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A bonyhádi diákság 
kommunikációs lehetõségei 
(sms, msn, e-mail)

Benkõ Lóránd szerint: „Társadalmunk nyelvhasználati szokásai szinte sze-
münk láttára változnak, sajnos, nem mindig a kedvezõ irányba. Nemtörõdöm-
ség, pongyolaság, gondolati kuszáltság, stílustalanság, klisék, sablonok ked-
velése…”1 Vajon az utóbbi évtizedek technikai változásai hozzájárulnak-e
mindehhez? A lehetséges válasz megadásához a diákok által közkedveltnek
tekintett sms-ezési, e-mailezési és msn-ezési szokásokat vizsgálom.

Nyelv és kommunikáció

Az emberi nyelv jelrendszer. Jelekbõl, így beszédhangokból, szavakból, mon-
datokból áll, mely elemek kapcsolódását nyelvtani szabályok irányítják. A
nyelv ismeretével és alkalmazásával megvalósítható a legfontosabb emberi
kommunikációs tevékenység: a beszéd. De nem szabad megfeledkezni az írás-
ról sem, ami a kommunikáció másik megnyilvánulási formája. Az írás és a be-
széd kölcsönösen befolyásolják egymást, és kölcsönösen is hatnak egymásra.

A kommunikáció információáramlás, mely során a körülöttünk lévõ való-
ságról információt adunk és kapunk. A valóság azonban állandóan változik,
amit nyelvünk is követ, vagyis a nyelv mint jelrendszer állandóan változik.
Csak az a kérdés, hogy pozitív vagy negatív irányba.

Az utóbbi évtizedek technikai újításai is befolyásolták az emberi nyelv-
használatot. Míg régen a legszínesebb levélpapírokra fogalmazhattuk meg
gondolatainkat – kiválasztva a legkülönlegesebb bélyeget borítékunkra –, ad-
dig manapság bekapcsoljuk számítógépünket és levelünk egy pillanat alatt a
címzetthez ér – akár a világ túlsó felére is –, ráadásul még levélpapírok és ké-

1 Benkõ Lóránd szavai a Magyar Tudományos Akadémia egyik tanácskozásán hangzottak
el 1997. június 30-án. = Benczédy József, Töprengések a mai nyelvhasználatról és a nyelv-
mûvelésrõl, Édes Anyanyelvünk, XX. (1998) 4. szám = http://www.lib.jgytf.u-szeged.
hu/folyoiratok/edes_anyanyelvunk/9810f.htm, 2008.03.18.



peslapok ezreibõl is válogathatunk. Nem beszélve arról, hogy a levélírás ré-
gen önálló irodalmi mûfaj volt.2 Ha nincs számítógépünk, akkor bekapcsolhat-
juk mobiltelefonunkat, és néhány gombnyomás után már küldhetjük is rövid,
de velõs üzenetünket. Sõt, hogy este se unatkozzunk, beszélgethetünk tõ-
lünk távol lévõ vagy éppen a szomszédban lakó embertársainkkal msn-en,
amivel a telefonhívási költséget is megspórolhatjuk.

A diákok többsége a leggyakrabban szóban kommunikál a környezetével,
mert sokkal személyesebbnek tartják, hiszen láthatják a másik fél reakcióit
is, és azonnal választ kaphatnak kérdéseikre. De a felmérésbõl kiderült, hogy
a telefon lassan vetekedni fog a beszéddel, mert egyszerû, gyors és mindig
kéznél van. (1. és 2. diagram).

SMS, E-mail, MSN

Az sms, vagyis Short Message Service – már a nevében is szerepel – rövid,
szöveges üzenet és egyben egy szolgáltatás is, mely lehetõséget nyújt a kom-
patibilis telefonnal rendelkezõknek, hogy üzenetet küldhessenek és fogad-
hassanak.3

Az e-mail, vagyis elektronikus posta is kommunikációs eszköz. Az sms-
hez hasonlóan az írásos kommunikáció eszköze, de internetes szolgáltatás. A
levelezõprogramok és a net segítségével írott leveleket küldhetünk és fogad-
hatunk.4

Az msn, vagyis Net Messenger Service egy ma nagyon kedveltnek számí-
tó internetes szolgáltatás. Levelezésre és beszélgetésre (úgynevezett
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2 Már az ókorban is nagyon kedvelt volt a levélírás. Senecának, Pliniusnak és Cicerónak
egész levélgyûjteménye jelent meg, amit aztán a középkorban és a reneszánszban is fel-
használtak. Mindezek mellett külön könyvek is születtek arról, hogy milyen szabályai van-
nak az episztolák megírásának. = A magyar irodalom története I., fõszerk. Sõtér István,
Akadémiai Kiadó, Bp., 1964, 218-219. Azonban nem kell az ókorig vagy reneszánszig visz-
szanyúlnunk azért, hogy leveleket olvashassunk, hiszen továbbra is kedveltek az írók le-
velezéseibõl összeállított könyvek. Gondoljuk pl. Arany János levelezésére (milyen jó,
hogy válaszolt Madách Imrének vagy Petõfi Sándornak), Kosztolányi Dezsõére vagy akár
Illyés Gyuláéra. 
3 Short message service from Wikipedia, the free encyclopedia = http://en.wikipedia.org/
wiki/Short_message_service, 2008. 02. 14.
4 CRUMLISH, Christian, Internet, A rohanó embereknek, Panem Könyvkiadó, Bp., 1996,
56–57.



„chat”-elésre) is egyaránt használható.5 Egy kis ablakon keresztül beszélget-
hetünk partnerünkkel, aki akár a világ túlsó felén is lehet. Az sms-ezéshez
annyiban hasonlít, hogy itt is rövid, néhány szavas üzeneteket küldünk, de
megvan a lehetõség az azonnali válaszadásra. Az msn többnyire még írott for-
mában van jelen, viszont mikrofon és fülhallgató használatával elveszti írott
formáját is.

A kutatás

Az sms- és internet-használat témájában már többen kutattak, így az sms-
terén: Pintérné Bujtás Tímea, Tóth Katalin, Érsok Nikoletta Ágnes és Balázs
Géza. Bódi Zoltán írásai mellett az internet-használatról pedig egész tanul-
mánykötet jelent már meg.

Tóth Katalin körülbelül 3000 általa lejegyzett sms-t vizsgált, amelyek
nemcsak a diákság körébõl kerültek ki, hanem más korosztályból is. Tanul-
mányában összefoglalta az sms-ben fellelhetõ nyelvi jelenségeket a rövidíté-
sekre helyezve a hangsúlyt, és ezzel együtt a megspórolható karakterszámo-
kat vizsgálta. Kevés az sms-ekbõl hozott példa, és nincsenek elkülönítve a
különbözõ korosztályok sms-ezési szokásai sem. Munkájában az e-mailre is
kitekintett, de nem olyan részletességgel, mint a telefonos üzenetekre.6

Pintérné Bujtás Tímea az általa összeállított kérdõív alapján vizsgálta a di-
ákok kommunikációs nyelvhasználatát. Az adatközlõk a 10-18 éves szombat-
helyi tanulók közül kerültek ki, a szerzõ 2620 általuk írt üzenetet elemzett.
Tanulmányában a különbözõ kérdésekre adott válaszokat emeli ki. Az sms-ek
nyelvi vizsgálatára a munkában nem került sor, helyette a szerzõ az sms-eket
csoportosítja a bennük elõforduló témák szerint. Ezenkívül a tanulmány nagy
hiányossága az összegyûjtött adatokból levonható tanulságok összegzése.7

Érsok Nikoletta Ágnes kérdõív alapján vizsgálta a fiatalok telefonhasznála-
ti szokásait. A kérdõíveket nemcsak középiskolás diákoknak adta ki kitöltés-
re, hanem egyetemistáknak és mobilcégnél dolgozóknak is. Tanulmányában

65A BONYHÁDI DIÁKSÁG KOMMUNIKÁCIÓS LEHETÕSÉGEI

5 MSN from Wikipedia, the free encyclopedia = http://en.wikipedia.org/wiki/MSN,
2008.02.14.
6 Tóth Katalin, Napjaink kommunikációs lehetõségeinek hatása a magyar nyelv tanításá-
ban, Elektronikus Könyv és Nevelés, 9. (2007) 3. szám = http://www.tanszertar.hu/
eken/2007_03/tk_0703.htm, 2008.03.18.
7 Pintérné Bujtás Tímea, Mobiltelefon és sms a szombathelyi diákok kommunikációjában,
Vasi Szemle, 61. (2007) 3. szám, 345–352.



a kérdésekre adott válaszokat vizsgálja, de nem elemzi részletesen az sms-
re jellemzõ nyelvhasználatot.8

Balázs Géza a 2002. évi választásokkor küldött sms-eket és az sms-falak
szerepét jellemzi, valamint a folklór és internet kapcsolatát mutatja be, mely
szerint egy új párbeszédes kultúra jelent meg: az internetes folklór.9

Az informatikai nyelvhasználattal foglalkozó tanulmánykötetben olvasható
munkák elsõsorban az internet megjelenése és elterjedése során beáramló
jövevényszavakat és szóalkotási módokat vizsgálják. A magyar nyelv szókin-
cse bõvült a net miatt, fõleg az angol nyelvbõl vett szavakkal. Az msn és e-
mail átfogó vizsgálatára ezekben a munkákban sem kerül sor.10

Bódi Zoltán szintén az internet-nyelvhasználatot kutatta és foglalkozott az
e-maillel is. A gyorsaság, az egyszerûség és a rövidítések miatt az interneten
az írás és a beszéd kommunikációs mûfajainak keveredése figyelhetõ meg,
így az e-mailek esetében is. Bódi Zoltán olyan példákat hoz a netnyelvbõl,
melyek az sms-nyelvi példákkal mutatnak rokonságot, vagyis rövidítések,
hangulatjelek, nyelvi hibák találhatók bennük.11 Arra azonban nem hoz példát,
hogy ezek az interneten nem mindenhol jelennek meg, gondoljunk csak egy
nagy multicég honlapjára vagy egy általunk megírt hivatalos levélre. Ott nem
követnek/nem követünk el olyan hibákat, amivel a magyar nyelv normáit
megszegnénk, mert nem lehetséges. 

Valóban az írott nyelvben a modern technika fejlõdésének hatására újfajta
nyelvhasználati stratégiák és formák jelentek meg. Ez fõképpen az msn terü-
letén figyelhetõ meg, hiszen ennek nyelve a beszélt és írott nyelv határán áll.
Írott formájú, de mivel azonnali választ vár, így a szöveg a beszédhez hason-
lóan szerkesztetlen lesz, és elmarad a nyelvi szabályok betartása is. Bódi Zol-
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8 Érsok Nikoletta Ágnes, Sömös, susmus, írj vissza, Magyar Nyelvõr, 128. (2004) 3. szám,
294-313.
9 Balázs Géza, Kommunikációs létformák és átcsapások. Nyelvi-szemiotikai megjegyzések
az ezredvégen, Magyar Nyelv, XCV. (1999.) 2. szám, 138–154. U.õ., „Minden házfalat cse-
réljetek sms-falra”. Az sms-fal mint elektronikus graffiti. Magyar Nyelvõr, 127. (2003) 2.
szám, 144–159. U.õ., Választási sms-ek folklorisztikai-szövegtani vizsgálata, Magyar
Nyelvõr, 128. (2004) 1. szám, 36–52. U.õ., Nyelvünkben a világ, Ister Kiadó, Bp., 2002.
10 Informatikai technológia és nyelvhasználat, Válogatás a Nemzeti Kulturális Örökség Mi-
nisztériuma anyanyelvi pályázatából, szerk. Balázs Géza, Trezor Kiadó, Bp., 2002.
11 Bódi Zoltán, Az informatika nyelvhasználatának hatásai és nyelvstratégiai háttere, Ma-
gyar Nyelv, XCVI. (2000) 2. szám, 218-223. U.õ., Az írás és a beszéd viszonya az inter-
netes interakcióban, Magyar Nyelvõr, 128 (2004) 3. szám, 286-294.



tánnal ellentétben úgy gondolom, hogy a neten található mûfajok – msn, és
mindenféle chat-program kivételével – még mindig közelebb állnak az írásbe-
liséghez, mint a szóbeliséghez.

A szakirodalom áttekintése során kiderült, hogy a nyelvészek érdeklõdé-
sét az elmúlt években fokozatosan felkeltette az sms-ek és az internet sajá-
tos nyelvezete, de a témának széles körû összefoglalása – különösen a tech-
nikai újításokra leginkább fogékony középiskolás korosztályra való tekintet-
tel – még nem született meg. Ennélfogva az általam összegyûjtött adatoknak
más közösségek szokásaival való összevetésére sem vállalkozhattam. 

Az anyaggyûjtéshez 31 kérdésbõl álló – saját magam által összeállított –
kérdõívet adtam közre közel száz, iskolánkban (Bonyhádi Petõfi Sándor
Evangélikus Gimnázium és Kollégium) tanuló 15 és 18 év közötti diáknak.12

A kérdések a telefon- és internet-használatra vonatkoztak, a kérdõív kitölté-
sénél az adatközlõk mobiltelefonjára is szükség volt, hiszen az anyag egy ré-
szét konkrét sms-ek alkotják.

Az sms mint kommunikációs lehetõség

Az sms ma már elterjedt és ismert szolgáltatás. Számtalan mobilszolgáltató a
fiatalokat megcélozva sms-akciókkal hirdeti díjcsomagjait. Akár 450 karak-
tert is teleírhatunk, de egy sms valójában csak 160 karakter tartalmaz, ami-
vel gazdálkodnunk kell.

A kérdõívekbõl kiderült, hogy többen nincsenek tisztában az sms fogalmá-
val, de az adatközlõk ennek ellenére feltételezik, hogy létezik sms-nyelv, ami
a rövidítések nyelve, karakterek és szimbólumok halmaza, a szleng egy típu-
sa és mindig változik.

Ma az sms a képeslapokkal verseng, mert ugyanannyi szöveget tartalmaz-
hat mindkettõ. Noha a képeslap még mindig személyesebb, mégis – a gimná-
ziumban végzett felmérések szerint – teljes egészében kiszorította az sms a
lapokat (3. diagram). Mert az utóbbi egyszerûbb megoldásnak tûnik, hiszen
nem kell elmennünk a postára és ott sorban állnunk; sokkal gyorsabb, mert
azonnal megérkezik a címzetthez és javítani lehet a szöveget, ha elrontottuk.
A képeslap már csak akkor jön szóba a diákok körében, ha külföldi nyaralá-
sukról akarnak beszámolni, vagy ha idõsebb embernek szeretnének üzenetet
küldeni.
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12 A legtöbb adatközlõ a 17. életévét betöltöttek közül való, a legkevesebb a 18 évesek kö-
zül került ki, és 58% lány. 



Számtalan újdonságot és kreativitást lehet felfedezni az sms-nyelvben,
persze ezek legtöbbször a magyar nyelv és az udvariasság szabályainak mon-
danak ellent.

� Eltûnik a köszönés, az elköszönés, a megszólítás és az aláírás. („Holnap-
ra sajnos nem tudtam megcsinalni az eloadast. Remelem nem tul nagy prob-
lema.” / „Koszi szepen ☺ holnap mar megyek”)

� Az elõforduló köszönések a diáknyelv körébõl kerülnek ki. („tsá”,
„csö”, „hali”, „cya”)

� Mellõzik az írásjeleket. Nemcsak a mondatrészek között nincs, gyakran
még a mondat végén sem szerepel. („Az összes lemezedre azt írja ki hogy te-
le van de semmi sincs rajtuk és azt írja ki hogy nem írható.” / „Hugicam ma
39” / „Holnap jövök hozd a cuccot” / „Csö nem tudok jönni sem most hétvé-
gén sem jövö hétvégén szombaton disznot vagunk 1 het mulva pedig a nagy
terem labdarug. tornan veszek részt Debrecenbe.”)

� Gyakoriak a kis és nagy kezdõbetûs hibák a mondat elején vagy a mon-
daton belül. ( „Jön a szandi is.” / Akkor lehet azzal mész szekszárdra amivel
en jövök haza…” „Még nem tanultam. de ha nem engedi meg…”)

� A rövidítések miatt magánhangzók és mássalhangzók esnek ki a szavak-
ból. („naon” = nagyon, „hnap” = holnap, „muva ” = múlva, „mek” = me-
gyek)

� A hosszú magánhangzók röviddé válnak, ami gyakran a készülékek hibá-
ja is,  mert nem mindegyik ismeri és tartalmazza a rövid magánhangzók hosz-
szú párját. („irj”, „hozhatjatok”, „Mar atment”)

� A hosszú mássalhangzók megrövidülnek. („sies”, „letem”)
� Gyakori a szavak végén a locativus rag felcserélése lativus raggal. („su-

liba vagyok”, „te jártál a fejembe”)
� A különírandó szavak egybeírása is elõfordul. („nagyestelyi”, „velem-

szembe néz”, „szívszavára”, „ijenesetbe”)
� Rövidebb szinonimák használata is megfigyelhetõ. („tütü” = autó)
� Nyomatékosítás, hangsúlyozás esetén gyakori a végig nagybetûs írás,

vagy a szavakban található magánhangzók, mássalhangzók többszöri megis-
métlése, vagy a szavakban található mássalhangzók variálása. („szijjja”,
„jaaaajjj”, „ááááá”, jóóó”, „HAJRA TURBICSIGAK”, „teLYát”)

� Gyakori, hogy angol nyelvû szavakat használnak. Ezek írása lehet ere-
deti és magyar nyelvû. („nagyon happy vagyok” = nagyon boldog vagyok,
„goodness” = jóság, „team” = csapat, „party”, „plíz” (please) = légy szíves,
„Heppi börszdéj tú jú!” (Happy Birthday too you!) = Boldog születésnapot
neked!, „heppy némdély” (Happy nameday!) = boldog névnapot, „rég kap-
tam lávjut” (I love you) =szeretlek)
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� Érzelmeik kifejezésére vagy a készülékben megtalálható hangulatjele-
ket, vagy maguk által készítetteket használnak. (☺, � , :-), :-)))))), :))))))))))),
:((((((((, ;-), ;)) 

� Talán a legnagyobb kreativitás a rövidítésekben figyelhetõ meg. A rövi-
dítések fajtái:

– a szavakban fellelhetõ számokat kifejezõ szavak helyén számok állnak
(7em, 1es, iszunk 1 jót, mind1, negyed3ra, fel6)

– gyakori az i-zõ rövidítés (talizni = találkozni, doki = doktor, tesi = test-
nevelés, szomi = szomorú, ari = aranyos, csörizek = felhívlak, vacsi = va-
csora)

– a szóelemzõ írásmód helyett kiejtés szerinti írásmód használata (lécci,
jáccunk)

– kötõszavak, igekötõk rövidítése (+ = meg, h = hogy, m = mert, v =
vagy, úgyh = úgyhogy)

– gyakori használatú igék rövidítése (csni = csinálni, csör = csörögj, grat
=  gratulálok, vok = vagyok, mek = megyek, v = vagy, tom = tudom, tunk
= tudunk, sztem = szerintem)

– ige és vonzatának rövidítése, miközben gyakran egybe is írják (mit csjak
= mit csináljak, asszem = azt hiszem)

– névmások rövidítése (vki = valaki, vmikor = valamikor, vmilyen = va-
lamilyen, akk = akkor, ien = ilyen)

– angol nyelvû szavak rövidítése (sry = sorry (bocsánat), thx = thanks
(köszönöm), plz = please (kérlek))

– tagadószó rövidítése (n = nem)
– köszönés és hogylétrõl való érdeklõdés rövidítése (jo8 (8= eight angol-

ban) = jó éjt, mi zu = mi újság)
– módosítószók rövidítése (valszeg = valószínûleg)
– mássalhangzók rövidítése (x = ksz, pl. soxor), elõfordult, hogy az x nem

a ksz betûkapcsolat rövidítésére szolgál, hanem az sz-re (lex = lesz, xia =
szia)

– kérdõszó rövidítése (mrt = miért)

Az sms-ekben elõforduló jelenségekbõl arra következtethetünk, hogy no-
ha nyelvünknek szépségeit üzeneteinkben kreatívan használjuk fel, de ezzel
a kreativitással valójában sértjük annak évszázadok óta meglévõ szabályait. A
mindennapi nyelvhasználatban nehéz lenne csak ezzel a nyelvváltozattal élni,
hiszen egyrészt nem minden korosztály sajátította el, másrészt nem egyér-
telmûek mindenki számára e jelrendszer elemei. Nem lenne szerencsés, ha
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az sms-nyelv használatát – mint azt Új-Zélandon tették13 – legalizálnák az ok-
tatásban. A kérdõívekbõl kiderült, hogy a tanulók kizárólag órai jegyzetelése-
ikkor használnak rövidítéseket, iskolai dolgozatban nem, mert a tanárok nem
engedélyezik.

Tehát az sms-nyelv egy adott korosztályhoz kapcsolódik, egy adott kor-
osztály nyelvhasználatáról van szó. Emiatt a diáknyelvi kutatásoknál most
már elkerülhetetlen ezen új nyelvváltozat vizsgálata, hiszen a diákság alkot-
ja, hozza létre elemeit. 

Az sms-nyelvben megjelenõ elemekkel nyelvünk nem bõvült, csupán a
rendelkezésre álló – eddig is használt – jeleket használjuk fel más formában
és kontextusban. Ez a nyelvváltozat tovább bõvülhet akár végtelen számú
elemmel és ezzel együtt színesedhet is.

Az e-mail mint kommunikációs lehetõség

Az e-mail a technika forradalmának köszönhetõen egyre elterjedtebb a vilá-
gon. Más írásos kommunikációs eszközhöz képest jóval olcsóbb, és levelünk
szinte azonnal a rendeltetés helyére ér. Ami negatívumként hozható fel ez-
zel szemben az az, hogy sokkal személytelenebb gépelt formában egy levél,
mint egy kézzel írott, valamint elõfordulhat, hogy levelünk elvész. Illetve a
helyesírás szempontjából sem mindig elõnyös elektronikus levelet írni, hi-
szen nem mindig tudunk ékezeteket tenni, vagy – ha teszünk is – elképzel-
hetõ, hogy címzettünk nem ékezetes formában kapja meg azt.14

Ma számtalan e-mail rendszerhez csatlakozhatunk, akár angol vagy német
levelezõprogram is szóba jöhet. A választásban legtöbbször a küldhetõ levél
és a csatolható melléklet nagysága befolyásol.
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13 2006 novemberében döntöttek arról Új-Zélandon, hogy 2007-tõl az iskolai dolgozatokban
megengedett lesz az sms-nyelv használata. A dolgozatokban elsõsorban a rövidítések je-
lennek meg. Nem számít hibának az olyan rövidítés, ami kellõen világos és érthetõ. Az
sms-nyelvet azon feladatok megoldásánál nem használhatják, melyek a diákság nyelvhasz-
nálatát mérik. (Beszivárog az sms-nyelv az iskolai dolgozatokba [forrás: Index]=
http://index.hu/tech/mobil/sms1111/, 2008. március 5.) A tanárok elutasítják az sms-nyelv
használatát – bár az egyik legizgalmasabb dolognak tartják –, mert félõ, hogy a diák nem
tudja majd az angol nyelvet megfelelõen elsajátítani, pedig arra mindennapjaiban szüksége
van.(OK 2 use SMS lingo in exams [forrás: Antimisandr]) = http://antimisandry.com/
new_zealand_ok_2_use_sms_lingo_exams-t2953.html, 2008. március 5.
14 Crumlish, i.m., 56–57.



Az e-mail-rendszerek veszélye az, hogy rengeteg ismeretlen levelet ka-
punk, amelyek vírust is tartalmazhatnak, és tönkretehetik gépünket. Ez el-
len csak úgy védekezhetünk, hogy nem nyitjuk meg az ismeretlen feladótól
érkezõ üzeneteket.

Ötfajta e-mailtípus létezik: az üzleti jellegû, a magánjellegû, a hírlevelek, a
hibaüzenetek és a vicces üzenetek. Ezek közül a hírlevelekre regisztrálnunk
kell magunkat. A vicces üzeneteket a feladó nem írja le még egyszer, hanem
ahogy megkapta, úgy küldi is tovább.15 Nem feledkezhetünk el az úgyneve-
zett „kör-e-mailrõl” sem (a vicces üzenetek is gyakran kör-e-mailek), amikor
ugyanazt a levelet számtalan címzettnek küldhetjük el.

Az elektronikus levelezésben a lezser stílus uralkodik. A levélírók gyak-
ran figyelmen kívül hagyják a nyelvtani és nyelvhelyességi szabályokat. Ezek
a hibák gyakran a gyors gépelés miatt történnek és a levelezõk nem tartják
súlyos hibáknak.16 Az e-mailek nyelve lassan kezd hasonlítani az sms nyelv-
használatához, hiszen ugyanúgy megjelennek pl. a rövidítések, az angol nyel-
vi szavak és a köszönés mellõzése. Kezd kialakulni az internetezõk szlengje,
és ez a nyelvváltozat nemcsak az e-mail-íróknál jelenik meg, hanem minden-
kinél, aki internetet használ.17

Az internetes levelezésben a többoldalas leveleken kívül pár szavas e-
maileket is olvashatunk és írhatunk, ami manapság a háttérbe szoruló távirat-
nak felel meg. 

A diákok leggyakrabban e-mailt írnak postai levél helyett (4. diagram). En-
nek az az oka, hogy sokkal gyorsabb, pillanatok alatt megkapja címzettünk,
még a világ túlsó felén is, javítani lehet írás közben és nem kell elmenni a
postára feladni. Annak ellenére, hogy a diákok számítógépen keresztül írnak,
mégis a postai levelet tartják jelentõsebbnek. Mert sokkal személyesebb, hi-
szen kézzel írjuk, akár rajzolhatunk is hozzá, sõt választhatunk rá a bélyegek
sokasága közül is. 

A válaszokból kiderült, hogy az ember elkényelmesedése és rohanó élete
miatt nem ír tollal levelet, mert nem akar idõt fordítani arra, hogy sorban áll-
jon a postán, illetve az utolsó pillanatokban írják leveleiket, ami postán felad-
va már el is késne. Az e-mail kezdi kiszorítani a postai levelezést. 
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15 Novák Judit, Az úgynevezett „internet-szleng” – nyelvi kacsintás = Informatikai tech-
nológia és nyelvhasználat, Válogatás a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma anya-
nyelvi pályázatából, szerk. Balázs Géza, Bp., 2002, 140–141.
16 Schirm Anita, Nyelvhasználatunk az informatika korában. = u.o. 27.
17 Tóth Annamária, Az internetezõk szlengje = u.o. 117-135.



Szinte nincs olyan diák, aki ne írna e-mailt. Mivel az internet olyan elter-
jedtté vált, hogy majdnem minden háztartásban van, ezért az e-mail – véle-
ményem szerint – ki fogja szorítani az sms-t is és egy sajátos e-mail-nyelvvál-
tozat fog lassan kialakulni. Ez a szlenggel és a normával fog érintkezni.

A nyelvészek egy része ma azt a nézetet képviseli, hogy az e-mail írott be-
szélt kommunikáció. Ha átgondoljuk szerepét, akkor arra jutunk, hogy írott
szövegtípusról van szó. Elképzelhetõ, hogy nyelvi hibákat vétünk, de ez kéz-
zel írott levélnél is lehetséges. Nem beszélve arról, hogy az sms-sel és msn-
nel szemben legtöbbször kerek, egész, tagolt mondatokat írunk. Címzettünk
nem vár tõlünk azonnali választ – mint az msn-nél –, így át tudjuk gondolni,
hogy mit és hogyan írunk le. 

Az msn mint kommunikációs lehetõség

Az msn-ezés az sms-ezéshez hasonlóan a diákokhoz köthetõ. Egyszerû kom-
munikációs lehetõségrõl van szó, mindössze számítógép és internet-elérhe-
tõség szükséges hozzá. 

Az msn szövegformálása a beszélt és írott kommunikáció között található.
Írott, mert válaszainkat úgy írjuk le, de lehetõségünk van azonnali reagálás-
ra (pillanatnyi), és így már inkább a szóbeliséghez kapcsolódik. Valójában
írott párbeszédrõl van szó. Azonban a technikának köszönhetõen mikrofon
segítségével elvesztheti írott formáját is.

A bonyhádi diákság egyelõre még ritkán használja az msn-t, de akik hasz-
nálják, õk elsõsorban barátaikkal kommunikálnak (5. diagram) és legtöbbször
az sms-hez hasonló nyelvet használnak (6. diagram). Vagyis gyakran rövidí-
tenek és elkövetnek alapvetõ nyelvi hibákat.

Tehát az msn-nél is egy sajátos nyelvváltozattal találjuk magunkat szem-
ben, ami közelít az sms-hez. Hasonlóan élünk nyelvünkkel, de mégis sokkal
színesebb. Ezt a színességet elsõsorban a smile-k18 sokasága adja. Az egysze-
rû hangulatjeleken kívül szívecskét rajzoló macit és görkorcsolyázó figurát is
küldhetünk. Ezekkel nemcsak érzelmi reakcióinkat fejezhetjük ki pontosab-
ban (ezt az írott szövegfajták esetében az írásjelekkel tesszük meg), hanem
leegyszerûsíthetjük beszédünket is. Szavakat, sõt mondatokat helyettesíthet
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18 A smile a fiziológiában egy arcforma, ami a száj két szélének izmait mozgatva jön létre.
De a smile lehet egy figura is, ami grimaszt vág, kifejezve a boldogságot, az örömöt vagy
éppen a félelmet. = Smile from Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/
wiki/Smile, 2008.04.01. Az msn-nél az utóbbit jelenti.



egy-egy smile. Nagyon fontos, hogy a címzett és a feladó egyaránt ismerje a
hangulatjeleknek a jelentését, különben kódhiba lesz a kommunikációjukban
és nem fogják egymást érteni. Valójában az msn-nyelv a szó- és képrejtvé-
nyek világához közelít.

Benkõ Lóránd már 10 évvel ezelõtt rávilágított arra, hogy nyelvhasználati
szokásaink kedvezõtlen irányba haladnak. Noha az sms, msn, e-mail megje-
lenése kibõvítette a kommunikációs lehetõségeinket és sajátos nyelvezetük-
kel színesítették nyelvünket, mégsem tartom pozitív hatásúaknak. Mivel
nem követik az alapvetõ nyelvi normákat és túlságosan leegyszerûsíthetik a
nyelvünket. Ha minden korosztálynál és társadalmi rétegnél elsõrangú lenne
ezen nyelvváltozatok használata, úgy a magyar nyelv elvesztené szépségét és
nyelvi gazdagságát. 

Szeretném megköszönni Halász Kinga és Kövér Dóra 11. b osztályos ta-
nulóknak, hogy segítségemre voltak a kérdõívek adatainak kiértékelésénél.
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Kérdõív

Válaszolj röviden a kérdésekre vagy karikázd be a megfelelõ vá-
laszt! Írd le az utolsó tíz elküldött sms-edet! Írd le azt is, hogy kinek
címezted! (pl. szülõ, velem egykorú barátom, nálam 3 évvel idõsebb
testvérem) Ha kaptál valamilyen érdekes rövidítést vagy hatalmas
nyelvhasználati „baki”-t, akkor jegyezd le azt is!

Életkorod: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nemed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Mit jelentenek az alábbiak? 

Sms: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Msn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Kommunikáció: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hogyan szoktál kommunikálni ismerõseiddel?
a, beszédben
b, levelet írok: postai levelet vagy e-mailt írsz? 

(húzd alá a megfelelõt)
c, sms-t írok
d, chat-elek
e, telefonálok
f, egyéb:

Ezek közül, melyikkel élsz a leggyakrabban? Miért?

Ha este a barátodnak valamilyen fontosat szeretnél üzenni, mit teszel?
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Telefonhasználat

1. Hány karaktert tartalmaz egy sms?

2. Sms-t írsz vagy telefonálsz? Miért?

3. Képeslap vagy sms?

4. Hány sms-t írsz átlagban naponta?

5. Kinek szoktál írni? Karikázd be! Továbbá húzd alá, akinek/akiknek a leg-
többet írod!

a, apa, anya
b, testvér
c, barát, barátnõ
d, egyéb:

6. Milyen rövidítéseket szoktál használni?

7. Órán használsz-e rövidítéseket jegyzetelés közben? Ha igen, milyeneket? 

8. Iskolai dolgozatban írsz-e rövidítéseket? Ha igen, akkor miket szoktál rövi-
díteni?

9. Szerinted létezik-e sms-nyelv? Ha igen, akkor mit kell alatta érteni?

10. Hogyan írnád meg a következõt sms-ben?
Képzeld drága, kedves barátom! Tegnap nagyon szerencsés napom volt.

Reggel az iskolába vezetõ úton találtam a földön 200 Ft-t. Annyira megörültem
neki, hogy rögtön vettem egy csokit. Ezek után kaptam 3 ötöst az iskolában,
délután pedig meglepett anyukám. Ott várt az iskola elõtt és elmentünk egy
új, nagyon klassz cipõt venni. Nagyon jó napom volt tegnap! Üdvözöllek!

11. El tudod olvasni?
Soxor pRsze a túlzott bûv&zked& 1/2reért&ek forrás leh@, hiszN .atlan

+jLöl&ével Tvútra is tRL7jük a másik ?@. 

12. Ismerted-e ezeket a rövidítéseket?
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Internet

13. Van-e interneted otthon?

14. Képeslap vagy e-mail? Miért?

15. Szoktál-e e-mailt írni?

16. Kinek írsz?
a, apa, anya
b, testvér
c, barát, barátnõ
d, egyéb:

17. Szerinted postai levelet vagy e-mailt jobb írni? Miért?

18. Mi a különbség a postai levél és az e-mail között?

19. Te melyiket írod gyakrabban? Miért?

20. Ha választhatnál, akkor kinek/kiknek írnál inkább e-mailt és kinek/kik-
nek levelet?  (mindegyiknél legalább kettõ megnevezése)

21. Hosszú vagy rövid e-maileket szoktál írni?

Msn

22. Szoktál-e msn-ezni?

23. Kikkel szoktál beszélgetni?
a, apa, anya
b, testvér
c, barát, barátnõ
d, egyéb:

24. Ha msn-ezel, akkor ugyanolyan röviden szoktál-e válaszolni, mintha 
sms-t írnál?
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