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A mai világban a mindennapi interneten tör-

ténő beszélgetéseink teljesen elképzelhetet-

lenek emotikonok, vagy ismertebb nevükön 

smiley-k nélkül. Ezen egyszerű jelek segíte-

nek az érzelmek kimutatásában, és a monda-

tok kétértelműségének magyarázatában egy-

aránt. Már-már ösztönösen az internetes 

kommunikáció eszközévé váltak, mégis alig 

tudunk róluk valamit. 

A társadalom egyre inkább a virtuális térben 

való közösségi létezés felé halad. A most fel-

növő fiatalok már el sem tudják képzelni éle-

tüket okostelefonok, számítógépek és egyéb 

technológiai eszközök nélkül. A mai világban 

egyre nagyobb jelen-

tőséget tulajdoníta-

nak a CMC-

k a p c s o l a t o k n a k 

(Computer Mediated 

Communication), így 

elhidegültté téve a személyes találkozások 

kontextusát. A CMC-kapcsolatok egyáltalán 

nem nyújtanak reális és valós képet az egyé-

nekről, mivel nem tartalmazzák a személyes 

jelenlét és kapcsolattartás egyes elemeit. A 

technika fejlődésével viszont a kommuniká-

ció is folyamatosan átalakul.   A fiatalok szá-

mára fontos szempont, hogy beszélgetéseik 

a lehető leggyorsabb módon valósuljanak 

meg. A megvalósítás érdekében különböző 

stratégiákat hoztak létre, melyekbe a szavak 

lerövidítése, a mondatvégi írásjelek elhagyá-

sa és a mondat eleji nagy kezdőbetűk figyel-

men kívül hagyása egyaránt beletartozik. Bár 

a kommunikáció az előbb említett módszerek 

használatával felgyorsult, továbbra is hiány-

zott a másik ember személyes jelenléte, ami 

gyakran a szövegek többértelműségéhez ve-

zetett. A probléma kiküszöbölésének érdeké-

ben különböző kreatív megoldásokat kezdtek 

alkalmazni, mint például az érzelmeket kife-

jező emotikonokat. Leggyakrabban a szink-

ron kommunikáció során alkalmazzák őket 

annak érdekében, hogy az aktuális érzelmi 

állapotukat ki tudják fejezni az adott beszél-

getésben. Vannak kutatók, akik azt feltétele-

zik, hogy ezek az írásjelek megfelelnek a face 

to face kapcsolatokban szereplő non-

verbális jelzéseknek is. 

Szathmáry 

Fanni 

Molnár 

Tamás 

Az emotikonok  

jelentősége 

„A társadalom egyre inkább a  

virtuális térben való közösségi  

létezés felé halad.” 



 

Digitális világunk 2014/1. 60 

Jelentését tekintve Smiljana Antonijevic és 

más kutatók szerint az emotikonok, érzelmi 

ikonok érzelmet kifejező arcokat illusztrál-

nak. Scott E. Fahlman és a Pittsburgh-i egye-

tem kutatói voltak azok, akik először foglal-

koztak az emotikonok szerepével. Az emoti-

konokat eredetileg az ASCII karaktereinek te-

kinthetjük, melyek félrefordított fejjel arc fi-

gurákat ábrázolnak. A Microsoft és az AOL 

„bekebelezte” ezeket az írásjeleket, és képi, 

illetve animációs formákba öntve értékesítet-

te az internetes piacon. Ma már minden in-

ternetes közösségi oldal - Facebook, 

Myspace és egyéb üzenetküldéssel rendel-

kező oldal - elengedhetetlen kellékévé nőt-

te ki magát. 

Az emotikonok különböző fajtájú és formájú 

megjelenésének következtében két nagyobb 

kategóriát különböztethetünk meg egymás-

tól. Az egyik kategória a dinamikus emotikon 

vagy más néven animotikon. Ezek különféle 

mozgást, cselekvést végző érzelemkifejező 

hangulatjelek. A másik nagy kategóriába el-

lenben azok az emotikonok tartoznak, ame-

lyek nem végeznek mozgást, és nem fejeznek 

ki valamilyen cselekvést, pusztán az egysze-

rű érzelmi állapotok megjelenítése a szere-

pük. Az ide tartozó emotikonokat statikus 

emotikonoknak nevezzük. 

Hogy hiteles képet kapjunk az emotikonok 

mibenlétéről, az első és legfontosabb dolog, 

amit meg kell határoznunk, az a jelentésük. 

Mielőtt továbblépnénk, és egyéb szempontok 

alapján vizsgálódnánk, tisztáznunk kell, hogy 

egy-egy szimbólumhoz ki milyen szót, érzel-

met, állapotot társít. Ennek kiderítéséhez 24 

ikont használtam. A cél az volt, hogy egy ál-

talános, konszenzuális jelentést társítsak egy

-egy jelhez az életkori, nembeli különbségek 

kiküszöbölésével, ezért a tesztet férfiakkal, 

nőkkel, idősebbekkel és fiatalabbakkal egy-

aránt felvettem. Mind az általános iskolások-

nak, mind a 27 év feletti felnőtteknek azt a 

feladatot adtam, hogy társítsanak egy jelen-

tést a megadott smiley-hoz (megadtam őket 

írásjeles és képi formában is az érthetőség 

kedvéért). Az eredményeket összegezve azt 

az eredményt kaptam, hogy a két korosztály 

milyen jelentéssel ért egyet, így kizárva az 

ambivalens reakciót kiváltó ikonokat.  

Most, hogy már tudjuk, az emberek szerint - 

életkortól függetlenül - a „J” szimbólum je-

lentése boldogság, öröm; feltehetjük a kér-

dést, mi mást is takarhat ez az egyszerű figu-

ra. Hiszen tesztalanyaink nem csak egy, de 

sok jelentést felsoroltak egy-egy képhez. Itt 

máris felmerülhet bennünk egy megválaszo-

lásért kiáltó kérdés: ki ért több dolgot egy jel 

alatt? A számítógépes világba születő fiata-

lok vagy a több tudással rendelkező időseb-

bek? A tanulmányból ez is kiderül. Úgy tűnik, 

hiába csöppentek az elektronika világába 

születésüktől fogva a ma általános iskolás 

diákok, a felnőttek mégis több jelentést tulaj-

donítanak egy-egy smiley-nak. Ez következ-

het persze olvasottságukból, tapasztaltsá-
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gukból is. Hisz vannak olyan kifejezések, me-

lyek használata számunkra talán természe-

tes, de egy harmadik osztályos gyerek talán 

még sosem találkozott vele. Azonban itt ér-

zem szükségét, hogy megemlítsek egy másik 

fontos eredményt. Az előbb már szó volt ar-

ról, hogy a fiatalok természetesebb közegé-

nek tekinthető a számítógép, a chates be-

szélgetés. Ebből következően könnyen arra a 

megállapításra juthatunk, hogy emiatt való-

színűleg gyakrabban élnek az érzelemkifeje-

zés ilyesfajta módszereivel. Nos, az én min-

támon végzett felmérés alapján ez részben 

igaz. Viszont vannak bizonyos írásjel kombi-

nációk, amik ez alól az állítás alól kivételt ké-

peznek, tehát nem általánosíthatunk. Ilyen 

smiley-kra hoznék is pár példát az érdekes-

ség kedvéért: O:), +o(, :8 stb.  

Ez persze csak egy szempont, ami szerint 

megkülönböztethetjük az egyéneket a chates 

szimbólumok megítélése szempontjából. Ta-

lán még ennél is figyelemfelkeltőbb, hogy 

melyik korosztály érzelmeire hatnak inkább. 

A következőkben ezt fogjuk megvitatni. A két 

korcsoportot - akik között az eltérést vizsgál-

tam - egyetemisták, illetve általános iskolá-

sok alkották. Milyen mértékben van szerepe 

a kifejlett érzelmi intelligenciának az ilyen 

egyszerű érzelemkifejezési mód esetében? 

Hogyan lehetne ezt mérni? A megoldást egy 

könnyű módszer kieszelése jelentette. Meg-

adtam papíron egy fiktív chat-es beszélge-

tést, ami boldog, pozitív érzelmeket képviselt. 

Hogy megtudjuk a párbeszéd olvasása előtti, 

majd utáni emocionális állapotot, az úgyne-

vezett PANAS-tesztet használtam. Az ered-

mények meglepően alakultak, ugyanis nem 

találtam kimutatható különbséget a két cso-

port között. Tehát életkortól függetlenül gya-

korolnak ránk hatást beszélgetéseinket tarkí-

tó, már általánosnak, megszokottnak számító 

szimbólumaink.  

Ha korunk nem is, de az a tény, hogy milyen 

formában találkozunk az emotikonokkal, 

igenis meghatározó lehet. Az előbbi kísérletet 

megfűszereztük még egy tényezővel: a smi-

ley-k kinézetével. Ugyanabból a kitalált törté-

netből négyféle változatot készítettünk. Az 

elsőben színes érzelemkifejező képeket 

használtunk, a másodikban fekete-fehéreket, 

a harmadikban csak írásjelek formájában 

szerepeltek, míg az utolsóban egyáltalán 

nem is jelentek meg. Ez rögtön több feltétele-

zéshez vezethet: Van-e szerepe a színeknek 

a ránk gyakorolt érzelmekben? A kevésbé 

megfogható írásjelek ugyanolyan informatí-

vak, mintha képi megjelenítést látunk?  

Az eredmények alapján az utóbbi kérdésre a 

válasz igen. Ráadásul úgy tűnik, hogy a smi-

ley-k ezen formái váltják ki belőlünk a legna-
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gyobb érzelmeket. Sőt, hogy még tovább 

menjek, ez egyaránt igaz volt az egyetemis-

tákra és az általános iskolásokra is. Viszont 

különbség mutatkozott abban, hogy mi az, 

ami legkevésbé meghatározó ebből a szem-

pontból. Az emocionalitást leginkább nélkü-

löző forma az általános iskolásoknál a fekete

-fehér ábrázolási mód volt, míg az egyete-

misták esetében az a szöveg, amiben nem 

szerepeltek emotikonok. Ez az eredmény 

akár további vizsgálatok alapjául szolgálhat, 

annak miértjének kiderítése érdekében, ami-

vel kapcsolatban egyelőre csak feltételezé-

sekbe bocsátkozhatnék, amit annak megcá-

folhatósága és esetleges tudománytalansá-

ga miatt ez alkalommal mellőznék.  

El is érkeztünk az általam leglényegesebbnek 

tartott szemponthoz: Hogyan is hatnak ránk 

a smiley-k? Pontosan milyen érzelem kiváltá-

sát generálják, ha egyáltalán képesek belő-

lünk kiváltani bármilyen hangulatváltozást? 

Most már két történetre volt szükségünk: egy 

boldog, pozitív érzelmű és egy szomorú, ne-

gatív töltetű történetre. A fiktív beszélgetések 

szavak és sorok tekintetében is egyeztek. A 

két fő típust, még további két altípusra osz-

tottam. Az A verzióban szerepeltek emotiko-

nok, míg a B-ben nem. A kísérleti személyek-

nek az előzőekhez hasonlóan egy érzelmi ál-

lapotukat tükröző tesztet (PANAS) kellett az 

olvasás előtt és után is kitölteni. Azt gondol-

nánk, hogy a hangulatjelek komoly befolyás-

sal bírnak egy szöveg által kiváltott reakció 

szempontjából, hiszen ez már bebizonyoso-

dott az életkorok közötti különbségek vizsgá-

latakor. Az ilyen elhamarkodott kijelentések 

viszont tévútra vezethetnek minket. Kétség-

telen, hogy a boldog történet esetében ez 

igaz. A PANAS-tesztben pozitívabban értéke-

lünk, ha ott van a kedveskedő mondat után 

az a bizonyos J vagy <3 és még sorolhat-

nánk. Ez a hatás viszont nem megfigyelhető 

a negatív töltetű párbeszéd tanulmányozását 

követően, hiszen nem leszünk szomorúabbak 

a smiley-któl, mint azok nélkül. Tehát empa-

tikus érzelmek kiváltására majdhogynem al-

kalmatlanok. Mi ebből a tanulság? Nem 

mindegy, hogyan érkezik a vigasztalás szo-

rult helyzetekben, hogy kétségbeesésünkben 

az internethez fordulunk-e segítségért, vagy 

megembereljük magunkat és szervezünk egy 

hozzánk közel álló személlyel egy találkozót. 

És hogy mi lehet ennek az oka? Talán a ne-

gatív töltetű események „súlyosabbak”, ke-

vésbé befolyásolhatóak ilyen modern eszkö-

zökkel, mint a pozitívak.  

Persze a kérdésfelvetések sora még csak 

most kezdődik, hiszen amint megválaszolás-

ra kerül egy, felmerül egy újabb. Most a még 

vizsgálatra váró témák felsorolása követke-

zik, reményeim szerint felkeltve ezzel a témá-

ban érdekelt olvasók kíváncsiságát, és alapot 

szolgáltatva újabb kutatásoknak. Az első 

ilyen érdekesség, hogy vajon van-e különb-

ség az internetes felületen kitöltésre kerülő 

és a papíros tesztek között. Hiszen a chates 

beszélgetések „természetes” környezetének 

a számítógép, a mobiltelefon, a világháló te-

kinthető. Vajon mennyiben más, ha ezeken a 

helyeken találkozunk a smiley-kkal? A követ-
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kező feltevés, hogy pontosan mit tekinthetünk külön asszo-

ciációnak egy-egy emotikon jelentésének meghatározásá-

nál? Mennyire tartozhatnak ide a szinonimák?  Ez akár vizs-

gálati hibaként is megjegyezhető, de jelen helyzetben talán 

elnézhető a kérdés szubjektivitása miatt. Mint tudjuk az 

emotikonok elhelyezkedésével kapcsolatban már születtek 

vizsgálatok, azonban ezt a témát még lehetne tovább bon-

colgatni, akár társadalmi szempontból is. Újabb érdekes kér-

dés, hogy mi történik akkor, ha a mondat érzelmi tartalma és 

az érzelmet kifejező emotikon tartalmilag nem azonos, sőt 

akár ellentétes? Megfigyelhetnénk továbbá azt is, hogy a 

smiley-k megítélése szempontjából releváns foglalkozást 

űzők mennyiben térnek el egy hétköznapi embertől ebben a 

témában. Gondolok itt az informatikusokra, művészekre, 

vagy akár hobbi szinten jártasabbakra, például a bloggerekre 

(blogot vezető személyek). Megfigyelhető szempontnak tar-

tom azt is, hogy másfajta emotikonok jelentéshalmazát is 

felmérjük későbbi kutatások során. 

Mivel az emotikonok témakörében végzett kutatások még 

nem elterjedtek, így a velük való kísérleti és kutatási ötletek-

nek jelenleg csak képzelőerőnk szab határt. Bár manapság 

egyre több kutatót foglalkoztatnak az emotikonok tulajdon-

ságai, működésük és a virtuális közösségekben elfoglalt 

szerepük; megállapítható, hogy még korántsem ismerjük 

minden részletét, így nyitott kutatási téma lehet a jövő gene-

ráció számára. Annyi bizonyossággal állítható, hogy a mai 

társadalomban egy chat-es beszélgetés már elképzelhetet-

len az emotikonok részvétele nélkül, még akkor is, ha nem 

érzelmet szeretnénk kifejezni velük. Teljesen beépültek az új 

generáció kommunikációjába, így - ha megszokásból is, de 

majdnem mindenki használja, és a mai világban már csak 

kevés olyan személy van, aki ne találkozott volna legalább 

egyszer velük. 

„ ..a mai  

társadalomban  

egy chat-es  

beszélgetés már 

elképzelhetetlen  

az emotikonok 

részvétele  

nélkül…” 


