4. A kommunikáció folyamatának osztályozása több szempont szerint értelmezhető. 

Irányultsága szerint:  

– egyirányú (amikor a vevőnek nincs módja az adó szerepét betölteni: költő-

olvasó, hírolvasó-néző viszonya), 

– kétirányú (melynek során a két fél időről időre szerepet cserél, azonban e tí-

puson belül még megkülönböztethető az egyenrangú és egyenlőtlen viszony a 

felek között). 

5. A társadalom szféráiban végbemenő kommunikáció típusait elemezve megkülönbö-

zethetünk: 

– közvetlen (a felek tér- és időeltolás nélküli kommunikációját) 

– közvetett (a tér- és vagy/időbeli eltolás, azaz közvetítettség révén létrejövő) 

formákat 

9.3.3 A kommunikáció szintjei 

A kommunikációban résztvevő személyek száma szerint négy szintet emelnek ki:  

A személyen belüli, intraperszonális kommunikáció során a kommunikáció az egyénen 

belül történik, mintegy magában beszél belső monológ formájában. Nincs információcsere, 

csak az információ megformálása történik. 

A személyek közötti, interperszonális kommunikáció a kommunikáció legelemibb, leg-

fontosabb formája. Jellemzője a csere (l. Levi Strauss), az információk és szerepek cseréje. 

A csoportkommunikáció során a csoporttagok közötti kapcsolatok tükröződnek a kom-

munikációban. Jellemzője a kölcsönösség és a közvetlenség. A kommunikációs kapcsola-

tok lehetnek: nyitott, kör, lánc, csillag, villa alakúak. 

A tömegkommunikáció során az információ tömegekhez jut el valamilyen közlési csa-

tornán, rendszerint visszacsatolás nélkül. 
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2.  táblázat: A közvetlen kommunikáció változatai
118

 

Szintek Jellemzők 

Intraperszonális Személyen belüli 

Interperszonális Két személy közötti, ill. meghatározható a felek száma 

Kiscsoport 25 főig 

Nagycsoport 25 fő felett 

Szervezeti Üzleti, hivatali  

Nyilvános, vagy tömeg Széleskörű hallgatóság és nézők 

Nemzetközi Kultúraközi, kultúrán átívelő 

 

A fiktív kommunikáció körébe tartozik Faust Mefisztója és Az ember tragédiájában 

Ádám és Lucifer „párbeszéde”.  

 

31. kép A kommunikációs szintek 

Az ember mindennapi élete során állandóan változó környezetben éli le életét. Ezek a 

kölcsönhatások mindig valamilyen személyi vagy tárgyi feltételek között zajlanak le. A 

kommunikációs aktus eredménye mindig attól függ, hogy a kölcsönhatások eredőjeként mi 

valósul meg a szándékból. Az egyén kommunikációs céljait mindig a helyzethez alkal-

mazkodva, összetetten próbálja meg megvalósítani. Tehát elmondhatjuk, hogy a kommu-

nikáció dinamikus folyamat. 

A kommunikáció dinamikája viszont több szempontból vizsgálható. Tekintettel arra, 

hogy kommunikációs megnyilatkozásaink alkalmával nagyrészt valamilyen célt akarunk 
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elérni, és a célok megvalósítása alapvető szükségletünk, úgy elfogadható az a tény, hogy a 

direkt közléseinket alátámasztjuk időnként olyan közléstartalmakkal, amelyek nem direk-

tek, de feltételezhetően eredményessé teszik majd közlésünket a befogadó számára. 

 

3. táblázat: A közvetlen kommunikáció változatai
119

 

Verbális csatorna Nem verbális jelek  

 

N 

Y 

E 

L 

V 

B 

E 

S 

Z 

É 

D 

 

Szupraszegmentális 

jelek 

Tekintet SZÁNDÉKOS 

JELEK Mimika 

Gesztus 

Testtartás 

Térköz 

Emblémák 

Kronémika 

Í 

R 

Á 

S 

 

Írásjelek Margó  

Bekezdés 

Sorok 

Szótávolság 

Szövegkiemelés 

Javítás 

Papír, toll 

 Metakommunikáció  

 

A jelenleg ismert publikációk alapján az alábbi tulajdonságok emelhetők ki a kommu-

nikáció dinamikai alapelveiből: szükségszerűség, válaszkényszer, a kölcsönösség elve, 

többcsatornás, digitális (nyelvi) és analóg (nem verbális), tagoltság, hierarchizáltság, recip-

rocitás (kölcsönösség) ösztönző jellegű (nemcsak az információközlő, hanem cselekvésre 

felszólító is). 

9.3.4 A verbális kommunikáció 

A verbális kommunikáció a nyelvből – mint általános jelrendszerből – és ennek alkal-

mazásából, a beszédből és az írásból áll. 

A nyelv a közlés, a kommunikáció eszköze, jelek rendszere. A társadalom hozta létre, 

az emberben meglévő pszichikus genetikai adottságok alapján fejlesztette ki, és a társada-

lom fennmaradásának a biztosítéka.  

A nyelv gondolataink, érzelmeink kicserélésének mindennapi eszköze, mindennemű 

emberi fejlődés egyik legfőbb tényezője, sőt feltétele. A nyelvnek köszönhetően halmo-

zódnak fel az egymást követő nemzedékek tapasztalatai. Csak az emberi fajra jellemző. 

Segítségével az egyik ember a másikkal kulturális csereviszonyban él. 
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9.3.5 A nem verbális kommunikáció 

Kutatók szerint az átlagos kétszemélyes társalgásban 65% a nem verbális, 35% pedig a 

szóbeli alkotóelemek, közlések aránya.  

A nem verbális viselkedésnek három forrását feltételezik. A legelfogadottabb nézet sze-

rint a nem verbális viselkedések részben ösztönösek, részben tanítottak, részben pedig 

utánzottak, ugyanakkor vannak a kultúrától független, egyetemes és a kulturális különbsé-

gekből adódó eltérések egyaránt. A kommunikációs formáknak számos eszköze van, ezek-

nek csupán egyike (és legkisebb mértékben használt változata) a szóbeli közlés. A közlése-

ink hangneme, és a testbeszéd ennél sokkal nagyobb mértékű (38, és 55 %) mint a verbális 

jelek. Ezek a megnyilvánulások megerősíthetik, gyengíthetik, helyettesíthetik, ellentmond-

hatnak, kiegészíthetik, hangsúlyozhatják vagy szabályozhatják a közlendőnket. A meta-

kommunikációt sokan a testbeszéddel azonosítják, holott az csak egyik területe, mint pél-

dául képünkön, ahol különböző testhelyzetet vesznek fel a szereplők. 

 

32. kép Az „Amerikából jöttem” testbeszéden alapuló társasjáték karikatúrája 

Az ábra
120

 a nonverbális kommunikáció korlátait karikírozza ki: csupán testbeszéddel 

nem lehet pontosan gondolatokat, eszméket közvetíteni. 

A verbális viselkedés többrétegűségéhez hasonlóan a nem verbálisról is elmondhatjuk, 

hogy nagyon összetett és többszintű. Egyes kutatók szerint közléseink 2/3-a nem szóban, 

hanem testbeszéd által jut el másokhoz, a verbális közlések mindössze 1/3 részét teszik ki 

közléseinknek. A szóbeli közlést kiegészíti nem tudatos, nem is mindig szándékolt automa-

tizált cselekvés, amelyek kiegészíthetik, alátámaszthatják, de helyettesíthetik is a verbális 

kommunikációt.  
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9.3.6 A jel- és gesztusbeszéd leírása és vizsgálata 

A jel- és gesztusbeszéd leírása és vizsgálata, azaz egyezményes (kódolt) jelekből álló 

kifejezésformák már korábban is felkeltették a pszichológusok érdeklődését. W. Wundt 

Völkerpsychologie-jében, „a nyelvről és a beszédről szóló kötetben sok adatot találunk a 

különböző népek jelzésértékű gesztusairól, például a nápolyiak jelbeszédéről, a süketné-

mák jeleiről vagy azokról a mozdulatokról, amelyek segítségével a kikötőkben vagy határ-

vidékeken a különböző nyelvű emberek megértik egymást”.
121

  

  

33. kép Az elégedettség jelzése  

kézdörzsöléssel 

34. kép Az állásponthoz  

való ragaszkodás 

  

35. kép A kitűnő jelzése 36. kép A helyeslés jele 

A nem verbális kommunikációval kapcsolatban M. Critchley
122

 a következőképpen fo-

galmazott: „A taglejtések hangtalan panorámája az emberi környezet mindenütt jelenlévő, 

s éppen ezért gyakran észrevétlenül maradó összetevője.” A jelek némelyike kultúrákat 

áthidaló módon hordoz jelentést, vagy azért, mert velünk születettek, vagy pedig mert 
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utánzó jellegűk. Számos más gesztust viszont kultúraspecifikusnak ítélt meg, mint például 

az ábrán látható olasz taglejtések képsorát. 

A kitűnő jelzése a hüvelyk és mutató ujj karikára formázásával történik, miközben a 

többi ujj közel a vízszintes irányba mutat. A helyeslés jele a hüvelyk és mutató ujj karikára 

formázásával történik, miközben a többi ujj közel a függőleges irányba mutat. 

A magatartáskutatás – mely a személyiség, az egyén megnyilvánulásait kereste a jelzé-

sekben és a gesztusokban – kialakulása majd elterjedése fokozta az érdeklődést a jelzések 

és a gesztusok kutatása iránt. EFRON
123

 New Yorkban a különböző bevándorló csoportokat 

hasonlított össze többek között a járás tekintetében, és leírta különböző nemzetiségek járá-

sos és kézmozdulati jellegzetességeit.  

 

37. kép Süketnémák jelbeszéde.  

Balra: az „égbolt” jele.  Jobbra: az „amott” jele. (CRITCHLEY nyomán)
124

 

 

Nagyon sokan a metakommunikáció jelenségét a test vizuális jeleivel (mimika, gesztu-

sok) azonosítják. A következőkben megismerhetik, hogy valójában mi is a metakommuni-

káció jelensége. Először is tisztázni kell, hogy a direkt közlések fő eszköze a beszéd és az 

írás, míg az indirekt közlések zömében a nonverbális csatornákon történnek.
125

 

9.3.7 A Palo Alto-i kommunikációkutató iskola 

A Palo Alto-i kommunikációkutató iskola egyik alaptétele szerint minden kommunika-

tív aktusnak van egy tárgyszintje és van egy viszonyszintje. Tárgyszinten információközlés 

zajlik, viszonyszinten pedig a kapcsolat által éltetett érzelmek és minősítések kommuniká-

ciója megy végbe. 
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Az érzelmek és minősítések kommunikációja elsősorban a közlő viszonyára a közlést 

befogadóhoz, de ezen túlmenően a metakommunikáció jelzéseket közvetít a személyiség 

érzelmi viszonyulásáról:
126

  

a) a közlés tartalmához 

– a közlési tartalom valóságát illetően: igaz – nem igaz 

– a közlési tartalom szubjektív fontosságát illetően,  

b) a közlés szituációjához  

– a közlési szituáció társadalmi viszonylatához – szerepviszonylatához,  

– a közvetlen kontextushoz – más személyek jelenlétéhez, az interakció helyé-

hez stb. 

c) a közlés jellegéhez, kulturális minősítéséhez  

– a kommunikáció mint humor 

– a kommunikáció mint játék 

A beszédhelyzetben a szóbeli kommunikáció ugyan egyirányú, de a nem verbális és a 

metakommunikáció folyamatosan kétirányú, így a hallgatók mégiscsak tudják befolyásolni 

a beszélő kommunikációját.  

 

38. kép Érzelmek  

9.3.8 A metakommunikáció 

Közléseink direkt tartalmát mindig kíséri egy indirekt, nem akaratlagos kommunikáció, 

ami voltaképpen kommunikáció a kommunikációról elnevezéssel illethető. A közlési fo-

lyamat alatt minősíti a direkt kommunikációt. A jelenséget metakommunikációnak nevez-
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zük. A metakommunikáció jelzésfolyamata főleg a nem verbális csatornákat veszi igénybe, 

tartalma elég gyakran kiderül a verbális kommunikáció szituációjából, kontextusából. A 

tudatos és nem tudatos kommunikációk közötti megfelelést nevezik kongruenciának. A 

metakommunikáció nem szándékolt, nem tudatos jelzések, amelyek közleményeinket kísé-

rik. A kommunikáció felett (a kommunikáción túl) álló (a) közlésminősítő kommunikációt 

a magasabb elvontsági szintje miatt nevezik metakommunikációnak.  

A nem verbális kifejezés mindazon kommunikációs aktusok jellemzésére szolgál, ame-

lyek az írott szó vagy beszéd határain túl vannak. Ugyanakkor a nem verbális közléseket 

mindig a verbális szimbólumokon keresztül értelmezik. A nem verbális kommunikáció 

történhet tudatosan vagy nem tudatosan. Ez utóbbi a nem szándékolt, nem tudatos forma, 

amely minden direkt, szóbeli közlésünket kíséri a metakommunikáció. A fogalom elneve-

zése a görög „meta” előtag (túl/kívül/felül) jelentéséből származtatható. A közvetlen sza-

vakkal való kommunikáció (direkt) közléseinket kísérő és nonverbális közléseinket azaz a 

testbeszédre és hangnemre egyaránt vonatkozik. Tehát a nem verbális jelek (mimika, voká-

lis kommunikáció, tekintet, mozgásos kommunikáció, testtartás, térközszabályozás) hasz-

nálata csak akkor tekinthető metakommunikációnak, ha az a közléseink nem tudatos(ult) és 

nem szándékos változata. 

Az előbbiekben szándékolt közléseket, a következőkben az alábbi ábrákon összetett 

metakommunikatív megnyilvánulásokat láthatunk. 

 

 
 

 

39. kép Ökölrázás,  

szúrós tekintet 

40. kép Orrdörzsölés és 

szájtakarás 

41. kép A keresztbe tett 

kezek és fejemelés 

A metakommunikáció a mediális kommunikációs formákban is jelen van. Kísérletekkel 

igazolták, hogy a telefonbeszélgetések során a mosoly „hallható”, azaz az optimizmus, a 

helyzethez való pozitív, optimista hozzáállás átsugárzik a vonalon. Másik esetben pl. sír a 

telefon. Kommunikáció nincs metakommunikáció nélkül, míg a metakommunikáció első-

sorban a nem verbális csatornákon keresztül zajlik.  

A kommunikáció struktúrája és az elszólások viszont szintén lehetnek a metakommuni-

káció megjelenései. (Bár sokan a testbeszédre egyszerűsítik. Valójában minden direkt köz-

lésünket követheti nem szándékolt közlés.)  
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Metakommunikációs csatornák 

Vizuális: testbeszéd, térköz, tárgyi elemek: ruházat, bútorzat 

Akusztikus: hangszín, magasság, elcsuklás 

Írott: külalak, forma. Bár a metakommunikáció írásban történő elnevezése nem szoká-

sos,, vannak olyan formai elemek, amelyek nem szándékoltan is, de üzennek. 

Lelki folyamatok: elszólások 

A metakommunikáció jelentéstartalma elsődlegesen a közlőnek a befogadóhoz való vi-

szonyát minősíti. Eltávolítási vagy közelítési szándékot egyaránt célozhat.  

(A metakommunikáció hatása tompítható az arcba fésült hajjal, a szem elé húzott ka-

lappal vagy fátyollal, a túl bő női köntössel, maszkkal, álarccal stb.) A metakommunikáció 

a személyiség állapotának hű tükre, hazug, hamis metakommunikáció nem képzelhető el. 

Viszont lehet tanulni. A testbeszéd még nem metakommunikáció. A metakommunikáció a 

személyiség alábbi érzelmi viszonyulásainak, jelzéseinek közvetítésében tölt be fontos 

szerepet: 

− a közlési tartalom valóságáról (igazmondás-hazugság, azonosulás-behódolás) 

− a közlési tartalom szubjektív, a személyt érintő fontosságáról (várt jutalom, nyere-

ség), 

− a közlési szituáció társadalmi szerepviszonylatáról (alá-fölé vagy mellérendeltség) 

− a közvetlen helyzetről (zavaró személyek jelenlétéről) 

− a közlés jellegéről (téthelyzet vagy csak játékról van szó) 

A metaelemek a mindennapi élet velejárói. Előfordulhatnak társalgások során csakúgy, 

mint a hirdetésekben. Pl. ingatlanhirdetést olvasva számtalan olyan közlés van a sorok 

között, ami árulkodik az eladni szándékolt ingatlan gyengeségéről (pl. rusztikus ház = el-

hanyagolt tanya, újszerű = több évtizedes), vagy üdülési tájékoztatókban (partközeli 

apartman = több száz méterre a parttól stb.). A metakommunikáció szabályozó funkciója 

tehát alapvetően visszahat a direkt kommunikációban résztvevő személyiségekre, a kom-

munikáció társadalmi és személyes viszonyrendszerére, azaz a kommunikáció kontextusá-

ra, szituációjára és tartalmára is. A metakommunikatív hatások is – bizonyos határokon 

belül – szabályozhatóak. Magasabb társadalmi rétegek tradicionálisnak tekinthető viselke-

dési normája, a nonverbális kommunikáció visszafogott. A metaelemek kiszűrésére nagy 

gondot fordítottak az arisztokrata gyermekek nevelésében. Polgári származású (nemesi 

ranggal nem rendelkező) gyermekeket neveltetési hiányosságaik miatt ’sine nobiltate’ 

jelzővel titulálták az arisztokrata fiatalok. Napjainkban a hangos beszéd, az érzelmek kife-

jezésének szélsőséges formája, a testtartásra és a távolságtartásra vonatkozó szabályok 

áthágása szankciókat von(hat) maga után. A jelenség természetesen kultúra-, kor- és társa-

dalomfüggő, de a durva, önmagáról megfeledkező megnyilatkozások, megnyilvánulások 

minden bizonnyal megütközést keltenek minden korban. 

Megjegyzés: A foglalkozási szerepek is adhatnak ösztönzést a metakommunikáció tom-

pításához. Ismeretes az üzleti tárgyalásokon viselt pókerarc. Hivatali közszolgálati funkció 

ellátása (amikor felvilágosító, szolgáltató szerepről van szó) is arra készteti az embert, 

hogy minél kevésbé engedje érvényesülni, kifejeződni saját személyiségét, – anélkül, hogy 

azt feladná – beleértve a rá sajátosan jellemző metakommunikációt. A tompítás, visszafo-

gás, a leplezés lehetséges eszközei között említhetők a megszólítás hangneme, az öltözet és 

annak kiegészítői. 
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9.3.9 A hatásos kommunikáció és akadályai 

„Senkit sem győzöl meg azzal, hogy elhallgattatod”. 

(John, Viscount MORLEY) 

Mindennapi közléseink során egyidejűleg több kommunikációs csatornát veszünk 

igénybe. A legritkább eset, hogy üzeneteinket csak a verbális vagy kizárólag a nonverbális 

csatornákon közlekedtetjük. A különböző csatornákon egyidejűleg közölt, egybehangzó, 

egymást erősítő üzeneteket kongruensnek (összeillőnek), az eltérőeket inkongruensnek 

(össze nem illőnek) nevezzük. 

Ezek a közléseink két szinten értelmezhetőek. Az első szint a direkt, szándékolt közlé-

sek szférája, a második az indirekt, a nem szándékoltaké. A második szinten kibővül 

(méghozzá az alaphelyzethez képest jelentősen) a kommunikációs tartalom. A kommuni-

kációs helyzetekben sokszor jutnak el hozzánk nem számunkra címzett információk (pia-

con sorban állás közben megtudjuk, hogy a kereskedőnek a múlt héten rossz áruja volt, 

akkor kiállunk a sorból és nem vásárolunk), de ez nem a meggyőzést szolgáló kommuni-

káció helyzete. A kommunikáció akkor meggyőző, ha tartalmazza az egyén tudatos törek-

vését arra, hogy valamilyen közlemény továbbításával megváltoztassa a másik egyén vagy 

csoportok viselkedését. 

Mitől függ a kommunikációnk hatékonysága?  

A kommunikáció hatékonysága a kommunikátor és a befogadó viselkedése közötti 

megfelelés természetétől, a szándék és bekövetkező viselkedés közötti megfelelés fokától 

és a kommunikátor által vállalt feladat nehézségi fokától függ. 

HOVLAND és JANIS szerint a meggyőzés hatása felfogható úgy is, mint amely attitűd-

változásból ered, s ez azután megváltoztatja a véleményt, az észlelést, az érzelmeket és a 

cselekvést is. 

Melyek azok a jelek, amelyek a meggyőzés hatékonyságáról árulkodnak? 

− Megváltozik a befogadó véleménye (nem feltétlenül azonnal és nem biztos, hogy 

el is árulja). 

− Az észlelése megváltozik (amikor tárgyak, gondolatok visszaköszönnek azáltal, 

hogy korábban már, esetleg rejtve, látta, hallotta, érzékelte őket). 

− Az érzelmi állapotában változás áll be (pszichológiai laboratóriumi kísérletekben 

műszeres vizsgálatokkal is igazolták, hogy bizonyos közlemények hatással vannak 

a szívdobogásra, a vérnyomásra és az izzadásra). Ilyen hatások műalkotások szem-

lélése, befogadása közben is kimutathatók. 

− Viselkedésváltozás áll be a befogadónál. Ám a viselkedésváltozások között nem 

árt megkülönböztetni a verbális, az érzelmi és nyílt, megfigyelhető viselkedés 

egyéb fajtáit. Tekintettel arra, hogy nehéz megfigyelni és nagy biztonsággal meg-

állapítani a kommunikáció hatékonyságát, a mai elképzelések azon alapulnak, 

hogy az attitűdváltozás hogyan nyilvánul meg a megfigyelhető reagálásokban. 
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9.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

E fejezetben a közvetlen és közvetett kommunikációs formák jellegzetességeivel ismer-

kedtünk meg. Az alkalmazott kommunikációs formák modulban a hivatali és hétköznapi 

kommunikációhoz nélkülözhetetlen verbális, nonverbális kommunikációs formák funkcióit 

sajátíthatta el. Feltártam a nem verbális kommunikáció alapjait, definiáltuk a metakommu-

nikáció sokrétűségét. Összehasonlítottam a közvetlen közvetett kommunikációt, megis-

merkedhetett a médiumaival. 

Rámutattam, hogy a hatásos kommunikációt akadályozó tényezők gátolják a kommuni-

káció hatékonyságát. 

9.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Fogalmazza meg, mi az üzleti kommunikáció! 

2. Rendszerezze a közvetlen és közvetett kommunikációs formákat! 

3. Ismertesse a közvetlen emberi kommunikáció ismérveit! 

4. Jellemezze a verbális kommunikációt! 

5. Szóljon a metakommunikáció jelenségéről és ismérveiről! 

6. Melyek a hatásos kommunikáció formái, és mik az akadályai? 
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10.  A NEM VERBÁLIS KOMMUNIKÁCIÓS FORMÁK  

10.1 CÉL 

A verbális közléseket csaknem minden esetben nonverbális kommunikáció kíséri, 

ugyanakkor ez utóbbi önmagában is számos érzelem, hangulat, indulat kifejezésére alkal-

mas. E fejezet célja, hogy tudatosítsa a nem verbális kommunikáció fontosságát anélkül, 

hogy túlhangsúlyozná azt. A nem verbális kommunikációt nem lehet elszigetelt egységként 

tanulmányozni, hanem csakis a teljes kommunikációs folyamat elválaszthatatlan részeként.  

A nem verbális kommunikáció célja lehet az, hogy a verbális kommunikációt ismételje, 

ellentmondjon annak, helyettesítse, kiegészítse, hangsúlyozza vagy szabályozza. A nem 

verbális kommunikáció fontossága a teljes kommunikációs rendszerben játszott szerepé-

nek, az egyes helyzetekben az általa adott információértékű jelzések hatalmas mennyisé-

gének és mindennapi életünk alapvető területein való használatának köszönhető.  

10.2 TARTALOM 

Ebben a fejezetben bemutatom a nem verbális kommunikáció főbb funkcióit (ismétlés, 

helyettesítés, kiegészítés, hangsúlyozás, szabályozás, ellentmondás), változatait, elterjedt-

ségét. Foglalkozom a kódolás nem verbális formáival is. Beszélek a jelnyelv, a szemléltető 

jel, a tevékenységnyelv szerepéről. 

Kedves téma következik: a nonverbális kommunikáció: arckifejezés (mimika, mosoly, 

homlokráncolás, orrcimpatágulás), majd s szem viselkedése, a tekintet ismérvei. Rávilágí-

tok, hogy a „Nézz a szemembe, megmondom ki vagy!” – szólás sokat elárul a tekintet 

kulcsfontosságú kommunikációs szerepéről. Fontos tudnivaló, hogy az egyén agyába a 

továbbított információk 87%-a szemen keresztül, 9%-a fülön, és 4%-a a többi érzékszerven 

keresztül érkezik a befogadóhoz. 

10.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE  

10.3.1 A verbális, nonverbális és a vokális csatorna 

Számtalan esetben megtörténik velünk, hogy mikor egy számunkra ismeretlen embert 

meglátunk, az első pillantásra kialakul bennünk róla valamilyen vélemény: szimpatikus-

nak, tartózkodónak, hanyagnak, nagyképűnek stb. találjuk. (Természetesen ugyanígy van 

ezzel a másik személy is, bennünket első pillantásra valamilyennek elkönyvel bennünket.) 

Ezt az első képet aztán később lehet árnyalni, esetleg meg is lehet változtatni, de az már 

sokkal nagyobb energiába kerül. Nem mindegy tehát, hogy beszédpartnereink milyen ké-

pet kapnak rólunk, azaz: milyen összképet nyújtunk magunkról környezetünknek.  

A verbális közléseket – kivéve az írást – csaknem minden esetben nonverbális kommu-

nikáció kíséri, ugyanakkor ez utóbbi önmagában is számos érzelem, hangulat, indulat kife-

jezésére alkalmas. A szóbeli információ adásvétele egyértelműen tudatos tevékenység, a 

nonverbális megnyilvánulások csak kisebb részben tudatosak. Egyes kutatások szerint a 

nonverbális jelzések fontosságát bizonyítja, hogy az ember teljes közlésrendszerének mint-

egy 7%-a kizárólag szóbeli, 38%-a vokális (ide értve a hangszínt, a hanghordozást stb.), és 
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55%-a nem szóbeli, sőt nem is a hangadással összefüggő jelekből áll. Más kutatások sze-

rint is megnyilvánulásainknak csak 35%-a verbális, 65%-a pedig nem verbális. 
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42. kép A kommunikációs formák megoszlása (szavak, hangnem, testbeszéd). 

A non-verbális kifejezés olyan kommunikációs esemény jellemzésére használatos, 

amely a beszélt vagy írott szó határain túl van. Ugyanakkor ezeknek a nem verbális ese-

ményeknek és viselkedéseknek jó részét verbális szimbólumokon keresztül értelmezik.  

A szóbeli közlést kiegészíti, nem tudatos, nem is mindig szándékolt automatizált cse-

lekvés, amelynek elnevezése a metakommunikáció  

10.3.2 A kódolás nem verbális formái 

A jelnyelv tartalmazza mindazokat a kódolási formákat, amelyekben szavakat, számo-

kat helyettesítenek a gesztusok: jelentkezés, mutatás. 

Emblémák azok a csakis nem verbális aktusok, melyek közvetlen verbális fordításban 

vagy szótári definícióval megadhatók. A nem verbális kommunikáció révén használhatunk 

nyelvi emblémákat, amelyek ugyanazon kultúra tagjai között létrejött egyezményes jelek 

sokasága: OK, V, vagy tévéstáb tagjai, búvárok, sportolók közötti jelnyelv. Verbális for-

mára közvetlenül áttehető például a siketek nyelve. Ugyancsak könnyen definiálható az 

egyes szubkultúrákban alkalmazott jelnyelv. 

A szemléltető jelek segítségével a beszédet közvetlenül illusztráljuk. Céljuk a verbális 

kifejezések szemléltetése. A szemléltetőket szándékosan használjuk, de nem olyan tervsze-

rűséggel, mint az emblémákat. Alkalmazásuk révén szemléltetni tudjuk mondanivalónkat. 

Beszédünkhöz közvetlenül kötődnek. Megjelenési formája a beszéd közbeni mutogatás. 

A tevékenységnyelv tartalmazza azokat a mozdulatokat, amelyek különböző tevékeny-

ségek végrehajtásához szükségesek. A sporttevékenységek nyelve pl. az időkérés T alakot 
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formáló kéztartása. A tárgynyelvben anyagi dolgok szándékos vagy nem szándékos felmu-

tatását foglalja magában. 

 

43. kép Gyakori jelzések ujjakkal (jel, szemléltető és tevékenységnyelv) 

Megjegyzés: 

A némafilmes korszakban a nem verbális kommunikáció kifinomult alkalmazása volt a 

filmművészet akkori egyetlen közlésmódja. A némafilmek számos színészét – köztük 

Charlie CHAPLINt is – aszerint ítélték meg, hogy mennyire képes gesztusokkal és más testi 

jelzésekkel hatékonyan kommunikálni. A jellemző műfaja a burleszk (jelentése: tréfás, 

mókás) volt, amely csupán mozdulatokkal mesél. A színészeknél a hangosfilm megjelené-

sével azonban a verbális képességek kerültek előtérbe. A mozgóképi komikum az animá-

ciós filmekben (például Disney: Tom és Jerry) élt tovább. 

 

 

 

 

44. kép C. CHAPLINt ábrázoló karikatúra 

 

45. kép Tom alakja 
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10.3.3 A nem verbális kommunikáció főbb funkciói 

A testmozgás, a testi jellemzők, az érintkezéses viselkedés, a kísérőnyelv, a térközsza-

bályozás, a viseletek-készítmények és a környezeti tényezők alkotják ezt a csoportot. 

Ekman és Friesen a nem verbális viselkedés aktusait az alábbi kategóriákba sorolta: 

− Az ismétlés során egyszerűen követi a verbális közlést a nem verbális jelzés. Pél-

dák: tipikus megnyilvánulások: nem vagyok ideges, szeretlek. 

− A helyettesítés alkalmával a verbális közlést teljes egészében felváltja a nem ver-

bális közlés: Fáradt vagyok. 

− A kiegészítés alkalmával elmélyíteni vagy módosítani lehet a közlendőt. 

− A hangsúlyozáskor az érzelmeket és indulatokat illusztráljuk. 

− A szabályozás során a felek között nem verbális visszacsatolások történnek, ame-

lyek a helyzethez alkalmazkodva történő jelzések sokasága. Szabályozhatjuk a 

személyek közötti beszélés-hallgatás arányát. A szabályzók olyan nem verbális ak-

tusok, amelyek az interakciók résztvevői közötti beszéd-hallgatás váltakozó termé-

szetét tartják fenn. A szabályzók hozzák a tudomására a beszélőnek, hogy beszél-

jen-e vagy sem. Tudatosságunk határterületén van. Ilyen pl. a szemmozgás, egyik 

lábról a másikra állás. 

− Az ellentmondás során a verbális és nem verbális közléscsatornákból ellentétes 

üzenetet kap a befogadó.  

− Az érzelmeket elsősorban arckifejezéssel, de más testrésszel is demonstrálhatjuk. 

Az érzelemmutatók a közlők érzelmi állapotát tükrözik. Az alkalmazkodó viselke-

dés-megnyilvánulásaink az indulatok feletti uralom megőrzésében segédkeznek. 

− Kifejezhetjük alkalmazkodásunkat az adott helyzethez. 

 

46. kép Kézgesztusok 
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Nyilvánvaló, hogy az alkati tényezők számunkra adottak, azokon változtatni nem (vagy 

csak igen bonyolult módon) tudunk. De attól ezeknek még hírértékük van. Ilyen a testalkat, 

testméret, bőr- és hajszín, az arc, a fül, a végtagok formája, mérete stb. A szociológiában 

teststilizációnak nevezik azokat a jegyeket, amelyeket magunkra veszünk. Alkalmazásaikat 

részint normatívák, társadalmi szokások, részint szubjektív tényezők befolyásolják. Kül-

sőnk megformálásával egyéniségünket tárjuk környezetünk elé, vagyis akarva-akaratlan 

tájékoztatjuk magunkról a környezetet.  

A nem verbális kommunikáció elterjedtsége 

– a mindennapi élet (bevásárlás, üzleti tárgyalás, társasági élet, szexbeszéd) 

– a diplomáciai, üzleti élet nem verbális jelzései: etikett, protokoll 

– a szülői kapcsolat (anya-gyermek kapcsolat, testvérek és ikertestvérek közötti 

kapcsolat) 

– a szakmák speciális jelzései (rendőr, orvos, pedagógus, búvár, magasépítők, 

hegylakók, hegymászók, kikötői munkások) 

– etnikumokra jellemző nem verbális jelzések (a bolgár igen és nem, olaszok, 

arabok) 

– politika a televízióban, a videoklipek jelentéstana 

A nem verbális kommunikáció kifejezhet őszinteséget, hazugságot, de léteznek ún. csú-

folódó gesztusaink, amit részben mimika, de főként kéz- és karmozdulatok kísérnek (pl. 

fityisz, füge és társai). A beszédpartner egyéniségének gyors „fölmérése” az illető megje-

lenésén, a magáról adott vizuális, képi információcsomagon alapszik. Összetevői: alkati 

tényezők és teststilizáció. A következőkben áttekintem a nonverbális csatornán való üze-

netváltás legtipikusabb módjait és az ezekben érvényesülő törvényszerűségeket.  

10.3.4 Az arckifejezések, a mimika 

A mimika, másképpen arcjáték, az érzelmek tükre. Az öröm, a szomorúság, a félelem, a 

harag, a düh, az indulat, az undor, unalom, érdeklődés, együttérzés, sajnálkozás verbális 

közlés nélkül is kiolvasható az arcokból.  
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47. kép A csimpánz kifejező mimikája  

A csimpánz
128

 kifejező mimikájának információtartalmát az ember is könnyen megért-

heti (noha ez természetes viszonyok között fajtársaknak, fajtestvéreknek címzett szignál).  
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48. kép Az arc részei  

A csecsemő mosolyából arra következtetek, hogy a mimika nagyrészt öröklött. Kutatók 

megvizsgálták, hogy mely érzelmeket ismernek fel eltérő kultúrájú népek. A mimikát az 

aktuálisan átélt, tudatosan vagy spontán ránk törő érzelmeink, indulataink vezérlik. A tipi-

kus arcjátékokat jellemezhetjük aszerint, hogy dominánsan milyen érzelmeket tükröznek.
 

129
 A jellegzetes mozgásokban megnyilvánuló alapállapotok a következők: öröm, meglepe-

tés, félelem, szomorúság, harag, undor, érdeklődés (EKMAN) . 

Az arc részeit külön-külön vizsgálva megállapították, hogy az érzelmek kifejezésében 

az arcon a szemnek, szemöldöknek és a szájnak van kitüntetett szerepe. A jelzéseket a 

szem és a száj körüli izmok finom és rendezett mozgásai keltik. E mozgások részben aka-

ratlagos kontroll alatt állnak, részben pedig kevésbé tudatosak. Az arcjáték többnyire nem 

tudatos szinten jelenik meg a verbális közlés alkalmával. Kivételt képez a színészi előadói 

tevékenység, amikor az előadó nemcsak átéli, hanem illusztrálja is érzelmeit. 

A mimika a kulturális hatásokra is változik. A szemöldök összevonása, a száj elhúzása 

nemtetszést fejez ki. A nyelv kinyújtása általában csúfolódást, míg a tibetieknél üdvözlést 

jelent. A mimika gyorsan elárul bennünket. Fontos tudni, hogy szabályozható, de hamisít-

ható is. A mimika szoros velejárója az arc formája és az arcon elhelyezkedő érzékszervek 

alakja, összképe, arányai, esztétikuma. 

Az arc összetevői: a homlok, a szemöldök, a szemek, az orr, a száj, az áll, az állkapocs 

és a pofacsontok, az arc vonala, a bőr és az anyajegyek.  

A száj eltakarásának gesztusa a megtévesztés vagy elhallgatás szándékára utal, az orr 

érintgetése, vakarása, piszkálása pedig az eredeti mozdulatot leplezi.  

Az archoz illesztett kézgesztusok többsége a hazugsággal, őszintétlenséggel, elhallga-

tással, jobb esetben szorongással, bizonytalansággal, tanácstalansággal függ össze. Akik 

már – saját belátásuk szerint – elégséges információval rendelkeznek ahhoz, hogy válasz-
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szanak különböző cselekvési változatok között, gyakran az álldörzsöléssel, állsimogatás 

gesztusával fejezik ki. 

 

49. kép A hazugság ábrázolása szájeltakarással
130

  

Nem szorosan az arcsíkhoz tartozik, de mindenképpen itt említendő a fül és a haj, va-

lamint a szőrzet az arcon. Általában ösztönösen próbálunk olvasni mások arcából, az arc-

ból következtetni lehet a jellemre és vérmérsékletre, és a közlő fél mondanivalójához való 

viszonyára. Az arcnak sokszor lehet megtévesztő értéke. Sokszor egy arc alapján sokat 

ígérő személyiségnek vélhetjük a viselőjét, ugyanakkor a valódi személyisége még fejlet-

len. Más esetben egy egyszerű arc gazdag személyiségtípust rejthet. 

Az arccal kapcsolatos manipulációk megfejtése során számos értelmezhető mozdulattal, 

mozdulatsorral találkozhatunk.  

10.3.5 A szem viselkedése  

Szemünk a megismerési és a kommunikációs folyamatok legfontosabb érző és közlő 

szerve, azaz nemcsak befogadjuk az információkat általa, hanem a visszajelzés (csatolás) 

fontos „eszköze” is a mindennapi életünk során. 

A „Nézz a szemembe, megmondom ki vagy!” – szólás sokat elárul a tekintet kulcsfon-

tosságú kommunikációs szerepéről. A szem legtöbbször árnyalja, kiegészíti, elmélyíti a 
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verbális szöveg jelentését. Más esetekben viszont ellentmond a nyelvi közlés tartalmának. 

Nincs mindig szinkronban más metakommunikációs jelzésekkel sem: pl. előfordul, hogy 

az arc mosolyog, de a tekintet rémült. A kongruencia – inkongruencia problémájának tisz-

tázása ezen a téren is elengedhetetlen. A legtöbb kutató szerint a tekintet a mimika szerves 

része. Buda Béla például a mimikai kommunikáció lényeges elemének tartja a pupilla mű-

ködését, mert az a heves emóciók hatására kitágul.  

 

  

50. kép A pupilla átmérőjének változása 

belső érzelmek (öröm, harag) hatására 

51. kép A pupilla átmérőjének változása 

külső fényviszonyok hatására  

 

Ennek körébe tartozik a pislogás, a tekintet iránya és időtartama, a pupilla tágulása. Te-

kintet közben a közlő a befogadó irányába néz, miközben információt küld vagy fogad. 

Tehát a szem a tekintet révén nemcsak az információk befogadásában, hanem közlésében 

is fontos szerepet kap. Hozzájárul a nem verbális kommunikáció megértéséhez azáltal, 

hogy rendkívül finom mozgásokra képes. A szem a visszajelzés fontos eszköze. A szem 

interaktív érzékszervünk. A személyközi kapcsolatokban a tartós nézés a szuggerálás, a 

teljesítményre ösztönzés eszköze. A tekintetnek átfogónak kell lennie, és nem szerencsés, 

ha csak kiválasztott személyeknek szól a tekintet. Fontos a nyugodtság, az empátia, a má-

soktól jövő jelzések beleélő fogadásának képessége. 

A nézésnek vannak közös és egyedi vonásai egyaránt. A társas kapcsolatok során az 

alábbiakat különböztetik meg: 

A hivatalos nézés során a két szempárra és a homlok középpontjára – mintegy három-

szöget alkotva – történik a nézés.  

A társasági nézés során a másik egyén szempára alá a száj irányáig terjed a tekintetünk. 

A bizalmas nézés során a szemvonaltól a mellkasig, sőt a combtőig is terjedhet a tekin-

tet. 

Oldalpillantás – mosollyal párosulva – jelenthet érdeklődést, míg az ajakbiggyesztés el-

lenséges és kritikus magatartást is jelenthet. 
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52. kép A társasági nézés 

10.3.6 A tekintet ismérvei 

A nézés, a tekintetkeresés motivált cselekvés, amelyet több ok válthat ki, pl.: szexuali-

tás, rivalizálás, agresszivitás, odaadás.  

A tekintet útja nagyon összetett és nehezen megállapítható. Kísérleti eszközökkel meg-

vizsgálták, hogy a személyek közötti kommunikáció során mi a tekintet útja és időtartama. 

A tekintés útja szorosan összefügg a beszéd struktúrájával. A tekintet iránya és tartalma a 

kommunikáló felek viszonyáról ad egyértelmű eligazítást. 

A másik félre szegeződő tekintet feszült figyelemre éppúgy utalhat, mint a másik fél 

szándékainak kifürkészésére. Különneműek kapcsolatában ugyanez akár kezdeményezés-

ként is értékelhető. Az egymással megismerkedni vágyók például „szemez”-nek, míg az 

ismeretségi körön belül a kapcsolat elmélyítésére törekvők a másik felet „fixírozzák”. 

Nemcsak humán vonatkozása van. Tekintetváltás ember és állat között is létrejöhet. Az 

etológusok megfigyelése szerint a harcra készülő magasabb rendű állatok a támadás előtt 

hosszabb ideig nézik egymást. A nézés az információszerzés és a visszajelzés módja. Az 

emberi tekintetek megfigyelése (ARGYLE
131

) szerint a teljes beszélgetés ideje alatt egymás-

ra tekintések aránya mindössze 25–75-% között mozog.  

Egy pillantás időtartama kb. 3–7 másodperc. Tekintetük a teljes együttlét 15–50%-ában 

találkozik kölcsönösen. Hallgatás közben az emberek közel kétszer olyan gyakran néznek 

társukra, mint beszéd közben. Amikor a hallgató fél megszakítja tekintetének találkozását a 

beszélő féllel, ez sokszor nem azért van, mert „nem állja a beszélő tekintetét”, hanem azt is 

jelentheti, hogy beszélni kíván. Egyes kultúrkörökben a tekintetek találkozásának aktusát 

külön viselkedési és illemszabályok rögzítik. 

Így például a nőknek számos helyen még ma sem szabad társas szituációban más férfira 

nézni, csak arra, akivel mindenki által elfogadott módon kapcsolatban állnak. A „szemér-

messég” kifejezés is egyértelműen a tekintet útján történő kezdeményezés, üzenés korláto-

zására irányul. Tapasztalati tény, ezért érdemes figyelembe venni, hogy a szeretett vagy 
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szimpatikusnak talált személyen tartósabban áll meg tekintetünk, és rövid megszakítások 

után nyomban vissza is tér rá.  

Az esetek többségében tekintetünk a másik fél arcára, szemére, szájára irányul. A bi-

zalmas nézés során a partner „gusztálása” sokféle, negatív jelentéstartalmat is hordozhat. 

Ezért célszerű tartózkodni ettől. A hivatalos kapcsolatokban, az üzleti életben tekintetünk 

irányából és tartalmából azt kell kiolvasnia partnerünknek, hogy nagy érdeklődéssel figye-

lünk rá. Éppen ezért a beszélgetés vagy tárgyalás során, amíg a másik félnél van a szó, 

célszerű csaknem folyamatosan rá irányítani – a hivatalos nézés, azaz a szem és a homlok 

irányába – tekintetünket. Illetlen, ha a partner hallgatása közben kinézegetünk az ablakon, 

esetleg az asztalán lévő iratokat tanulmányozzuk. 

 

53. kép Agresszív jelzések a rhesusmajmoknál (felül) és a zöld gémnél (alul)  

A majom esetében a testtartás a kemény rábámuló helyzetből álló helyzetbe, majd nyi-

tott szájjal történő fejmozgatásba, míg a gémnél, a taréjborzolásból, farok toll rezegtetésre, 

majd erős tollborzolásba csap át.
132

 

Tanácsok: ha prezentálunk, azaz valamilyen eszköz segítségével közöljük mondaniva-

lónkat, akkor a befogadás mértéke attól függ, hogy mondanivalónk közvetlen kapcsolatban 

van-e a prezentációs eszközökkel. Amennyiben mondanivalónk kapcsolatban van a vizuá-

lis megjelenítő eszközzel, azaz mutogatunk rajta – irányítva ezzel a néző figyelmét –, ak-

kor is csak 25-30%-át képes befogadni a szavainknak. A hatékonyság érdekében azt ajánl-

ják a szakemberek (A. Pease), hogy hatékonyabb a közlés, ha a mutatóként használt tollat, 

pálcát felemelve a két fél szeme közé helyezve vonjuk vissza a másik fél tekintetét ma-

gunkra. Így lehetséges, hogy közlésünket a lehető leghatékonyabban magába fogadja a 

másik fél. Ez a kétszemélyes tárgyalásokra és korrepetálásokra egyaránt jó megoldás. 

A tekintet tartalma, ha korlátozott mértékben is, de szabályozható. A heves, hirtelen 

támadó érzelmek (örömteli vagy éppen kellemetlen meglepetés, fájdalom stb.) gyakran 

járnak együtt elháríthatatlan reakciókkal: a pupilla tágulásával, esetleg könnyezéssel.  
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Bár közléseink során a tekintet önálló életet él, de nem szabad megfeledkeznünk arról, 

hogy másrészt a mimika részeként is értelmezhető. Jelentéstartalmának megfejtése során 

mindezekért célszerű megfigyelni az arckifejezésben beálló változásokat is. Hazugsás vagy 

elhallgatás esetén a tekintettalálkozások száma egyharmadára csökken. 

Ha valaki a beszélgetés több mint kétharmadában néz a másikra, az jelentheti azt is, 

hogy megnyerőnek tartja, de azt is, hogy provokálni akarja a másikat. Itt fontos megemlí-

teni a pupilla méretét. Megfigyelések alapján – és az idegi működést is figyelembe véve – 

megállapították, hogy a szem egyik része, a pupilla, az interakciók során az izgalom kife-

jezésének az eszköze, mely az emberi akaratától független vegetatív szabályozás alatt áll. 

Ez az egyetlen, közlési mód, amely nem tanulható, nem fejleszthető. Így a pupilla méretének 

szűkülése agressziót, tágulása pedig elfogadást jelent. Megfigyelték azt is, hogy szexuális 

tartalmú képek hatására, gyermekét tartó anyát ábrázoló képek hatására is megnőtt a pupillák 

mérete, a semleges hatású tájkép szemlélésekor nem vagy csak alig volt elváltozás. 

 

54. kép Korunk törzsi archaikus kultúrájának vizsgálata  

Megjegyzés: Paul EKMAN amerikai antropológus igazolta az alapérzelmek veleszüle-

tettségének elméletét. A kutatás eredményeként az amerikaiak és az új-guineai bennszülöt-

tek kölcsönösen felismerték a kifejezett érzelmeket. 

A beszéd közbeni tartós szemlehunyás, szemzár arra szolgál, hogy kizárja a másik felet 

a látómezejéből. Megfigyelések szerint ezzel a jelenséggel állunk szemben, ha percenként 

6-8 alkalomnál többször fordul elő, és 1 másodpercnél hosszabb ideig tart. Az látszik, hogy 

közel áll az elalváshoz, közönyös, unatkozik, fáradt. A szemlesütés az elhárítás, a kívül 
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maradás, az elhallgatás, a bizalmatlanság kifejezője. Megfigyelések szerint, ha csökken a 

beszélgetési távolság, akkor csökken a szemkontaktusok száma (a liftezés során is tapasz-

taljuk, hogy a szűk térben nem vesszük fel a tekintetet a bent lévő felekkel).  

A tekintet irányítása: A tekintet igen fontos minden előadói tevékenység során. A színé-

szek játék közben ebből merítenek erőt az átéléshez. Versmondás során használni kell a 

tekintet erejét. Verstől függően kell a távolba nézni, esetleg a közönséget, vagy befelé for-

dulva nézni. 

Tanácsok a tekintetkommunikáció alkalmazásához: 

− nyilvános fellépés esetén megszólalás előtt jártassuk körbe a szemünket, próbál-

junk meg egyenként és mindenkivel egyszerre kapcsolatot teremteni 

− a pillantás iránya vízszintes irányú legyen, és balról jobbra tartson csakúgy, mint 

kultúránkban a fő nézési irány 

− az egyes tanulókkal ne tartson tovább a nézési idő 4-5 másodpercnél 

− keressen kapaszkodóként, bátorításként olyan hallgatót, akinek pozitív reagálása, 

helyeslése megnyugtatóan hat önre 

− korábban a portréfestők, majd fényképészek, újabban a filmes formanyelv használ-

ja nagy előszeretettel az arcjáték megjelenítését (A filmvilágban, képkivágásokban 

ez a premier-, ill. szuperplán határán mozog.) 

10.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

A nem verbális kommunikáció célja lehet az, hogy a verbális kommunikációt ismételje, 

ellentmondjon annak, helyettesítse, kiegészítse, hangsúlyozza vagy szabályozza. Ebben a 

fejezetben megismerte a nem verbális kommunikáció főbb funkcióit, változatait. Olvasott a 

jelnyelv, az emblémák, a szemléltető jelek, tevékenység nyelv szerepéről, hatásáról is. 

Beszéltem a nem verbális kommunikáció elterjedéséről: a mindennapi és a diplomáciai, ill. 

az üzleti életben, a családi kapcsolatokban. A nonverbális kommunikációból kiemeltem az 

arckifejezések – mimika, mosoly, homlokráncolás, orrcimpatágulás, valamint a szem, ill. a 

tekintet jellemző sajátosságait. Elolvasta, milyen a hivatalos, a társasági és a bizalmas né-

zés.
133

 

10.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Ismertesse a nem verbális kommunikáció főbb funkcióit! 

2. Nevezze meg a nem verbális kommunikáció változatait! 

3. Ismertesse a nonverbális kommunikáció szerepét, jelentőségét! 

4. Mit tud a jelnyelvről, az emblémákról, a szemléltető jelekről és a tevékenység 

nyelvről? Mit fejez ki az arcjáték és a tekintet?  

5. Beszéljen a nem verbális kommunikáció elterjedtségéről! 
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11. A TESTI JELLEMZŐK ÉS A TESTTARTÁS 

11.1 CÉL 

Ebben a fejezetben megismerkedik a testi jellemzőkkel: a fizikum, a testalkat, a megje-

lenés, a test- és leheletszagok, a testmagasság és a súly, a haj színe és a bőr alkotják a testi 

jellemzők körét.  

Ezeknek közös jellemzője, hogy az interakció során a fellépéskor az első benyomás 

ezek alapján alakul ki rólunk. Elolvassa, hogy HIPPOKRATÉSZ és GALENOSZ a viselkedés 

különbözőségeit a testnedveknek tulajdonította. Ezáltal különböztette meg a melankolikus 

(szomorú), a kolerikus (lobbanékony), a flegmatikus (közönyös), a szangvinikus (bizakodó) 

típusokat. Megismerkedik KRETSCHMER tipológiájával is, szerinte piknikus, aszténiás, 

atletikus alkat van. 

Betekintést kap a testmozgás világába: a gesztusok, a test, a végtagok, a fej, a kéz és a láb 

mozdulatait szemlélheti meg. Rálátása lesz a testtartásra is. 

11.2  TARTALOM 

A 10. fejezet a testi jellemzők és a testtartás jellemzőit mutatja be. A történeti visszate-

kintés után a kinezikus viselkedés: a gesztusok, a fej, a kéz és a láb mozdulatai, az arckife-

jezés, a szem és a tekintet megnyilvánulásai, valamint a testtartás jellemzőit állítom előtér-

be. Állítom, hogy a gesztusaink jó része etnikumtól, kultúrkörtől szinte teljesen függetlenül 

azonos, az emberre jellemző általában. Írok arról is, hogy a kézfogás általánosan elterjedt 

szokás, a kapcsolatfelvétel, a kommunikáció megkezdésének egyik eszköze. Egyaránt kife-

jezhet uralkodási hajlamot, behódolást és egyenlőséget. A testtartással kapcsolatban megál-

lapítom, hogy benne kifejeződhetnek érzelmek is. A testtartás helyzetenként változó. Más-

képpen mozgunk, viselkedünk a kétszemélyes bizalmas helyzetben, másként nagyobb 

társaságban, és még szabályozottabban nyilvános szereplés alkalmával. 

11.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

11.3.1 A testi jellemzők 

A fizikum, a testalkat, a megjelenés, a test- és leheletszagok, a testmagasság és a súly, a 

haj színe és a bőr alkotják a testi jellemzők körét. Ezeknek közös jellemzője, hogy az inter-

akció során a fellépéskor az első benyomás ezek alapján alakul ki rólunk. 

A fizikum (testalkat): fontosságát nem szükséges a szépségipar, a fitnessklubok előretö-

résével hangsúlyozni. A tornyosuló vagy elesett test látványa egész más érzést vált ki a 

gyermekekből. Az erős testalkat agressziót is sugallhat, lásd testőrszolgálatosok fizikumát. 

A megjelenést szokták külső csomagolásnak is nevezni. Kutatók szerint az első benyo-

mások meghatározóak, és ezeket a találkozás első hét-tíz másodpercében alakítjuk ki ma-

gunkról a felmérő pillantás során – amely általában a fejtetőnél kezdődik, majd „S” alak-

ban végigmegy az egész testen. Valóban sokszor ez a tíz másodperc dönti el, hogy a másik 

elfogad-e minket, vagy elutasít – az erre vonatkozó üzeneteket ugyanis már a külsőnk, a 

testtartásunk, az arcunk, a tekintetünk közvetítette. 
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A test- és leheletszagok a másik ember számára a szaglás ingerei, légnemű, páraszerű 

kémiai anyagok. Az ember a gyenge szaglású lények közé tartozik. Életünkben a szaglás 

már nem tölt be olyan fontos tájékoztató szerepet, mint a vadon élő állatoknál, de újabb 

feltételezések szerint a társas kapcsolatokban igen meghatározó szerepe van. A szaginge-

rek – egyes kutatók és az illatszergyártók szerint – két ember találkozásakor nem mindig 

tudatosulnak, de a viselkedést alapvetően befolyásolják. Szorosan kapcsolatba hozható az 

ember térközszabályozásával. Az arabok sokkal közelebbről beszélnek egymással, mint az 

európai népek. Az oka, hogy a szagjelzéseket is feldolgozzák. 

A testmagasság és súly is beszél rólunk. Különösen fiatalkorban jelentkezik a külső tár-

sadalmi érintkezésben, a partnerkeresés, vonzerő szempontjából. Az ember felnőtt korára 

kialakít magáról egy testsémát, azaz határozott elképzelése van saját testét illetően. A kor 

előrehaladtával bekövetkező változások hatására a testalkat általi kommunikáció háttérbe 

szorul. 

11.3.2 Történeti visszatekintés 

Széles mellkas, váll, csípő már az ókori gondolkodókat is következtetések levonására 

késztették. HIPPOKRATÉSZ és GALENOSZ a viselkedés különbözőségeit a testnedveknek 

tulajdonította. Ezáltal különböztette meg a melankolikus (szomorú), a kolerikus (lobbané-

kony), a flegmatikus (közönyös), a szangvinikus (bizakodó) típusokat.  

 

 

55. kép HIPPOKRATÉSZ és GALÉNOSZ vérmérsékleti tipológiája 

   

56. kép KRETSCHMER szerinti alkatok: piknikus, aszténiás, atletikus. 

KRETSCHMER szerint a temperamentum és a testalkat kölcsönösen megfelel egymásnak. 

Így három testalkati típus különböztethető meg, amely három vérmérsékleti típussal és 

szélsőséges, kórós esetben három pszichiátriai megbetegedéssel is összeköthető.  
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Többféle csoportosítás létezik még. Ezek azonban a kommunikáció szempontjából nem 

döntőek. Érdemes megjegyezni a testalkat kommunikációja kapcsán, hogy alkatunk helyet-

tünk is beszél. Meg kell barátkoznunk az alkatunkkal, és tenni kell azért, hogy a meglévő 

alkatból a lehető legoptimálisabbat hozzuk ki. 

A haj és a bőr színe velünk született testi jellemzők. A bőr színe arról árulkodik, hogy 

milyen földrészről származunk, a hajunkkal többet is kifejezhetünk. Ismeretes ugyan a 

testfelület festése, dekorálása (indiánok, ma a küzdősportok és szurkolóik, kommandósok 

festett arca), de a hajszín teljességgel átalakítható. Segítségükkel árnyalt, de harsány üze-

neteket is tudunk küldeni. A bőr színezete földrészenként változó képet mutat. 

11.3.3 Testmozgás (kinezikus) viselkedés 

Ebbe a csoportba tartoznak a gesztusok, a fej, a kéz és a láb mozdulatai, az arckifejezés, 

a szem és a tekintet megnyilvánulásai, valamint a testtartás. 

11.3.4 A gesztusok 

A gesztusok, a mozgásos kommunikációs jelzések adásában az egész test részt vesz. A 

gesztus általában a fejünk, kezünk és karunk mozgása, illetve e mozgások jelentéstartalma.  

A gesztuskommunikáció a nem verbális kommunikációnak a legkidolgozottabb jelzés-

rendszere. Ezek egy része egyezményes, konvenciókon alapuló, más részük nem tudatos 

jelzés.  

Gesztusaink jó része etnikumtól, kultúrkörtől szinte teljesen függetlenül azonos, az em-

berre jellemző általában. A vállvonogatással jelzett értetlenség, közömbösség vagy érdek-

telenség éppoly közmegegyezésen alapuló kifejezési forma, mint a fej rázogatásával mon-

dott „nem”.  

11.3.5 A test, a végtagok, a fej, a kéz és a láb mozdulatai 

A fej gesztusai általában jól elkülöníthető, világosan értelmezhető jelek. A fejtartás 

változatai: 

Az egyenes tartás mérsékelt figyelemre, érdeklődésre, a feltartott fej az önbizalom, a 

büszkeség, rosszabb esetben a fennhéjázás, gőg kifejezője. A leszegett fej ugyanakkor kri-

tikus, elutasító, olykor ellenséges, míg az enyhén félrehajtott vagy félrebillentett fej egyér-

telműen érdeklődést mutat.  

A fej mozgásának függőleges, illetve vízszintes iránya tudtára adja a címzettnek tisztele-

tünket és megbecsülésünket (főhajtással), míg a biccentés azt fejezheti ki, hogy nem sokra 

tartjuk, esetleg lenézzük a másikat. Figyeljünk erre a mozdulatra, és nem csak akkor, ami-

kor partnerünk nemet mond.  
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57. kép A fej és kéz együttes gesztusai 

Ez a mozdulat olyankor is előfordul, amikor nálunk van a szó, és jelezheti, hogy a má-

sik nem érti, vagy nem ért egyet azzal, amit mondunk. A bólogatás a gesztusnyelv egyik 

változata. A bólogatás segítségével megerősíthetjük, bátoríthatjuk partnerünket. A sűrű 

bólogatás a szóhoz jutás szándékát jelenti. A fejbólintás pedig azt, hogy átengedjük a szót 

a másiknak. Ezzel ellentétes a fej hátracsapása, amelynek értelmezése nem egyértelmű, de 

kifejezhet kételkedést, figyelemfelhívást, tiszteletadást egyaránt. 

 

58. kép Jelzések ujjakkal 

A kéz- és karmozdulatok számtalan variációja segít a közlés megerősítésében, és önál-

ló kommunikációra is alkalmas. Egy részük nemzetközileg is ismert, más részük kultúra-

függő. Jól közvetíti a közlő és befogadó feszültségét egyaránt. A kéz gesztusaival cselek-

véseket, gondolatokat egyaránt kifejezhetünk. A köszönés, üdvözlés egyik fontos közlője. 

Ez is kultúra- és ideológiafüggő: a fasizmus karlendítése, a munkásmozgalomban a forra-

dalmár magasba lendített ökle, keresztvetés, meghajlás keresztbe tett kézzel – mind-mind 

mást jelent.  

A kézen levő ujjak – melyek rendkívül kifinomult végtagunk – segítségével rengeteg je-

let lehet közölni. Az ujjakkal való mutogatás változatai: 

Felfelé emelt mutatóujj a figyelemfelhívás, míg előre-hátra történő mozgatása fenyege-

tést, oldalra történő mozgása tagadást, füllentést jelenthet. 
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A hüvelykujj felmutatása Európában számolás esetén az egyes szám jele. (Az angol-

szász országokban ez az ötös számot jelenti.) Ezenkívül jelenthet stoppolási szándékot 

vagy összesúgást is. Amennyiben hirtelen le vagy fel történik a mozgatás, úgy trágár, 

obszcén értelmezést jelent. A hüvelykujjal való nem felfelé történő mutogatás általában a 

becsmérlés, lenézés jele. A zárt marokból felfelé mutató hüvelykujj a minden rendben 

gesztusa, míg ha a hüvelykujjat hirtelen felfelé lendítjük, akkor a másik fél részéről kedve-

zőtlen reakcióra számíthatunk.  

A karikaformára görbített hüvelyk és mutatóujj az angolszász országokban az OK, az a 

minden rendben kifejezést jelenti. Más országokban nullát, pénzt, jelent. A V jelzés a mu-

tató és középső ujj általi formázása megint többértelmű. Kifelé fordított változata a győ-

zelmet, a kettes számot, míg a befelé fordított változata trágárságot jelent. Az esküre emelt 

kéz ujjai (általában a mutató és középső ujjal történik) hasonló az iskolások tanórai jelent-

kezéséhez. A cserkészköszöntés viszont négy felemelt ujjal történik. Az ujjakkal történő 

gesztusokat az alábbi ábra mutatja be. 

 

 

 

 

59. kép Elismerés 60. kép Minden rendben 61. kép  Ördög szarva 

 

A tenyérgesztusok az ujjakkal egyetemben lehetnek az érintkezéses viselkedés, kom-

munikáció eszközei. Segítségükkel a közlő fél nyíltságáról nyerhetünk információt. A nyi-

tott, felfelé fordított tenyér az őszinteséggel, a tiszta szándékokkal, a kitárulkozással és 

bizonyos értelemben a behódolással kapcsolatos. A nyitott, magunk előtti tenyér az őszin-

teségről beszél. A hát mögé rejtett tenyér elhallgatást, titkolódzást jelent. A tenyér tartása 

hatalmat, alá- és fölérendeltséget fejezhet ki. A fölfelé fordított tenyér alázatos, részvétkel-

tő, míg a lefelé forduló a dominanciára törekvést jelöli.  
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62. kép „Érthető?” 63. kép Ellentét bemutatása 

 

 
 

64. kép A „nemtudás”  

kifejezései 

65. kép A hívás jele 

A kézfej mozgása, tartása. A lefelé irányuló mozgás támadást, míg a karral együtt való 

mozgása uszítást jelent. Míg a nyitott tenyér őszinteséget, bizalmat, szeretet sugalmaz, a 

bezárt tenyér rejtegetési szándékot – ezzel az őszinteség hiányát jelenti. Az ökölbe zárt kéz 

a feszültség, védekező vagy agresszív beállítódás kísérője. 

Az alkar és a felkar, a váll és a könyök tartása az etikettben kap fontos szerepet. A ka-

rokkal történő gesztusokat vizsgálva megállapították, hogy az előadást összefont karral 

hallgatók tudásszintje alacsonyabb volt, mint a fesztelenül ülőké. A két kar összefonása 
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bezárkózást, bizalmatlanságot, tanácstalanságot, megbújási szándékot sejtet. Amennyiben 

ez feszesen történik, önmagát fékező magatartást tükröz. Az alábbiakban olaszok gesztu-

sokat bemutató képsorokat tekinthetünk meg.
134

 

A kézfogás általánosan elterjedt szokás, a kapcsolatfelvétel, a kommunikáció megkez-

désének egyik eszköze. Egyaránt kifejezhet uralkodási hajlamot, behódolást és egyen-

lőséget. 

A szokványos kézfogás érzelmi tartalma fokozható azzal, ha két kézzel fogunk kezet. 

Ha a mozdulat kiegészítéseként megfogjuk partnerünk könyökét, esetleg szabad kezünket a 

vállára helyezzük, akkor a két test távolsága is szükségképpen csökken, tehát az effajta 

megnyilvánulás révén a másik ember személyes vagy bizalmas térségébe hatolunk.  

Az „ujjropogtató” kézfogás esetén számítani lehet partnerünk nagyfokú aktivitására és 

különösképpen arra, hogy megpróbál majd legyőzni bennünket. Hasonlóan óvatosságra 

inthet, ha valaki lefelé fordított tenyérrel nyújt kezet. Ez a mozdulat felhívás a hódolásra.  

A „döglött hal”-nak nevezett kézfogás erőtlenségre, határozatlanságra, bizonytalanságra 

utal. Ha a hal még nyirkos is, bizonyosan ellenszenvesnek fogjuk találni az illetőt. 

A lábgesztusok. A láb ülve történő keresztbe vetése, csakúgy, mint az összefont kéz-

gesztus negatív, ill. védekező magatartást jelez. Amennyiben a láb keresztezéséhez a karok 

kereszteződése is társul, akkor elégedetlenségről kapunk tájékoztatást. 

A kezekkel történő összetett kommunikációs formák igen erős figyelemfelhívó hatású-

ak. A verbális kommunikációt kísérő gesztusoknak, az előadói, tanári beszédet, magyará-

zatot kísérő gesztusoknak két feladatuk van: a magyarázó és az illusztráló.  

A mutatóujjal lefelé mutatás agressziót tükröz. A tenyér és a karok hátul történő össze-

kulcsolása pedig igen erős agressziót. A rendőri tartás, a szétvetett lábtartás erősíti az ag-

ressziót. (Számonkérő helyzet.) 

A kezeknek és karoknak az egymáshoz, valamint a test más részeihez viszonyított hely-

zete az érzelmek és belső pszichés állapot kifejezésére alkalmasak.  

Attól függően, hogy karjaink a testünk előtt vagy mögött helyezkednek el, szorongó-

védekező, vagy támadó vagy nyitott beállítottságra lehet következtetni. A magunk előtt 

összekulcsolt vagy karba font helyzet a támadás elhárítására való felkészülés jele, míg a 

hátul összekulcsolt kezek önbizalom kifejezésére alkalmasak. A tarkón összekulcsolt ke-

zek az önbizalom és a fölényesség túltengését jellemzik. 

Az archoz illesztett gesztusok a hitelességről, azaz az őszinteségről, ill. hazugságról ad-

nak számot.  

Megfigyelték, hogy a kisgyerekek hazugság esetén szájukhoz kapják kezüket. Ezt a je-

lenséget felnőtteknél is tapasztalták. Ezt a jelenséget szájőrzésnek nevezik. Az orrérintés is 

közel áll a hazugság leplezéséhez. A szemdörzsölés, az összeszorított fogak, a hamis mo-

soly, a félrefordított tekintet a szemérmetlen hazugság jellemzője. A nyakvakarás a bizony-

talanságról, míg az áll simogatás a fontolgatásról tudósít bennünket. 

A testtartás körébe tartoznak a test különböző helyzetei: az ülés, a járás, a törzs tartása. 

Testtartás révén állapotot, szubjektív értékelést lehet kifejezni. Normatív, meghatározó, de 

sok tudatlan indíték befolyása alatt is áll. A testtartásban kifejeződhetnek érzelmek is. A 

testtartás helyzetenként változó. Másképpen mozgunk, viselkedünk a kétszemélyes bizal-
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mas helyzetben, másként nagyobb társaságban, és még szabályozottabban nyilvános sze-

replés alkalmával. 

 

66. kép Testtartások 

Tanácsok: A jó gesztikuláció szabályai 

A törzsünktől tartsuk távol a könyökünket (a maximális levegőbevitel érdekében), de ne 

legyenek szélesek a gesztusaink. A kezekkel történő gesztusainkat kb. vállmagasságban 

végezzük. A hatáskeltés érdekében tartsuk ki a gesztusainkat. 

11.3.6 A testtartás (poszturális kommunikáció)  

A testtartás általi kommunikáció a test álló vagy ülő helyzetével, a beszéd közbeni 

mozgásával foglalkozik. Elsősorban az érzelmi állapotra utal, de a kommunikációs folya-

matban megbízhatóan jelezheti az egyéni viselkedést, attitűdjét, kifejezheti az alá- és fölé-

rendeltséget, valamint jól tükrözi az interakció sorrendjét. Úgy tűnik, hogy a nem szóbeli 

közléseknek is van jellegzetes szabályszerű alakzatuk, amelyek felismerhetősége adja 

kommunikatív értékük alapját. Született adottságoktól és az életkortól erősen meghatáro-

zott, de a foglalkozások és az életmód is erősen befolyásolja. A testtartás lehet feszes vagy 

laza, kihúzott vagy összegörnyedt, árulkodhat kicsattanó egészségről vagy betegségről.  

A testtartás (prezentáció) az állatvilágban az erő kifejezésére, a vetélytárs legyőzésére, a 

nőstény egyed megszerzésére irányul. 

Ezek a filogenetikus alapok az emberre is érvényesek. Ugyanakkor a testtartás társa-

dalmilag is meghatározott. Számos foglalkozáshoz elvárt testtartások társulnak, pl.: kato-
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nák körében elvárható az egyenes háttartás, az emelt fővel való járás. A pedagógiai mun-

kában fontos a testtartásra való odafigyelés. Az álló helyzetet természetes tartás vagy me-

rev egyenesség, esetleg előregörnyedő testtartás jellemezheti, míg az előregörnyedt testtar-

tás esztétikai és egészségi szempontból egyaránt helytelen.  

A merev egyenesség általában ellenszenvet kelt a többiekben. Többnyire a gőggel, a 

fennhéjázással hozzák összefüggésbe, és már előre látni vélik azt is, hogy az ilyen ember-

rel nem lehet normális kapcsolatot kialakítani, nem lehet természetesen kommunikálni. A 

merev egyenesség testhelyzetében nem lehet figyelmet, szolgálatkészséget, előzékenységet 

kifejezni. 

Természetes tartásban a gerinc egyenes, a karok lazán a test mellett helyezkednek el, 

míg a lábak enyhe terpeszben vannak – egymás mellett vagy harántirányban. Ez mindenfé-

le kapcsolatfelvétel indításához megfelel, nem késztet semmilyen előzetes értékítélet ki-

alakítására. Hogy ez a tartás a kommunikációs kapcsolat során milyen módon változik, azt 

elsősorban az érintkezés mint konkrét szituáció és annak érzelmi-indulati tartalma határoz-

zák meg. 

Túl a tényleges egészségkárosító hatásokon azzal is számolni kell, hogy a görnyedt test-

tartású emberrel kapcsolatos képzetek között gyakran jelenik meg a betegség vagy bete-

gesség feltételezése, ami nem feltétlenül hízelgő. 

A kommunikációs kapcsolatfelvétel az esetek többségében azzal is együtt jár, hogy oda 

kell fordulnunk partnerünkhöz. Olyan testhelyzetet kell felvennünk, amikor teljesen termé-

szetes pozícióból valamennyi verbális és nonverbális üzenet vételére készek vagyunk. 

Az ülő testhelyzetet sok esetben maga az ülőalkalmatosság (szék, fotel, kanapé stb.) 

felépítése, szerkezete is meghatározza.  

Ebben a testhelyzetben törzsünk és lábaink pozíciója, helyváltoztatása is részévé válik a 

kommunikációnak. (Lehet előredőlt törzzsel, vagy hátradőlve, azaz nekitámaszkodva a 

szék támlájának ülni. Az előredőlés készenléti állapotra utal – azaz ugrásra kész helyzetben 

van –, azaz tenni akar valamit, mondjuk megszólalni. A hátradőlt tartás a szavak átadását 

jelentheti, de más gesztusok pl. fejhátravetéssel párosulva kételkedést, bizonytalanságot is 

jelenthet. 

Az alsó lábszár kulcsolásnak – hasonlóan a felsőtestet védelmező karokhoz – szintén 

védőkorlát szerepe lehet. A lábkeresztezés is szolgálhatja a védekezést, ha valamilyen szo-

rongás van a háttérben. Ha mindez karkeresztezéssel párosul, ez biztos jele annak, hogy az 

adott személy tart környezetétől vagy elutasítja azt. 

Tanácsok: A hivatali, üzleti életben a – gesztusok és testtartás révén jelzett – szorongást 

oldani lehet – különösen a bevezető szakaszban – valamilyen tárgy (katalógus, prospektus, 

egyéb irat stb.) kézbe adásával. E tevékenységek révén vélhetően elejét vesszük a bezárkó-

zásnak, s így megvalósítható a könnyed és közvetlen kommunikáció.  

Az előadó, foglalkozásvezető testtartása ne legyen túl feszes, kerüljük az ún. ketrec-

mozgást; a padok előtt vad oroszlán módjára történő járkálást, de az elefántra emlékeztető 

oda-vissza lépkedés is zavaró lehet. Ugyanakkor az is ingerszegény, ha egy helyen állunk. 

Legyünk változó pontjai a csoportnak előadás közben. 
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11.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

A testi jellemzők és a testtartás fejezet bemutatta a testi jellemzőket, a kinezikus visel-

kedést, a testtartást. Ezek mind képet adnak rólunk a verbális közléseink mellett. A fejezet 

hangsúlyozza a megjelenés, a külső csomagolás fontosságát. Kutatók szerint az első be-

nyomások meghatározóak. Az első tíz másodperc dönti el, hogy a másik elfogad-e minket 

vagy elutasít. A szagingerek két ember találkozásakor nem mindig tudatosulnak, de a vi-

selkedést alapvetően befolyásolják. Sőt a testmagasság és súly is beszél rólunk. Testmoz-

gás (kinezikus) viselkedés csoportjába tartoznak a gesztusok, a fej, a kéz és a láb mozdula-

tai, az arckifejezés, a szem és a tekintet megnyilvánulásai, valamint a testtartás. 

Megismerte ezek jellemzőit, hatásait a mindennapi életünkre. Olvasott a kézfogásról, az 

általánosan elterjedt szokásról, a kapcsolatfelvétel, a kommunikáció megkezdésének egyik 

eszközéről, amely kifejezhet uralkodási hajlamot, behódolást és egyenlőséget. Kiemeltem 

az agresszív rendőri tartást, beszéltem arról, hogy a kisgyermekek hazugság közben a ke-

züket a szájuk elé teszik. Olvasott a testtartás körébe tartozó különböző testhelyzetekről: az 

ülés, a járás, a törzs tartása. S végül tanácsokat kapott az üzleti, hivatali életben fontos 

testtartásról, és az előadói, foglalkozásvezetői tartás helyességéről. 

11.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mit fejeznek ki a gesztusok és a testtartás? 

2. Mi a testi jellemzők üzenete? 

3. Miért tartja fontosnak a testi jellemzőket? 

4. Mit tud a mutató ujj szerepéről? 

5. Milyen az agresszív rendőri tartás? 

6. Milyen jelenség a szájőrzés? 

7. Hogyan fogjunk kezet? 

8. Milyen tenyérgesztusokat ismer? 

9. Sorolja fel a jó gesztikuláció szabályait! 
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12.  AZ ÉRINTÉSES VISELKEDÉS, A TÉRSZABÁLYOZÁS ÉS A 

KÉSZÍTMÉNYEK 

12.1 CÉLKITŰZÉS 

Ismerje meg a nonverbális kommunikáció területéből az érintkezéses viselkedés jellem-

zőit! E körbe tartozik a simogatás, ütés, üdvözlés és búcsúzás, kézbentartás, mások mozdu-

latainak az irányítása és a szexuális indíttatású közlések. Tanulmányozza a térközszabályo-

zás fontosságát, hiszen kommunikációs jelentősége van annak a távolságnak, amelyet az 

emberek beszéd közben tartanak egymás között. Olvassa el a készítmények, ill. a környe-

zeti tényezők szerepéről írottakat! 

12.2 TARTALOM 

A 11. fejezetben tanulmányozza a taktilis kommunikáció, az érintkezéses viselkedés 

jellemző sajátosságait. Megjegyzem, hogy MICHELANGELO híres freskó festménye – az 

„Ádám teremtése” – örökül hagyta ránk a mítoszt, az érintés általi teremtés példáját. Be-

mutatom, hogy megfigyelések és tudományos vizsgálatok egyaránt igazolják, hogy kom-

munikációs jelentősége van annak a távolságnak, amelyet az emberek beszéd közben tarta-

nak egymás között. E témakörből kiemelem a bizalmas, intim zónát (15–45 cm), a bizal-

mas távolság szakaszát, az egyén „felségterületét”, melyet csak a hozzá közelállók (közvet-

len partner, családtagok, rokonok, közeli barátok) léphetnek át. Megemlítem a személyes 

zóna, a társasági zóna és a nyilvános szereplés zónatávolság sajátosságait. Végül bemuta-

tom a készítmények és a környezeti tényezők szerepét és hatását. 

12.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE 

12.3.1 A taktilis kommunikáció, az érintkezéses viselkedés 

E körbe tartozik a simogatás, ütés, üdvözlés és búcsúzás, kézbentartás, mások mozdula-

tainak az irányítása és a szexuális indíttatású közlések. Közös jellemzőjük, hogy azonnali-

ak és múlékonyak. Jellemzőjük a kölcsönösség is, mely alatt az értendő, hogy amit meg-

érintünk, az is megérint bennünket. Fontos jellemzőjük az érintéseknek, hogy érzelmi 

reakciókat váltanak ki.  

  

67. kép MICHELANGELO „Ádám teremtése” 

című freskójának egy részlete 

68. kép Művészi értékű fénykép az 

érintésről 
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Megjegyzés: MICHELANGELO híres freskó festménye, a Sixtus-kápolnában található 

„Ádám teremtése”, amely örökül hagyta ránk a mítoszt, az érintés általi teremtés példáját. 

A Teremtésnél, Ádámot egy megszakadó érintéssel engedi útjára Isten. A két, egymástól 

elváló kéz – a két kéz nem ér össze – az érintés és egyben az elválás emberi érzését foglalja 

magában.  

A tapintás fontos szerepet játszik az embrionális és a korai életévekben is. A gyermek-

kori tapintási élmények a kommunikáció első módjai az ember és a külvilág között. A tak-

tilis élmények kezdetben a családon belül, majd később az azonos neműek között gyakori-

ak (egymásba karoló barátnők, egymás vállára teszik kezüket), majd elkövetkeznek az első 

heteroszexuális próbálkozások. A felnőtt korban sexus során a taktilis kommunikációt bo-

nyolult módon erősítik és teszik többrétegűvé a mozgások, a nyelv, a látás, a hallás, a szag-

lás. A gyermekek tapintási kapcsolatait kultúránként eltérő módon szabályozzák a szülők. 

Megállapították, a serdülőkorig hogy minden kultúrában erősen korlátozzák az érintéseket 

és ingerléseket. Valójában az érintés nélküli személyközi kapcsolatok sivárrá teszik a sze-

mélyiséget.  

 

69. kép Erőteljes kézfogás le és felfelé történő mozgással 

A simogatás-dörzsölés, a kézbentartás, mások mozdulatainak irányítása, üdvözlés, bú-

csúzás, mind az ember természetes testi igénye, az ütés pedig az agresszió jele. Pedagógiai, 

humanisztikai oldalról nézve is elfogadhatatlan. Kommunikatív szempontból az interakció 

vége.  

12.3.2 A térközszabályozás 

A proxemika az ember társadalmi és személyes terét vizsgálja. Térközszabályozásnak 

fordítják. HALL, Edward amerikai kutatótól származik az elnevezése. Megfigyelések és 

tudományos vizsgálatok egyaránt igazolják, hogy kommunikációs jelentősége van annak a 

távolságnak, amelyet az emberek beszéd közben tartanak egymás között.  

Bár a távolságtartást több tényező is befolyásolja (kulturális szokások, közvetlenség 

stb.), mégis viszonylag jól elkülöníthető négy zóna. 
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70. kép A térközszabályozás korabeli illusztrációja 

A tér szabályozása, a „felségterület” kijelölése a biológiai evolúció terméke, az állatvi-

lágban is megfigyelhető.  

 

71. kép A Hall-féle társas tér szabályozás zónái 

Az ember életében kulturális jelzéssé alakult. (Pl. helyfoglalás, személyes tárgyak szék-

re, asztalra helyezésével, kerítések építésével, megyehatárok, országhatárok jelölésével.) 

Az amerikai emberek társas érintkezési magatartását vizsgálva, összevetve az alkalmazott 

hangerővel a következő távolságzónákat alakultak ki. 

12.3.3 Az intim zóna 

1. A bizalmas intim zóna (15–45 cm): a bizalmas távolság szakasza, az egyén „felség-

területe”, csak a hozzá közelállók (közvetlen partner, családtagok, rokonok, közeli barátok) 

léphetnek be.  

Ennek közeli szakaszát a testek közötti fizikai kapcsolat jellemzi, amikor a távolságér-

zékelés korlátozott, a szagoknak, a sugárzó hőnek jut a fő szerep, a bőr és az izmok kom-

munikálnak. A távoli szakaszban már a testek közvetlen módon nem érintkeznek egymás-
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sal, azonban a kézzel való érintés lehetősége fennáll. Ebben a zónában a hangnak is van 

szerepe, de legtöbbször igen halkan vagy éppen suttogva beszélünk. A hő- és szaghatás 

még közvetlenül érzékelhető, a látás meglehetősen torz képet nyújt. E távolság esetén az 

emberek, általában mozdulatlanul állnak, és visszahúzódnak, amint egy idegen testtörzs, 

vagy végtag érinti őket. Ha a távolság annyira közelivé válik, hogy moccanni sem tudnak, 

az érintett testrész izmait – mintegy a behatolást elhárítván – feszesen tartják.  

12.3.4 A személyes zóna 

A személyes zóna (46–120 cm): a mindennapi társalgás leggyakoribb tere, amelynek 

közeli szakasza 45–75 cm-ben, távoli szakasza 75–120 cm-ben határozható meg.  

A személyes távolság legtávolabbi pontja még alkalmas arra, hogy a résztvevő egyének 

– ha kinyújtott karokkal is – megérinthessék egymást. A közeli szakaszban még kisugárzik 

a másik ember hője, érezni lehet leheletét és a szagokat, illatokat, amiket kibocsát. A látás-

élesség itt már lényegesen tisztább, sőt éles. Jól kivehetőek az arcon a ráncok, minden pó-

rus és pihe tisztán kirajzolódik. Ebbe a zónába nemigen engedünk olyan embert, akinek a 

fizikai közelségére nem vágyunk.  

A személyes zóna távolabbi szakaszában olyan témákat szokás megbeszélni, amelyek-

ben személyesen érdekeltek vagyunk, amelyek közel állnak hozzánk. Ebből a távolságból 

jobban látjuk és halljuk a partnerünket még akkor is, ha mérsékelt hangerősséggel beszél. 

Szagokat még itt is érzékelünk, ezért ajánlatos, hogy ilyen helyzetben ne leheljünk mások 

felé. A hétköznapi társas helyzetekben általában a társasági távolságot tiszteletben kell 

tartani. E térközben nincs fizikai kapcsolat a kommunikáló felek között, itt senki sem akar-

ja megérinteni partnerét. A partner arcának észlelésében elvesztik jelentőségüket a részle-

tek. A hangerősség normális szintű. 

Ügyeljünk arra, hogy engedély nélkül ne hatoljunk be mások személyes terébe, mert to-

lakodónak, bizalmaskodónak fognak bennünket tartani. 

12.3.5 A társasági zóna 

A társasági zóna (1,2–3,6 m) közé tehető, a „hivatalos” beszélgetés általános, „három 

lépést tartó” távolsága; közeli szakasza 120–210 cm között mozog. (A munkatársak, kollé-

gák kommunikációjának térköze ez.)  

A távoli szakasz 210-360 cm intervallumban mozog, melyben a tekintet az egész em-

bert képes átfogni, de a finomabb részletek már nem érzékelhetőek. A hangerő észlelhető-

en magasabb szintű, objektívebb. Az enyhébb testszagok, kevésbé intenzív illatok nem, 

vagy már csak alig érzékelhetőek. A távoli szakasz ugyanakkor lehetőséget ad arra is, hogy 

ne kelljen feltétlenül tudomást vennünk a másik félről. 

Amerikai kutatók beszámolója szerint a csekély alapterületű irodákban dolgozó titkár-

nők gyakran arról panaszkodtak, hogy nem tudják ellátni a feladataikat, mert főnökük vá-

rakozó ügyfeleivel állandóan beszélgetniük kell, azaz létrejön egy interakciós, kommuni-

kációs kényszer. Ennek az oka pedig az, hogy a felek – akik a kétméteres határon belül 

vannak –, mintegy kötelességüknek érzik, hogy beszédbe elegyedjen a másik féllel (l. tá-

volsági buszokon való utazás, orvosi rendelő előtti várakozás).  
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12.3.6 A nyilvános zóna 

A nyilvános szereplés alkalmával a zónatávolság közeli szakasza 360–750 cm között, 

távoli szakasza 750 cm-től számítható. A nyilvános távolság már teljesen kívül esik a sze-

mélyesség szféráján. A közeli zónában a felek közötti társalgás már nagy hangerővel zaj-

lik, és gondosan megválasztott fogalmakat és kifejezéseket alkalmaznak.  

A nyilvános távolság távoli szakasza a nyilvános szereplés zónájaként értelmezhető. 

Ilyen szereplés a nagy nyilvánosság – akár 10 főt is elérő – előtt elmondott beszéd. 

A térszabályozás vizsgálati körébe tartozik az ember által létrehozott környezet haszná-

lata is. Míg iskoláinkban az oktató munka során hagyományos padelrendezés szokásos, a 

hivatali életben az ún. félfogadó pult, melynek kellő magassága egyfajta védőbástyaként is 

működik, azaz térhatároló szerepet is betölt. 

Fontos, hogy mindig vegyük figyelembe a térköztartás szabályait. A zónatávolság 

függvényében kell szabályozni a hangerőt, a tekintetet és a testtartást, valamint a mozgást. 

A térközszabályozás során multiszenzitív az érzékelési modalitás. A távolság minden ér-

zékszervre hat. 

Összességében tehát elmondhatjuk, hogy kis távolságok esetén, a személyes térben fon-

tos szerepe van a kontakt receptoroknak (bőrérzéklés) és a szaglásnak. A társasági térben 

átlagos látószögben látjuk a partnerünket, míg a testszagok egy része még jelzés értékű 

lehet. Nagyobb távolságok esetén a vizuális jelzések (elsősorban a gesztusok) és a hangerő 

fokozással lehetünk hatékonyabbak. 

Ha tudatosabban használjuk a fenti ismerteteket, úgy a kommunikátori szerepünket bi-

zonyosan nagyobb sikerrel végezhetjük. 

12.3.7 A készítmények mint kulturális szignálok 

A készítmények – tehát ruhák, az ápoltság, a hajviselet stb. – alkalmazása az emberek 

körében nagyon régi. Az arab és a görög színésznők nadragulya szemcseppet alkalmaztak 

szemük csillogóbbá tételéért. Az indiánok maszkja, harci díszei, tollazata, a futballrajon-

gók arcának kidekorálása a divattörténet lépcsőfokai, mind arról árulkodnak, hogy az em-

bereknek ősi igénye a kikészítés. Az élővilágban az állatok körében is meg lehet találni e 

motívumokat (tollborzolás stb.). A kulturális szignálok általában olyan – társadalmi köz-

megegyezésen alapuló – külsőségek, amelyek alkalmazásával akarva-akaratlanul az ember 

sok mindent elárul bizonyos népességhez, foglalkozási és vagyoni csoporthoz való tartozá-

sáról, más csoportokhoz való viszonyulásáról, életviteléről és életfelfogásáról, ízléséről, 

viselkedéskultúrájáról, nem utolsósorban önismeretéről.
 
A készítmények körébe tartozik a 

parfüm, a ruházat, a rúzs, a szemüveg, a hajviselet (paróka), az öltözet-kiegészítők, az ék-

szerek, a bizsuk, a jelvények, összességében a fedő, kiegészítő és szépítőszerek és kozme-

tikumok teljes készlete.  
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72. kép Indián teljes díszben 

A különböző foglalkozási csoportok vagy különböző vagyoni helyzetű rétegek tagjai el-

fogadott és íratlan szabályokon alapuló öltözködési szokásai jelentős eltéréseket mutatnak. 

A hivatali munkához kapcsolódó tudnivalók vázlatos ismertetésére teszek kísérletet. Tud-

nunk kell, hogy a környezetünkben elég erős motívum a szélsőségek elutasítása.  

   

73. kép Ókori egyiptomiak, görögök és rómaiak öltözete 

 

Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a társadalmi szerepeinkhez fűződő várakozások 

többsége a külső megjelenést illetően – néhány hivatást, foglalkozást leszámítva – még ma 

is kissé konzervatív, de mindenképpen elutasítja a szélsőséges divatkövetést, az extrava-

ganciát, a feltűnősködést.  

Öltözködés: már a ruhadarabok összeválogatásában is saját ízlésünk (tulajdonképpen 

egyéniségünk) nyilvánul meg. Még inkább így van ez az egyes darabok társításában. A 

teljes öltözet általában a személyiségtípust is jelzi (elegáns, lompos, divatos, zárt, „szexis” 

stb.). 
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A férfiak eleget tesznek a hivatali elvárásoknak a közfelfogás szerint , ha a sötét tónusú 

öltöny világos inggel, megfelelő mintázatú nyakkendővel, sötét zoknival, ápolt, jó minősé-

gű bőrcipővel és a cipő színével megegyező színű övvel hordanak. 

A női viselet hivatalokban kosztüm – esetleg nadrágkosztüm – és blúz. A kosztümszí-

nek között manapság a fekete vezet, de viselője egyéniségétől függően előnyben részesít-

hetőek más színek sötét változatai is, például a sötétkék. A pasztellszínekről megoszlanak 

a vélemények, többen félénk, bizonytalan hatásúnak ítélik ezeket. A harsány színek – mi-

vel figyelemelterelő hatásúak – nem hivatalos alkalmakra valók. Az egyszerű szabású és 

díszítésű kosztüm, esetében egy dolgot fogadnak el: a minőségét.  

A ruházat anyagának megválasztásában az anyag jellegzetes esése miatt a pamut és a 

kötöttáru nem jöhet szóba, csak a szövet és a selyem. A kiegészítők körét képezik még az 

ékszerek, a frizura és a kozmetika és a smink. Általános jó tanácsként az fogalmazható 

meg, hogy lánc és a karkötő legyen szolid, a nyakékek alkalmi öltözethez illenek. A hiva-

talos alkalmak során nem ajánlatos egy kézen három gyűrűnél többet viselni.
135

 

Hajviselet: fontos, meghatározó erővel bír a külső kép megformálásában a fej, főleg az 

arc. Ez utóbbin stilizálni viszonylag keveset lehet. (Ilyen a nők esetében az arcfestés, a 

férfiaknál a bajusz és a szakáll.) Annál nagyobb szerepet kap a hajviselet, a frizura kialakí-

tása. A rövidre nyírt vagy a festett haj ugyanúgy karaktert ad az arcnak, mint a gondosan 

kialakított hajkorona vagy a torzonborz, gondozatlan frizura. Mindenki az egyéniségének, 

fej- és arcformájának legjobban megfelelő hajviseletet igyekszik kiválasztani – színében is. 

Az idetartozó követelmény: a haj mindig ápolt és rendezett legyen. 

Az ápoltságra, az öltözködésre érzékenyen reagál környezetünk. Ezek a kulturális szig-

nálok a kapcsolatteremtés első pillanatára rányomják bélyegüket, lényegesen hozzájárul-

nak az első benyomások pozitív vagy negatív előjelű kialakulásához. Tudatában kell tehát 

lennünk annak, hogy a rosszul megválasztott szignálok nem támogatják hatékonyan kom-

munikációs tevékenységünket, sőt egyes esetekben egyenesen megakadályozzák a megfe-

lelő kommunikációs kapcsolat létrejöttét.  

12.3.8 A környezeti tényezők 

Ilyen sokatmondó külsőség az ember jellemző környezete, amelynek kialakítására, kar-

bantartására közvetlen hatással van. Ezek körébe tartoznak a tárgyi környezet elemeinek az 

elhelyezése, melyeket a személyek az interakciók során használnak. Ebbe a kategóriába az 

embert körülvevő tárgyi kultúra elemei tartoznak.  

                                                      
135

 A tananyagot kiegészítő információk: URL: http://www.aczelpetra.hu/index.php/publikaciok/letoelthet-

publikaciok/69-a-hatekony-kommunikacio-alapvetesei 
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74. kép Hivatali fogadó pult (elülső iroda, front office) 

Bár szorosan kapcsolódnak az emberi viszonyokhoz, azoknak nem közvetlen részei. A 

környezeti tényezők csoportját alkotják azok az elemek, amelyek között az interakció le-

zajlik, az épület, annak belső díszítése, a megvilágítás, a szagok, a színek, a hőmérséklet, a 

háttérzajok. Ebbe a kategóriába tartoznak még a cselekvésnyomok, melyeket a személyek 

hagynak maguk után. A nyomozás és kriminalisztika körébe tartoznak. 

Nem nagyon figyelünk rá, pedig az ember jellemző környezetéhez tartozik például a 

munkahelye, munkakörnyezete. Munkakörnyezetünk nem tükrözhet rendetlenséget, elha-

nyagoltságot. Rendetlen asztal lerágott ceruzavégekkel, kiürítetlen hamutállal trehányság-

ra, slamposságra utal. 

A félfogadó pult, az iroda, a raktár tisztaságának, rendjének, ízléses és praktikus beren-

dezésének jelentős hatása van az ott dolgozóra és az oda belépőre egyaránt. Fontos, hogy 

környezetünk tiszta, rendezett és adottságainknak megfelelően elegáns legyen. 

12.4  ÖSSZEFOGLALÁS 

A 9. fejezetben kitekintést kapott néhány újabb nonverbális kommunikációs formáról. 

Részletesen megismerte a taktilis, az érintkezéses kommunikációt hasznosságát, fontossá-

gát. Megismerkedett a térközszabályozás kommunikációs jelentőségével, az intim, a sze-

mélyes, a társasági és a nyilvános zóna szerepével, hatásával. Megtudta, hogy a készítmé-

nyek körébe tartozik a parfüm, a ruházat, a rúzs, a szemüveg, a hajviselet (paróka), az 

öltözet-kiegészítők, az ékszerek, a bizsuk, a jelvények, összességében a fedő, kiegészítő és 

szépítőszerek és kozmetikumok teljes készlete. Illetve azt, hogy kell bánni ezekkel, melyek 

a betartandó, írott és íratlan szabályok, amelyek az öltözködésre, hajviseletre, ápoltságra, 

kozmetikára vonatkoznak. Olvasott arról, hogy az ember jellemző környezetéhez tartozik 
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például a munkahelye, munkakörnyezete. Munkakörnyezetünk nem tükrözhet rendetlensé-

get, elhanyagoltságot. 

12.5  ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Soroljon fel taktilis kommunikációs formákat! 

2. Sorolja fel a térközszabályozás 4 zónáját! 

3. Miben különbözik az intim zóna a személyes zónától? 

4. Milyen legyen a nők és a férfiak öltözete? 

5. Szóljon a hajviselet, az ápoltság, a kozmetika fontosságáról! 

6. Milyen környezeti tényezőket ismer?  
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13. AZ AKUSZTIKUS MEGNYILVÁNULÁSOK ÉS A SZÓBELI 

KOMMUNIKÁCIÓ 

13.1 CÉLKITŰZÉS 

Sajátítsa el a nonverbális kommunikáció újabb formáit, a beszédet kísérő hangjelzése-

ket. Ismerje meg a paranyelv alkotó elemeit. Az előzőekben már szóltam a beszédet kísérő 

jelzésekről, amelyek elsősorban formai részei a közlésnek. Ne feledje, hogy bizonyos jel-

zések – hangmagasság, ritmus, hangerő és beszédtempó – nagyon összefüggnek a tarta-

lommal. 

Felnőtt és gyermekközösségben dolgozók számára elengedhetetlen, hogy eredményesen 

tudjon kommunikálni, ki tudja magát fejezni, szavakkal, írásban, ha kell vizuálisan rajzok 

segítségével. 

Ismerje meg a kommunikációs alaphelyzetek: személyes, közvetlen, csoportkommuni-

káció sajátosságait, jellemzőit. Tanulja meg, milyen a helyes légzés, sajátítsa el a beszéd 

jellemzőit. 

13.2  TARTALOM 

A 13. fejezet az akusztikus megnyilvánulásokat és a szóbeli kommunikációt tárgyalja. 

Megjegyzem, hogy a vokális jelek esetében is érzelmek, indulatok kifejezéséről van szó. A 

hangok a legfinomabb érzelmi árnyalatok érzékeltetésére is alkalmasak. Szólok a krone-

mikáról, a kommunikáció során az egyes beszélgetési szakaszok (üdvözlés, közlés, búcsú) 

időtartamára vonatkozó tényezőről. 

Vázolom a nyilvános megszólalás törvényszerűségeit. A vokális jelzések, például az 

akcentus, a személyes hangminőség, a hang tónusa vagy ereje a beszélő személyiségvoná-

saira utalnak, és vannak olyan üzenetek, amelyek önmagukban képesek üzenetet közvetí-

teni: ilyenek például a sírás, az ásítás, a fütty, a nevetés vagy a hangos légzés. Annak érde-

kében, hogy tökéletes legyen a tartalmi megjelenítés, nem árt tudni, hogy a légzésnek és a 

beszédképzésnek is van technikája. Bemutatom a helyes légzés ismérveit, a beszéd jellem-

zőit: hangmagasság, hangerő, hangszín, hangfekvés, kiejtés. 

13.3 AZ AKUSZTIKUS MEGNYILVÁNULÁSOK 

13.3.1 A paranyelv – a vokális csatorna 

Gyakran találkozunk olyan esetekkel, amikor nem a szöveg által hordozott mondaniva-

ló, hanem az azt kísérő hangnem, a hanghordozás vagy a hangsúlyozás fejezi ki a lényeget. 

A beszédet kísérő hangjelzéseket értem ezalatt, amely nem a mondanivaló tartalmi jegyeit, 

hanem a formai jegyeket foglalja magába. Amit mondunk, azt szóbeli üzenetnek nevezik, 

ahogyan mondjuk az a paralingvisztikai üzenet része. Egyfajta burokként fogható fel, 

amely a mondanivalónkat mintegy becsomagolja.  

A beszélgetésben a szóbeli tartalom csak kis részét képviseli a teljes üzenetnek. Kutatók 

kimutatták, hogy egyes érzelmeket, pl. haragot, szomorúságot, félelmet könnyebb volt 

felismerni hang alapján, mint másokat, pl. a szerelmet, a féltékenységet és a tisztességet. A 

hang tehát hatékonyan jelzi az izgalmat, szorongást. Sok helyen alkalmazzák ezt a tényt 

hazugság, csalás leleplezéséhez. 
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A beszéd minden vokális kísérőjelensége hozzájárul mondanivaló megerősítéséhez 

vagy éppen átértelmezéséhez, vagyis a jelentéstartalom kiszélesítéséhez. A vokális eszkö-

zök tudatos alkalmazása – az ún. váltások vagy modulációk – érthetőbbé, befogadhatóbbá, 

színesebbé és érdekesebbé teszik verbális kommunikációnkat.  

A paranyelvet a következő alkotóelemek alkotják: 

− – A hangtulajdonságok körébe tartozik a hangmagasság terjedelme, kontrollja, a 

ritmus, beszédtempó, hangképzés, rezonancia, hangrés és az ajak kontrollja. 

− – A hangkiadás tulajdonságai körébe tartoznak a hangbéli jellemzők. Ezek közé 

pedig a nevetés, a sírás, a sóhajtás, az ásítás, a böfögés, a nyelés, a nehéz be- vagy 

kilégzés, a köhögés, a torokköszörülés, a csuklás, a nyögés, a nyöszörgés, a nyafo-

gás, az ordítás, a suttogás, a tüsszentés, a horkolás stb. tartozik. 

− – A hangbéli módosítók közé tartozik az intenzitás (túl hangos vagy halk), hang-

magasság (túl magas vagy mély) és a kiterjedés (igen elnyújtott vagy elkapkodott). 

A hangbéli különállók az „aha”, a „hm”, az „öö...öö”, az „eh” és változataik. A 

vokális jelek csoportját a hangsúly, hanglejtés, beszédtempó, ritmus, szünet, 

junktúra, hangerő, hangszín alkotják. 

Ugyanazt a szöveget el lehet mondani hivatalos vagy baráti hangnemben, keményen, 

felemelt hangon vagy megértően, lágy tónusban.  

A hanghordozásnak, a szünetek tartásának, a hangsúlyoknak, az egész szöveg dallam-

vonalának, hangnemének önálló jelentése, tartalma van. A vokális jelek megfejthetők pél-

dául akkor, ha valaki ismeretlen nyelven elhangzó adást nézve – egy szót sem értve belőle 

– a vokális jelek alapján mégis képes valamit megfejteni az elhangzottakból. 

A vokális jelek esetében is érzelmek, indulatok kifejezéséről van szó. A hangok a legfi-

nomabb érzelmi árnyalatok érzékeltetésére is alkalmasak. Ennek a csatornának léteznek 

dinamikai tulajdonságai a suttogástól a kiabáláson át az ordítozásig. A szöveg nélküli 

hangadás változatai szintén kommunikatív értékűek: a kuncogás, a nevetés, a röhögés és a 

hahotázás a jókedv különböző fokozatai, de amikor a hangadás elmarad és csak a rekesz-

izom rángásai, a könnyek potyogása érzékelhető, akkor elmondhatjuk, ez jó tréfa volt. A 

hangok mindig fontos tájékoztatást adnak a beszélő nemére, korára, vérmérsékletére, tem-

peramentumára, de még pszichés és fizikai állapotára nézve is.  

Meg kell jegyezni még, hogy nem minden testből eredő hang vokális jel. Az ezekkel 

kapcsolatos ismeretek már a viselkedésszabályozás, főként az illemtan és az intim szféra 

körébe tartoznak.  

13.3.2 Az időviszony, a kronemika 

A kommunikációs folyamat időviszonyait vizsgálja. A kommunikáció során az egyes 

beszélgetési szakaszok (üdvözlés, közlés, búcsú) időtartamára vonatkozó tényező.  

A társalgás sok esetben kínosan indul, más esetben viharos gyorsasággal zárul be. Tet-

ten érhető minden társalgásban, de különösen jól megfigyelhető a telefonbeszélgetések 

során. (A hívott fél mindig szívesebben beszél, talán mert nem az ő számlájára ketyeg az 

óra.) Az embereknek korlátozott idejük van egymásra. Ez különösen igaz a hivatalos 

kommunikációban, ezen belül a könyvtári kommunikáció során is. A tanár a tanórán szo-

ros időkeretek között végzi munkáját. Az időkeretek részben tervezettek, részben pedig 
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improvizatívak. Nem lehet a helyes arányt felállítani, de ügyelni kell, hogy munkánk során 

az időzavart elkerüljük. 

13.3.3 A kommunikációs alaphelyzetek 

Életünk kommunikációs helyzetek láncolata
136.

 A kommunikációs helyzetek rendkívül 

sokfélék, számtalan részletben, mozzanatban különböznek egymástól. A szereplők és a 

szerepek alapján bizonyos szituációtípusok elhatárolhatók.  

Ezeket tekintjük át a következőkben: 

4. táblázat A kommunikációs helyzetek 

 Belső Személyközi Csoportos Nyilvános Tömegkommunikáció 

Szóbeli belső be-

széd 

párbeszéd társalgás, 

vitatkozás 

előadás, 

szónoklat 

rádió, tévé 

Írásos (jegyzet) levél, dolgo-

zat 

fórum könyv, 

hivatalos 

levél 

újság 

 

Kutatások és megfigyelések szerint az ember nemcsak a környezetével, hanem önma-

gával is kommunikál.  

1. A belső (intraperszonális) kommunikációban történik az információk felfogása, 

megértése, egyénen belül az információk gyűjtése, tárolása és feldolgozása. 

2. A személyes kommunikációban két vagy több személy teremt kapcsolatot.  

A szereplőknek az információ-átadás mellett egyéb céljuk is lehet, pl. problémamegol-

dás, konfliktusok feloldása, információk szerzése (ellenőrzése, megerősítése) önmagukról, 

szociális, pszichológiai és egyéb mindennapi szükségleteink kielégítése, az idő strukturálá-

sa. 

A közvetlen kommunikáció legjelentősebb és legjellemzőbb formája a személyközi (in-

terperszonális) vagy kétszemélyes (diádikus) kommunikáció. Ez átszövi a mindennapjain-

kat, ez az alaphelyzet adja a keretét a családtagjainkkal, ismerőseinkkel vagy akár idege-

nekkel folytatott beszélgetéseinknek.  

A személyközi kommunikáció gyakran a verbalitás másik csatornáján, írásban zajlik. 

Jellegzetes megnyilvánulási módja és formája a levél. Legújabb műfaja az elektronikus 

levél (e-mail), sajátos, a magánlevéltől eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek. 

3. A közvetlen kommunikáció másik jelentős fajtája a csoportkommunikáció.  

Ezen olyan többszemélyes, általában ún. primer csoportokban zajló kommunikációt ér-

tünk, amelyben minden résztvevőnek azonos vagy hasonló lehetősége van a annak alakítá-

sában. Ez a fajta kommunikáció kisebb csoportokban, baráti, munkahelyi, szakmai, hobbi, 

vallási stb. közösségekben zajlik. A formalitás és az intimitás foka – nem annyira, mint a 

kétszemélyes kommunikációban – itt is jelentősen eltérhet egymástól. A szerepcsere álta-

lában szabad. 

A csoportkommunikációban az írásos csatorna kevés szerepet kap. Talán a legjellem-

zőbb működési területe manapság a különböző internetes csevegő és vitafórumok, és leg-
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feljebb az intézmények belső levelezése (pl. a körlevelek és a rájuk adott válaszok) említ-

hető meg. 

A csoportkommunikáció sajátos típusának tekinthető a vita. A megnevezés itt nem a 

műfaj megjelölésére szolgál, hanem arra a beszédhelyzetre, amelyben a partnerek lényegé-

ben egyenrangúak, legföljebb van egy kijelölt személy, aki a társalgás menetét irányítja, és 

a szólási jogot megadja. Ilyenek a hagyományos viták, a fórumok, értekezletek, és ide so-

rolható a tanítási óra is. A nyilvános kommunikációban a közösség elé kiálló beszélőnek 

többféle célja lehet. 

Elképzelhető, hogy csupán tudatni, közölni akar, mások tudomására kíván hozni vala-

milyen információt. Az is lehet, hogy ezzel nem elégszik meg, és el akarja fogadtatni hall-

gatóival a saját vagy az általa képviselt álláspontot (tényt, véleményt, nézetet). Más eset-

ben pedig – az elfogadás mellett – aktivizálni is akarja hallgatóit: a tanár például a 

tanulásra, búvárkodásra serkenti a gyerekeket, együttműködésre (vagyis módszereinek 

alkalmazására) kéri a szülőket. 

A retorikusok Arisztotelész óta különbséget tesznek az elsősorban az értelemre ható, 

tisztán racionális eszközöket alkalmazó meggyőzés és a főleg az érzelemre, azon keresztül 

pedig az akaratra hatni kívánó, emocionális eszközöket használó rábeszélés között. A köz-

lésben a két fő összetevő, vagyis az érvelés logikája és a nyelvi megformálása közötti 

egyensúly korán megbomlott. Ezzel létrejött a beszéd- és írásművek két alaptípusa: az 

okfejtés, az érvelés logikájára és a helyes beszéd kellékeire nagy hangsúlyt fektető, meg-

győző funkciójú, valamint a szépségre, a gyönyörködtetésre, a beszéd hatásosságára törek-

vő esztétikai funkciójú beszéd. Ezek tiszta formában nemigen valósulnak meg, inkább 

egyik vagy másik típus dominanciája jellemzi a beszédeket. 

Szólnom kell még egy, napjainkban különösen fontos beszédtípusról. A tájékoztató sze-

repű beszédnek nem a meggyőzés, nem is a hangulati ráhatás a célja, hanem az informálás. 

Nem véletlen, hogy a sajtóműfajoknak is ez a két nagy csoportjuk van: a tájékoztató (hír, 

tudósítás) és a befolyásoló (publicisztikai) műfajok. 

A beszédet a megalkotás módja felől is megközelíthetjük. Az egyik póluson a tervezet-

len, rögtönzött, spontán beszédet találjuk, a másikon az előre megkomponált, gondosan 

megfogalmazott – memorizált vagy felolvasott – reproduktív beszédet.  

Az előbbi a mindennapi élet közléseiben, az utóbbi a nyilvános, tudatos megszólalások-

ban fordul elő. Memorizált szöveget keltenek életre a színészek, a versmondók, esetenként 

a műsorvezetők, sőt vannak szónokok is, akik szeretik előre megírni és betanulni mondan-

dójukat. A nyilvános közlésben a produktív beszéd a leggyakoribb. Ennek a beszédfajtának 

az a jellemzője, hogy az előadó előre fölkészül rá: megtervezi, anyagot gyűjthet hozzá, 

segéd- és szemléltetőeszközöket készíthet elő. A beszéd megszerkesztése előzetesen – 

otthon, nyugodt körülmények között – történik, vázlatot készíthet hozzá, sőt valamelyest 

még nyelvileg is megtervezheti. A beszéd végleges formába öntése viszont az előadással 

egy időben történik – nem verbális elemek kíséretében. Ezért a közlés a spontaneitás lát-

szatát kelti, és annak erejével hat. 
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13.3.4 A helyes légzés ismérvei 

A beszédet több szervünk (rekeszizom, mellkas, gége és a fej) hozza létre. 

A légzés a mellkas izomcsoportjának munkája révén jön létre. Az élettani légzés akara-

tunktól független, feltétlen reflex. Légzésünket beszéd közben szolgálatba kell állítani an-

nak érdekében, hogy mondanivalónkat a leghatékonyabban tudjuk elmondani. A légzés 

azonban több összetevővel rendelkezik. Megkülönböztetik a beszéd közbeni légzést a be-

széd nélküli légzéstől. Ez utóbbi a néma légzés, míg az előbbi a beszédlégzés elnevezést 

kapta.  

A néma légzés során a légzésben csak a mellüreg szervei vesznek részt aktívan, míg a 

beszédszervek csupán az utat biztosítják a levegőáramláshoz. A levegő a kitáguló tüdő 

szívóhatására áramlik be a tüdőbe. A levegővétel ütemesen történik. Az ütem mértéke az 

életkortól és az izgalmi állapottól függ (a pitiző lihegés, mély sóhaj, elfojtások kicsattanása 

mind kommunikatív jelzés a közlőről). Az ember percenkénti légzésszáma felnőtteknél 

izgalommentes állapotban 12–20 körül mozog. Ebből adódik az, hogy egy teljes levegővé-

telre 3–5 másodperc jut. Minden belégzéssel mintegy 0,5 liter – elsősorban orron keresztüli 

légzés formájában – levegő jut a tüdőbe. Más esetben ennek akár tízszeresére is képesek 

vagyunk. 

A beszédlégzéskor légzésünket mondanivalónk szolgálatába állítjuk. Ennek során meg-

változik a légzés menete, és az élettani légzés alkalmazkodik a beszédhez.  

Közben a belégző izmok passzív visszahúzódásos jellege aktívvá változik, hisz a hang-

képzéshez nagyobb izomerőre van szükség, mint az élettani légzés alkalmával. 

A technikai légzés a beszédlégzés tudatos gyakorlással kifejlesztett változata, amely – 

az egyéni képességeket figyelembe véve – a szervezet túlterhelése nélkül is magas szintű 

teljesítményre tesz alkalmassá.  

Nehéz kialakítani, mert nem megszokott, nem beidegzett. A jó technikájú beszéd kiala-

kítása több lépcsőben történik. Egyrészt növelni kell a tüdőtérfogatot, másrészt gyorsítani 

kell a belégző izmok mozgását. A legnagyobb erőkifejtés a hasi légzéssel érhető el. Ilyen-

kor a rekeszizom lehúzódik, a tüdő lefelé tágulhat, és több levegőt képes felvenni, mint a 

csupán oldalirányba tágulni képes mellkas, vagy a fölfelé emelkedő vállövi légzés esetén. 

A rekeszizom általi légzés során a levegő adagolása egyenletesebbé válik, mert a rekeszt 

képesek vagyunk lassan visszaengedni, és ezáltal mintegy támaszt adni a hangnak. A hang 

támaszát a mellüregben lévő levegőoszlop adja, amely a rekeszizomra támaszkodik. 

A helyes légzési mód tehát nem a vállra, mellkasi levegővételre, hanem a rekeszizomra 

alapoz. Ennek során a vegyes mélylégzést ajánlatos alkalmazni, amely az élettanilag helyes 

némalégzés technikai továbbfejlesztése révén alakul ki.  

A gége a hangképzésben az elsődleges hangforrás. Erősebb izommunkája automatiku-

san alkalmazkodik a nagyobb hangerőhöz, tehát erősít is. Mindennemű erőltetése tönkreté-

teléhez vezethet. 

Az arc- és koponyaüreg is részt vesz a hangképzésben. A szájpadlás megemelése révén 

szájhangzós, míg leengedése révén orrhangzós lesz a beszédünk. Nyilvános megszólalás-

kor elengedhetetlen, hogy jól bánjunk a hangunkkal. 

Hangindításon a zöngeképzés megkezdésekor a hangszalagok működésének módját ért-

jük. Ez lehet kemény, fedett vagy lágy. Pedagógiai tevékenység során a lágy, de határozott 

hangindításra van szükség. 
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A beszédhangok helyes képzése a szép és érthető beszédet eredményezi. A tanárnak 

úgy kell beszélnie, hogy mindenki jól értse. A színpadi-pedagógiai-előadói beszéd során a 

hangokat elől kell képezni. Ennek érdekében ügyelni kell a kellően nyitott állra és az ajkak 

működésére. A kiejtés a kommunikációs folyamatban sok információt közöl a beszélő 

lelkiállapotáról, személyiségéről, társadalmi hovatartozásáról és hatalmi helyzetéről.  

 

13.3.5 A beszéd jellemzői 

A beszéd mint a kölcsönös megértés eszköze olyan fontos, mint az írás. Mindkét tevé-

kenységet tanulni kell. Míg az írott szöveget lehet csiszolni, ismételni, javítgatni, addig az 

élőszó, ha elhangzott, nem vonható vissza. A beszéd a rögtönzés művészete.  

Hatására befolyással van az a tény, hogy milyen szinten beszéljük a nyelvet, mennyire 

vagyunk tisztában önmagunkkal, a szakmánkkal, kellemes-e az orgánumunk, és hogy mi-

lyen rendezőelvet választunk.  

Szükség van arra az érzékünkre, ami sugallja, hogy mennyire köti le beszédünk a hall-

gatóságot. Ez a visszacsatolás folyamata. Amennyiben apró jelekből, metakommunikációs 

megnyilvánulásokból arra következtetünk, hogy nem érdekli őket, akkor gyorsan bekell 

fejeznünk azt.  

A beszélés szabályoktól indítatott, szándékos viselkedés. A sikeres kommunikáció ab-

ból áll, hogy a beszélő kimond egy mondatot, amit előzőleg kigondolt, valamint abból, 

hogy a mondottakat a hallgató megérti. A beszélő részéről az, hogy valamit gondol, nem 

más, mint az, hogy bizonyos hatásokat igyekszik előidézni a hallgatóban. A hallgató részé-

ről pedig a mondottak megértése azt jelenti, hogy felismeri ezeket a szándékokat, és ezáltal 

megvalósítja a szándékolt hatásokat. 

A beszéd jellemzőit fizikális és lelki tényezők egyaránt determinálják. 

− A hangmagasság a hangszalagok rezgésszámának a függvénye, azaz minél maga-

sabb a rezgésszám, annál magasabb a hang. 

− A hangerő a hangszalagok kitérésétől függ, azaz minél nagyobb a kitérés, annál 

nagyobb az intenzitás. 

− Az egyéni hangszínt a mellüreg, a koponyaüreg és az arcüreg rezonanciája, együtt-

rezgése határozza meg. 

− A hangfekvés a hangszalagok hosszúságának és a rezonáló üregeknek az együttes 

hatásából adódik. 

− A kiejtés az a hangsor, amelyet beszéd közben vagy a betűk hangos olvasásakor 

mondunk ki. 

− A hangsúllyal változatossá tesszük beszédünket. Jellemző a nyelv dallamára. A 

magyar nyelv ejtésnormájától idegen az emelkedő szóvég. 

13.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

A verbális közléseket rendszerint nonverbális kommunikációs formák is kísérik, amely 

megnyilvánulások szándékoltak és véletlenszerűek egyaránt lehetnek. Megfejtésük, értel-

mezésük néha könnyű, más esetekben félreértésekre adhat okot. A finomabb rezdülések 

megfejtése nagyfokú beleélő képességet (empátiát) igényel. A nonverbális kommunikáció 
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önmagában is számos érzelem, hangulat, indulat kifejezésére alkalmas. Értelmezése min-

dig az adott helyzettől, szituációtól függ. A nem verbális üzenetek (mimika, gesztusok stb.) 

adásában és vételében meghatározó szerepe van annak is, hogy egyidejűleg milyen más 

kommunikációs csatorna működik még. A nonverbális kommunikáció keretében ismert 

megnyilvánulási formák: akusztikus megnyilvánulások – paranyelv – vokális csatorna 

(hangadás, hangnem, hanghordozás, kronemika). 

A hangnem, a hangsúlyozás, a hanghordozás, illetve a beszéd minden vokális kísérője-

lensége hozzájárul a szó szerinti mondanivaló megerősítéséhez vagy éppen átértelmezésé-

hez, végül is a jelentéstartalom kiszélesítéséhez. 

A kommunikációs folyamat időviszonyait vizsgálja a kronemika. A kommunikáció so-

rán az egyes beszélgetési szakaszok (üdvözlés, közlés, búcsú) időtartamára vonatkozó té-

nyező. 
137

 

A korábbi fejezetben a szóbeli kommunikáció néhány jellemzőjét ismertettem. A kom-

munikációs alaphelyzetek közül az intraperszonális, a személyes, a közvetlen és a csoport-

kommunikáció jegyeit emeltem ki. Szóltam a beszélő céljáról. Kiemeltem, hogy van egy, 

napjainkban különösen fontos beszédtípus. A tájékoztató szerepű beszédnek nem a meg-

győzés, nem is a hangulati ráhatás a célja, hanem az informálás.  

Ezek után szóltam a helyes légzésről, a néma és a technikai légzésről, s kiemeltem a ki-

ejtés fontosságát. Végül a beszédre jellemző jegyeket vettem számba: hangmagasság, 

hangerő, hangszín, hangfekvés és a kiejtés. 

13.5 KÉRDÉSEK  

1. Sorolja fel az akusztikus megnyilvánulások ismérveit! 

2. Mit tud a hangnem, hanghordozás és hangsúlyozás szerepéről? 

3. Ismertesse a paranyelv, a vokális csatorna szerepét és változatait! 

4. Melyek a hangok tulajdonságai?  

5. Ismertesse a hangkiadás jellemzőit! 

6. Ismertesse a megnyilvánulásaink során a kronémika, az időbeli elosztás fon-

tosságát! 

7. Ismertesse a kommunikációs alaphelyzeteket! 

8. Mi a közvetlen kommunikáció két fő formája? 

9. Mi a beszélő célja? 

10. Mit tud a helyes légzésről? 

11. Ismertesse a néma légzés jellemzőit! 

12. Mondja el a beszéd jellemzőit 
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13.5.1 Az előadás értékelése
138

 

Mutatkozzon be, mondjon el egy előadás anyagot, vagy mutasson be egy könyvet, vagy 

valamilyen terméket, majd értékelje produkcióját, és hasonlítsa össze a tanári és társai által 

adott osztályzatokkal! 

Kérem, hogy az értékelést az 5 fokú skálán végezze. 

 

1. 
Könnyed, biztos fellépés, meg-

nyerő modor 
5 4 3 2 1 Feszült, görcsös, bizonytalan 

2. 
Jó indítás (frappáns, szellemes, 

pontos célmegjelölés) 
5 4 3 2 1 

Rossz indítás, (ügyetlen, jellegte-

len) 

3. 
Jó felkészültség, logikus, világos 

kifejtés, érvelés 
5 4 3 2 1 

Hiányos felkészültség, kusza ér-

velés 

4. Érzelmi azonosulás 5 4 3 2 1 
Érzelemmentes, objektív elő-

adásmód  

5. 
A hallgató érdeklődésének fo-

lyamatos ébrentartása  
5 4 3 2 1 Lankadó érdeklődés 

6. Gazdag metakommunikáció 5 4 3 2 1 Szegényes metakommunikáció 

7. 
Változatos metanyelvi eszközök 

(erősségi, dallam-, ritmusváltások) 
5 4 3 2 1 

Egysíkú, monoton előadásmód 

 

8. Világos, szabatos fogalmazás 5 4 3 2 1 Pongyola, stílustalan fogalmazás 

9. 
Meggyőző erő, a hallgató értelmi-

érzelmi azonosulása 
5 4 3 2 1 A meggyőző erő hiánya 

10. Ügyes befejezés, jó lezárás 5 4 3 2 1 Lapos befejezés, lezáratlanság 

 Összesen: 10-50 5 4 3 2 1  
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14.  ÖSSZEFOGLALÁS 

14.1 A KURZUSBAN KITŰZÖTT CÉLOK ÖSSZEFOGLALÁSA 

13 témakör elemeinek megértése elsajátítása, és alkalmazása a legfőbb célom. A kom-

munikáció egyetemességének elve alapján ismerje meg a kommunikáció fogalmának tu-

dományágankénti és korszakonkénti értelmezését. Sajátítsa el a kommunikáció- és infor-

mációelmélet fogalomrendszerét, jellemzőit és funkcióit, a társadalmi kommunikációs 

formákat és alrendszereiket. Tudja értelmezni a kommunikációs folyamatokat. Ismerjen 

meg minél több kommunikációs modellt. Ismerje meg részletesen a kommunikációelmélet 

és a tudományterületek témakört. Figyelje meg a megismerési folyamatok és a kognitív 

pszichológia egymásra hatását.  

Sajátítsa el a kommunikációs rendszer történeti előzményeit, az ókori bölcsek nagyjait 

és nézeteiket, az ókori szónoklattan jellemzőit. Ismerje meg az 1960-as és 70-es évek 

irányzatait, a 80-as évek média hatásának vizsgálati módszereit! Tudjon beszélni a televí-

zió szerepéről, ismerje meg az új kommunikációs technikákat! Sajátítsa el a globalizáció és 

a médiakonvergencia fogalmát! Ismerje meg, hogy a mesterséges intelligenciakutatás az 

észlelés kulcsfontosságú aspektusait próbálja számítógéppel szimulálni. Szerezzen tudo-

mást arról, hogy a napjainkban is zajló forradalmi átalakulás elvezet az információs társa-

dalom kialakulásához. Ismerje meg a biológiai kommunikációs formákat, a kommunikáci-

ós rendszerek közös jellemzőit is! Sajátítsa el a kommunikáció szintjeit, a verbális és a 

nem verbális kommunikáció jellemzőit. Tudjon meg minél többet a jel- és gesztusbeszéd-

ről, az Palo Alto-i kommunikációkutató iskoláról. Ismerje meg a metakommunikáció sajá-

tosságait, ill. a hatásos kommunikáció jellemzőit és akadályait.  

A 9. fejezet célja, hogy tudatosítsa a nem verbális kommunikáció fontosságát anélkül, 

hogy túlhangsúlyozná azt. A további fejezetekben ismerkedjen meg a testi jellemzőkkel: a 

fizikum, a testalkat, a megjelenés, a test- és leheletszagok, a testmagasság és a súly, a haj 

színe és a bőr alkotják a testi jellemzők körét. Tanulmányozza a térközszabályozás fontos-

ságát is, hiszen kommunikációs jelentősége van annak a távolságnak, amelyet az emberek 

beszéd közben tartanak egymás között. Sajátítsa el a nonverbális kommunikáció újabb 

formáit, az akusztikus megnyilvánulásokat!  

Ismerje meg a kommunikációs alaphelyzetek: személyes, közvetlen, csoportkommuni-

káció sajátosságait, jellemzőit. Tanulja meg, milyen a helyes légzés, sajátítsa el a beszéd 

jellemzőit. 

A kommunikációelméletről és annak tudományterületeiről is átfogó ismereteket kap. 

Részletesen kifejtem, hogy a műszaki, matematikai, információelméleti tudományok 

mellett a szociológia, a szociálpszichológia, a pedagógia, pszichológia, valamint a nyelvé-

szeti tudományok, az antropológia, sőt még a művészi közlés ismérveivel foglalkozó tu-

dományok is foglalkoznak az emberi kommunikáció különböző folyamataival és jellegze-

tességeivel. Bemutatom a nem verbális kommunikáció főbb funkcióit (ismétlés, helyette-

sítés, kiegészítés, hangsúlyozás, szabályozás,ellentmondás), változatait, elterjedtségét. 

Foglalkozom a kódolás nem verbális formáival is. Beszélek a jelnyelv, a szemléltető jel, a 

tevékenységnyelv szerepével. 
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14.2 TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁS 

13 fejezetben megismeri a kommunikáció fogalmát, a kifejezés jelentését, eltérő értel-

mezéseit, a kommunikáció fogalmának pedagógiai és pszichológiai meghatározásait, a 

legfőbb jellemzőit és funkcióit. Szólok a személyes kommunikáció és a tömegkommuniká-

ciós kapcsolatáról, a közvetlen és közvetett kommunikációról, a közvetlen emberi kommu-

nikáció és a közvetett mediális kommunikáció (tele- és tömegkommunikáció) sajátosságai-

ról. Rávilágítok a köznapi és a hivatali kommunikáció különbözőségire, társadalmi 

vonatkozásaira. Ismertetem a kommunikáció irányultságát is. 

Majd a kommunikációs modelleket mutatom be. Előtte azonban szót kell ejtenem a 

kommunikáció természetéről, a kommunikációs jelenség ismérveiről. megismeri a kom-

munikáció egyetemességét és kultúrafüggőségét, az interakció és a kommunikáció kapcso-

latát. értelmezem a kommunikációs folyamatokat.  

A kezdetektől az önállósodásig fejezetben a kommunikáció történetéről kap átfogó, 

részletes képet. Bemutatom az ókori bölcsek közül ISOKRATES, DÉMOSZTHENÉSZ, 

SZÓKRATÉSZ, QUINTILLIANUS, CICERÓ nézeteit, részletezem az ókori szónoklattan jellem-

ző sajátosságait. Figyelmébe ajánlom a propaganda kialakulását Németországban, Szovjet-

unióban, a piackutatást az USA-ban. A 30–40-es évek után bepillantást nyer a 40-50-es 

évek kommunikációelmélettel kapcsolatos eredményeibe. Remélem, a történeti áttekintés 

érdekes lesz Ön számára is. 

Bemutatom a kommunikációkutatás önállósodását követő korszakot is. Rávilágítok, 

hogy a kommunikációelméletben az 1960-as évekre a különböző magyarázatok és megol-

dási modellek váltogatták egymást. Kiemelem GERBNER nézetét. Ismertetem, hogy a mai 

kommunikációkutatásra hatottak a strukturalista iskolák. Ezek után felhívom a figyelmet 

az 1980-as évek médiahatásának vizsgálatára, különös tekintettel a tömegkommunikáció és 

a televízió hatásaira. Bemutatom az új kommunikációs technikákat és a hálózati globalizá-

ció és a médiakonvergencia jellemzőit.  

A 7. részben alaposan kifejtem a biológiai kommunikációs formákat, a kommunikációs 

rendszerek közös jellemzőit. Hangsúlyozom, hogy az élő sejtek meghatározott kapcsolat-

ban állnak egymással, alapvető jellemzőjük információtartalmuk és kommunikációs képes-

ségük. Sok példát hozok arra, hogy az állatvilágban a kommunikáció a mindennapos erő-

próba.  

Ismerkedjen meg az üzleti kommunikáció modelljével. Sajátítsa el a kommunikáció 

szintjeit, a verbális és a nem verbális kommunikáció jellemzőit. Tudjon meg minél többet a 

jel- és gesztusbeszédről, az Palo Alto-i kommunikációkutató iskoláról. Tudjon beszélni a 

metakommunikációról, azok csatornáiról, ill. a hatásos kommunikáció és akadályairól.  

A 10. fejezet a testi jellemzők és a testtartás jellemzőit mutatja be. A kinezikus viselke-

dés: a gesztusok, a fej, a kéz és a láb mozdulatai, az arckifejezés, a szem és a tekintet, va-

lamint a testtartás jellemzőit állítom előtérbe. A testtartással kapcsolatban megállapítom, 

hogy benne kifejeződhetnek érzelmek is. A 11. fejezetben tanulmányozza a taktilis kom-

munikáció, az érintkezéses viselkedés jellemző sajátosságait. Bemutatom, hogy megfigye-

lések és tudományos vizsgálatok egyaránt igazolják, hogy kommunikációs jelentősége van 

annak a távolságnak, amelyet az emberek beszéd közben tartanak egymás között. E téma-

körből kiemelem a bizalmas, intim zónát (15–45 cm), a bizalmas távolság szakaszát, az 

egyén „felségterületét”, melyet csak a hozzá közelállók (közvetlen partner, családtagok, 

rokonok, közeli barátok) léphetnek át. Megemlítem a személyes zóna, a társasági zóna és a 
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nyilvános szereplés zónatávolság sajátosságait. Végül bemutatom a készítmények és a 

környezeti tényezők szerepét és hatását.  

Az utolsó fejezet az akusztikus megnyilvánulásokat és a szóbeli kommunikációt tár-

gyalja. Szólok a kronemikáról, a kommunikáció során az egyes beszélgetési szakaszok 

(üdvözlés, közlés, búcsú) időtartamára vonatkozó tényezőről. Vázolom a nyilvános meg-

szólalás törvényszerűségeit. A következőkben a szóbeli kommunikáció tartalmi jegyeivel 

foglalkozom. Bemutatom a helyes légzés ismérveit, a beszéd jellemzőit: hangmagasság, 

hangerő, hangszín, hangfekvés, kiejtés. 

14.3 A TANANYAGBAN TANULTAK RÉSZLETES ÖSSZEFOGLALÁSA 

− Bevezető 

− Bevezetés a kommunikáció elméletébe  

− Kommunikációs modellek  

− A kommunikációelmélet és a rokon tudományterületek  

− A kezdetektől az önállósodásig  

− A kommunikációkutatás önállósodását követő korszak  

− A biológiai kommunikációs formák  

− A közvetlen és a közvetett kommunikáció ismérvei  

− A nem verbális kommunikációs formák  

− A testi jellemzők és a testtartás  

− Az érintéses viselkedés, térszabályozás és a készítmények  

− Az akusztikus megnyilvánulások és a szóbeli kommunikáció 

14.4 ZÁRÁS 

Remélem, tudta és tudja hasznosítani tanulmányaiban és a mindennapi életében a könyv 

fejezeteit. Bízom benne, hogy felkeltettem az érdeklődését a kommunikáció iránt, s ha 

ideje és lehetősége engedi, hozzáolvas, vagy alkalmazza az olvasottakat. Sok sikert kívá-

nok hozzá! 
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