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SZABÓ VERONIKA

anyanyelvi nevelés 
és internetes kommunikáció

1. Bevezetés
A digitalizáció hatására alapvetően megváltozik a világról való gondolkodásunk. Nem-
csak a kultúra vagy az emberi kapcsolatok nyernek új értelmet, ha a hipertextek véget 
nem érő labirintusából szemléljük őket, hanem maga a nyelv is új formában jelenik 
meg. Ma már elfogadott tény, hogy az internetes kommunikáció sajátos: minden eddig 
ismert kódtól különbözik. Ez az újfajta nyelv mediálisan az írásbeliséghez kapcsolható, 
magán viseli ugyanakkor a beszélt nyelv nem egy jellemző jegyét is (például 
agrammatizmusok, elliptikus szerkesztésmód, gyakori hibázások stb.) Erre utalnak el-
nevezései is: Bódi (2004) például írott beszélt nyelvnek, Érsok (2003) virtuális írásbe-
liségnek, Balázs (2003) pedig új beszéltnyelviségnek nevezi a jelenséget. A definíciós 
kísérletek is mutatják, hogy bár nehéz precízen megfogalmazni, milyen is az internetes 
kommunikáció (talán nem is lehet), létezését nem lehet tagadni. Mivel az iskolás kor-
osztály nagy része érti és „beszéli” ezt a nyelvváltozatot, felmerülhet a kérdés, hogy 
nem kellene-e valahogyan beépíteni ezt az anyanyelvi nevelési tananyagba. Ebben az 
írásomban azt próbálom megmutatni, hogy az internetes kommunikáció jellegzetessé-
geit hogyan lehet a szabályfelfedezés felől megközelíteni az anyanyelvi órákon.

2. az internetes nyelvhasználat jellemzôirôl dióhéjban
Mielőtt konkrét javaslataimat megfogalmaznám, a szakirodalom (Bader 2002; Bódi 
2004; Érsok 2003, 2004; Veszelszki 2005) és saját tapasztalataim alapján vázlatosan 
összefoglalom az internetes nyelvhasználat sajátosságait. Nyilvánvaló, hogy a jelen-
ség rendkívül összetett és nem is egységes. Hiszen a papír alapú írásbeliséghez hason-
lóan az internetes kommunikációban is meghatározó a szöveg műfaja, a partnerek 
viszonya és legfőképpen az egyén nyelvi (és technikai) kompetenciája. A speciálisan 
internetes műfajokban (például chat, blog) és az sms-ekben azonban mindenképpen 
találni közös jellemzőket.

Ilyen például a hangok szintjén a kiejtésnek megfelelő írásmód (teccik, nemtom) 
vagy a nyelvbotlásokkal rokon fonológiai szabályokat követő ujjbotlások (kedvegy 
vagy). A szupraszegmentális jegyeket halmozott írásjelekkel vagy speciális írásmód-
dal pótolják az internetezők (a csupa nagybetűs írásmód például a kiabálás jele), a 
nonverbális jelzéseket pedig az ikonikus és univerzálisan érthető mosolyszimbólu-
mok helyettesítik. Ezekben a grafémát képként felhasználó jelekben magának a nyelv-
nek az ikonikussága is előtérbe kerül.
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Gyakran találkozhatunk rövidítésekkel és mozaikszavakkal, viszonylag magas az 
egyedi alkotású szavak aránya. Megfigyelhető a csoportnyelvi elemek erőteljes jelen-
léte is.

A gyors kommunikáció hatására sokszor hiányos a központozás. A kijelentő mon-
datokat például sem mondatkezdő nagybetű, sem pont nem jelzi, az érzelmi többletre 
pedig az írásjelek vagy grafémák halmozása hívja fel a figyelmet. A chatszövegek az 
értelmi egységeket figyelmen kívül hagyó sorokba törnek, mivel a beszélgetés részt-
vevői így maguknál tarthatják a szót.

3. az internetes kommunikáció az anyanyelvi nevelésben:  
a szabályfelfedezés területe
Ha végigtekintünk az előző pontban felsorolt jellemzőkön, észrevehetjük, hogy töb-
bé-kevésbé mindegyik valamilyen szabályosságon alapul. A kiejtés elvének követke-
zetes használata ugyanúgy szabály (még ha nem is mindig egyezik az akadémiai nor-
mával), mint a központozás normáinak szabályos felrúgása. Nem is beszélve arról, 
hogy akár e-mailben, akár különböző fórumokon, akár chaten zajlik a kommunikáció, 
mindegyiknek megvan a maga normája, kommunikációs szabályossága, mely gyak-
ran nem felel meg a társalgásra vonatkozó általános törvényszerűségeknek (példul a 
grice-i maximáknak, az udvariasságnak).

Ezeknek a sokszor konvenciókat felrúgó szabályosságoknak a felfedezése az anya-
nyelvi órák egyik feladata lehetne. Természetesen nem az a cél, hogy a diákok ezentúl 
házi dolgozataikban vagy hivatalos levélben is rövidítéseket vagy mosolyszimbólu-
mokat használjanak, hanem éppen az, hogy megtanulják: vannak helyzetek, amelyek-
ben a mindenki által elfogadott, szabályozott (nyelvi) előírásokat kell követni, s van-
nak, amelyekben más íratlan szabályok érvényesülhetnek. Ha a diákok folyamatosan 
összehasonlíthatják a szituációkból különbözőségéből adódó eltérő megoldásokat, tu-
datosulhat bennük az is, hogy az eltérés csak akkor fogadható el, ha megtörténik a 
megértés, és a felek tiszteletben tartják egymást. A következőkben egy-egy feladattal 
illusztrálom fenti gondolatmenetemet.

4. Kommunikációs szabályok felfedezése
4.1. Társalgási szabályok a chatszövegekben
a) Válasszunk ki egyet az alábbi jelenetek közül, és játsszuk is el! A jelenet ne tartson 

tovább 5 percnél! (Csoportokban is dolgozhatunk, akkor minden csoport eljátszik 
egy-egy jelenetet.)
– Az utcán összefutsz néhány ismerőssel, és beszélgetni kezdtek.
– Egy szülinapi partin meglátod beszélgető osztálytársaidat, és csatlakozol hozzá-

juk.
– Egy popkoncerten beszélgetésbe elegyedsz a melletted állókkal, akiket nem is-

mersz.
– Néhányan összegyűltök az egyik osztálytársadnál, aki jól érti a történelmet, és 

elmagyarázza a leckét.
b) A megfigyelő csoportok figyeljenek a következőkre (megfigyeléseiket rögzítsék egy 

T-táblázat egyik oszlopába):
– Kik a beszélgetők, mit tudunk róluk, honnan tudjuk?

Anyanyelvi nevelés és internetes kommunikáció
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– Hogyan kezdődik a beszélgetés?
– Honnan tudjuk, ki kivel beszél?
– Hogyan működik a szóátadás?
– Milyen témák kerülnek szóba?
– Honnan tudjuk, ki hogyan érzi magát  beszélgetés közben?
– Hogyan lép ki valaki a beszélgetésből?
– Hogyan zárul a beszélgetés?

c) Hogyan működik egy IRC-beszélgetés? Olvassuk el a következő szöveget és a segít-
ségével válaszoljuk meg a b) pontban feltett kérdéseket (megfigyeléseinket rögzít-
sük a T-táblázat másik oszlopába)!
21:10 [bavy] sziasztok
21:10 [Kanti14] sziaaaaa
21:10 [Kanti14] :D
21:10 [Romyy] A Budapesten aláírt magyar-csehszlovák lakosságcsere-egyezményt értel-
mében a csehszlovákiai hatóságok, annyi magyart telepíthettek ki, amennyi szlovák önként 
távozott Magyarországról
21:11 [Marlow] üdv bavy
21:11 [Romyy] szia bavy
21:11 [bavy] mi a téma?
21:11 [Romyy] A második világháború előestéjén, 1938-39-ben szétesett a csehszlovák ál-
lam. Az 1938-as müncheni egyezmény értelmében a Szudéta vidék Németországhoz került, 
az az évi első bécsi
21:11 [Kanti14] kértek teát?
21:11 [bavy] cI_I
21:11 [Kanti14] az én művem :D
21:11 [Marlow] épp Romyy t olvasom :)
21:11 [Mucuspunk] neeem
21:12 [Kanti14] :O
21:12 [Romyy] döntés pedig a Felvidék déli tisztán magyarlakta sávját visszacsatolta Ma-
gyarországhoz. A második világháború után a győztes nagyhatalmak visszaállították a sok-
nemzetiségű kisállamot, Csehszlovákiát. A térképek
21:12 [Romyy] újrarajzolása mellett Csehszlovákiában kimondták a magyarok „kollektív bű-
nösségének” elvét.
21:12 [Magyar legény] hmmmmmmmm
21:12 [Marlow] hmm hogyvan az hogy te nem kapsz flood ot énmeg két sor után flood ot 
kapok ?
21:12 [Magyar legény] ezaz
21:13 [Mucuspunk] :)
21:13 [Romyy] Ezután a felvidéki magyarokat az 1945. április 5-én közzétett kassai kor-
mányprogramban megfosztották állampolgári jogaiktól, sokakat átzavartak a határon, közü-
lük mintegy 40 ezret pedig az
21:13 [Magyar legény] ez a mi multunkohz kötödik
21:13 [Marlow] ez valami varázslat lessz :D
21:13 [bavy] jaaa akkor azért csomagolták fel a nagyszüleimet 4 gyerekkel, köztük a 3 éves 
anyukámmal?

Szabó Veronika
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21:13 [Romyy] elnéptelenített Szudéta-vidékre deportáltak. Ezután felajánlották az 1947-es 
párizsi békeértekezlet által is támogatott „magyar-csehszlovák lakosságcserét.”
21:14 [Romyy] Hosszas huzavona után is csak 70-80 ezer ember változtatott hazát, a ma-
gyarság erőszakos kitelepítése pedig a békekonferencián elsősorban a nyugati nagyhatal-
mak elutasító
21:14 [Romyy] magatartása miatt meghiúsult. (A benesi dekrétumok ma is érvényben van-
nak mind Csehországban, mind Szlovákiában.)
21:15 [Romyy] Én se kérek teát mert borozom
21:15 [Marlow] temár készülél a mai napra
21:15 [Marlow] .D
21:15 [Magyar legény] megyek mosogatni
21:15 [Magyar legény] 20 perc
21:15 [Magyar legény] vagy 30 perc
21:15 [bavy] jöhetsz ide is :D1

d) Vannak-e olyan megnyilatkozások, amelyek csak beszélt nyelvben vagy IRC-be-
szélgetésben értelmezhetőek? Melyek azok, miért? A T-táblázat segítségével foglal-
juk össze a beszélgetés és az IRC-beszélgetés jellemzőit!

A feladat alkalmas arra, hogy a diákok a nyelvészeti konverzációelemzés (Iványi 
2001) módszereivel vizsgálódhassanak mind beszélt nyelvi, mind IRC-szövegeken. A 
kérdések megválaszolásával közelebb kerülhetnek a társalgás általános menetének 
megértéséhez, így tapasztalhatják, hogy a nyelv nem csak a szigorúan vett nyelvi 
szinteken mutat rendszerszerűséget, hanem a nyelv használatában is. A szempontokat 
tovább finomíthatjuk: csoportmunkában például részletesen feldolgozhatók az „itt és 
most”-ra utaló kifejezések, a nonverbális elemek (párhuzamban a mosolyszimbólu-
mokkal), vagy a paralingvisztikai jelzések és ezek IRC-ben való megjelenése. A jele-
netek eljátszásával a szóbeli szövegek alkotásának képessége és szociális készségek 
is fejlődnek: alapvető udvariassági normákat lehet életközeli helyzetekben kipróbálni 
és alkalmazni.

4.2. Pragmatikai implikátumok és elôfeltevések az sms-ekben

a) Az alábbi sms-ek közül melyik sms-nek van párja? Honnan tudjuk?
– Szió!Nemtudomsajna,merténsemvoltamhetekóta.Deszerintemlesz.Ezcsaktipp.Nekemva

nmégegyetlenalkalmam,defogalmamsincsmikorjáromle.Makevésazesélye…P
– Szia elmentem egy korábbi busszal de jovo heten mar a 17 es busszal jovok remelem te is.
– 37,7.Nem halálos.
– Jaj, szegény, nagyon sajnalom. Viszont most nem jo a szerda.Döntsed el, h. ma jössz-e.

És kérlek,ird is meg.Köszönöm. V.
– Szia  Y!Mizujs?Rég  lattalak.Ugye  a  karacsonyos  emailem  megkaptad?A  jogarol 

lemondtal?Vartalak.De jövö 7en én se biztos,h. megyek. Puszi

1 Az itt felhasznált sms-ek és chatszövegek nagy részét a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
Kar „Új lehetőségek az anyanyelvi nevelésben” kurzusának hallgatói gyűjtötték, ezúton is köszönöm a 
munkájukat.
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– Észrevettem.  Pedig ugy futottam, hogy csak na, hogy ideérjek. Jövö héten nem me-
gyek haza, mert Pestre kell mennem. Veronika

b) A párok közül melyiket küldték előbb? Honnan tudjuk?
c) Válasszunk ki egy másik sms-t, és írjuk meg a párját!
d) Hogyan írnánk meg ugyanezeket az üzeneteket levélben vagy e-mailben? Írjuk meg 

az előbb választott sms párját e-mailben/levélben!
e) Találjuk ki, melyik sms hátterében milyen „előtörténet” áll! Mit lehet kikövetkeztet-

ni, honnan, miért? Melyiket nem lehet kitalálni? Miért?
f) Írd meg mindegyik sms előtörténetét 5 mondatban, és hasonlítsd össze a padtársa-

déval! Keressünk közös elemeket a történeteinkben!
g) Válasszunk ki egy sms-t, és írjunk rövid telefonbeszélgetést az sms-ben megjelölt 

témáról! Játsszuk is el a beszélgetést! Hasonlítsuk össze a párbeszédet az sms-
szöveggel!

Kiefer (2001) különbséget tesz a pragmatikai implikátumok és az előfeltevések 
között. Míg az implikátumok általános pragmatikai elvekből levont következtetések, 
addig az előfeltevések azt mutatják meg, mit tekint tudottnak a feladó az adott meg-
nyilatkozás megtételekor (2001: 298). Az anyanyelvi nevelésben valószínűleg nincs 
szükség az ilyen precíz megkülönböztetésekre, az viszont bizonyosan hasznos lehet, 
ha a diákok felismerik a szerkezetekbe (pragmatikailag, szintaktikailag, lexikailag) 
kódolt implicit üzeneteket. A feladat tovább bővíthető az implikátumok és előfeltevé-
sek csoportosításával, kiegészíthető az adott mondattani modell fogalmainak megis-
mertetésével (például funkcionális mondatperspektíva). A tanulók emellett szöveget 
is alkotnak különböző szövegegtípusokban, így érzékelhetik, hogy a különböző szituá-
ciók különböző nyelvi magatartásokat követelnek.

4.3. A meggyôzés verbális eszközei és a „városi legenda”-típusú2 
lánclevelek

a) Olvassuk el a következő e-mailt! Mennyire meggyőző? Miért?

Kedves Barátaim!

Ne tartsátok ezt egy buta viccnek, Bill Gates most osztja szét jövedelmét. Ha most nem 
reagáltok rá, később megbánhatjátok. A WINDOWS még mindig a leggyakrabban hasz-
nált program. A MICROSOFT és az AOL kísérleteznek ezzel az e-mail-en keresztül elkül-
dött szöveggel (E-mail Beta Test).
Ha elkülditek ezt az e-mailt a barátaitoknak akkor a MICROSOFT két hétig követi a nyo-
motokat. Minden egyes személyért aki ezt az e-mailt elküldi, 245 EUR-ot fizet.
A MICROSOFT  - minden  egyes  személyért  akinek  elküldtétek  és  ő  továbbküldte  243 
EUR-ot, a harmadik személyért aki megkapta 241 EUR-ot fizet.
Két hét után a MICROSOFT küld Nektek egy  levelet,  amelyben kéri a postai  címetek 
megerősítését és küld egy csekket.

2 http://www.urbanlegends.hu/

Szabó Veronika
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Üdvözlettel:

Vineter Márton
5700 Gyula, Kenyérsütő u. 33/a.
Magyarország

Én ezt csalásnak  tartottam, de két héttel később - miután ezt a  levelet megkaptam és 
továbbküldtem  - a MICROSOFT kérte  tőlem a címem, és kaptam egy csekket 24.800 
EUR-ról. Válaszoljatok, mielőtt vége a tesztnek! Ha valakinek megadatik ez a lehetőség, 
élnie kell - érdemes - vele.
Bill  Gates  számára  ez  a  kiadás  csupán  csak  reklámköltség.  Küldjétek  tovább  ezt  az 
e-mailt annyi embernek és barátnak, amennyinek csak tudjátok!

Az apám egyik ismerőse részt vett ebben továbbküldős játékban, néhány hónappal ez-
előtt. Amikor legutóbb meglátogattam, mutatott nekem egy csekket. Az összes 4324,44 
EUT-ot tett ki! Patrícia néni - egy jóbarátom nagynénje - az Intelnek dolgozik és nemrég 
kapott egy csekket 4543,23 EUR-ról a levél továbbításáért.
Ahogy mondtam, ismerem a törvényt és az is igaz, hogy az Intel és az AOL éppen egy 
fúzión tárgyalnak, hogy a világ legnagyobb ajánlattevőjévé váljanak. Ezért végzik ezt a 
tesztet, hogy kiválasszák a legtöbbett használt programot és meggyőzödjenek annak a 
felhasználásáról. Nekik az az érdekük, hogy ezt válasszák !
Próbáljuk meg! HAJRÁ!

b) Vizsgáljuk meg,
– milyen ajánlatról olvashatunk a levélben,
– milyen feltételekről van szó benne,
– milyen kapcsolat van az ajánlat és a feltétel között!

c) Mit jelenthetnek az alábbiak? Ha nem tudod, hol néznél utána?
– E-mail Beta-test
– MICROSOFT
– AOL
– WINDOWS
– Intel

d) Írjunk rövid ismertetéseket a fogalmakról az iskolai újság „Érdekességek” rovatá-
ba!

e) Hogyan próbálja meggyőzni olvasóit a levél? Keressünk példákat különböző érv-
fajtákra a szövegben! Hogyan, mikor és miért működnek ezek az érvek?

f) Vizsgáljuk meg a levél állításait! Melyek igazak, melyek hamisak, melyek lehetsége-
sek? Ha valamiről nem tudsz, nézz utána! Használj internetes keresőket!

g) Írd meg a levelet úgy, hogy számodra teljesen hihető legyen! Mely érveken változ-
tattál? Hogyan?

h) A levél műfaja „városi legenda”. Tudod-e, mi az a legenda? Hol néznél utána? 
Mennyiben legenda egy ilyen levél?

i) Minden csoport gyűjtsön „városi legenda” típusú leveleket, és keresse meg bennük 
a jellemző érvfajtákat!

j) Rendezzünk vitafórumot Veszélyesek-e a „városi legenda” típusú lánclevelek? cím-
mel! Írjunk rövid felszólalásokat a témához, térjünk ki arra is:

Anyanyelvi nevelés és internetes kommunikáció
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– mi lehet a célja az ilyen leveleknek!
– van-e, s ha igen, milyen helyzetben lehet értelme egy lánclevélnek!

A verbális meggyőzés eszközeinek felismerése manapság létfontosságú. Az anya-
nyelvi nevelés egyik kitüntetett feladata éppen ezért az, hogy a diákok megfelelően 
tudják kezelni ezeket, bármilyen helyzetről és szövegtípusról legyen szó, az ártatlan-
nak tűnő lánclevelektől a reklámokon át a propagandaszövegekig. Ehhez elengedhe-
tetlen az érvelés típusainak megismerése, a szöveg logikai viszonyainak feltérképezé-
se. A szövegértés tehát problémamegoldássá válik, ahhoz hasonló folyamattá, aho-
gyan a rossz matematikai levezetésben keressük a hibás lépéseket. A (nyelvi) logika 
mellett azonban itt figyelembe kell venni szociális és érzelmi tényezőket is, a diákokat 
tehát ilyen téren is fel kell készíteni az anyanyelvi órákon.

5. Grammatikai szabályok felfedezése
5.1. Hangtan, alaktan, jel(entés)tan és az sms-ek

a) Olvassuk el az alábbi sms-ket, és válaszoljunk a kérdésekre!
– hh gondoltam, h ien ügyeid vannak:D én itthon punny, d hnap mar orarendet is +kell 

besz,és 1ik nap vmi party is kéne,bar lové nyista!szeri!pusz
– Nem szeretnél 1 kicsit majd 1ütt lejönni welem Wajszlora? Szerdan meg mi is elmennénk, 

aztán utána haza. 1 kis közegwaltozas.Kiprobalnad a bmw-t.
– Szia petra!dejo h irtal!ha itt  leszek,mindenképpelmegyek!én is  jol vok,csak a szakdoga 

elé nyüg..szoritok szombaton!felhivsz utana?puszi
– Szia  csaje!Hogyan  vagyol?Irok  1et,me  még  van  8  sömösöm  a  80bol,oszt  holnap 

hosszabbitják.Jövö7en m1ünk Tapira.addigra +lesz a pacsulin, amit rendeltem?Te nem 
leszel otthun akkor?Na puszika!

– Szia!Köszi mi  jól vagyunk,bár én m alig  tok másznyi.:)Tegnap tornáztam,és sok vot az 
1hónap kihagyás.rohadt izomlázam lett.De holnap ráhúzok,ma képtelen lettem vona tor-
názni.:)A cd teccett nagyon,sokkal többet hallanyi rajta a hangod.És szépen tucc énekönyi.
Remélem eccer élöben is +tudlak hallgatni titeket.Ha a sprayt +rendöted és +gyün,akko 
majd vidd fö anyuho,leperkájja érte a zsét.:)Na puszi,jo legyé.Pápá

– Nehari anya,de orara kL mennem,utana mef Levi,de Ste mindenkep tal,mert Rősítjük nöi 
öntudatunkatCsoki

– Cio!Namizujs?énsztemmegyekholnapameccsre!gyereletiis!!!!naaaa!!Figyejjjj!haeljösszv
an1meglepim

b) Milyen hangtani jelenséget jelöltek írásban is az sms-ezők a következő szavakban? 
Nevezzük meg!
tucc, tecceni, leperkájja, eccer, ien, vok, tok, asszem
Hogyan kellene ezeket a szavakat helyesen írni?

c) Egy sms-ben hogyan írnád a következő szavakat? Miért?
légy szíves, adsz, add ide

d) Hogyan írnád le egy iskolai dolgozatban a következő szavakat?
vona, vot, énekönyi, rendöted, fö, anyuho, legyé, gyün, otthun
Vajon az sms-ező miért ezeket az alakokat használta?
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e) Mi lehet a szerepe a betűk megsokszorozásának az alábbi szavakban?
naaa!!! Figyejjjjj!
Beszédben hogyan fejezzük ezt ki?

f) Hogyan jelzik az sms-ezők, hogy milyen hangulatban vannak? Ha beszélünk, ho-
gyan tudjuk érzékeltetni a hangulatunkat?

g) Állítsunk egymásra két padot! Valaki úgy álljon a padok mögé, hogy csak a feje 
látsszon! Az illető húzzon egy smiley-jelet, és próbálja utánozni a mozdulatot!  
A többiek találják ki, milyen hangulatban van és milyen smiley illene hozzá/vagy: 
Valaki mutasson egy arckifejezést: milyen smiley-val érzékeltetnénk leginkább a 
hangulatát? Vajon mit gondolhat? Használjuk a belső hangok technikáját!

h) Mit jelentenek a képek az alábbi chatrészletekben?3 Honnan tudjuk?

 =    =

 =    =    

 =   

a)
otthon mizú

              latok

nálunk sincs                különös

b)
akkor ezt            beszéltük                s              ára sajna men               kell

hol               leszel msn-en

miért kell menned

leszek hol

3 A képek az eredetiben színesek. – A szerk.
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de azt nem               , h mikor

i) Hányféleképpen érthetjük a következő mondatot?
Ott leszek.
Mondjuk el minél többbféleképpen! Hogyan írnánk le egy sms-ben, hogy egyértel-
mű legyen, mit akarunk kifejezni?

j) Mit jelentenek a következő szavak? Honnan tudjuk? Mi a szabály?
1ütt, m1ünk, jövö7en, +lesz, kL, Rősítjük, Ste

k) Az előző szabályosság segítségével rövidítsük le a következő sms-t!
Szia! Sajnos én is megkaptam az influenzát, és napok óta lázas vagyok. Nem lenne problé-
ma, ha holnap azért nem mennék? A jövő héten esetleg bepótolhatnánk? Ha gondolod, is-
mét lehetne csütörtökön fél háromkor. Talán addigra már jobban leszek. Köszönöm a meg-
értést előre is.

l) Rövidítsük le az előző sms-t úgy, hogy ahol lehet, a szavak helyett rövidebb szinoni-Rövidítsük le az előző sms-t úgy, hogy ahol lehet, a szavak helyett rövidebb szinoni-
máikat használjuk!

m) Mit jelentenek az alábbi szavak? Milyen szóalkotási móddal keletkeztek? Hol néz-
nénk utána? Milyen stílusba tartoznak?
szakdoga, pacsuli, zsé, nehari, csaje, punny, lové, nyista, szeri

n) Melyik szót hogyan lehetne kicsinyítőképzővel ellátni? Tudunk-e szabályt felfe-
dezni?
barátnő
ismerkedni
kapcsolat
uborka
találkozni
pálinka

o) Vajon melyik szó kicsinyített alakjai a következők? Honnan tudjuk?
öngyi
szomi
telcsi
uncsi
szemcsi
pöri
szitu
pézsé
privi

p) Mi lehet a célja a szavak ilyen jellegű módosításának? Szükség van-e az ilyenekre, 
mikor, miért? Hozzunk érveket és ellenérveket!

A fenti komplex feladatban azt szerettem volna megmutatni, az anyanyelvi órán 
hogyan lehet például az internetes kommunikációban előszeretettel használt fonetikus 
írásmódról értékítélet-mentesen, a szabályszerűségekből kiindulva beszélgetni. Egy 
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magyartanárnak nyilvánvalóan az az egyik nagyon fontos feladata, hogy a sztenderd 
nyelvváltozat szabályosságait, használati színtereit megismertesse diákjaival. Abban 
azonban már kevésbé vagyok biztos, hogy érdemes a diákok által egymás közt hasz-
nált nyelvi formákról elmarasztaló ítéletet hozni (kivéve természetesen, ha a megnyi-
latkozás a másik embert sérti). Nem tartanám helyesnek ezeknek a formáknak a nép-
szerűsítését sem. Magam például nem feltétlenül vagyok híve a fonetikus írásmódnak 
még chat-szövegben sem, ennek ellenére az így írt szóalakokat bevinném a nyelvtan-
órára, méghozzá az anyanyelvi kompetencia működésének példáiként. Hiszen a simí-
tó folyamatokon kívül még a hiátustöltésről is lehet beszélgetni az ien szóalak kap-
csán (melyben a [j] nem hiátustöltő, mégis jelzi annak a tudattalan felismerését, hogy 
1. a j és az ly grafémával jelölt mássalhangzók kiejtésében ma már nincsen különbség, 
2. ez a hang lehet hiátustöltő a magyarban például a hiú, mai, hiedelem stb. szóala-
kokban).

A graféma képi tulajdonságait felhasználó mosolyszimbólumok jó példák a kreati-
vitásra. Megértésük sokszor igazi problémamegoldó feladat, melyben az internetes 
kommunikációról szerzett ismereteink mellett fel kell használnunk a világról szerzett 
egyéb (kulturális, enciklopédikus stb. ismereteinket is). A

„de azt nem                , h mikor”

mondat feldolgozásának például legalább kétféle módja van:
1. Fel kell ismerni a rajzfilmfigurát: Tom, a Tom és Jerry-ből. Ezután el kell vonat-

koztatni a konkrét szereplőtől, és egy a szóalakkal homofón szóalakot kell asszociál-
ni, melyről ráadásul érdemes azt is tudni, hogy a tudom hangsor szóban (és internetes 
kommunikációban) redukált változata.

2. Aki nem ismeri fel a figurát, következtethet a szövegkörnyezetből is, és abból a 
tényből, hogy az ikont tartalmazó mondatból egy tárgyas ige hiányzik, melynek tár-
gya maga a második tagmondat.

A szupraszegmentális elemek szerepét az sms-ben a halmozott írásjelekkel érde-
mes összehasonlítani, a szóalkotási folyamatok pedig a különböző rövidítések, kicsi-
nyítések kapcsán jöhetnek szóba. Ezek esetében szintén leíró szemléletet alkalmaznék 
(mikor, miért, hogyan rövidítünk és kicsinyítünk, milyen nyelvészeti (megértésbeli) 
következményei vannak a pöri ubi salival jellegű közléseknek), azonban helyet adnék 
a diákok egyéni véleményének is.

6. a helyesírási szabályok és a közvetlen üzenetváltásos  
beszélgetések

a) Figyeljük meg a tagolást az alábbi chat-szövegben! Miben tér el attól, mint amikor 
a füzetbe fogalmazást írunk?
X: Írtam neked sms-t, de nem válaszoltál!:(
Y: és ne haragudj ,akartam írni
Y: csak tegnap ujabb
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Y: Munkamegbeszélésen
Y: voltam
Y: Képz
X: aha
X: no?
Y: egy másik ügyvédnél is fogok dolgozni
X: hú
X: akkor dupla munka?
Y:pártfogó ügyvédi 
Y:tevékenységet látok el
Y: nem
Y: vagyis igen
X: és mi az, hogy pártfogó ügyvédi?
Y: és naon uj l esz
Y: azoknak az ügyét látom el
Y: akik nek nincs
Y:pénzük
Y:hogy ügyvédet fogadjanak

b) Miben tér el a fenti tagolás a beszédbeli tagolástól? Vajon mi a célja itt a tagolás-
nak?

c) Hogyan használják a chatelők az írásjeleket? Keressünk szabályosságot!
 Melyik írásjelet hagyják el leginkább a chatelők? Vajon miért? Melyiket nem lehet 

elhagyni? Miért?
d) Keressünk olyan elemeket, amelyek azt mutatják: „Igen, figyelek rád.” Hogyan 

működik ez a beszédben?
e) Milyen jellegű helyesírási hibák vannak az alábbi chat-szövegben? Hasonlítsuk 

össze azokkal a hibákkal, amelyeket az írásbeli dolgozatokban elkövetünk!
X: és mit kell csinálnod?
Y: utakat kötök és szervezek
X: az tényleg izgi.
   és hova akarnak leginkább utazni az emberkék?
Y: töröbo-ba
   meg mexikóba
   -b+k
X:  nem gondoltam volna, hogy Töröko...
   és ezek személyes vagy üzleti utak?
Y: nyaralás
X: érte
   m

f) Figyeljük meg, hogyan lehet helyesírási hibát javítani a chat-szövegekben! A füzet-
ben hogyan javítjuk ki saját hibáinkat?

g) Kik lehetnek a fenti két beszélgetés résztvevői? Hány évesek lehetnek? Honnan 
gondoljuk?
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A helyesírásról már a hangtani feladatban is volt szó, de a tagolás és a központozás 
szerepe főként a chat-szövegek kapcsán kerül előtérbe. A gyerekek számára is kiderül 
(ha ugyan már régen nem tudatosult), hogy az írásjelek elhagyása korántsem önkényes: 
a pont például elmaradhat, mert a legkevésbé jelölt kijelentő módot jelzi, és mert a 
szöveget a sorok is tagolják; míg a kérdőjel megmarad, hiszen az eldöntendő kérdés 
esetében egyedül ez mutatja, hogy kérdést tettük fel. Itt is hasznos összevetni a chat-
szövegek gyakorlatát az iskolai írásbeli dolgozatok és egyéb hivatalos szövegtípusok 
előírásaival; így a különböző színterek eltérő szokásaira hívjuk fel a figyelmet.

7. Összegzés
Az internetes kommunikáció sajátosságait a felsoroltakon kívül természetesen szám-
talan módon fel lehetne még használni az anyanyelvi órákon. A téma nem zárható le, 
már csak azért sem, mert ez a nyelvváltozat is napról-napra változik. Hadd említsek 
néhány további ötletet jelzésszerűen: megszólító és elköszönő formulák az e-mailben 
és a hagyományos levélben; wikipédiás szócikk készítése nyelvi témáról terminológi-
ai szempontok figyelembevételével, összevetése a hagyományos enciklopédiával; 
nem megfelelően kódolt karaktereket tartalmazó e-mailek megfejtése (és akkor az is 
kiderülhet, mire jó az árvíztűrő tükörfúrógép, milyen lehet a kövérfülű sítúrázó nő 
vagy az ötágú ütőműbénító4) stb.

Az internetes kommunikáció beemelését az anyanyelvi nevelésbe azonban csak 
abban az esetben tartom indokoltnak, ha valóban többletet adhat, kiegészítheti a ha-
gyományos kommunikációs formákról tanultakat; ha a diákok folyamatosan szembe-
sülhetnek azzal a nyelvi változatossággal, mely a kommunikációs helyzetek sokféle-
ségéből is adódik. A pedagógus segíthet abban, hogy a gyerekek az (egyes nyelvi 
formákra vonatkozó) előítéletes gondolkodás helyett megtanulják pusztán leírni az 
adott jelenséget, személyes véleményüket pedig árnyaltan, (nyelvészeti) érvekre tá-
maszkodva alakíthassák ki.
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