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BEVEZETÉS 

  

Az dolgozat témája: Nyelvhasználati sajátosságok a közösségi 

oldalakon. A kárpátaljai magyarság körében gyűjtött elektronikus levelek és 

csetelések alapján dolgoztam 

A dolgozat célja, hogy megvizsgáljam és megértsem a mai fiatalok 

csetelési szokásait, azok hangtani, alaktani vonatkozásait, és ezeket 

megvizsgáljam nyelvtani szempontból is. Az élet elengedhetetlen  része az 

elektronikus levél is, ezért azokat is bevontam a kutatásba. 

A téma aktualitása. A téma azért fontos, mert a csetelési szokások és  az 

ezzel kapcsolatos szokások változatos képet mutatnak.  

 Azért választottam ezt a témát, mert a közösségi oldalakon írt üzenetek és 

elektronikus levelek írásával kapcsolatos szokások bemutatása fontos lehet 

abban a tekintetben, hogy megértsük a technikai vívmányok hatását a 

nyelvhasználatra. Emellett az internetes közösségi oldalak életünk részeivé 

váltak, ezzel is nap mint nap hatást gyakorolva nyelvhasználatunkra és 

helyesírásunkra.  

Fontos, hogy megértsük a technika okozta változásokat, mivel ma nagyon 

elterjedt jelenség az elektronikus eszközök segítségével való társalgás, azonban 

sokan megfeledkeznek a helyesírási szabályokról, a nyelvhasználat 

pontosságáról.  Figyelmen kívül hagyják a  nyelvhelyességi szabályokat a 

szakírók szerint. 

Az anyaggyűjtés forrása. Az anyagot 2018 októbere és 2019 márciusa 

között gyűjtöttem a tanulók, diákok és különböző foglalkozású magyar 

anyanyelvű személyek körében. Ez alatt az idő alatt számos esemény volt, 

ezért  változatos anyagot gyűjtöttem össze. Összesen 250 facebookos üzenetet 

és 50 elektronikus levelet vizsgáltam meg. A saját üzeneteimet és elektronikus 

leveleimet is felhasználtam, valamint több kárpátaljai internetező is 

rendelkezésemre bocsátotta leveleit, üzeneteit. Valamennyien beleegyeztek 
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adataik felhasználására a kutatás céljából. Az informátoroknak névtelenséget 

biztosítottam.   

Az anyag feldolgozásának módszere.  Az anyagot szócikkek formájában 

dolgozom fel. Az üzeneteket lexikai szempontokból elemzem. Nyelvtani 

szempontból is elemzem az üzeneteket, rámutatok a helyesírási 

pontatlanságokra, rövidítésekre, szókészlettani , lexikai sajátosságokra, 

valamint a nem nyelvi kifejezőeszközökre is. Az internetes csevegésből 

gyűjtött üzeneteket összehasonlítom az elektronikus levéllel. Az anyag 

feldolgozása során leíró és statisztikai módszert alkalmazok. 
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A KÉRDÉSSEL FOGLALKOZÓ SZAKIRODALOMRÓL 

 

Az internetes csevegés és az elektronikus levelek vizsgálata csak a 20. 

században kezdődött,  azonbna egyre közkedveltebb témáról beszélünk, hiszen 

a közösségi oldalak beékelődtek mindennapi életünkbe. 

A elektromos kommunikációs formák nyelvre gyakorolt hatásáról 

részletesen Benkő Péter Tamás munkájában olvashattam. A tanulmány hat 

részre tagolódik. Az első rész a mobiltelefonok külső leírását, rendeltetését 

tartalmazza, megállapítja a kutató, hogy a nyelvi jelenségek tárgyalásakor 

három „mobilos”  korszakot különböztetünk meg. Az elsőben csak a gazdagok 

rendelkeztek mobiltelefonnal, míg a második korszakban már egyre több 

ember engedhette meg magának a telefonok használatát. A mobiltelefonok 

óriási sikernek örvendtek, hatalmas fejlődésnek indult a technológia. A 

harmadik korszakra gyakorlatilag már mindenkinek van telefonja. A mobilok 

pozitív sajátossága az volt, hogy „nem kellett vezeték, az információcsere 

rádióhullámok útján történt” – állapítja meg a szerző [4]. 

Kutatásom szempotjából nagy segítségemre volt a negyedik és az ötödik 

fejezet. Benkő Péter  Tamás felhívja a figyelmet arra, hogy milyen rövidítési 

szokások jöttek létre az idők során, az sms-ekben szemlélteti a túlzott 

rövidítéseket is. Érdekes példa lehet egy fiatal üzenete, melyet egy barátjának 

ír: KértekPin,deNemKellttAláírni.MostUtsjokidelutaniFényiszonyok (részlet). 

Cikkében kitér a hangulatjelekre is, melyek segítségével érzéseinket mutatjuk. 

Megjelenésükkel bebizonyosodott, hogy a társadalom befogadja az új 

kommunikációs formát, s azt elevenebbé, személyesebbé akarja tenni.  

A  szerző rámutat arra, hogy az internetes beszélgetés is fejlődésnek indult 

és olyannyira elterjedt lett, hogy mára életünk elképzelhetetlen Facebook vagy 

Gmail nélkül. 

Kitér a különböző elektronikus kommunikációs formákra is, melyek közül  

kezdetben az e-mail terjedt el az emberek körében, mivel ez lett a  

hagyományos levél modern, elektronikus változata. A kézbesítési idő sokkal 
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rövidebb, mint a hagyományos levél vagy akár az sms  esetében. A címzett 

azonnal megkapja az üzenetet. 

Az e-mail két ember közötti  kapcsolat fenntartására szolgál, azonban a 

modern technika lehetővé teszi a csoportos társalgást is. A címzett 

azonosításához e-mail címeket használunk. 

Az e-mail felfedezése nagy előrelépést jelentett az elektronikus 

kommunikáció világában. A számítógépek egyre elérhetőbbek lettek, az 

internet használata nagy közkedveltségnek örvendett. Az internetes csevegés 

magába foglalja a telefonálást és az  e-mailt.  A tanulmány szerzője felhívja a 

figyelmet arra, hogy az azonnali válasz lehetősége kihatással van a beszédre, az 

írásra, hiszen az azonnali válasz megköveteli a rövidítéseket. Helyesírási 

szempontból ez a legártalmasabb kommunikációs forma. A szerző számos 

nyelvi, nyelvtani sajátosságra is rámutat. Ezek közül a legfontosabb a 

mondatvégi írásjelek elhagyása, rövid kifejezésmód, a felkiáltó jelek 

használata, a központozás elhagyása és a szándékosan helytelenül írt szavak 

használata [4]. 

A szerző megemlíti cikkében az internetes tartalomszolgáltatást is, rávezet 

minket arra, hogy az internet eredeti célja az információközlés.  

Tasnádiné Rónaky Edit tanárként évek óta figyelte a fiatalok 

beszédstílusát, és cikkében részletesen ismertette megfigyeléseit. Megállapítása 

szerint a mai fiatalok közül sokan nem tesznek különbséget az o-ó és ö-ő 

magánhangzópárok között. Talán furcsa megfigyelés lehet az, hogy egyre 

többen ejtik a szóvégi h-t (méh, düh, stb.) Azonban örömteli észrevételnek 

számít az, hogy egyre ritkább jelenség a betűejtés. A betűejtés 

visszavonulásában nagy szerepe van a pedagógusoknak is [22]. 

Tanulmányában megemlíti, hogy az évek során egyre nőtt a beszédtempó 

és felerősödött a hangerő is.  Felfigyel a rövidítésekre is, amely a beszédben is 

egyre elterjedtebbek lettek. lyenek például a nm – nincs mit, ovi – óvoda stb. 

szavak. Állítása szerint egyes közmondások, szólások és helyszínnevek is 

feledésbe merülnek. A tudományos területeken egyre több szakkifejezés 
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jelenik meg. Beszédünk, szóhasználatunk „lement” , közönséges lett, – állapítja 

meg a szerző [22]. 

Az üzenetek hangtani és alaktani sajátosságairól Balázs Géza írt 

részletesen. Több tudományos munkája is foglalkozik az üzenetek szerepével 

és nyelvtani tulajdonságaival. Az sms-folklór – a minimálfolklór nyelvi képe c. 

tanulmányában foglakozik az sms-ek csoporton belüli tulajdonságaival és 

minden csoportot részletes elemez nyelvtanilag is. Az sms-szövegek nagyban 

hasonlítanak az internetes csevegés szövegeihez. 

Tanulmányában foglalkozik az sms-folklór fogalmával is. Megállapítja, 

hogy az sms-folklór a technikai világ terméke, a technika közvetett 

következménye, amely nemcsak egy új tárgyi világot teremt, hanem új 

társadalmi és szellemi realitásokat is előhív [33]. 

Dolgozatom szempontjából fontosnak tartom Berzlánovich Ildikó cikkét, 

amelyben az angol szavak magyar környezetben való használatáról ír. 

Munkájából részletesen megismertem az angol szavak alaktani viselkedését, 

szerepét a szóképzésben, amelyeket szóképzés esetén példákkal is illusztrál. 

Külön megvizsgálta az anglicizmusok mondatbeli szerepét is, megállapítását 

szintén példákkal támasztotta alá. Rámutat, hogy az angol eredetű szavakat 

mint jelzőket is beleiktatják a nyelvhasználatba, ilyen lehet például a cool - jó, 

klassz szó használata is. Részéletesen belemélyedt az angol eredetű szavak 

toldalákolásába, és kitért a helyesírásra is. Rámutat, hogy gyakori az angol 

szavak magyar ragokkal való ellátása (desingereink), esetenként pedig 

képzőket is vehetnek magukhoz (breakel). Szabályokba foglalva elmagyarázta 

az angol szavak helyes toldalékolásának és kis kötőjellel való írásának 

szabályait. Megállapítja, hogy minél régebben került be a szó a nyelvünkben, 

és minél szélesebb körben használjuk, annál valószínűbb, hogy magyar 

betűsorral, „fonetikusan” írjuk [7]. 

 Az online-világ létrejötte – az online, azaz virtuális világ ma menedéket 

ad a fiatalkonak, hiszen a problémamegoldás helyett próbálnak megfeledkezni 

a valós, reális világról.  
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„Lógok a neten” – Balázs Géza megjegyzi, hogy  túl sok időt tölt a 

netgeneráció az internet világában.  Bár az internet és a közösségi hálózatok 

elvben nyitott rendszerek, és a világ, a nézetek, érvek stb. sokféleségét 

tartalmazzák, ez a nyitottság nem érvényesül [32]. 

A valódi kommunikáció helyett online-kommunikáció van. A fiatalok 

folyamatos feszültségben élnek. Ha régebben a folyamatos feszültség oka a 

tévézés volt, akkor ma ennek az oka az okostelefon vagy az internet [33]. 

Veszelszki Ágnes Netnyelvészet című monográfiája aktualitása és 

komplexitása révén a fenti köteteket meghaladó hiánypótló alkotás: a témát 

átfogóan és körültekintő részletességgel, külön- böző nyelvészeti területek (pl. 

grammatika, lexikológia, pragmatika) szemszögéből tárgyalja, az elemzések 

gondolatmenetét pedig a legfrissebb nemzetközi – elsősorban német és angol – 

kutatások eredményeinek az ismertetése mellett rendkívül gazdag nyelvi és 

vizuális példaanyaggal egészíti ki [56]. 

Az egy évtized (2006–2016) kutatómunkájának eredményeit felölelő hat 

fejezet alaposan átgondolt koncepció mentén rendeződik a könyvben: 1. 

Bevezető: Az infokommunikáció és a digilektus; 2. A digilektus mint 

nyelvváltozat; 3. A digilektus jellemzői; 4. A digilektus (és hatásai) két 

kérdőíves vizsgálat tükrében; 5. A digilektus hatása a nem digitális 

médiumokra – korpuszvizsgálatok alapján; 6. Összegzés és következtetések. 

Továbbmutató kutatási lehetőségek [56]. 

A kötet legfőbb hozadékát a második fejezet adja , amelyben a szerző a 

hazai és külföldi munkákból levont konzekvenciák alapján egy új elméleti 

modell bevezetését javasolja: „A digilektus saját fogalmam a (tágabb 

értelemben vett) számítógép közvetítette kommunikáció (CMC, computer-

mediated communication) nyelvhasználati módjának, egy új nyelvváltozatnak a 

megnevezésére”. Akad ugyan, aki ellenzi a digitális kommunikáció 

nyelvhasználatának lektusként való kezelését, Veszelszki mégis meggyőzően 

érvel a digilektus nyelvváltozatbeli státusa mellett. Felvázolja a lektusok 

rendszerét, osztályozásának lehetséges módozatait, majd Trudgill 
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nyelvváltozat-definíciójával alátámasztja terminusának létjogosultságát: a 

nyelvváltozat „a nyelv bármely fajtájára  – dialektusra, kiejtésváltozatra, 

szociolektusra, stílusváltozatra vagy regiszterre – vonatkozhat, amelyet a 

nyelvész külön entitásként kíván tárgyalni”. 

A digilektus szövegtípusait (más terminussal: műfajait, diskurzusait, 

kommunikációs formáit) a szerző úgy különbözteti meg a hagyományos 

szövegtípusoktól, hogy a tercier médium cím-szó alá rendezi őket. Ez azt 

jelenti, hogy „mind a produkció, mind a recepció oldalán szükséges valamilyen 

technikai eszköz jelenléte”.  

A digitális nyelvhasználat szókincsbeli jellemzői között Veszelszki az 

idegen (elsősorban angol) nyelvi hatást, az új szóalkotásokat és kollokációkat, 

az informatikai szókincset, a töltelékszavakat, valamint az egyéni és 

csoportnyelvi elemeket vizsgálja [57]. 

Leggyorsabban a szókincs változik a digilektusból, amely a szakdolgozó 

nyelvész hallgatóknak is kedvelt témája. Egyik típusa a neologizmus, mikor 

korábban nem létező szóalkotások jelennek meg, ilyen például az applikáció 

vagy gamer nyelvből ismert "hentel" és "kempel". Külön vizsgálat tárgya az 

emotikonok, azaz a digitális világ új írásjelei, amelyek egyértelműsíteni tudják 

az üzenetet - annak is jelentése van, ha a felhasználó alkalmazza őket és akkor 

is, ha nem. Jelentheti hogy valaki nem gyakorlott a digilektusban, de azt is 

hogy haragban van a másikkal. A digitális nyelvhasználat sokszor a 

szövegműfajoktól függ, mivel például emailben nem kötött a terjedelem, de az 

SMS vagy a Twitter miatt sajátos rövidítések jöttek létre. A könyvbemutatón a 

beszélgetők röviden a Twitter hazai népszerűtlenségére is kitértek, amelynek az 

elmélet szerint az oka, hogy a Facebookkal együtt ért Magyarországra 2009 

körül, és utóbbit kezdték többen használni, mivel ez hasonlított inkább az 

iwiwhez –  ez azonban csak hipotetikus, vizsgálható terület. 

Összességében viszont a digilektus nem generációs kérdés, és nem az 

életkora miatt zárulhat ki valaki a kommunikációból, hanem attól függően, 

hogy egy adott szolgáltatást használ-e. Mint ahogy a közönségben felvetődött: 
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"Azt se értenénk, ha egy festő eszközöket rendel magának. Akkor a digilektus 

miért más?" A kutató válasza szerint az a különbség, hogy nem mindenki tud 

festeni, viszont a digitális eszközöket bárki használhatja [57]. 

A sokszínű kutatások mellett a csaknem félezer hivatkozott tétel és a 

mellékletben közzétett hatalmas nyelvi és vizuális példaanyag is növeli a 

monográfia értékét [57]. 

Az internetes üzenetek megértése néha nehézkes. A szavak pontos 

jelentéséhez ismernünk kell a diákszlenget is. Dolgozatom elkészítése során 

nagy segítségre volt Durucz Istvánné cikke [9]. 

Az iskola és a társadalmi élet összefonódása miatt a diákszlengben 

nemcsak a diákélet szavai szerepelnek, hanem az élet minden területére 

kitérjednek. A diáknyelv az  1960-70-es évek idején még egységes volt, 

azonban a  ’80-as évekre már felbomlott. A legtöbb szó a köznyelvből van, 

azonban sok az idegen nyelvi átvétel. A diákszleng játékosabb, mint a felnőttek 

beszéde, érezhető benne a diákság érzelemvilága, gondolkodási módja. A 

legváltozatosabb nyelvi alakulatok szóképzés útján jönnek létre. 

Tanulmányában részletesen bemutatja a nyelvvel való játszási formákat  

hét csoportra osztva. Minden csoportot részletesen elemez és példákkal 

szemlélteti állításait. Az első csoportban a játszi szóképzést eseteit mutatja be, 

ilyen például a szlengben használt bokázik, güzül, talizik stb szavak. A 

„rendhagyó”szóösszetételek alkotását ismerteti a második csoportban, melynek 

lényege a jelentéssűrítés, például diliház – iskola. Az egyik leggyakoribb 

alkotási mód a jelentésváltozás, amikor is megváltozik a szavak használati és 

hangulati értéke (karó- egyes). A mozaikszók alkotására is kitér, amely 

elterjedt rövidítési forma. Továbbá a szókapcsolatokat és a képtartalmú 

szavakat elemzi és ismerteti. Fontos, hogy felemeli a nyelv jövőjével 

kapcsolatos kérdéseket. A fiatalokat fejlődésre, tanulásra szólítja, rámutat arra, 

hogy a mai fiatalok nem rosszak, csak mások. Nagy feladat hárul a tanárokra, 

hiszen tőlük függ a nyelv jövője [9]. 
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Durucz Istvánnéhoz hasonlóan Balázs Géza is felhívja a figyelet arra, 

hogy a szöveg értelmezése, olvasása és felfogása az internet következtében 

változott. Érdekes, hogy erre az eredményre jutott Balázs Géza a Netnemzedék: 

A lélek című kutatásában is, amelyben az internet elterjedésének 

következményeiről ír [30]. 

Dolgozatom szempontjából fontos Berkéné dr. Sajti Ilona tanulmánya, 

amelyben az új nyelvi jelenségeket vizsgálta az sms-szövegekben. Az  Új 

nyelvi jelenségek vizsgálata sms-szövegekben c. munkájában felhívja a 

figyelmet arra, hogy az sms-szövegek és az internetes csevegés üzeneteiben 

azonos nyelvi jelenségek vannak. A cikket nyolc részre tagolja. A 

bevezetésben megindokolja tanulmányának témáját és megemlíti, hogy csupán 

néhány nyelvi szempontból vizsgálta  az anyagot. Részletesen leírja 

kutatásának menetét és módszerét  [6]. 

Kutatásom  szempontjából fontos volt mind a nyolc fejezet. A tanulmány 

elején ismerteti a gyűjtésről szükséges adatokat és rövidítéseket és elmondja 

véleményét arról, hogyan hat az üzenet a nyelvre. A következő részben 

részletesen lejegyzi a képzők, ragok szerepét az sms-írásban. Új és 

hagyományos képzőket mutat be, melyeket meg is magyaráz. A képzők 

egyikéhez sorolható a -z igeképző, amely szintén példával illusztrál: „9mp-

eztem”: azaz rövid sms-váltást hajtott végre. A továbbiakban a jelekre és a 

ragokra is kitér. Nyelvtanilag is elemzi a leggyakoribb változásokat, a képzők, 

jelek, ragok használatát rövidítéskor. Megállapítja, hogy bizonyos esetekben a 

szótövet nem is lehet felismerni [6]. 

Cikkében rámutat a mobiltelefon és az sms társadalomra, nyelvhasználatra 

gyakorolt hatásaira. Összegzésképpen leírja a technológia hatását a nyelvre. 

Legnagyobb gondnak a helyesírásra gyakorolt hatást látja. Tanárként azt is 

megfigyeli, hogy a mindennapi beszédben is használatosak lettek a rövidítések, 

anglicizmusok. Tudományos munkáját egy SMS-gyűjtő lap bemutatásával 

zárja, amely az adatgyűjtő módszert mutatja be, ezt használni tudtam az 

üzenetek gyűjtése és elemzése során [6]. 
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Az elektronikus levelek és az internetes csevegés fontos eleme lett a 

köszönés és a búcsúzás. Kutatásom során fontosnak tarom Kiss Róbert Richárd 

Köszönésformák a magyar nyelvben c. munkáját, melyben figyelmet fordít az 

internet és technológia okozta hatásokra. 

Az  internetes oldalak elengedhetetlen része a felhasználónév kiválasztása. 

A legtöbb nyelvész ( Anikina Tetyána [60], Balázs Géza [32] és még sokan 

mások) a felhasználóneveket nicknamenek nevezi.  

 A nickname angol eredetű szó, melynek jelentése ’gúnynév’ , ’csúfnév’ 

[30]. 

 Azonban ez a megnevezés nem az idők során transzformálódott, hiszen 

ma felhasználónév nemcsak becenév, hanem egyéb, azaz áll- vagy valódi név 

is lehet. 

 Közülük fontos kiemelni Anikina Tetyána Vjácseszlávovnát, aki a 

Tulajdonnév az internet – kommunikációban című munkájában talán a 

legrészletesebben foglalkozik a felhasználónevekkel és az internet-

kommunikációval. A tulajdonnevek az internetes kommunikációban című 

munkájában felhvja a figyelmet az internetes kommunikáció sajátosságaira. 

Állítása szerint az internet-kommunikáció a következő sajátosságokat hordozza 

magába: 

a) A diszkurzus több változatát képes egyesíteni önmagában. 

b) A szöveg értelmezése, olvasása és felfogása az internet 

következtében változott. Érdekes, hogy erre az eredményre jutott Balázs Géza 

a Netnemzedék: A lélek című kutatásában is, amelyben az internet 

elterjedésének következményeiről ír [30]. 

c) Az internetes kommunikáció eléggé emocionális, hiszen a 

beszélgetésből hiányoznak non-verbális kommunikációs eszközök (pl.: mosoly, 

érzelmek megjlenése az arcon stb), s ez a nyíltabb, érzelemteljesebb 

beszélgetést eredményezi.  

d) Az internet anonimitást eredményez, amely az embert több 

lehetőséggel ruházza fel [60]. 
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Oparina E.O. is foglalkozik ezzel a témával, s több szempontból is 

megközelíti a névválaszts okait.  A tulajdonnév a kreativitás szempontjából 

című cikkében részletesen ír a kérdésről A tanulmány öt részből áll.  Cikkében 

külön figyelmet fordít a nyelvi kreativitásra is, hiszen a nicknamek  nyelvi 

leleményességre is utalnak. Az internetes felhasználó a név kiválasztáskor több 

tényezőre is odafigyel. 

Az egyéniségre – olyan nevet akar választai minden felhasználó, amely a 

legpontosabban ad rajzot jelleméről és egyéniségéről. 

Az egyediség is elengedhetetlen névválastáskor. Az egyedi név olyan név, 

amely csak a konkrét felhasználóra vonatkozhat. 

 A legtöbb internetező a kreativitásra törekszik. Egy kreatív név sokat 

tehet az első benomás keltésekor. 

Állítása szerint a nevek között közkedvelt a becenevek használata, 

megtalálhatók azonban állatnevek és márkanevek is. A felhasználó a 

névválasztáskor arra törekedik, hogy olyan tulajdonságokat tulajdonítson 

magának, amellyel egyedi jellemét szeretné megalkotni, kiemelni és 

hangoztatni [61]. 

Kárpátaljai nyelvészek közül Márku Anita több cikket is közölt a témával 

kapcsolatban. Kontaktusjelenségek a kárpátaljai magyarok internetes 

nyelvhasználatában c. cikkében a nyelvi kapcsolatok jelenségére hívja fel a 

figyelmet [52]. 

A cikk bevezetésből, öt részből és összegzésből áll. A bevezetésben a 

kutató felhívja a figyelmet arra, hogy a nyelv rohamos változásokon megy 

keresztül, s a változások egyre több nyelvész figyelmét felkeltették. A szerző 

munkájában inkább a nyelvi kreativitás okozta jelenségekre összpontosít, s 

ezen belül a többnyelvűség vonatkoztatásában történő nyelvhasználatra.  

A következő részben az internetes nyelvészeti kutatásokat elemzi. Állítása 

szerint, a netnyelvészeti kutatások Kárpátalja területén 2010-ben kezdődtek el, 

azóta is egyre több nyelvész foglalkozik ezzel a témával.  
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A kutatás módszere gyűjtésből és megfigyelésből áll. Összesen több mint 

250 nyelvi diszkurzus alapján végezte kutatását.  

A kutatás eredményei megmutatták, hogy a kárpátalajai magyarság két-

három nyelvű (magyar, orosz, ukrán), ez internetes nyelvhasználatában is 

meglátszik. Nagyon sok az átvétel és a lexikai kölcsönzés. A kárpátaljai 

magyarok az internetes csevegés során kódváltás használnak csakúgy, mint a 

mindennapi beszéd során. A netes kommunikáció egyik fő jellemzője, hogy 

multimediális, azaz megjelennek a képek, videók, hangulatjelek stb. Ezek a 

multimediális eszközök kiegészítik a beszédet, azonban néha megfigyelhető, 

hogy a beszéd szükségszerűen módosulhat. E jelenségek gyakorisága eltérő, 

személytől függő [52]. 

Az inernetes csevegés vizsgálata során számos szlavizmusra figyeltem fel. 

Kutatásomban nagy segítségemre volt Lizánec Péter A kárpátaljai magyar 

nyelvjárások szótára c. műve, mely segítségével részletesebben vizsgálhattam 

az üzenetekben meglévő szláv eredetű szavakat [23]. 

A szláv átvételek tanulmányozásában fontosnak tartom  Györke 

Magdolna Újabb szláv átvételek a magyar nyelvjárásokban c. munkáját, 

melyben részletesen elemzi a legelterjedtebb átvételeket [11]. 

Esetenként a szláv eredetű szava értelezése és magyarra fordítása 

nehzségeket okozhat. A kutatásomban felhasználtam az Ukrán – Magyar 

szótárat Lizánec Péter főszerkesztésével [24]. 

A szleng szerepével a nyelvben ukrán nyelvészek is foglalkoznak. 

Kutatásom szempontjából fontosnak tartom Olena Kondratjuk A szleng, mint 

nyelvi jelenség című munkáját, melyben részletesen tanulmányozza a szleng 

fogalmát, történelmét, felosztását, helyét a fiatalok nyelvhasználatában stb. 

Külön kitér arra, milyen hatással van az idegen nyelv a szleng változására é 

fejldődésére. Véleménye szerint az angol nyelv egyre nagyobb hatást gyakorol 

a szlengre, s ez a magyar és az ukrán nyelvben is kimutatható [62]. 
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Megállapítása szerint a szleng nagyban függ az internetező szociális 

státuszától, nemzetiségétől, hobbijától. Azonban a szleng sokkal expresszívebb 

és szélesebb körű, mint a beszélt nyelv. 
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2. A FACEBOOK ALKALMAZÓK NYELVHASZNÁLATI 

SAJÁTOSSÁGAI   

 

Az internetes közösségi oldalak nagyon elterjedtek lettek. Kutatásomban 

részletesen a Facebook közösségi oldalon gyűjtött üzeneteket elemzem. 

Összesen 250 üzenetet gyűjtöttem össze  2018 októbere és 2019 márciusa 

között. 

A Facebook amerikai alapítású közösségi hálózat, amely 2004. február 4-

én kezdte meg működését. Az egyik legnagyobb ismeretségi hálózat a világon, 

amely 2011 februárjára már több mint 637 millió regisztrált felhasználót 

számlált [38]. A közösségi oldal használata ingyenes, bárki regisztrálhat 

meghívás nélkül. A profilon a felhasználók feltüntethetik adataikat: 

munkahelyet, érdeklődési köröket, rokonokat stb. 

Az Facebookon történő csevegésnek több tulajdonsága figyelhető meg: 

1. Az interneten a kommunikáció lényegében véve anoníman 

történik számítógépen keresztül. 

2. A beszélgetés lefolyhat két ember vagy akár egy nagyobb csoport 

között is. 

3. Mivel a csevegés virtuálisan történik és hiányoznak a beszélgetés 

verbális jegyei, ezért a beszélők érzéseit nem tudjuk meghatározni. Ez 

nagyrészben kihatással van a beszélgetés menetére és lefolyására. Az érzelmek 

kifejezésére érzelemjeleket (smilekat) alkalmazunk. Az ilyen jelek színesebbé 

és személyesebbé teszik a beszélgetést. Egyes kutatások szerint az érzelemjelek 

nemsokára felválthatják a betűvel történő beszélgetést.  

4. Az internet és a közösségi oldalak lehetőséget adnak arra, hogy 

bármilyen jellemet létrehozzunk. Hiányzik a valódi „Én” a beszélgetésből. 

A Facebook életünk fontos részévé vált, ezért elengedhetetlen 

megemlíteni pszichológiai hatását is. Egyes felmérések szerint ez a közösségi 

oldal nem ajánlott azoknak a személyeknek, akiknek alacsony az 

önértékelésük, hiszen az interneten lévő idealizált személyek képeit és 
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bejegyzéseit megtekintve, az ilyen személyek komoly stresszt élnek át. 

Emellett megjelent  a gyász problémája is, hiszen sok felhasználó nem tudja, 

mit kezdjen a már elhunyt szerette, rokona közösségi oldalával.  

Az interneten és a közösségi oldalakon teljes demokrácia és szólás 

szavadság uralkodik. Mindenkinek lehetősége van arra, hogy kifejezze 

gondolatát, véleményét. 

Egy újabb kutatás szerint már beszélhetünk Facebook-függőségről is. Ez 

egyenlőre nem elterjedt jelenség Kárpátalján, azonban érdemes korlátozni a 

facebookozás időtartamát [30]. 

A közösségi oldal természetesen nemcsak a pszichikánkra, hanem 

írásunkra is hatással van. Egyes feltevések szerint az internet alkalmazása 

negatív hatást gyakorol a nyelvhasználatra. Egyre elterjedtebb lett a hiányos 

mondat, a rövidítések túlzott használata, új nyelvi normák jelentek meg. 

Egyesek szerint ezzel összefüggésbe hozható a szövegértés romlása is, mivel 

az internetes szövegek nagyrésze nem választékos és igényes, hanem egyre 

gyakrabban úgy írunk, ahogy beszélünk, megjelennek az élőbeszédre jellemző 

elemek [6]. 

 

2.1. Az üzenetek lexikai sajátosságai  

A kárpátaljai magyarság nyelvhasználati szokásaival a közösségi 

oldalakon lexikai és nyelvtani szempontból  tudomásom szerint még nem 

foglalkoztak részletesen, ezért a gyűjtött anyag alapján szeretném közelíteni a 

témát. Az internetes csevegés megjelenésével egy új nyelvi norma jelent meg. 

A beszélt nyelvhez a cset és az elektronikus levél áll a legközelebb. 

Lexikológiai vizsgálatuk támpontot adhat az új nyelvi normák 

megismeréséhez. 

A 21. század a technikai vívmányok és a változások kora.  Hatása kiterjed 

az élet minden szférájára.  Nem kivétel hatása alól a beszélgetés és az írás sem. 

A technika fejlődésének köszönhetően lehetővé vált a gyors információcsere, 

melynek megvalósítására számos módszer áll rendelkezésünkre: 
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telefonbeszélgetés, sms-ben elküldött írott szöveg, internetes hálózaton 

keresztüli csevegés, csetelés stb. Az egyik legelterjedtebb mód az sms-csere. E 

üzenetek szövegeit olvasva rájöhetünk, hogy a nyelv is változáson ment át. 

Használatossá váltak olyan kifejezések, melyek jelentését az idősebbek már 

nem értik. Nem jelent számunkra újdonságot az sem, ha egy üzenetünkben 

mosolygós fejecskét látunk (3. sz. melléklet). 

Az internetes csevegés szókincstani sajátosságainak tanulmányozása 

fontos ahhoz, hogy megfigyelhessük az internetezők nyelvhasználati szokásait. 

A kárpátaljai magyarság körében a nyelvhasználat érdekes jegyeket tartalmaz, 

s egy bizonyos értelemben eltér a standard magyar internetes nyelvtől. 

Az chatelés egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy kedveli és 

előszeretettel alkalmazza a szlenget [50]. A szleng lehetőséget ad a gyrs 

kommunikációra, illeszkedik a fiatalok világához és világlátásához, együtt 

fejlődik a technikával és a trenddel. A szleng emellett vidámmá és személyessé 

teszi a beszélgetést. Nagyon illeszkedő és nyúlékony, szereti a rövidítéseket és 

könnyen befogadja az idegen eredetű szavakat, s itt nemcsak az angol 

jövevényszavakon, szókölcsönzéseken van a hangsúly. A kárpátaljai 

internetezők között nagy szerephez jutott a szláv eredetű szavak beilleszkedése 

a nyelvbe. A magyarságnak szláv nyelvekkel való érintkezése már a 

honfoglalás előtt elkezdődött. Az ungi régióban  a magyarok és az ukránok 

élete évszázadok óta szoros gazdasági és kulturális összefonódásban zajlott, és 

ez a két nép szókincsében is megmutatkozik. 

 A kárpátaljai diákság nagyon sok kölcsönszót használ, vannak közöttük 

az orosz, illetve ukrán eredetű. Az orosz nyelv különböző rétegeiből 

kölcsönöztek szavaka: például  az irodalmi nyelvből: pára, prikáz stb. 

Hasonlítanak az angol eredetű szavakhoz – megnevező funkciója van [23]. 

Pl.: anyu nagyon ideges lett, mondta, hogy meg fogják venni, uj kurtka, 

most vettük nemrég. 

A kárpátaljai magyar nyelvjárásoknak számos olyan hang- és alaktani, 

valamint szintaktikai jellemzője van, melyek egyrészt igazolják azok 
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északkeleti nyelvjárástípushoz való tartozását, másrészt általánosságban 

jellemzik a kárpátaljai magyar nyelvterületet [49]. 

Hangtani szempontból összefogja őket az erős i–zés és j-zés, a felső 

nyelvállású hosszú magánhangzók megrövidülése, a magánhangzók kiesése és 

a diftongusok ejtése. Ez az internetes csevegésben is jól megfigyelhető, mivel 

gyakori, hogy egy internetező úgy írja le a szót, ahogy hallja. Pl.: ”meek 

furdeni”, „énis, mingya megjavitom”.  

A kárpátaljai magyar nyelvjárások nagy részében általánosan elterjedt az 

az alaktani jelenség, hogy a -nál/-nél határozóragot '-hoz/-hez/-höz' jelentésben 

használják, míg a családi viszonyokat is kifejező –éknál rag helyett az -ékhoz 

használatos: tegnap voltunk Zékányékhoz; tulajdonképpen: Zékányéknál. Én 

ilyen alakokra figyeltem fel gyűjtésem során: „borvingesben” – Bőrvingesen ( 

magyarlakta település az ungvári járásban), „Munkaba vagyok” – a helyes 

’munkában’ alak helyett a gyors információ közlés miatt az üzenet írója a 

helytelen alakot alkalmazza. Sajnos egyre gyakrabban megfigyelhető az is, 

hogy a helytelen alak a mindennapi beszédben is elterjedt lett.  

Az internetes csevegés a kárpátaljai magyarság körében érdekes képet 

mutat, hiszen magában hordozza azokat az elemeket, amelyek nyelvjárásilag is 

jellemzik [52]. 

Számos jövevényszóra figyeltem el a gyűjtés során. A 25O üzenetben 35 

szláv eredetű szót különítettem el. A jövevényszavak általában ukrán vagy 

orosz eredetűek. Gyakori az orosz töltelékszó alkalmazása is. Ezeknek a 

szavaknak nincs jelentésbeli szerepük, általában az érzelmek kifejezésére 

szolgálnak. Néhány annyira gyakori, hogy megemlítése elengedhetetlen: 

Marsutka ’iránytakxi’: „már a marsutkába vayok”, „mar megint nem volt 

a marsutkam”  

zalik  ’szigorlati óra’ : „... az is szabad es azutan hetfo zalik” 

da ’igen’ : „O lap megfelel?)  - Daaa „ 

vobobshe/vobscse/vopse/vopshe ’egyeltalán’ – „na en voobshe nem 

tudok semmit...” 
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korocse/korotse/korose – ’szóval/rövidebben’ : na nem tudom korocse” 

pizgyec/pizdjec/pizdec ’valakinek vagy valaminek a vége/ valami, 

aminek a vége szavakkal leírhatatlan’ – mint már említettem, az elektronikus 

cseegés része lett a káromkodás is. Érdekes, hogy a magyarok 

nyelvhasználatba rugalmasan beilleszkedtek az idegen eredetű káromkodások 

is. Ez a szó a legjellegzetesebb példa erre. „Pizgyec na hat ha en nem tudom”, 

„Ez a nap tiszta pizdjec volt” 

Para  ’tanóra’: „Szia)holnap  1 vagy2 para modul?” 

oblozhka/obloska  - ’fedőlap” – „jaj, nekem obloska az nincs” 

bulocska/bulicska – ’zsemle’ – „vegyel nekem egy bulocskat”  

A kárpátaljai magyar nyelvjárások, ahogyan más határon túli magyar 

nyelvjárások is fokozott másodnyelvi hatás alatt állnak. Beszélői mindennapi 

kapcsolatban állnak az államnyelvet és az oroszt beszélő szláv nyelvű 

lakossággal, s a hivatalos nyelvi színtereken anyanyelvük használati 

lehetőségei jelentős mértékben korlátozva vannak. A történelmi és a jelenkori 

helyzet ismeretében tehát nem lehet meglepő, hogy az itt élők nagyszámú 

másodnyelvi elemet használnak az anyanyelvi kommunikációjukban is, 

amelyek a magyar nyelvi változatokkal együtt, vagy sok esetben azokat 

kiszorítva a mindennapos nyelvhasználat részeivé válnak [52]. 

Az internetes csevegés elengedhetetlen része a szleng. Főleg a fiatalabb 

internetezők írásmódjára jellemző.  

Azonban a szleng és a chatelés a mindennapi nyelvhasználatra is hatással 

van. Gyakran előfordul a fiatalok szóhasználatában a szlenges, rövidített 

szavak alkalmazása [62]. 

A helytelen szavak nemcsak az interneten, hanem a reklámokban, 

tévében,sőt a médiában is egyre gyakoribbak lettek. Sajnos egyre több az 

idegen eeredtű szó a beszélt nyelvben. 

Az internetes beszélgetés egyik érdekes jellemzője, hogy sok 

káromkodást, cenzúrátlan szót tartalmaz. Ez sajnos nemcsak a chatelésre, 

hanem a mindennapi beszédre is jellemző.  
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Megfigyelhető, hogy az internetes csevegés során találkozunk angol 

eredetű szavakkal is [62]. 

Gyűjtésem során csak 5 angol eredetű szóval találkoztam. Ezek : 

Viber – fn., okostelefonra készített ingyenes mobilalkalmazás, melynek a 

segitségével üzeneteket küldhetünk egy másik felhasználónak. A 

továbbfejlesztésnek köszönhetően segitségével már hívásokat is végezhetünk. 

A szó feltételezhető jelentése „megérzés”. 

„Te meg nem vagy elerheto viberon!!!!”  

Ok – fn.,  oké, ’rendben’. 

Life ( life:) ) – fn., telekommunikációs társaság neve. A szó jelentése 

„élet”. 

WTF - What the fuck? ’káromkodás’  

Yes - ’igen’ 

A gyűjtés során 1 német eredetű szót is találtam: 

Nein  - ’nem’ (tudsz vmit? – nein) 

Nem meglepő módon jó egy évtizede a szakirodalom is foglalkozik az 

hangulatjelekkel – azon belül is jelentésükkel, funkciójukkal, kapcsolódásukkal 

a szöveghez stb. 

Az internetes csevegés és a közösségi oldalakon való regisztráció 

elengedhetetlen eleme a felhasználnév kiválasztása.  

A nickname vagy felhasználónév egy számítógépes vagy számítógép-

hálózati szolgáltatás használójának azonosító neve. A felhasználónév több 

sajátossággal is rendelkezik. Elsősorban a név lehet valódi (pl.: Ádám_Szabó),  

állnév (pl.: Adrirawia) vagy álnév (18061993___).   

A felhasználónév vagy álnév  lehetőséget ad arra, hogy eltávolodjunk a 

reális beszélgetést korlátozó szabályoktól és normáktól. Az álnévvel a 

pszichológusok szerint egy ideális „ÉN”-t próbál létrehozni a felhasználó. Sok 

esetben az ideális „ÉN” nem egyezik a reális „ÉN”-nel [6]. 
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Bármilyen intenetes oldal alkalmazásához felhasználónévre van szükség. 

Általában engedett  a szabadon választott név alkalmazása, de vannak oldalak, 

amelyek meghatározzák a felhasználónevek kinézetét. 

Az internetes felhasználó a név kiválasztáskor az egyéniségre ( olyan 

névre, amely a legpontosabban ad rajzot jelleméről), egyediségre ( olyan név, 

amely csak a felhasználóra vonatkozhat) és a kreativitásra törekedik. Állítása 

szerint a nevek között közkedvelt a becenevek használata, megtalálhatók 

azonban állatnevek és márkanevek is. A felhasználó a névválasztáskor arra 

törekedik, hogy olyan tulajdonságok alapján alkosson, válasszon 

felhasználónevet, amellyel egyedi jellemét szeretné megalkotni, kiemelni és 

hangoztatni [60]. 

A Facebookon a leggakoribb a valódi név alkalazása. A felhasználók 

között gyakori a teljes név használata. Ennek több oka is van. A teljes nevet 

(vezetéknév + keresztnév vagy keresztnév + vezetéknév)  használva az 

interneten könnyebben lehet felvenni a kapcsolatot az ismert személlyel, hiszen 

valódi és nem álnevét használja [61]. 

A kételemű nevek csoportja azokat a neveket foglalja magába, amelyek 

tartalmazzák a  felhasználó kereszt- és utónevét. A háromelemű nevekhez 

azokat a neveket soroltam, amelyek tartalmazzák a felhasználó keresztnevét, 

vezetéknevét és esetleg  tartalmaznak egy másik névelemet. 

A kételemű nevek között ilyen tpsok figyelhetőek meg: 

        a) Leggyakoribb a vezetéknév+keresztnév változat, ilyenek  fordulhatnak 

elő: Tar Ricsi, Lakatos Zita, Rozgonyi Erika   stb. 

b) Gyakori azonban a keresztnév+vezetéknév használata is. Például: 

David Lengyel, Patrik Kovacs, Liliána Sváb stb.  

c) Háromelemű nevek is előfordulhatnak az inertnes oldalakon:  Edina 

Oroszi Remetehegyiné, Burók Belenszky Katalin stb. 

d) A kételemű nevek között esetenként megfigyelhető a személynevek 

becéző változatának a használata is. A legtöbb felhasználó szívesebben 
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használja a becenevet a teljes keresztnév helyett. Ennek az oka a becenév 

rövidebb alakjában rejlik.    

A kárpátaljai fiatalok körében az ukrán névdivat hatására előfordul, hogy 

a keresztnév ukrános becézését használják. Pl. : tanyabadov ( Tetyána – 

Tánya), varga.vika ( Viktória  - Vika, a megszokott Viki helyett). 

Több a női névfordul elő a Facebookon. Ez azzal magyarázható, hogy az 

internetes  felületeken több a női alkalmazó, mint a férfi.  

A felhasználónevek felosztása nagyon változatos. A nevek változatossága 

az nyelvi  kreativitásra utal. Azonban a felhasználók többsége igyekszik 

elkerülni a komolytalanságra utaló neveket. Az interneten több blogbejegyzés 

és tanács is található arról, milyen legyen a felhasználónév. A tanácsok 

többsége arra ösztönzi a felhasználókat, hogy  egyedi és kreatív neveket 

válasszanak, hisz az interneten történő első benyomáshoz ez elengedhetetlen. 

Az emotikonok az érzelmek kifejezésére alkalmas grafikus jelek, amelyek 

billentyőzetünkkel karakterkombinációként megjeleníthetőek. A hangulatjelek 

– vagy ahogy még nevezik őket vigyorkód, mosolygó, arcocska, kedvjel, 

ábraarc, érzkép, képecske, szmájli, emotikon – az érzelmek kifejezésére 

alkalmas grafikus jelek, amelyek alapvetően az új médiumokhoz, 

kommunikációs eszközökhöz kapcsolódnak. Észrevehetően azonban már a 

hagyományos kommunikációs formákban is feltűnnek. Laczházi Gyula 

megállapítja, hogy e jelek széles körű használata az elektronikus levelezés és 

az esemesezés általánossá válásával következett be. Nem tartja kizártnak, hogy 

ezek a jelek nemsokára a hagyományos kommunikációs formákban, a papírra 

jegyzett üzenetekben is feltűnnek – alapvetően mégis az új médiumokhoz, 

kommunikációs eszközökhöz kapcsolódnak.  Keszler Borbála szerint a 

szmájlik „internetes nyelvhasználat új írásjelei”, amelyek a beszéd nem 

verbális jellegzetességeit töltik be.   Feladatuk az érzelmek mutatása, 

feltüntetése. 

A hangulatjeleknek két típusa van: a karakterekből megalkotott (:D) és a 

grafikus szimbólumok (pl. a Skype-on). További csoportosítás lehet: a 
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„nyugati” jelek, amelyek az emberi arcot 90°-kal elfordítva ábrázolják és a 

japán emotikonok, amelyek az álló arcra hasonlítanak (pl. széles mosoly: 

^___^). 

A leggyakoribbak a következők: :-) ;-) :-)) :-))) :> :o :-x :-*, azonban e 

definíciót bővíteni kell, mivel megjeletnek a negativ érzelmeket kifejező 

érzelemjelek is: :( :-( .  

A technika fejlődése lehetővé tette, hogy az érzelemjelek kép formájában 

is megjelenjenek, pl:  . A leggyakoribb szmájlikat és emotionokat az 1. 

számú mellékletben szemléltettem, ahol jelentésüket is feltüntettem.  

A szmájlik és az emotioknok jelenléte elkülöníthető az írott és beszélt 

nyelvtől, hiányt mutatnak és a normákat is lazábban veszik. Vizuálisan nagyon 

szemléletesek és képesek a gyors érzelemátadásra. Emellett nem szabad 

kihagyni azt sem, hogy segítenek az egyediség elérésében is. 

Szerepük egyre nő és használatuk nagy közkedveltségnek örvend, 

azonban még nincsenek különösebb hatással a nyelvre.       

A kárpátaljai magyarság nyelvhasználata egyéni és jellegzetes nyelvi 

jegyeket hordoz. Nagy hatással van rá a szláv jövevényszavak megléte is.  

Az internetes csevegés az írott és a beszélt nyelv keveréke, nem 

különíthető el élesen, ezért is fontos a tanulmányozása [48]. 

A chat legjellegzetesebb tulajdonsága a rövidítések alkalmazása. Az 

üzenetek a rövidítések példatára. A bennük  fellelhető szavak többsége  

gyakran alaktanilag is eltérnek a köznyelvi használattól.  Érdekes, hogy egyes 

rövidített alakok a mindennapi életben is alkalmazottak lettek (pl. pzs – 

papírzsebkendő).  Az internetezők szóképzése is érdekes, mivel szóképzés 

során megváltozhat a szó szófaja is akár. Gyakran ez a folyamat ösztönös, nem 

pedig tudatos. Az internetes nyelvhasználat egy közösségi oldalon belül közös 

egyetértéssel alakul ki. Az internetes nyelvre alapvetően jellemző a „nyelvi 

ökonómia”, amely egyfajta írásbeli szleng kialakulását eredményezi. Ennek 

feladata, hogy a kommunikáció minél gyorsabb, takarékosabb, gördülékenyebb 

és érthetőbb legyen. A facebookos üzenetek gazdagak rövidítésekben. A 
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rövidítéseke több típusra is feloszthatjuk. Minden egyes típus egyedi képet 

mutat az internetes nyelvhasználatról. Balázs Géza az alábbi csoportokat 

különíti el: 1. a szó eleje és vége alkotja az újonnan létrehozott szóalakot, 2. 

szavak kezdőbetűiből álló rövidítések, 3. szótagok és összetételi tagok 

kezdőbetűkkel való rövidítése, 4. számok és betűkombinációk, 5. kétjegyű 

mássalhangzók kihagyása, pongyola kiejtésű alakváltozatok, 6. összeolvadásos 

formák, 7. egy-egy szó vagy toldalék jellel való rögzítése (pl. +6ott 

‘meghatott’), 8. angol nyelvi szavak stb. [5]. Ezek a rövidítési formák az 

internetes csevegésnél is fellelhetőek. 

Tudnunk kell, hogy minden változás következményeket hoz magával. 

Terjed a helytelen artikuláció, ennek következtében gyakori a magánhangzók 

rövid ejtése. Az r ejtése is gyengült, a régi három, négy pördület helyett mára 

csak egy. 

A felsorolt változásokra fontos felfigyelni, mivel a magánhangzókban 

gazdag nyelvünk mássalhangzóssá alakulhat. A technika terjedése  pedig ezt a 

folyamatot egyre inkább felgyorsítja. 

Gyűjtésem során én az alábbi rövidítésekre figyeltem fel. A rövidítések 

csoportosításánál Balázs Géza felosztására támaszkodom [36]. 

 

Szavak kezdőbetűiből álló rövidítések 

Az egyik leggyakoribb rövidítési módok egyike. Nagyon elterjedt a 

csetelők nyelvhasználatában is. Szerepe az időekönómia, érdekes, hogy 

egységesen, csoportosan érthető rövidítéseket alkalmaznak, azaz az adott 

rövidítési formákat mindenki érti. Néha a megértéshez szükséges tudni a 

beszédszituációt is, mivel egy rövidítésnek lehet két vagy akár több jelentése 

is.  

 

Ilyeket figyeltem meg: 

h vagy? – ’hogy vagy’  

na, en n tudok semit – ’na, én nem tudok semmit’ 
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vhogy csak lesz –’valahogy csak lesz’ 

vm – ’valami’  

vlkinek – ’valakinek’ 

Vkinek – ’valakinek’ 

M csinalsz? – ’mit csinálsz?’ 

A példaként felhozott üzeneteket eredeti formájukban közöltem.  

 

A számok és betűkombinációk 

 A számok és a betűkombinációk alkalmazása nagyon elterjedt lett a e-

nyelvben. Megértésük nehéz, mivel a kombinációknak nincs egységes 

jelentésük. Az üzeneteket eredeti forájukban közlöm: 

1szer még talalkozok vele – ’egyszer még találkozok vele’ 

xszor volt mar igy – ’sokszor volt már így’ 

nekem mind1 – ’nekem mindegy’ 

egesz 7en elfoglalt voltaam – ’egész héten elfoglalt voltam’ 

A3.rol meg jo lenne kovetkezo ugy is modulo – ’a harmadikról 

(órapárról) jó lenne (elmenni), úgy is modul (lesz)’. 

 

A mássalhangzók kihagyása, elhagyása, pongyola kiejtésű 

alakváltozatok 

Nagyon gyakori rövidítési formának számít. Sajnos az internetes 

csevegésen való elterjedése ahhoz vezetett, hogy a helytelen alak a mindennapi 

életbe és az írásba is beleszivárgott. 

a) Két esetben figyelhető meg az egyjegyű hosszú másalhangzó rövidítse: 

akor majd lesz az – ’akkor majd lesz az’ 

ot vagyok – ’ott vagyok’ 

b) A kétjegyű hosszú mássalhangzó rövidítése is gyakori az internetes 

csevegésben. Ennek oka a gyorsírásban és az időekonómiában rejlik. Ilyen 

esetkre figyeltem fel: 

enyi – ’Ennyi’  
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nem is rosz otlet – ’nem is rossz ötlet’ 

hoszú lesz ez a nap – ’Hosszú lesz ez a nap.’ 

c) Egyéb rövidítések is megfigyelhetőek. Esetenként előfordul a kétjegyű 

rövid mássalhangzó valamelyik tagjának az elhagyása. Például: 

jaja muszaj volt egy kicsit kotorasni – ’ja ja, muszáj volt egy kicsit 

kotorászni’ 

mit sinálsz? – ’Mit csinálsz? 

Seretlek – ’szeretlek’ 

A chatkommunikáció alaphelyzetéből adódó egyik lényeges sajátosság, 

hogy gyorsnak kell lenni, a beszélgetés rögtönözve történik. Nincs sok idő 

gondolkodni, s a rövid idő eredményezett néhány változást a nyelvhasználatban 

és az írásban. Ezek lényegében véve a rövidítések egyik legjelentősebb 

változatai. 

Az  elírások, betűtévesztések – a gyors írás, válasz miatt gyakoriak.  

A beszédszituációból adódóan az olvasó megérti az üzenet szövegét és 

értelmezi a mondanivalót, azonban a szavak a nem megszokott alakban 

jelennek meg:  

csqk – ’csak’ 

figsz – ’fogsz’ 

mot – ’mit’ (Es te fogsz vinni valamit?) 

ax – ’az’ (Ennyit ax egeszrol) 

Fussun meg – „Fussunk meg” 

isnolyan – ’is olyan’ (De az isnolyan hulyeseg) 

Ezket az üzeneteket csak az előzmények ismeretével érthetjük meg. 

 

Az üzenetek szófajtani vizsgálta 

Kutatásom során felmérést végeztem arról, milyen szófaj a legelterjedtebb 

az internetes csevegésben. 

 A 250 üzenetben több ige figyelhető meg. Összesen 267 igét számoltam 

össze. A leggyakoribb igék: csinálni, tenni,venni, lenni, tanulni, beszélni, 
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akarni, tudni, aludni (csucsulni), internetezni (netezni), írni, várni, enni, jönni, 

menni, olvasni,kívánni, tünni stb. Pl.: 

Mit csinálsz? – ’Mit csinálsz?’ 

Mit csi? ’Mit csinálsz?’ 

mit csinaltatok? – ’Mit csináltatok?’ 

Na, most mit csinaljak – ’Na, most mit csináljak?’ 

Vársz? – ’Vársz?’ 

Gyere, varlak – ’Gyere,várlak!’  

Mit eszel? – ’Mit eszel?’ 

Mentem aludni – ’Mentem aludni.’ 

Mentem csucs – ’Mentem aludni.’ (csucsulni) 

Mit olvasol? – ’Mit olvasol?’ 

Semmit, olvasok. – ’Semmit, olvasok.’ 

Nem tudom, nem olvstam – ’Nem tudom, nem olvastam.’ 

Hova tuntel? – ’Hova tüntél?’ 

Mikor megyunk? – ’Hova megyünk? 

Gondolod? – ’Gondolod?’ 

Jó napot kivanok – ’Jó napot kívánok!’ 

Ha temondod... – ’Ha te mondod.’ 

Lehet,mentem enni – ’Lehet, mentem enni.’ 

Mit ettetek ma az iskolaba? – ’Mit ettetek ma  az iskolában?’ 

 A főnevekkel is gyakran találkozunk. 128 főnevet találtam: óra, nap, út, 

vizsga, idő, ruha, anya, apa, család, busz, taxi, masrrutka, internet, könyv, 

munka, egyetem, eső, virág, kedv, házi feladat, pénz stb. 

Neked van hazid? – ’Neked van házid?’ 

Mijen az ido? – ’Milyen az idő?’ 

Nincs netem – ’Nincs internetem.’ 

Anyu mondta – ’Anyu mondta.’ 

Már a buszon vagyok – ’Már a buszon vagyok.’ 

nincs pénzem – ’Nincs pénzem.’ 
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Esik az eső.nem megyek én sehova. – ’Esik az eső. Nem megyek én 

sehova.’ 

Icsoda nap – ’Micsoda nap!’ 

Szép a ruha – ’Szép a ruha.’ 

Egyetemen vayk – ’Egyetemen vagyok.’ 

Ritkább a melléknevek használata. Összesen ötvennégy melléknévre 

figyeltem fel. Leggyakoribb melléknevek: jó, rossz, szép, kicsi, nehéz, könnyű, 

hülye (buta, dilis, gyagya), drága, olcsó, kibírhatatlan, rettenetes stb.  

Jó napot – ’Jó napot!’ 

Szép vagy – ’Szép vagy!’ 

Szép az idő – ’Szép az idő.’ 

Hallod,ez a ruha naon szep –’Hallod, ez a ruha nagyon szép!’ 

Szep – ’Szép.’ 

Olyan dilis vagy – ’Olyan dilis vagy.’ 

Nem rossz – ’Nem rossz!’ 

Nem tudom. Eleg rosz volt – ’Nem tudom. Elég rossz volt.’ 

Rossz napomvolt – ’Rossz napom volt.’ 

Nem is draga – ’Nem is drága.’ 

szép 

Az üzenetek tanulmányozása során harminckét számnévre figyeltem fel. 

A számneveket betűvel és számjeggyel is írják az internetezők.Gyakori a 

határozatlan számnevek megléte. 

7kor gyere – ’7-kor gyere!’ 

Sok volt – ’Sok volt.’ 

Gyere.van 6 perced – ’Gyere! Van 6 perced.’ 

Anyu mondta, hogy kell vagy 15 – ’Anyu mondta, hogy kell vagy 15.’ 

Gyeremár. 8 óravan – ’Gyere már. 8 óra van.’ 

Kevés az idő – ’Kevés az idő.’ 

Kibirhatatlan vagy. Ugye tudod? – Kibírhatatlan vagy. Ugye tudod?’ 
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Névmások is meglelhetőek az  internetes csevegés szövegeiben. 

Leggyakoribbak a kérdő névmások. 

H vagy? – ’Hogy vagy?’ 

Hol vagy? – ’Hol vagy?’ 

Hova tuntel? – ’Hova tütél?’ 

Mikor menjek? – ’Mikor menjek?’ 

Nekem ez sok – ’Nekem ez sok.’ 

Nekem mindegy – ’Nekem mindegy.’ 

Kivel volt – ’Kivel volt?’ 

Hallod. Tőle mit vártál? –’Hallod? Mit vártál tőle?’ 

 Eredményeimet az alábbi grafikonon is mutatják.  

 

 
 1.ábra 
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2.2. Mondattani sajátosságok 

Az internetes csevegés mondattani sajátosságai változatos sajátosságokat 

mutatnak, s ezek lényegesen eltérnek az elektronikus levél mondataitól.  

A csetelés magában hordozza a spontán beszélt nyelv sajátosságait. 

Ilyeneket: 

1. A beszélgetés rögtönözve, jelen időben történik – ez a legfontosabb, 

2. A beszélgetést nagyban befolyásolja a befogadó memóriakapacitása, 

3. A nem verbális jegyek hiányoznak, azonba ezeket pótolhatjuk 

érzelemjelekkel, 

4. Rendszerint meghatározott kontextusban, szituációban jön létre a 

beszélgetés. 

Az alábbi sajátosságokra több kutató is felhívja a figyelmet. 

Színtaktikai szempontból az első jelenség, amire felfigyelünk, hogy a 

mondatok a spontán beszéd jellemzőit hordozzák. A megnyilatkozások 

töredékesek, gyakori a hiányos mondat. A mondatok minőségén ront a sok 

elírás, rövidítés stb. Gyakori a hiányos szerkezetű mondat. A tagmondatok 

között laza a mellérendelés, s ezzel is a  spontán beszélt nyelv 

megnyilatkozástípusai jönnek létre [25]. 

Pl.: Chrisztiant még elviselem, legjobban Ana idegesít, áá olvastam már 

hasonlót, de EZ egyszerűen nem az én könyvem, még ha nem lenne a csaj ilyen 

idegesítő...de valahogy engem nagyon irritál 

Nyelvtani szempontból is arra figyelhetünk fel, hogy a beszélt nyelvi 

formák vannak tulsúlyban. A mondatok rögtönzöttek, hiányosak, s gyakran 

megértésük csak az adott beszédszituációban érthetőek. 

Pl.: Cuki  utálom a macskákat  

Az adott üzenet egy képhez kapcsolódik.  A szerzője véleményét írja le 

röviden: minősíti az állatot, még érzelemjelet is küld, viszont nem hallgatja el 

viszonyát a háziállathoz. 

Sok esetben töredékesek a megnyilatkozások, a közös kontextus több 

elliptikus (hiányos) szerkezetet eredményez. A tagmondatok laza 
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mellérendelésével is a spontánbeszélt nyelvre jellemzõ megnyilatkozástípusok 

jönnek létre [9]. 

 

Tartalmi jegyek 

Az internetes csevegés vizsgálata során mindegyik mondattípusra 

találhatunk példát. A 250 üzenetben 113 kijelentő mondat, 67 kérdő mondat, 

42 felszólító mondat, 9 felkiáltó és 19 óhajtó mondat fordul elő. 

 

2. ábra 

1. Kijelentő mondatok. Az üzenetek között a legtöbb mondat kijelentő 

mondat. Az internetezők gyakran elhagyják az írásjeleket. Gyakran az írásjelek 

elhagyása az idősporolás miatt történik. Észrevehető az is, hogy az írásjelek az 

érzelem kifejezésére is alkalmazottak lettek. A példaként felhozott mondatokat 

úgy közlöm, ahogy az üzenetekben található. 
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 Pl.: 

 A hajam fogom mosni 

Leküldtem postan 

Megsem kell az igazolas 

A palyazathoz kell 

Nehez napom volt tegnap 

en nem vagyok fanat 

nem baj 

te tudod 

nem vagyok ma jo kedvembe 

az jó 

2. Kérdő mondatok. A kérdő mondatok gyakoriak az internetes 

csevegésnél. Gyakori a hiányos kérdő mondat. Esetenként a kérdések 

megértéséhez szükséges ismerni a beszédszituációt. Megfigyelhető a 

mondatvégi kérdőjel elhagyása vagy túlzott használata is. 

– eldöntendő kérdést tartamlazók. Összesen huszonöt üzenetre figyeltem fel. 

Minden oke? 

Jol vagy? 

jösz ma:? 

leszel holnap 

Mesz a szomszeddal? 

fogol menni ungvara? 

mar otthon vagy? 

kijösz ma? 
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akkor 4 kor josz? 

Megnyerted? (egy internetes játék kapcsán merült fel a kérdés) 

megyunk ki? 

Setalni? 

Egy angyal vagy, ugye tudod? 

Csak le kell adni, ugye? 

 – kiegészítendő kérdést tartalmazók. Összesen negyvenkét üzenet tartozik a 

kiegészítendő kérdést tartalmazók közé. Leggyakrabban kérdő névmások vagy 

kérdő névmási határozószók vezetik be az olvasót. 

h vagy 

merre vagy? 

mi jot csinalsz? 

Mit csinálsz? 

Mikor megyunk mar? 

Még sokat varjalak? 

És mi van a kajaval? 

A szendvicset h csinálják ott? 

Kivel voltál ma? 

Hogy telik az ünnep? 

mikor? 

mert? 

veled mizu? 
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mi törtent? 

na, hogy sikerütl? 

mit mondot? 

Mit csinaltal vele? 

3. Felszólító mondatok. A felszólító mondatok között gyakori az 

egyszavas üzenet, mely gyakran nem tartalmazza a mondatvégi felkiáltó jelet.  

gyere 

add neki! 

gyere hozzam 

mond  

szeress 

holnap otthon legyél! 

Majd ha lessz időd írj 

4. Felkiáltó mondatok. Az üzenetek között ritkán fordulnak elő felkiáltó 

mondatok. Csak kilenc mondatot soroltam a felkiáltó mondatokhoz. Általában 

valamilyen érzést, érzelmet fejeznek ki. Közkedvelt az érzelemjelek 

alkalmazása. A mondatokban gyakoriak az indulatszók. Megfigyelhető a 

mondatvégi felkiáltójel elhagyása az időekonómia miatt. 

jaj, de csámpás vagy! :D 

ó, tudtam h igy lesz 

jaj, megint itt van 

jaj, na varhatod 

de jó 
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micsoda egy nap volt! 

juj, ez nagyon szuper 

de gyorsan! 

juj, ez nagyon finom volt. 

na,rajta 

5. Óhajtó mondatok.  A legtöbb óhajtó mondatot a fiatalabb felhasználók 

körében gyűjtöttem. Általában munkához vagy tanuláshoz kapcsolódnak. 

bárcsak ne lene holnap! 

szeretnek aludni 

jó lenne, ha nem kellene menni holnap! 

ha tudnám ki volt az! 

akarnám! 

bárcsak nem jönne a busz! 

Ha nem lenne a főnök... 

mmm... ha nem kéne menni 

Az óhajtó módosítószó ritkán fordul elő. Az igék általában feltételes 

módban szerepelnek. 

Minőségi jegyek 

 Az internetes üzenetek között legtöbb az állító mondat, de előfordulnak 

tagadó mondatok is. 

1. Állító mondatok:  

Nekem meg ma munka) 
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holnap vissza küldöm Denisznek 

Megkaptam a pénzt. 

Sok  a házim, ezért tanulok 

Pénteken otthon leszek es elkuldetem vele. 

beadtam helyette. 

Denisz megfazott 

rosz az osztályukba a villány 

holnap kell menni... 

rosszul erzem magam 

2. Tagadó mondatok. Például a teljes üzenetekben így figyelhetőek meg: 

Nem leszek ma 

Nm érdekel 

Bármit omond, ugy se fogok menni 

Nem tudom... 

nem jött iskolába 

Nem akarok 

Nem lesz. 

Nem voltma. 

Nem érdekel) 

lehet,h volt, de nem láttam 

nem tanultam semit ?D 
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Tagolódási sajátosságok 

 A közösségi oldalokon történő beszélgetés új nyelvi normát hozott létre. 

Az új nyelvhasználati sajátosságok egyike a mondatok tagolódási 

sajátosságaiban mutatható ki: több a hiányos, mint a teljes mondat. 

1. Teljes mondatok. A csetelés a tőmondatokat alkalmazza leginkább, 

mivel azok rövidebbek és időtakarékosabbak, holott az közösségi oldalak nem 

szabják meg a szöveg hosszát, terjedelmét, ellentétben az smsekkel. 

a) tőmondatok: anyu alszik. 

Szép volt 

Kati mondta 

esik az eső 

leszalt a telefon 

nem volt a busz. 

Lesz óra 

Ő mondta 

b) bővített mondatok: Betti holnap nem lesz) 

anyu is ezt mondta 

szerintem nem fog esni, de ki tudja 

nagyon finom volt a torta 

én semmit nem tudtam  

2. Hiányos mondatok. Az elektronikus csevegés a hiányos mondatok 

leltára. Minden felhasználó alkalmazza ezt a mondattípust, hiszen 

időekonómiára ad lehetőséget. Erre a kutatók is felhívják a figyelmet. 
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Holnap 

nincs 

Lehet 

Sok. 

lesz 

most? 

sajnos 

3. A tagolatlan mondatok szintén meglelhetőek az internetes 

csevegésben. Gyakran tartalmaznak megszólítást. A megszólítások a mondatok 

elején találhatóak. Gyakori a mondatvégi írásjel elhagyása. 

Esik 

Cica! 

hat...talan 

siet 

Kriszta! 

anyu 

A gyűjtött anyag elemzésekor arra a következtetésre jutottam, hogy egy új 

nyelvhasználati forma alakult ki a 21.századra. Ennek következtében a 

nyelészeknek egy új stratégiát kell kialakítani a nyelv művelése és megőrzése 

érdekében. Az informatika hatása a nyelhasználatra már érezhető, hiszen egyre 

elterjedtebb lett  a rövidítések alkalmazása a mindennapi beszédben.  

Azonban legnagyobb gondnak a helyesírás látszik, mert aki nem tud 

egfelelően szabályosan írni, az a továbbiakban is terjeszti a helytelen írás és 

egyben beszédmódot is. A technika hatása következtében új nyelvi 

jelenségekkel kell találkoznia a 21.századi embernek, viszont, ha ismeri a 
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helyesírási szabályokat és tudja az alapokat, akkor képes okosan és rugalmasan 

alkalmazkodni a jelenségekhez [46]. 
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3. AZ ELEKTRONIKUS LEVELEK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

 

Az elektronikus levél (e-mail) a hagyományos (postai) levél elektronikus 

változata. A számítgép segítségével írjuk le mondanivalónkat, s küldjük azt el a 

címzettnek.  

E-mail írásakor elektronikus címre küldjük el a megírt levelet, amely 

gyakorlatilag azonnal megérkezik a címzetthez. Az elektronikus levelek 

kezeléséhez szükségünk van egy postafiókra, ahová a levelek érkeznek. A 

postafiók valamilyen szerveren van, amely állandóan kapcsolódik az 

internethez. Minden felhasználónak rendelkeznie kell e-mail címmel [61]. 

Az e-mail cím általános alakja: Név (a felhasználó neve, a postafiók 

azonosítója) + @ (kukac) + Kiszolgáló (a levelezőszerver címe). Pl.: 

SzaboAnna@gmail.com.  

Az internetes oldalakoz hasonlóan a G-mail is követel felhasználónevet. 

Az elektronikus levelet közvetítő oldalakon alkalmazott felhasználónevek 

nagyban eltérnek a Facebookon alkalmazottaktól. 

A legkedveltebb e-mail cím forma  a tulajdonnév alkalmazása. Pl.: 

dencsi.simon@gmail.com. 

Előfordul  a becenév használata is címként: lia@kmf.uz.ua, 

bynatka@gmail.com. 

Megfigyelhető az állatneveket tartalmazó e-mail címek megléte is, igaz 

ezek ritkábban fordulnak elő: Cicuska@gmail.com. 

Dolgozatoban a G-mail postafiókra kapott leveleimet elemzem. Összesen 

ötven elektronikus levél alapján végeztem kutatásomat. A levelek egyediek és 

számos témát érintenek. Megtalálható köztük munkaügyi levél, baráti-, 

hivatalos- és köszöntő levél stb. 

A számítógépek megjelenésével és elterjedésével megjelent annak a 

veszélye, hogy az e-levél kiszorítja a hagyományos postai levelet, hiszen 

sokkal gyorsabb, praktikusabb és olcsóbb megoldás. Azonban egyes 

szervezetek és intézmények nagyobb előszeretettel alkalmazzák a postai 
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levelet, mivel az sokkal személyesebb és hivatalosabb (ilyenek például a banki 

levelek vagy a bírósági levelek). 

Az e-mail jellemzői: 

 a forma változása → eltűnnek a külsőségek (boríték, bélyeg), változik a 

felépítés (pl. nincs dátum) 

 különböző plusz funkciók: kép, zene, egyéb fájlok küldése 

 gyorsaság – esély az azonnali reakcióra 

 a magán- és a hivatalos e-mail távolsága nő: a magánüzenetek 

formalitásai (üdvözlő formulák, aláírás, bekezdésekre tagolás) eltűnőben 

vannak, az sms és chat eredetű nyelvi sajátosságok beszivárognak 

(hangulatjelek, rövidítések, mondat helyett szószerkezet, lazuló 

helyesírás) 

 hivatalos e-mail: a formalitások nagy része megmarad, kivéve a 

fölöslegeseket (datálás). Könnyebb a mellékletek csatolása. 

Formailag lényegesen eltér a chates üzenetektől. Elsősorban konkrétan 

meghatározott alakja és formája van. A legtöbb elektronikus levél tartalmaz 

megszólítást és elköszönést. A küldendő szöveg megformált és kötöttebb az 

internetes csevegésnél [36]. 

A standard elektronikus levél követelményei. Ezzel a kérdéssel 

többszakirodalom is foglalkozik.  

1. Az elektronikus levélnek tartalmaznia kell köszönést, megszólítást és 

elköszönést.  Ha hivatalos levélről beszélünk, akkor a megszólításnak 

is hivatalosnak kell lennie, az elköszönés pedig elengedhetetlen elem 

a jól megformált levélnek. 

2. A levél lehet tegező vagy Önöző. A mindennapi életben gyakoribb a 

tegező levél, még akkor is, ha a címzett nem ismeri személyesen a 

küldőt.  Azonban az intézmények, bankok stb. az Önöző megszólítást 

alkalmazzák. Ez sokkal komolyabb hangvételt ad egy levélnek. 

3. A levélnek tartalmaznia kell a témát, amely a leírt szövegre utal. Ez 

az első, amit meglát a címzett, amikor megkapja a levelet. 
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4. Az elektronikus levél nyelvtanilag legyen helyes, érthető. Az 

igénytelen fogalmazásmód utalhat a küldő egyéniségére és jellemére 

is, sőt esetleg komolytalanságot sugallhat, amely a mondanivaló 

kárára mehet. 

 

3.1. Az elektronikus levelek témakörök szerinti csoportosítása 

Az elektronikus levelek életünkben fontos szerephez jutottak, az 

életminden terén nagy segítséget nyújtanak. A munkával, a tanulással és a 

mindennapi élettel is kapcsolatban áll az elektronikus levél. Gyűjtésem során 

arra figyelem fel, hogy a leveleket csoportosítani lehet témakörök szerint. A 

témakörökön belül egyedi tulajdonságokkal rendelkeznek a szövegek. 

 

Munkaügyi levelek 

A munkaügyi levelek csoportjához a munkával, munkaügyi teendőkkel 

kapcsolatos leveleket soroltam. Összesen tizenhét levelet soroltam ebbe a 

típusba. 

A levelekre jellemző, hogy hivatalos hangvételűek, jól megfogalmazottak. 

A levél írója odafigyel a helyesírásra. A munkaügyi levél kedveli a jól 

megszerkesztett, összetett alárendelő mondatokat. 

Például: 

’Tisztelt Kollégák! Jó napot kívánok! 

 Holnap reggel 8 óra előtt megérkezik Munkácsra a gimnáziumba a 

helyszíni szemlére egy egész tv stáb! Kérek mindenkit, hogy pontosan 8 órakor 

kezdjék meg az órákat! Kérlek titeket, hogy a falon ki legyen helyezve a logó és 

a dokumentáció is legyen nálatok: órarend, óraterv stb. Minden kollégával 

beszélni fognak! A fő kérdés, hogy miben látják a tanfolyam szükségességét, 

fontosságát, mekkora az érdeklődés, milyen szinten tudják elsajátítani a 

magyar nyelvet 120 óra alatt a tanulók, milyen módszereket használtok az 

órán, milyen tananyagot, általában, hogyan zajlik egy óra! A diákokkal is 

beszélni fognak, ezért lehetőség szerint előre válasszátok ki azokat, akiket a 
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kamera elé engednek:-) azaz jó lenne ha a haladó csoportból választanátok ki:-

) Kérem konzultáljatok Kozák Andrea koordinátorral és segítsétek a munkáját! 

Mindenkinek köszönöm a helytállást! Szép napot!’ 

A levelek tartalmaznak megszólítást és elköszönést, általában hiányzik a 

dátum feltüntetése, de ezt az elektronikus levélben önállóan tünteti fel a 

rendszer. 

 

A tanulással kapcsolatos levelek 

A diákok és iskolások körében az egyik legelterjedtebb kategória. Az 

ötven elektronikus levélből tíz levél kapcsolódik a tanuláshoz. Rövidítésekben 

gazdag leveleket tanálhatunk itt. Azonban érdekes az a jelenség is, hogy ebben 

a témakörben figyelhető meg az üzeneteben a legkevesebb helyesírási 

pontatlanság.  A tanulással, oktatással kapcsolatos szavak gyakoriak: terem, 

modul, para stb. 

Az üzenetek tartalma tanórákkal vagy tanulással kapcsolatosak. Az 

internetescsevegéstől eltérően nem gyakori jelenség a hangulatjelek használata.  

A legtöbb elektronikus levélre lakonikusság és tömörség jellemző. Például:  

nemetre ’német órára’, elson ’ első tanórán’, 520 ’ 520- as terembe stb. 

Például: 

’Kedves Krisztino! 

Jo napod! 

Evgenij vagyok 

Tanulok irni egy e-mailt magyarul ez nem konnyu mert ninch magyar 

tipus a szamitogepben most irodaban vagyok az irodam eleg nagy es villagos a 

munkahelyem kenyelmes, nagy iroasztal 

Az irodaban eleg uj nogyon tetszik a munkam sok kollegat dolgoznak 

irodaban Ok vidam es szorgalmas vagynok 

Jo csapat vagyunk 

Szombaton talalkozunk 

Szia!’ 
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Elterjedt hiba az írásjelek halmozott vagy helytelen használata. A diákok 

többsége kérdőjelet tesz az egyszerű mondatok végére, vagy ha úgy gondolja 

helyesnek, felkiáltójelet ír a kijelentő mondat végére. Céljuk az érzések, a 

mondanivaló kiemelése, hangsúlyozása. 

Érdekes, hogy az elektronikus levelek azonos jegyeket mutatnak az sms-

ek jellemzőivel.  

A fiatalok beszéde sajátos jegyeket mutat. Elsősorban ez a 

szóhasználatban figyelhető meg. Tudjuk, hogy az internet, technológia és a 

nyelv szoros összefüggésben van. Legnagyobb hatással a nyelvre az idegen 

nyelvek vannak, elsősorban ez az angol.  Az angol szavak mellett szláv 

eredetűeket is találhatunk. 

 

Rokonoktól, ismerősöktól kapott levelek 

Az ide tartozó leveleket általában valamilyen ünnep alkalmából küldték 

vagy kapták.  Összesen tizenhárom levél tartozik ebbe a típsba.  

Jellemző rájuk, hogy terjedelemben  rövidek.  Gyakori a hangulatjelek 

halmozott használata, és előfordul a tulajdonnevek kis kezdőbetüvel írott 

változata. 

Például: 

’Szia timi! 

Nem tudlak sehol elérni,ezért ide is irok. Menj fel facebookra, mondani 

akarok valamit. Fontoss-’ 

Gyakori a szerelmes levél is, azonban én gyűjtésem során csak egy 

levelet találtam. 

’Szia! Ugye tudod, hogy Szeretlek!’ 

 

Egyéb 

Az egyéb csoportba azokat  a leveleket soroltam, amelyek nem tartoznak 

egyik elkülönített csoportban sem. Ebbe a típusba öt elektronikus levelet 

soroltam. Általában a mindennapi élethez kapcsolódnak ezek a levelek. 
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Megfigyelhető az idegen eredetű szavak gyakori használata. Ezek általában 

orosz, ukrán vagy angol eredetűek. Az angol nyelvből egyszerű és összetett 

szavak, sőt akár egész kifejezések is kerültek a magyar szövegekbe. Minden 

szó viselkedése  a magyar szövegkörnyezetben hasonló a magyar szavakéhoz, 

így jeleket és ragokat is vesznek fel, ha szükséges. Pl.: chateltem, chatelés, 

okés, oksi, sms-re/smsre, Cd-t stb. 

Például: 

’Szia Kriszta_Filipenko! Küldöm a fenti kihíváshoz a képeket. Köszi a 

szuper lehetőséget.  Nagyon élveztem. Köszi.’ 

 

Körlevelek 

Az irodai munkában sokszor előfordul, hogy ugyanazt a szövegű levelet 

számos embernek el kell küldenünk. Ilyenkor érdemes körlevelet készíteni, 

mint egyesével vesződni, sok időt veszteni. Összesen öt körlevére figyeltem 

fel. 

Körlevelek készítésekor két dokumentumot kell létrehoznunk: a 

törzsdokumentumot, melyben a levél állandó szövege, tartalma található. 

Másik eleme az adatforrás dokumentum pedig táblázatban tartalmazza a 

változó adatokat (pl. név, cím stb.). E két dokumentumfájlból automatikusan 

létrehozható a körlevél a varázsló segítségével. 

A körlevelek nem fenyegetik a biztonságunkat, de pazarolják az időnket 

és félrevezető információkat terjesztenek és elterelik a felhasználók figyelmét a 

valódi e-mail-ekről. 

Felesleges e-mail forgalmat is generálhatnak – ezzel lelassítva a levelező 

szervert. Néhány esetben, a körlevél arra ösztönzi az embereket, hogy 

küldjenek e-mailt bizonyos címekre, így kéretlen levelek áradatával találjuk 

szemben magunkat. 

Például: 

Szia! 

Ez most egy körlevél! 
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Ez a levél egy lányról szól akit Bloody Mery-nek hivtak, aki a skárlát 

virust kapta el tizenkét évesen és az 1500-as években húnyt el mivel a lány 

képtelen volt elfogadni, hogy eltávozik az elök sorából. E bánatából kifolyolag 

egy szerencse levelet inditott amely 600 éve a földön kering és mindenkinek 

szerencsét hozz aki tovább küldi 8 embernek.Első ember aki nem küldte tovább 

Lord Edvard volt, akinek éjjel megjelent Bloody Mary szelleme.Másnap a 

temetőben Bloody Mary-nek a két szolgája tért vissza és ölte meg saját kezüleg 

Lord Edvard-t. Az első ember aki tovább küldte a levelett az egy Peter nevezetű 

gyerek volt Lord Edvard unokaöccse.Másnapra egy erszén aranyat talált az 

úton.E levelet ha nem küldöd tovább Bloody Mery szelleme fog kisérni három 

éjjelen át ,amit ha tulélsz te leszel az első.Ha tovább küldöd szerencsét hozz 

Sajnálom , hogy elküldtem neked de én is igy kaptam meg és ha kedves az 

életed te is tovább küldöd Lakatos Orsolya gyszer egy kislány aki egy baleset 

során súlyos sebesülést szenvedett. A szemét valamilyen oknál fogva többé nem 

tudták visszatenni a helyére.Már csurgott neki szét.Aki ezt a levelet nem 

külditovább annak éjjel az ágya mellett ott fog állni a kislány és a 

......kicsurgott szemgolyójából csöpögtet az ember szájába. Ez egy igaz 

történet. Egy fiú akit nem nevezünk nevén már tapasztalta.Utána komoly 

betegségei lettek. Ő semm hitt a körlevelekben. De kérlek küldjétek tovább 10 

embernek. Nem akarom, hogy bajotok esse küld tovább gyorsan!! ha szereted 

az anyukádat küld el 20 embernek vagy 365 nap alatt meghal (sorry) nekem is 

úgy külték én nem kockáztatok.... 

A körlevelek az interneten  igencsak el vannak terjedve.  

Vannak,  akik csak lazán továbbküldik, és vannak, akik idegesek lesznek 

ezek miatt a körlevelek miatt, mivel a tartalmuk tragikus, elképzelhetetlen 

dolgra utal. Például: 

’Szia! 

Küld tovább ezt a levelet 10 ismerősödnek, különben egy szeretted 

meghal.’ 
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Megtalálhatóak  hivatalos körlevelek, amikben írnak egy olykor hosszú 

szöveget. De a legtöbbször közepes hosszúságú szokott lenni egy körlevél. Az 

ilyenekben általában tökre hülyeségeket írnak le, igen csak nagy helyesírási 

hibákkal. 

Az elektronikus levelek alkalmazása nem olyan gyakori, mint az 

internetes közösségi oldalakon való csetelés, azonban szerepük a mindennapi 

életben egyértelmű. Majdnem minden levél tartalmazott megszólítást és 

elköszönést is, ez érdekes, nem jellemző a csetelésre olyan mértékben. 

Érdekes, hogy az elektronikus levelek leginkább a munkában és a 

tanulásban alkalmazottak. Ez azzal magyarázható, hogy hivatalosabba a 

hangneme. 

2. ábra 
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3.2. Lexikai sajátosságok 

Balázs Géza megállapítása szerint a 21. századba az internet és az 

informatika lesz a legnagyobb hatással. Ez a hatás már most észlelhető [32]. 

Az elektronikus levél nyelvtani sajátosságai nagyban eltérnek a chates 

üzenetek saátosságaitól, azonban egyre gyakrabban figyelhető meg a két 

kommunikáció forma keveredése és egymásra hatása. Gyakran a Facebook 

üzenetek között megjelenik az elektronikus levélre jellemző köszönés, 

megszólítás és elköszönés.  

Az elektronikus levelek számos sajátosságokkal rendelkeznek.  

 

1. Rövidítések az elektronikus levelekben. 

Az elektronikus levél kedveli a jól megszerkesztett mondatokat. Például a 

hírlevelek egyre nagyobb igényességgel készülnek, mivel sokan rájöttek arra, 

hogy ez a legegyszerűbb módja a népszerűsítésnek. Az elektronikus levél 

emelett a reklám egyik legproduktívabb eszköze lett, hiszen egy kapott levelet 

bárkinek továbbíthatunk.  

A postai levéltől eltérően az elektroniks levél azonna kézbesíthető, ezért 

nyelvtani sajátosságaiba beleerültek a rövidítések alkalmazása.  

A körlevelek és a csoportos levelezés új lehetőségeket teremtett meg a 

levelezési formák létrejöttéhez. Terjedőben van a csoportos levelezés, hiszen a 

postai úton küldött levéllel csak nagy nehezen lehetett maximum öt-nyolc 

emberrnek egymással tartani a kapcsolatot, ettől eltérően az elektronikus levél 

nem jelent akadályt [45]. 

Az internetes csevegéshez hasonlóan az elektronikus levél is kedveli a 

rövidítéseket. Leggyakoribbak a szórövidítések. A barátoktól, ismerősktől 

kapott elektronikus levelekben gyakori a tolvajnyelvekből  kölcsönzött elemek 

megléte. Azonban mellettük megfigyelhető az, hogy a gazdaságosságra való 

törekvést különböző szóalkotási módokkal próbálják megvalósítani a fiatalok. 

Leggyakoribb az -i és -csi képzős formák használata. Sokszor a több szóval 
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körülírható kifejezéseket is rövidítik: szomcsi – ’szomorú’,bocsi – ’bocsánat’, 

koszi – ’köszönöm’, bizti – ’biztos’,oki – oké, ’rendben’,  toom – ’tudom’. 

Újításnak tekinthető a szó  kezdőbetűvel történő rövidítése. A rövidített alak  

használata a beszélt nyelvben is elterjedt: h – ’hogy’, v –  ’vagy’, n – ’nem’, 

am – ’amúgy’, akk vagy ak – ’akkor’. Az üzeneteket tanyulmányozva 

észrevehetjük, hogy a szó vége vagy második része kapott hangsúlyt. Ennek 

következtében az első rész csonkult:  vna – ’volna’ , hnap – ’holnap’stb. 

Érdekes, hogy az összetett szavak rövidítése nem jellemző az 

elektronikus levélre annyia, mint például az sms-re vagy az elektronikus 

csetelésre. Az összetett szavak  rövidítése esetében is a leggyakoribb az 

összetételi tagok kezdőbetűkkel történő rövidítése:  m.óra – ’magyaróra’, 

szulinap – ’születésnap’stb.  

Gyakoriak a mondatrövidítések is.  A több szóból álló kifejezések 

sajátos formában jelennek meg. A diákok, fiatalok összevonják őket a gyorsabb 

közlés érdekében:  légyszi vagy léci – ’légy szíves’, nm – ’nincs miért’, n 

tudom – ’nem tudom’, mizu – ’mi a helyzet?’, joejt –’jó éjszakát’ stb. 

Az egyéb rövidítések megléte is megfigyelhető az elektronikus 

levelekben.  A  gazdaságosság, gyorsabb közlés céljából gyakori az egymás 

mellett lévő kifejezések egybeírása: jolvan – ’jól van’, miaz – ’mi az’, mivan – 

’mi van’. Gyakori jelenségnek a számnevek számmal írt változata: 1o – ’első’, 

2on – ’másodikon’, 1vagy2 – ’első vagy második’stb. 

Érdekes rövidítési módnak számít a szavakban meglévő többjegyű 

mássalhangzók egyik tagjának elhagysása: mere – ’merre’, ved – ’vedd’, 

’letel’ – ’lettél’, jot – ’jött’, othon – ’otthon’, stb. 

Érdekes, hogy ezek a rövidítések leggyakrabban a rokonoktól, 

ismerősöktől kapott levelekben figyelhetőek meg. 

Az elektronikus levéről elmondható, hogy egységesebb és tárgyilagosabb, 

mint az intrnetes csevegés. Kedveli a rövidebb mondatokat, azonban az 

összetett mondatok megléte is jellemzi. Rövidebbek a tagmondatok. 
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Megfigyelhető, hogy ritkább a mellékneves szerkezet is. Nyelvtani 

szempontból nagy  szerepe van annak is, hogy a levél írója szabadon javíthatja 

az írott szöveget. Emiatt beszélhetünk arról is, hogy kevesebb a helyesírási 

hiba is. Azonban ez csak a munkaügyi és tárgyilagos levelekre jellemző.  

 

2. Köszönés 

Meglehetősen nagy összevisszaság tapasztalható a levelezésben, a 

címzésben és a levélbeli megszólításokban egyaránt. Az emberek nagyon 

igényesek arra, hogy nevüket, rangjukat, hivatali beosztásukat hibátlanul 

alkalmazzák szóban és írásban egyaránt. A hivatalos levélnek és iratnak sokkal 

több formai kelléke van, mint a magánlevélnek. Az írásbeli kommunikációnak 

nagy súlya van az üzleti, hivatali életben. 

A köszönési szabályok és szokások gyorsan változnak, de még soha ne 

volt olyan radikális, mint az utolsó évtizedben. 

A köszönési illemtan folyamatos változása némi késéssel ugyan, de követi 

a társadalmi változásokat éppen úgy, mint személyes mindennapjaink szinte 

észrevétlen változásait [42]. 

Így lett a felgyorsult világ rövidítési trendjét követve a szervusz -ból szia, 

az üdvöz légy -ből üdv és a viszont látásra -ból viszlát. 

A nyelvészek egy időben még szörnyülködtek a jelbeszédében 

egynyelvűvé váló virtuális világ “verbális” elkorcsosulásán (XDD, LOL, 

252525), ma már külön kutatási terület. 

Egy emoji pont olyan köszönés lehet, mind szóval vagy betűvel kifejezett 

társa. 

A  digitális világ erős “anglomán” hatással van mindenkire. Még azokra 

is, akik közvetlenül kapcsolatba sem kerülnek vele. 

Külön szociológiai tanulmány témája lehetne, hogy a különböző 

társadalmi rétegeknél megfigyelhető azonos köszönési szokások miként 

motiváltak. 
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Ugyanaz a heló mást jelez egy kis faluban és mást egy nagyvárosi 

környezetben, de az alacsonyabban képzettek helója sem fakad feltétlenül 

közös tőről például a high-tech világában mozgók helójával. 

Az elektronikus levelek elengedhetetlen eleme a köszönési és búcsúzási 

formula.  

A levél küldőjétől és befogadójától függ milyen formula szerepel majd a 

levélben. 

Kutatásom során arra a következtetésre jutottam, hogy az elektronikus 

levél kedveli a formális és az informális köszönési formákat egyaránt. Az 50 

általam tanulmányozott levélben volt köszönés és/vagy búcsúzás. 

A leggyakoribb köszönésnek számít a Jó napot! vagy a Jó napot kívánok! 

50 levélből 25 levélben fordult elő.  

Az informális köszönés is gyakori, főleg a családtagoktól és rokonoktól 

kapott levelekben. A legkedveltebb a Szia! . 50 levélből 14 levél tartalmazta ezt 

a köszönést. 

A tanulással kapcsolatos levelek között megfigyelhető az internetes 

csevegésnél is gyakran alkalmazott Hello! köszönési forma is 

Érdekes megfigyelésnek mondható el, hogy az elektronikus levelekben a 

köszönés és megszólítás után mindig van mondatvégi felkiáltójel, holott az 

internetes csevegés ezt az elemet hanyagolja. 

A köszönési szokások korhoz is kötöttek, mivel a kutatásom alatt arra a 

következtetésre jutottam, hogy az idősebb felhasználók jobban kedvelik a 

formális köszönést, míg a fitalabbak a rövidebben, informálisan szólítják meg a 

levél címzettjét [15]. 

A köszönések előfordulásának gyakoriságát a következő táblázat 

szemlélteti: 
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A köszönések előfordulási gyakorisága 

az elektronikus levelek szövegeiben 

Jó napot kívánok!  19 

Jó napot! 6 

Szia! (köszönési formaként) 14 

Hello!  7 

Jó estét kívánok!  3 

Jó estét!  1 

3. ábra 

 

3. Búcsúzás. 

 A hagyományos levélhez hasonlóan az elektronikus levél is tartalmaz 

búcsúzást. Viszont elmondhatjuk, hogy az elektronikus leveleknél ez már nem 

annyira elengedhetetlen elem. Az vizsgált 50 levélből 42 tartalmazott 

elköszönést. Megtalálható forális és informális búcsúzási forma is. A 

leggyakoribb mégis az informális. Összesen harminc levélben volt informális 

búcsúzás. 

A legkedveltebb közé tartozik a búcsúzásként is alkalmazott Szia! 

Öt levélben a levél küldője a Puszi!, Puszillak! varriánst alkalmazta.  

A formálisak között a leggyakoribb a Viszlát!, Viszontlátásra!, 

Üdvözöllek! (ritkán, csak 1 levélben volt ez a forma), Üdv! 

A levelek vizsgálata során arra a következtetésre jutottam, hogy a mai 

elektronikus levelek írásánál a szerzők nem tesznek nagy különbséget  a 

formális és informális búcsúzás között, sőt egyre gyakoribb a hivatalos 

leveleknél is az informális elköszönés. Ezt bizonyítja az, hogy az  levélből 30 

levélben az elköszönés informális volt, még a hivatalos és munkaügyi 

leveleknél is. 
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Ma sokkal rövidebb idő alatt kerülünk tegeződő viszonyba egymással. A 

régi illemszabályok szerint például az azonos korúak körében 25 év fölött nem 

illett az azonnali tegeződés. Az egy szakmában dolgozók vagy az egy 

munkahelyen azonos beosztásban dolgozók szinte automatikusan tegezték 

egymást az elmúlt évtizedekben is, ha azonban nő és férfi viszonylatáról volt 

szó, akkor a nőnek illett felajánlani a lehetőséget a tegeződésre. Azonban mára 

ezek a szabályok érvénytelenek lettek, s egyre kevesebben figyelnek oda rájuk. 

A búcsúzások előfordulási gyakorisága 

az elektronikus levelek szövegeiben 

Szia! (búcsúzási formaként) 11 

Puszi! 4 

Puszillak! 1 

Viszlát! 9 

Viszontlátásra! 6 

 

Üdvözöllek! 1 

Üdv! 5 

Szép napot! 10 

4.ábra 

Az elektronikus levelek nagyban eltérnek a hagyományos, postai 

levelektől, nemcsak kinézetben, hanem alkalmazásban és szerkezetben. 

Elmondhatjuk, hogy az életünk részévé váltak, beleépültek 

mindennapjainkban, hiszen az élet minden terén alkalmazottak lettek.  

Lexikai sajátosságai alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy az 

elektronikus levél a cseteléshez hasonlóan kedveli a rövidítéseket, 

megszólításokat. A levél témája határozza meg a levél kinézetét és tartalmát. 

Hivatalos leveleknél a szerzők odafigyelnek a levél kinézetére és a 
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helyesírásra, de esetenként, például a köszönések terén nincsenek kikötések a 

formális és az informális megközelítés között. 
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BEFEJEZÉS 

KÖVETKEZTETÉSEK LEVONÁSA 

 

Dolgozatomban a nyelvhasználati sajátosságokat tanulmányoztam a 

közösségi oldalakon.  

A munka megírása előtt megismerkedtem a témával kapcsolatos 

szakirodalommal. Magyarországon és Ukrajnában is több nyelvész foglalkozik 

hasonló témával, közülük érdemes kiemelni Balázs Gézát, Veszelszki Ágnest, 

Márku Anitát, Lizánec Pétert, Kondratjuk Olenát. 

Az internet társadalmi hatásait késve kezdték kutatni. Most olyan 

területeket érintek, amelyet úgy is neveznek, hogy: netográfia (kiber- vagy 

online-etnográfia), vagy a Magyarországon Balázs Géza által kezdeményezett 

netnyelvészet. Csaknem minden a netre költözik: létezik netfolklór, netnyelv, 

csetnyelv; digilektus, netologizmus (Veszelszki Ágnes újításai). Az internet 

hatásaival ma már pszichológusok és filozófusok is foglalkoznak. 

Az internet és a 21. század egyik legnagyobb eredménye a gyorsulás. A 

20. század a sebesség kultuszát hozta magával. A kultusz már a gőzgéppel 

elkezdődött, de az autó (versenyautó), a kerékpár (versenykerékpár), a repülő 

(hangsebesség) a végletekig fokozta. De „gyorsít” sok más is: például a sokféle 

benyomás, információ, a képi világ, és nyilvánvalóan maga az internet 

(gyorsnet). A gyorsulás szókészlete magáért beszél: gyorsfagyasztott, 

gyorsrizs, gyorsmásoló, gyorstapasz, gyorsjárat, gyorshír, gyorskonferencia, 

gyorsbeszéd. 

A netgeneráció jellemző nyelvi tünetei: zúzzunk, durvulás, cool, király, 

szexi, vágod, elvagyok, mint a befőtt, punnyadás. A felgyorsuló és jelszerűvé 

váló kommunikáció. Az elhanyagolt és háttérbe szorított kézírás, helyesírás. 

Jellemző vélemény: „17 éves nagykamaszok, folyamatosan motoroznak az 

utcán, de beszélni nem tudnak”. Egy óvónő véleménye: „A gyerekek többsége 

alig tud beszélni, történetet mesélni, amikor az óvodába érkezik. Ennek okát 

abban látom, hogy a gyerekekkel nem beszélgetnek, a gyerekek a televízióból 
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tanulnak meg beszélni; ugyanazokat a rövid, durva, igénytelen szövegeket 

ismerik csak”. 

Elmondhatjuk, hogy elkezdődött a bezárkózás a közösségi hálóba. Bár az 

internet és a közösségi hálózatok elvben nyitott rendszerek, és a világ, a 

nézetek, érvek stb. sokféleségét tartalmazzák, ez a nyitottság nem érvényesül. 

A közösségi csoport (FB-csoport) szűrőként működik, tematizálja a 

közösséget, csak az létezik, amit ez a közösség megoszt. A közösségi csoport 

gyakorlatilag bezár a gondolatok, vélemények, nézetek szűk, partikuláris 

körébe. Új mondás: „Jézus Krisztus nem létezik, mert nincs rajta a 

Facebookon”.  A „hálótársak” valós, megküzdött kapcsolatok, beszélgetések, 

viták hiánya miatt jórészt társas magányra vannak ítélve. Ha pedig posztjaira, 

kommentjeire nem kap visszajelzést, az sokkal rosszabb hatással lehet rá, 

mintha egyáltalán be sem lépett volna. 

Feltűnőek az olvasásproblémák: a hagyományos, lassú, szövegértelmező, 

filológiai olvasmód visszaszorulása, egyúttal egy pásztázó-szkennelő, vibráló 

gyorsolvasás kialakulása. A kézírás „elromlása”, a szép, kalligrafikus írás 

visszaszorulása. Egyúttal egy új, kéthüvelykujjas csetelő írásmód kialakulása. 

A logikus történetmesélés, problémafeltárás hiánya, különös tekintettel a 

definíciókra – mely föltehetőleg összefügg a memoriterek elhanyagolásával. 

Gyakori a vita, a kommunikációs zavar, konfliktus. A megoldás nem a 

megbeszélés, hanem az elkendőzés, gyors túllépés, egyfajta menekülés. 

Visszaszorulóban az végiggondolt érvelés, amelyben az ok-okozat, előzmény-

következmény, erős—gyenge érv stb. logika érvényesül. A gyors érzelmi 

érvelés uralkodik. 

Véleményem szerint az inernet okozta hatás kutatása már csak emiatt is 

fontos, ezért is kezdtem el részletesebben kutatni a kárpátaljai magyarság 

nyelvhasználatát. 

Összesen 3OO szöveget tanulmányoztam, ebből 25O facebookos üzenetet 

és 5O elektronikus levelet. A két társalgási forma rendelkezik azonos és eltérő 

jegyekkel.  
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Az alapok elsajátításában nagy szerepe van az iskolának és a 

közoktatásnak. Fontos megértetni a gyerekkel, hogy a helyesírás az 

alapműveltség egyik elengedhetetlen eleme. 

A kutatás eredményeiből a következő következtetésekre jutotta: 

1. Az internet jelentősen hatással van a nyelvhasználatra. Ez mutatkozik a 

heyesíráson és a beszélt nyelven is. 

2. Az internetezők egyre kevesebb figyelmet fordítanak a helyesírásra.  

3. A kárpátaljai magyarság nyelvhasználata érdekes jegyeket mutat, 

hiszen megmutatkozik benne nyelvhasználati jellemzőink is. 

4. A helytelen nyelvhasználat/szóhasználat a beszélt nyelvbe is belekerült. 

5. A beszélgetés szerepe elhalványult, elidegenedés jellemzi a 21. századi 

fiatalokat. A diákok egyre nehezebben tudják megérteni egymást és a valóság 

ellen egy virtuális világba menekülnek. A technika fejlődése csak elősegíti az 

elidegenedést. 

6. A üzenetek sajátos hangtani és alaktani tulajdonságokkal rendelkeznek. 

A helyökonómia miatt egyre több módja jött létre a rövidítéseknek és a 

szóképzésnek. Az újdonságok nyelvi kreativitásra utalnak és a mindennapi 

beszédre is kihatással vannak. 

A Facebook nyelvhasználata érdekes jegyeket mutat. Először az üzenetek 

lexikai sajátosságait vizsgáltam. A kárpátaljai internetezők egyik legfeltűnőbb 

jellegztessége a szlavizmusok és a jövevényszavak alkalmazása. Az üzenetek 

szövegeiben fellelheőek angol, német, szláv eredetű jövevényszavak egyaránt. 

Új jelenségnek számít az emotionok és az érzelemjelek megjelenése, 

melyek funkciója a hangulatok, érzelmek kifejezése. A beszédre nagyobb 

kihatással nem bírnak, de az tagadhatatlan, hogy magas közkedveltségnek 

örvendnek. Nagy változásokon mentek keresztül és mára az internetes csevegés 

részei is lettek. 

A közösségi oldal elengedhetetlen része a felhasználónevek alkalmazása. 

A Facebookon a legelterjedtebb felhasználónév-forma a keresztnév és a 

vezetéknév. 
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Az üzenetek nyelvtani vizsgálata érdekes eredményekre vezetett. 

Legjellegzetesebb tulajdonságai az üzeneteknek és az elektronikus 

leveleknek, hogy a magánhangzók hosszú változatát nem jelölik és a legtöbb 

szövegben a vessző is eltünik. Gyakori a tulajdonnevek kisbetüvel írott 

változata. Az sms-ek szövegei gazdagok rövidítésekben. Egyes szavak 

megértése nehézséget okozhat, pl.: vna – ’volna’, nm – ’nincs mit’, stb. A 

rövidítések a nyelvre is hatással vannak: terjed a zárt szájú beszéd és a 

magánhangzók rövid ejtése. 

Kutatásom során megvizsgáltam az üzenetek szófaji eloszlását 

is.Azeredmények alapján arra a következtetésre jutottam, hogy az üzenetek 

írásakor több igét alkalmazunk. Az igék gyakran rövidítve szerepelnek, 

közkedveltek a szleng szavak (pl.: netezni, duncsizni, stírölni stb.). 

A rövidítések mellett mondattani sajátosságai alapján is tanulmányoztam 

a csetes üzeneteket. A vizsgálta anyag alapján arra a következtetésre jutottam, 

hogy az internetes csevegés során gyakrabban alkalazunk kijelentő és kérdő 

mondatokat. Érdekes jellegzetesség a mondatvégi írásjel elhagyása. Kérdések 

közül több kiegészítendő kérdés teszünk fel, mint eldötendőt. 

Dolgozatom harmadik fejezetében az elektronikus leveleket 

tanulmányoztam. Összesen ötven levél alapján dolgoztam.  

Az elektronikus levelek életünk fontos részévé váltak, ezért fontosnak 

tartottam a szövegeket témakörök szerint vizsgálni. A legtöbb elektronikus 

levél a mindennapi élettel és/ vagy a munkával kapcsolatos. Érdekes 

megfigyelésnek mondható el, hogy ritka a szerelmes levelek megléte.  

A vizsgált szövegek alapján arra a következtetésre jutottam, hogy az 

elektronikus levél egyre inkább illeszkedik a cseteléshez, bár a hivatalos 

levelek egyenlőre kötöttebbek, helyesen szerkesztettek. 

Elengedhetetlen elemnek mondható el a köszönés és a búcsúzás. A 

legkedveltebb forma a Szia! Gyakran a köszönés napszakhoz kötött (pl.: Jó 

napot kívánok!).  
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Az ötven levélből negyvenhét levél tartalmazott elköszönést is. A 

legkedveltebb búcsúzási forma a Szia! és a Szép napot! 

A nyelv nagy változásokon megy keresztül, s erre a legjobb példa az 

internetes csevegés és az elektronikus levél. A tecnika hatása miatt új nyelvi 

norma jelent meg, mely nemcsak az írásban, hanem a beszédben is 

kimutatható.  
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РЕЗЮМЕ 

 

Тема бакалаврської роботи: «Особливості мовлення в соціальних 

мережах». 

Інтернет став важливою частиною нашого життя. У бакалаврській 

роботі характеризуються нові мовні явища в Інтернет мережі та дається 

аналіз електронного листа, як засобу спілкування.  

Робота складається зі вступу, трьох розділів, декілька підрозділів та 

висновків. 

У вступі зазначена мета та актуальність теми, інформація про збір 

матеріалу та ціль роботи. 

У першому розділі викладена короткий огляд наукової літератури. 

У другому розділі проаналізовано нові мовні явища y Фейсбуці. 

Синтаксичні та лексичні особливості повідомлень. 

У третьому розділі оглядається електронний лист, як засіб 

спілкування. Дається порівняльна характеристика між електронним 

листом та повідомлень у Фейсбуці. 

У кінці оформлений список використаної літератури та резюме. До 

бакалаврської роботи додаються додатки.  

У нашому житті Інтернет має важливе значення, а отже впливає і на 

нашу мову, тому важливо дослідити вплив Інтернету. В мові ці впливи 

вже мають наслідки. Тому вважаю, що тема є актуальною та цікавою.  
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SUMMARY 

Language Peculiarities on Social Networking Sites 

The Internet has become an important part of our life. This thesis contains 

the characteristics of the new language phenomena on the Internet and provides 

the analysis of an email as a means of communication.  

The thesis consists of the Introduction, three chapters, several subchapters 

and the summary.  

The introduction indicates the purpose and relevance of the topic, the 

information on the collection of material and the work objective. 

The first chapter provides a brief overview of the scientific literature. 

The second chapter analyzes new language phenomena on Facebook. 

Syntactical and lexical peculiarities of the messages. 

The third chapter reviews a sample email as a means of communication.  

A comparative description is given between an email and a Facebook message. 

At the end the list of the used literature and the resume are provided. 

Appendices are added to the thesis.  

The Internet is very important in our life and therefore it also influences 

our language. That is why it is so important to explore the impact of the 

Internet. We can already find the evidence of this impact in the language. That 

is why I think this topic is relevant and interesting. 
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MELLÉKLETEK 

1. számú melléklet 

 

A Gmail.com oldalának logója 

(forrás: Google.com) 

 

 A Gmail.com oldalának kinézete 
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(forrás: Google.com) 

2. számú melléklet 

 

A Facebook oldal logója 

(forrás: Google.com) 

 

A Mesenger kinézete 
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(forrás: Google.com) 

3. számú melléklet 

 

 

Szmájli 

 

Emotion 

 

Jelentés 

 

Szmájli 

 

Emotion 

 

Jelentés 

 

 

  

:-) 

 

Ez az 

alapmosoly. 
 

 

:*  

 

Csókok. 

 

 

:-(  :n( 

 

Valamiért 

mérges vagy 

deprimált. 

 

 

:-o  

 

Oh! – 

meglepődés. 

 

 

:-I 

 

Közömbös 

mosoly. 
 

 

;-)  

 

Kacsintás. 

 

 

:) 

 

Boldog.  

 

8O 

 

Elképedés jele. 

 

 

:-P 

 

Gúnyolódás, 

nyelv kiöltése. 
 

 

:D  

 

Nevető figura. 

 

 

:-1  

 

Szelíd mosoly. 

 

 

T_T  

 

A felhasználó 

zokog. 

 

 

:-!,  

:-@ 

 

Visongó mosoly. 

 

 

(-.-)Zzz

  

 

A felhasználó 

alszik. 

 

 

:,( 

  

Sírás. 
 

 

^^  

 

Öröm jele. 


