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FODORNÉ TÓTH KRISZTINA 

Kommunikáció – szóhasználat és referencia 

Felkommunikál, kikommunikál, lekommunikál 

– egy megoldás és egy probléma 

A mai magyar hivatali és sajtónyelvben – s ennek folyományaként a köznapi 

személyes nyelvhasználatban is – nem csupán gyakoriak, hanem már-már meg-

szokottak, vagy legalábbis nem feltűnőek a fenti szóalakok. Ezek egyes, főként 

szakmai műszavaknak és/vagy idegen szavaknak olyan használati módjai, ame-

lyek logikájukban a klasszikus népetimológiát idézik (noha nyilvánvalóan egé-

szen más jelenségről van szó). Valójában inkább tautologikus alakoknak nevez-

hetnénk őket, amelyek a használók számára fontos jelentés-pontosító, illetve -

lehorgonyzó funkciót hordoznak. A „kommunikáció” műszó esetében jól megfi-

gyelhetők az ilyen és hasonló jelenségek, részben a szó magyar nyelven belüli 

elhelyezkedése, részben a terminológiák közti „lebegő” helyzete miatt 

(Domschitz 2004, Griffin 2001). 

A fenti formák kialakulásának oka feltételezhetően többek között a kommu-

nikációfogalomnak a beszélők számára adott foltszerűsége, éles vonalakkal való 

körülhatárolatlansága (körülhatárolhatatlansága?), illetve használati körülményei 

szerinti változékonysága. A nyelvhasználók ilyen esetekben a hozzátoldott, a 

szótári jelentést figyelembe véve redundáns morfémákkal leszűkítik a jelenség-

kört, pontosabban aktualizálják a műszó referenciáját. Bár stilisztikailag nem 

elegáns, nyelvhelyességi szempontból hibásnak tekinthető, az adott közlemény 

informativitását tekintve kétségtelenül működőképes megoldás. Ugyanis ezzel 

ellentétes előjelű jelenség tapasztalható a kommunikáció műszó körül bármilyen 

köznapi kontextusban: jól megfigyelhető például,  hogy a „fontos a kommuniká-

ció” kifejezés hányféle értelemben hangozhat el ugyanabban az alakban. Akkor 

is, amikor az információs csatornák kézzelfogható működéséről van szó (mond-

juk érvényes telefonszámról vagy e-mail-címről), vagy amikor egy szervezet 

formális információtovábbítási struktúrájáról (eljutnak-e a hírek a gyártósoron 

dolgozókhoz is), esetleg a házastársak közötti eszmecseréről (hajlandók-e meg-

beszélni, miért nem tanul jól a gyerek az iskolában), nem is szólva a tömegtájé-

koztatás üzeneteinek objektivitásáról és érthetőségéről (megjelenítődik-e egy 

adott ügy összes szereplője, vagy pontosan tudhatjuk-e, mi is az ügy lényege). 

Az utóbbi példák – számos más területtel egyetemben – természetesen csak-

ugyan mind a kommunikációs jelenségkörbe tartoznak; ám hogy a beszélő mikor 

melyik kommunikáció-definícióra utal, és mit tekint a „fontos kommunikáció” 

lényegének, konkrét helyzettől és beszélőtől függően változik. Olykor maga a 

kontextus sem ad világos támpontot ennek meghatározásához, az ebből előálló 
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helyzeteknél pedig gyakran és egyértelműen tetten érhető az a tipikus jelentéstu-

lajdonítási zavar, amelyet a köznyelv úgy jelöl: „elbeszélnek egymás mellett”.  

Szótári jelentések és aktuális társadalmi referenciák 

Kölcsönös és vélt kölcsönös tudás: dialógus és kontextus 

Tegyük fel, hogy X és Y, két felnőtt, azonos anyanyelvű beszélő párbeszédet 

folytat egymással. X megemlíti, hogy munkahelyén nem jó a kommunikáció. X 

úgy gondolja, azért nem, mert a vezetők félinformációkat adnak át beosztottaik-

nak, akik a maradékot részben következtetéssel, részben informális csatornáikon 

keresztül pótolják, ez pedig az információk torzulásán túl a vezetéssel szembeni 

bizalmatlanságot eredményez. Y viszont, akivel X éppen beszélget, a kommuni-

káció szóhoz elsősorban a jól értelmezhető üzenet jelentését társítja, így X meg-

jegyzését („nem jó a kommunikáció”) úgy értelmezi, hogy a vezetőség a dolgo-

zók számára érthetetlen szakzsargont használ, aminek következtében fontos, 

megosztásra szánt információk sikkadnak el. 

Való igaz, hogy mindkét esetben információs zavarra utal a „nem jó a kom-

munikáció” megnyilatkozás, de ennek természete és oka a két értelmezésben 

merőben más. Ha egyiküknek sem jut eszébe a fenti kijelentés pontosítása, lehet-

séges, hogy beszélgetésük idővel látszat-információcserévé alakul át, amelyben 

mindegyikük a saját értelmezési nyomvonalán halad, egyre távolodva a másiktól. 

Ez valóban előfordulhat akkor, ha sem X-ben, sem Y-ban merül fel, hogy az 

adott kijelentésnek más értelme is lehet, mint amit ő tulajdonít neki – azaz ha az 

adott szó jelentését kontextuálisan konkrétnak veszik. Természetesen minél job-

ban ismerik egymást és egymás körülményeit, vagyis minél nagyobb a helyzetre 

vonatkozó közös, illetve kölcsönös tudásuk halmaza (Terestyéni 2006, Clark és 

Carlson, valamint Levinson in Pléh-Síklaki-Terestyéni 1997), annál kevésbé 

valószínű egy hasonló félreértés akár a kommunikációval, akár mással kapcso-

latban. Például ha Y tudja, hogy X PR-szakértő, valószínűleg rá fog kérdezni a 

„nem jó kommunikáció” mibenlétére és fordítva: ha X tisztában van vele, hogy 

Y soha életében nem foglalkozott a kommunikáció szisztematikus tanulmányo-

zásával, magától is pontosítani fog. Két idegen beszélgetése alkalmával azonban 

felerősödik a félreértés esélye, aminek akár komoly kockázata is  lehet, ha a két 

idegen éppen a cég jövőjéről tárgyal egymással. 

Reflexivitási esélyek egy közhasználatú szónál 

A fenti folyamat általánosan érvényes a személyközi információcsere alaptípu-

sának, a szóbeli dialógusnak a működésére. A jelentést vagy mindkét fél adott-

nak veszi, vagy, ha bebizonyosodik, hogy ez nincs így, a mindkettőjük számára 

érvényes értelem a dialógus folyamatában alakul ki – amennyiben a jelentés-

eltérés kiderül. 

Vannak azonban a nyelvnek olyan lexikális elemei, amelyek használata, 

ilyen vagy olyan okból, csak kivételes esetben (nyilvánvaló értelmezési nehéz-

ség esetén) reflektált, holott a beszélők és partnereik többféle jelentést vagy 

homályos körvonalú jelentésfoltot tulajdonítanak nekik. Ezek többnyire olyan, 
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eredetileg szakmai vagy tudományos műszavak, amelyek aránylag régóta jelen 

vannak a köznapi diskurzusokban is, olyannyira, hogy többé-kevésbé kialakult 

szociális reprezentációik vannak (a szociális reprezentációról l. Moscovici 

2002). Ezen szavak, szóalakok vagy kifejezések egy részére a köznapi diskurzu-

sokban értelmetlennek tűnik rákérdezni, hiszen a mindennapi párbeszédekben és 

szövegekben szerzett, mozgósítható tudásunk (felkészültségünk) szerint „ezt 

mindenki tudja”; ám ha mégis megtesszük, szembesülünk vele, hogy közel sem 

tekinthetők olyan egyértelműnek, amilyennek esetleg véltük. A fenti példában Y 

jóval nagyobb valószínűséggel fogja azt megkérdezni X-től, hogy mitől nem jó a 

munkahely kommunikációja, mint azt, hogy mit ért most éppen kommunikáción. 

X pedig az utóbbi kérdést sokkal nehezebben válaszolná meg (bár az elsőre adott 

feleletében implicite benne lehetne ez a válasz is, legalábbis egy része).  

A kommunikáció szó a magyar nyelvi közegben különleges (bár nyilván nem 

példátlan) státuszt foglal el. Az egyházi latin révén hosszú évszázadok óta jelen 

van a magyar nyelvben: az anyanyelvi beszélő számára, noha nemzetközi hasz-

nálatú szó, nem is tűnik feltétlenül idegennek. A huszadik század humán- és 

társadalomtudományi hullámainak köszönhetően azóta elterjedt szaktudományos 

műszóként is szerepel, különösen a század második felétől. 

Köznapi jelentése (a referencia értelmében) a megújított átvétel után egyre 

inkább átvette a fordításaként használt „közöl” szó helyett a kétoldalú, kölcsönös 

információcserét, valamint az ehhez kapcsolódó jelenségeket lefedő jelentést. A 

rendszerváltás időszaka utáni, a globalizációs trendeknek egyre inkább kitett 

magyar kulturális-társadalmi viszonyok között pedig egyike lett azoknak a kife-

jezéseknek, amelyek bizonyos, magas társadalmi presztízsű körökben (például 

az újonnan kialakult, a nemzetközi üzleti életben mozgó menedzser-

értelmiségnél, illetve a közélet szereplőinél) folyó diskurzusok szókincsének 

divatos elemeivé – és ebből következően úgyszólván divatszóvá – váltak, ráirá-

nyítva ezzel a figyelmet mindennapi értelmezési körük bizonyos szegmenseire. 

Olyan szeletek ezek (például a kapcsolatteremtés és a befolyásolás), amelyek az 

üzleties világszemlélet számára fontosak voltak, és annak holdudvarában a köz-

napi (például a mediatizált és a személyes) köznapi diskurzusokban is előtérbe 

kerültek. A gazdaságtudományokhoz kötődő kommunikáció-szemléletnek (pél-

dául a marketingkommunikációnak) ma is létezik olyan vonulata, amelyben a 

kommunikációs folyamatok fő célja a partner befolyásolása. 

A magas presztízsű társadalmi csoportoktól átvett divat-szókincselemek al-

kalmazási sajátossága a reflektálatlan vagy félig-reflektált, sőt akár öncélú, 

nyelvi sznobizmusnak minősíthető használat. Ilyenkor az adott csoporthoz csak 

marginálisan vagy egyáltalán nem tartozó, de arra vágyó beszélő előszeretettel 

vegyíti a csoportban használatos szavakat-kifejezéseket a megnyilatkozásaiba, 

olykor anélkül, hogy ismerné jelentésüket, vagy használatuk indokolt lenne az 

adott szituációban. Ez a jelenség tovább módosítja a fogalom érvényességi körét: 

egyfelől szűkíti (társadalmi szerepre jellemző beszédmód: meggyőzés, befolyá-

solás), másfelől el is mossa határait (divatszó-használat, nyelvi sznobizmus, 

erről l. Rajsli 2005, Bourdieu 1992, 2001). 



Fodorné Tóth Krisztina 

 78 

Egy másik használatikör-módosító hatás nem újkeletű, viszont a köznapi 

szférába való bekerülése az. Mint napjaink társadalmi és kulturális változásainak 

jó része, ez is az internet-használattal függ össze. Az internet Magyarországon 

csak mintegy tíz-tizenöt éve terjed a ma ismert mértékben; korábban rendszeres 

használói egy szűk szakmai közösségből kerültek ki (kissé hasonlóan az ameri-

kai – némileg hosszabb – átmeneti időszakhoz, amikor az internet az egyetemi és 

kutató elit kommunikációs eszköze volt (Z. Karvalics 2004). Ebből következően 

az interneten is megjelent egy erőteljes információelméleti-technikai szóhasználat, 

amit az általános elterjedéskor maga a hálózat technikai jellege is megerősített. 

Ebből eredt a köztudatban alakuló kommunikációfogalom egy másik, na-

gyobb mértékű módosulása, ami napjainkra lecsengeni látszik, egy évtizeddel 

ezelőtt azonban igen hangsúlyos volt. Az internet – mint napjaink kultúrájának 

egyik legreprezentatívabb médiuma – természetesen magában foglalja a kom-

munikáció szó hagyományosabb és divatjellegű használati módjait is. Azonban a 

tömegmédiummá avanzsált „világhálón” a puszta megjelenés elegendő lehet 

ahhoz, hogy behozza a köztudatba az addig valószínűleg nem túl széles körben 

használt technikai értelmezést is, aminek hatására eltolódhatnak a kommuniká-

ciófogalom használati súlypontjai. Ennek példája, hogy a keresőbe gépelt 

„kommunikáció” kulcsszóra a találatok többsége az ezredforduló környékén a 

mobiltelefonokra és a számítógépes adatátvitelre vonatkozott. Ma ugyanez a 

keresés merőben más eredményt hoz: az első találatok magyar nyelven a kimon-

dottan szakmai diskurzusokhoz kapcsolódó, de legalábbis reflexív oldalak (egye-

temi honlapok, elméleti fejtegetések, szócikkek, a legelső helyen a magyar 

Wikipedia szócikkével – Google keresés, 2009. február 23.). Ezek után pedig a 

képességfejlesztő tréningeket hirdető tanácsadó cégek és a technikai „mindentu-

dókat” forgalmazó kiadók oldalai következnek, már sokkal kevésbé reflexív 

tartalommal (a reflexivitás mértékén itt leegyszerűsítve a kommunikációfogalom 

tárgyalásának meglétét vagy hiányát értve). Ez a súlyponteltolódás a technológi-

ai értelmezés irányába tehát átmenetinek minősíthető (ellentétben az előzővel, a 

menedzserszókincs-használattal, amely tartósabb hatásúnak tűnik). 

A „kommunikáció” kifejezés napjaink magyar viszonylatai között tehát 

olyan kategória, amely erőteljesen, viszonylag régóta jelen van a köztudatban, és 

néhány évtizede kategorizációja, szociális reprezentációja folyamatosan zajló, 

jelentős változáson megy keresztül. A szó a mai magyar nyelvi környezetben 

egy magas presztízsű társadalmi csoportok által és beszédeseményekben haszná-

latos beszédmód szókincséhez (is) kapcsolódott. 

A ma jellemző köznapi kommunikáció-kategória részben a médiumok köz-

leményeiből, részben pedig a tudományos kutatások eredményeinek egyszerűsí-

tett, popularizált, illetve szakmai praxisba átültetett változataiból szűrődik le 

(természetesen nem hagyva figyelmen kívül a mindennapi diskurzusokban való 

alakulást sem). Ez a köznapi „kommunikációfogalom” azonban nem egységes, 

hanem több elszigetelt, jól elkülöníthető kategóriát, meglehetősen szűk jelentés-

kört fog át (pl. kapcsolatteremtés, információáramlás, üzenetátadás, távközlés, 

tömegtájékoztatás, befolyásolás). Krippendorfék vizsgálata a kommunikációra 
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vonatkozó metaforákról (Krippendorf 1994) valószínűleg csak részben állja meg 

a helyét a magyar nyelvi környezetben (tekintettel a szóhasználat eltérő történe-

ti-társadalmi körülményeire), mindazonáltal igen tanulságos eredményeket hoz. 

Három jellegzetes metafora-típusa három, a „tudományos” közegből egysze-

rűsödött meghatározást implikál: a kommunikáció tranzakciós („vezeték”), in-

terakciós („titkosírás”) és jelentésátvivő („konténer”) jellegét. Ez a kommuniká-

ció mint fogalomkör kategorizálásának egy másik megközelítési módja, amely a 

kommunikációkutatás történetét veszi alapul, nem pedig a szakmai, illetve disz-

ciplináris tartalmak sokféleségét. 

Tudományos vs. köznapi használat 

Induljunk ki azonban akár Krippendorfból, akár a szociális reprezentációból, 

akár a fent vázolt, X és Y közötti beszélgetésből, mindenképpen kiviláglik, hogy 

nem beszélhetünk köznapi kommunikációfogalomról anélkül, hogy szót ejtenénk 

a tudományos kommunikációfogalomról – pontosabban -fogalmakról. Hiszen a 

tudományos kutatásban – és ez érvényes magára a kommunikációkutatásra is – a 

kommunikációnak nincs egyetlen, kizárólagos érvényességű meghatározása. 

A fogalom tudományos megközelítéseire inkább olyasféle attitűd jellemző, 

mint a nyelv esetében: nem az a kérdés, hogy mi a kommunikáció, hanem hogy a 

kutatásokhoz hol húzzuk meg a jelenség határait – röviden: milyen jelenségeket 

vonjunk be a kommunikáció vizsgálatába (és milyeneket ne). Hiszen a kommu-

nikációs jelenségkör éppen valahol az egymástól eltérő tudományágak és tudo-

mányos diszciplínák, valamint a köznapi jelenségszféra  metszetében van, illetve 

lehet. Lehet, mivel a jelenségkör határai mozognak, és így holléte csak foltsze-

rűen, körülbelül mutatható ki, nem pedig pontosan, élesen körvonalazva 

(Domschitz 2004, Griffin 2001). 

Ennek megfelelően az egyes diszciplínák saját szempontjaik szerint konstru-

álnak és emelnek ki a kommunikációs jelenségszférából olyan elemeket, ame-

lyeket a kommunikáció vizsgálatában relevánsnak tartanak. Így alakulnak a kü-

lönböző irányultságú kommunikációmodellek, amelyek (diakronikus változatos-

ságban is) hangsúlyozhatják az információ-áramoltatást, az információ feldolgo-

zását, a résztvevő kommunikátorok kapcsolatát, a jelentések létrehozását és ér-

telmezését, az adaptív viselkedést, a szándékot és a hatást, a folyamatszerűséget 

vagy az állapotszerűséget, vagy más tényezőket. Ez természetesen az adott tu-

dományág, diszciplína célkitűzéseitől és módszereitől függ, illetve, a szakmára 

való képzés szemszögéből nézve, a szereptől, amelyre az felkészíti az adott 

szakma jövendő művelőit. 

A tudományos vizsgálódás tendenciái napjainkban azonban egyre inkább a 

multi- és az interdiszciplinaritás felé mutatnak. Az egyes jelenségek kutatása 

„túlér” egy-egy tudományterület hatókörén, így egyre erősödik a „köztes” és az 

integrált tudományok szerepe. A tudományos elméletek és kutatások újabb 

irányzataiban egyre inkább a beágyazottság válik fontossá: a biológiai, geneti-

kai, pszichológiai, társadalmi, szituatív, azaz a tág értelemben vett kontextuális 

beágyazottság. A kategóriákra, fogalmakra vonatkozó elképzelések sem lehetnek 
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többé diszkrétek, elvontak, mint ahogyan az egyes tudományterületek és diszcip-

línák is egyre inkább összefüggéseikben ragadhatók meg és kezelhetők. Ez 

eredményezheti a különböző kommunikáció-megközelítések közeledését – vagy 

előtérbe állíthatja a foltszerű kommunikációfogalom-használat gyakorlatát. 

Nyilvánvalóan a tudományos-szakmai kommunikációfogalom-használathoz 

képest határozódnak meg a köznapi alkalmazások is, adott folyamatok mentén. 

A „tudományos” és a „köznapi” gondolkodást nem áthághatatlan szakadék vá-

lasztja el egymástól (Moscovici 2002, Moscovici 2000, László 1999): a minden-

napi gondolkodás átveszi és saját helyzetére, használati körülményeire alkal-

mazza (vulgarizálja) a tudományos diskurzusból ismert fogalmakat. A szociális 

reprezentációk tipikusan modern jelensége (Moscovici i.m.), külön hangsúlyt ad 

a tudományos és a mindennapi gondolkodás közti, egyre szorosabb összefüggé-

seknek. 

Ez az összefüggés azonban nem egyszerűen „leszivárgást” jelent a hatalmi 

helyzetben levő tudományos körökből a köznapi szféra felé, hanem kölcsönha-

tásnál is többet. Hiszen egyfelől a tudományos vizsgálódás kiinduló terepe is a 

„való világ”: ebből meríti kutatásainak tárgyát és fogalmait egyaránt, másfelől a 

folyamatban számolnunk kell bizonyos „visszaszivárgással” is, amely nem más, 

mint a mindennapi szakmai praxis fogalomhasználatának megjelenése a tudomá-

nyos körökben (például gyakorlati szakemberek bevonásával az egyetemi okta-

tásba). 

A kommunikáció esetében sincs ez másként. Emellett nem hagyható figyel-

men kívül az a tény sem, hogy a tudományos-értelmiségi szféra – amely nem 

feltétlenül független az aktuális közéleti, illetve gazdasági elittől – is magas 

presztízsű társadalmi területnek számít (Bourdieu i.m.), amelynek műszavai így 

szintén elszenvedhetik a köznapi diskurzusokban a fent vázolt divatszóvá alakulást. 

A tudományos műszóhasználatból kiindulva tehát ismét visszajutunk a ref-

lektálatlan vagy félig reflektált köznapi fogalomhasználat gyakorlatához. Ennek 

megértésében lehet segítségünkre a szociális reprezentáció képe a köznapi szó-

használat általános gyakorlatáról (ami természetesen nem független a kognitív 

tudományok és a jelentéstudományok megközelítéseitől). Ennek alapján a kom-

munikáció szóhoz (vagy bármilyen szóhoz) tehát mindig fogalom és mentális 

kategória tartozik, így vonatkoztatási tartománya, hatóköre, referenciális jellege 

és lehetséges használati tartománya van. (Természetesen a szavaknak mint 

grammatikai kategóriáknak is megvan a maguk használhatósági tartománya, 

azonban számunkra lényegesebb a fogalmi kategoriális használat köre.) 

A kommunikáció a jelhasználó ember szemében nem elsősorban szó, hanem 

dolog, jelenségek köre, amelyeket ezzel a hangsorral/betűsorral jelölhetnek. A 

„kommunikáció” szó használóinak, ha nem is explicit módon, van valamilyen 

elképzelésük arról, mi az, amire azt mondhatják: „ez kommunikáció”. Ez az 

elképzelés többféle elemből, különböző tényezőkből tevődik össze. Az egyik 

ilyen tényező az adott dologra vonatkozó ismeretek mennyisége és jellege, a 

másik a hozzá való viszonyulások és attitűdök köre, a harmadik pedig (összefüg-

gésben az előző kettővel) egymással kapcsolatban álló alapfogalmak együttese, 
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amely köré az adott tárgyra vonatkozó társas (és ennek megfelelően egyéni) 

tudás, valamint az arról való diskurzus szerveződik  (Moscovici 2000, László 

1999). Ezekből áll egy-egy adott tárgy (jelenség, fogalom) szociális reprezentá-

ciója. A szociális reprezentációk értelemszerűen csak egy-egy adott társadalmi-

kulturális csoport (és az ahhoz köthető beszédesemények vagy verbális műfajok)  

kommunikációfogalom-használatához adhat támpontot, az egyéni reprezentációk 

ettől kisebb-nagyobb mértékben eltérően működhetnek. 

Individuális használati utak – társadalmi keretben 

Milyen módon járhat el tehát az egyén, amikor a kommunikáció szót használja 

személyes diskurzusaiban? Számára mindenképpen adott a kommunikációra 

vonatkozó társas tudásnak az a szelete, amelyhez saját szocializációs folyamatá-

ban hozzáfért. Ez a tudás lehet egycsapású vagy szerteágazó; ezekben az esetek-

ben az egyén eltérő fogalomhasználati módszert alkalmaz. 

Az első esetben, egycsapású tudás esetén vagy egyetlen, viszonylag konkrét 

és jól körülhatárolható kommunikációfogalom áll rendelkezésére, vagy egy ho-

mályos körvonalú, általános kép a kommunikáció mibenlétéről. Az adott, ott és 

akkor kezdődő helyzet elején, bármelyik variáció jellemző is rá, nemigen van 

lehetősége reflexív fogalomhasználatra: egyszerűen nincs meg az erre való fel-

készültsége. (A konkrét diskurzus során természetesen rákényszerülhet a reflexi-

óra, de ebben az esetben szükségszerűen változik a kommunikációról alkotott 

képe is.) 

Ha a beszélő kommunikációra vonatkozó tudása szerteágazó már a diskur-

zus-szituáció elején, többféle használati stratégiát is követhet; ezek némelyike 

azon alapul, hogy többféle, egymáshoz kapcsolódó kommunikációfogalom áll 

rendelkezésére. Ezek összessége valószínűleg szintén homályos körvonalú, el-

lenben részletgazdag kommunikációképet eredményez. Az egycsapású tudással 

rendelkező beszélő homályos kommunikációképét ábrázolhatjuk úgy, mint egy 

sajátos alakú füstfelhőt; ezzel összevetve a szerteágazó tudású beszélő kommu-

nikációképe a füstfelhőben lebegő, külön-külön látott szilárd részecskékből áll 

össze. 

Előfordulhat, hogy a szerteágazó tudású egyén kitüntetett módon kezel egy-

egy kommunikációfogalmat, amelyet legjellemzőbben fog használni az elébe 

kerülő beszédhelyzetek többségében (a kommunikációt elsősorban információát-

adásnak vagy elsősorban kapcsolatteremtésnek tekintve). Ez kevéssé reflexív 

használat, viszont nagyon jellemző takarékos kognitív folyamatainkra: a legegy-

szerűbb módon, a legkisebb energiabefektetéssel intézzük társas helyzeteinket és 

diskurzusainkat. Ettől többnyire csak abban az esetben térünk el, ha a helyzet 

sikeres megoldása kerül veszélybe (vagy még akkor sem). 

Megtörténhet azonban az is, hogy a beszélő szituációtól függően válogat a 

rendelkezésére álló kommunikációfogalmak között, és a helyzetben legmegfele-

lőbbnek tekintettet „húzza elő”. Ez az egyetlen olyan stratégia, ami egyértelmű-

en és minden esetben reflexívnek minősíthető, hiszen a beszélőnek, ha villám-

gyorsan és rutinszerűen is, de mérlegelnie és válogatnia kell, mielőtt megkezdi a 
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fogalom használatát a diskurzus során. Ezek a beszélők egyébként azok, akik 

könnyebben reflektálnak saját fogalomhasználatukra a diskurzus keretein belül 

is, azaz pontosítják vagy módosítják beszélgetés közben, mit is értenek most 

éppen kommunikáción. Amennyiben írásos beszédeseményről van szó, ezek a 

beszélők lesznek azok, akik a fogalom használatakor szükségét érzik annak, 

hogy azt írásukban körül is határolják, egyértelműsítsék olvasóik számára.  

Visszatérve a fent leírt példára: ha akár X, akár Y a kommunikációra vonat-

kozóan szerteágazó tudású beszélő, valószínűleg egyértelműsíti a kommunikáció 

mibenlétét, vagy erre készteti a másikat (ha mindketten azok, a fentiek fokozot-

tan érvényesek). Ha azonban mindketten egycsapású tudással rendelkeznek, 

egymás megértése – legalábbis a kommunikációfogalom tekintetében – főképpen 

attól függ, közös tudásuk halmazában benne található-e a kommunikációfoga-

lom, azaz ugyanazt a fajta kommunikációképet birtokolják-e. Amennyiben nem 

ez a helyzet, megnyílik a tér a reflektálatlanságból fakadó félreértések felé.  
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