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Minden nyelv, amelyet egy beszélő közösség használ, változik.  „A nyelv működésének 

egyik állandó és kiküszöbölhetetlen jellemzője a változás”.1 Csak a holt nyelvek nem változnak. 

A nyelvekben a változás különböző területeken eltérő gyorsasággal zajlik. Leglassabban 

a grammatika változik, majd a hangtan következik, a leggyorsabb változást a szókincsben 

tapasztalhatjuk. Mi lehet ez utóbbinak az oka? Fejlődik a gondolkodás, árnyaltabb 

megfogalmazás válik szükségessé. Változik a társadalom körülöttünk, meg kell neveznünk új 

dolgokat. A technika területén is hatalmasat fejlődött az emberiség, az új vívmányoknak, 

felfedezéseknek nevet kell adni. A modern technikai és infokommunikációs eszközök 

megjelenésével csak úgy özönlenek nyelvünkbe az új szavak, kifejezések. Az újabb 

kapcsolattartási csatornák elterjedése több változást is előidézett nyelvünkben. Például kezd 

összemosódni a korábban oly biztosan szétválasztott írásbeli és szóbeli kommunikáció.  

Hangulatjelek sokaságával kommunikálunk, érzékeltetve ezzel érzelmeinket, 

hangulatunkat, és mintegy felidézve gesztusainkat, amelyek az újabb kapcsolattartó formák 

jellegzetes kellékei. Ezek a hangulatjelek (emodzsik, emotikonok vagy szmájlik) 

eredményesen színesíthetik is írásunkat, többletjelentést is hordozhatnak, de ha csupán 

hangulatjeleket küldözgetünk egymásnak, fogalmazáskészségünk romolhat. (Vagy képesek 

vagyunk kódváltásra „hagyományos” írásokban?) 

A fenti szavak is újkeletűek nyelvünkben, és jól mutatják, hogy sokféle lehetőség áll előttünk, 

ha valami új dolgot kell megneveznünk. Nekem a hangulatjel kifejezés tetszik leginkább. Egy 

belső keletkezésű szóval oldottuk meg a névadást, összetett szót hoztunk létre, amely elég 

gyakori szóalkotási mód nyelvünkben. Ugyanis, ha a beszélő ismeri a szavak jelentését külön-

külön, akkor össze tudja rakni a fejében az így keletkezett összetett szó jelentését is, így motivált 

szavak jönnek létre. A hangulat szó a nyelvújítás korában keletkezett a német Slimmung  

(’hangulat’) mintájára, míg a jel szavunk ősi finnugor örökségünk.2. Én tudatosan ezt a szót 

használom. Gyakran az emotikon szó is felbukkan az emóció (’érzelem’) és ikon (’kép’) 

összetételeként. Ez esetben jobban érezhető az idegen hatás. De gyakori a szmájli szó 

használata is. Az angol smily (’mosolygó’) szó kiejtett alakja. Ez a szó elképzelhető, hogy 

szélesebb körben elterjed, és jövevényszóvá válik. Az elterjedését az is segíti, hogy 

reklámokban, sőt fiatalok körében gyakran hallgatott zenében is feltűnik, így „menőnek” hat 

használata sok ember esetében. Például: BeyAlex Nehéz vagyok című számában is elhangzik : 

„A hűtőre felírtam, mert tegnap kihagytam,/ A csókos szmájli, az jól esett ám…” 
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Valószínűleg a fenti elnevezések közül valamelyik dominánssá válik, és távlatokban kiszorítja 

a többit. 

 A modern technika látványossá is teszi a kommunikációnkat, képek sokaságát 

kapcsoljuk szövegeinkhez, interaktív. Földrajzilag távol lévő emberekkel is gyorsan tudunk 

kapcsolatot teremteni. Ám tudásrobbanást is hoztak az új eszközök. Rengeteg információ zúdul 

ránk, „big data”, nagy adatmennyiséggel kell megküzdenünk, újabb keresési technikákat kell 

elsajátítanunk. Változik a tanulási technikánk, intertextualitás, hipertextualitás… 

Az okostelefon, a skype, sms, ímél, viber, twitter, whatsapp, cset (chat), snapchat, 

facebook,(fész, Fb.) TikTok, Instagram (Insta) stb. sokunk mindennapjainak részévé váltak. 

Kommenteket, blogokat írunk, olvasunk. Fórumokra regisztrálunk, üzenőfalakon 

kommunikálunk. 

 A fenti felsorolás is új szavakat tartalmaz, hiszen meg kellett nevezni az új eszközöket, 

fogalmakat. Ha csak ezekből a szavakból indulunk ki, akkor is láthatjuk, hogy élünk az összetett 

szavak létrehozásával pl.: okostelefon, okosóra, okostévé, okosautó, okosház. (Lassan már 

minden új dologra az „okos” előtagot használjuk.) 

Az angol szavak sokasága áramlik be nyelvünkbe, amely önmagában nem feltétlenül 

rossz, hiszen a magyar nyelv évezredes története során sok néppel került kapcsolatba, és sok 

szót vettünk át a környező népektől beépítve nyelvi rendszerünkbe. Ám, mint írásom későbbi 

részéből is kiderül, az internet világában kezdünk arányokat téveszteni. Bár, természetes 

„immunrendszere” nyelvünknek működik, „magyarosítunk” számos esetben. De ezen a ponton 

szerintem már szükséges lenne az erőteljesebb külső beavatkozás, „orvoslás” is. 

Az előbbi felsorolásomból kiemelném a cset és az ímél szavakat, ezek helyesírása is a 

jövevényszóvá válást mutatja, hangalakjuk sem üt el élesen a magyar szavakétól.  Az ímél szó 

helyettesítésére történtek ugyan kísérletek például: villámposta, drótposta, villanylevél, 

villámlevél, elektronikus levél, de úgy tűnik, hogy az ímél terjed el, bár az elektronikus levél 

szót néha még hallani. (A legújabb helyesírási szabályzatunk is – Magyar helyesírási szótár 12. 

kiadás - segíti a jövevényszóvá válást az ímél kiejtés szerinti írásával.) 

Míg a whatsapp, snapcsat, skype, facebook szavakat hallva egyértelmű, hogy idegen 

szavakról van szó. Ez utóbbi egyszerűsítésére látunk kísérletet, például: „Regisztráltál a 

Fészre?” Vagy „Regisztrálj az F.b-n!” A Fész rövidítés, könnyen kiejthető és megjegyezhető 
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szó. Az Fb (vagy F.b) még rövidebb megoldás, a mozaikszók rövidségét idézi fel. (Rohanó 

világunkban időt próbálunk spórolni mindenen, a szavak rövidítésével is.) 

A tükörfordítás is jó megoldás lehet, már Kazinczyék is alkalmazták, de napjainkban 

is élünk vele. Például: „message board”- üzenőfal, „operating system”-operációs rendszer, 

„webpage”-weblap, „social media”-közösségi háló, „homepage”-honlap. (Bár – mint 

látható- néhol csak félig fordítjuk le a szót, lásd. weblap.) 

Egyetérthetünk Nyíri Kristóf kijelentésével: „Ez az internetes nyelvhasználat, illetve az 

angol nyelvi befolyás egy sajátos kevertnyelvűséget hozhat létre, amely a kommunikáció 

minden színterén megjelenhet.”3  

A digitális kommunikáció hatása a karantén időszakában még inkább felerősödött. 

Sajnos hónapokat töltöttünk bezárva a koronavírus miatt, ahol digitális oktatásban vettünk részt. 

Barátainkkal is elsősorban „okos” eszközeink segítségével tarthattuk a kapcsolatot. Ez az új 

élethelyzet, amely eddig elképzelhetetlen volt a számunkra, rengeteg új szót eredményezett. 

Gondoljunk csak arra, hogy Veszelszki Ágnes Karanténszótárt adott ki, rögzítve a számos új 

szót jelentésükkel együtt. Talán nem túlzás azt mondani, hogy egy újabb, spontán 

nyelvújításnak vagyunk a résztvevői.  

Mindennapi életünk részévé vált a sok „maszk” kezdetű szó. Pl.: maszkkommandó, 

maszkrazia, maszkszigor. Rögtön különböző, népi humort tükröző megnevezései is 

keletkeztek pl.: tokatakaró, koronaékszer, szájtakaró, csókvédő stb. Vagy a karantén 

előtagú szavak sokasága, pl.: karantesi, karantévé, karanténkényszer, karankényszer stb. 

Mindennap hallgattuk az operatív törzs intelmeit, ez utóbbit tréfásan aperitif törzsnek 

is „becéztük”. Müller Cecília is az életünk részévé vált, az ő szavai országosan csengtek vissza, 

pl.: „nyunyóka” vagy az „oltakozik” kifejezése, amely körül országos vita robbant ki, hogy 

létezik-e ilyen szó. Szerintem  az „olt” és a „kozik” képző összekapcsolható, gondoljunk csak 

a várakozik szavunkra. A média hatását tapasztalhattuk ezen szó esetében is, ma már nagyon 

sokan használják az oltakozik kifejezést. 

A digitális oktatás építette be szókincsünkbe a zoom, messenger, messangercsoport, 

facebookcsoport kifejezéseket. A Redmenta elnevezéssel is kénytelenek voltunk 

megbarátkozni, ugyanis a dolgozatok nagy részét ezen a felületen írtuk, tovább is képeztük: 

„Redmentázunk vagy inkább felelünk?”-kérdeztük. Kahootoztunk, Wordwalloztunk, 

Quizizzeztünk. A tábla pótlására Jamboardot használtunk, véleményünket Mentimer 
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segítségével osztottuk meg. Az idegen – főleg angol – hatás jelentős nyelvünkben. Igazán 

fontos szerepe lehet a nyelvművelőknek, az ennyire megnőtt idegen hatás enyhítésére. 

Ha a csetelések nyelvét nézzük, feltűnik a sok rövidítés használata. Pl. pill (pillanat), 

szal (szóval), sztem (szerintem), akk (akkor), 5let (ötlet), h (hogy), m (mert), Fb (facebook), 

jo8 (jó éjt), micsin  (mit csinálsz), stil (stílus, kinézet), hb (házi buli) 

Angol szavak rövidítése is általános a csevegésekben Például: bff (best friend forever) legjobb 

barát örökre, pls (please) légy szíves, ofc (of course) persze, természetesen, idk (I don’t know) 

nem tudom, idc (I don’t care) nem érdekel. 

OMG (Oh my God) Istenem!, FYI (For your information) Csak hogy tudd!, IRL ( In real life) 

a valóságban, POV (Point of view), nézőpont, LOL (Laughing out loud) nevetséges, röhejes. 

 Kiemelnék néhány – szerintem jellegzetes - gyakran használt szót csevegéseinkből. 

Tendenciának mondható, hogy a többségében angolból átvett szavakat magyar képzővel látjuk 

el, és igyekszünk fonetikusan leírni őket. Az „l” igeképzőt gyakran használjuk. Például: 

flexel/flekszel (’dicsekszik, felvág’), szkippel (’továbbmegy, kihagy’), ghostingol (’csevegés 

közben eltűnik, felszívódik’), offol/kioffol (’kioszt valakit’), ghostol/gostol (’valaki nem vesz 

a másikról tudomást’) De többször találkozhatunk a „z” képzővel is pl.: copyzik/kopizik 

(’utánoz’). 

A Z-generáció szívesen különíti el magát az egyes csoportoktól. Így gyakran használt szavak: 

boomerek (’olyan idős emberek elnevezése, akik nem értik a fiatalokat’), zoomerek (’a 

boomerek ellentétei, a Z-generáció’). De használatos a doomer pesszimista személyekre, a 

bloomer, olyanokra, akik rájönnek, hogy mindig van feljebb. A noob, a kezdő, tapasztalatlan 

ember megnevezése. Vannak olyanok, akik gyakran nézegetik a neten, hogy mi van fenn róluk, 

ők az egoszörfösök.  

A „szörfözés” az interneten, gyakran használt szó. Nekem tetszik, mert hatásosan fejezi ki az 

ide-oda ugrálást, néha a tehetetlen hányódást az internet virtuális hullámain. A szó elsődleges 

jelentése vízi sportot jelöl, majd mellékjelentést kapott az internet világában. (Ez nem egyedi 

eset, gondoljunk az egér vagy a kukac szó jelentésbővüléseire.) 

 Esszém szűk terjedelme nem teszi lehetővé, hogy tovább soroljam az 

infokommunikációs eszközök hatására nyelvünkbe áramló szavak sokaságát. Nem is ez írásom 

célja, csupán egy-két számomra feltűnő, érdekes jelenséget szeretnék kiragadni. 
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 A szándékos fonetikus írásmód nem csupán az idegenből átvett szavak esetében 

figyelhető meg a csevegésekben. Pl.: „szijasztok”, „nemtom”, „teccenekértenyi”. Ezt nem 

tartom jó tendenciának, mivel a helyesírás ezek hatására jelentősen romolhat. 

A fent felsorolt szavak között összerántásra is látunk példát. A legelterjedtebb talán a 

„nemtom”. 

 Tendencia az írásjelek újfajta használata is. Gyakori a megsokszorozásuk, talán az 

erősítés, kiemelés segítése a cél. Például: „Mi van?????” „ Na, ne!!!!!!!!”, „Tényleg???!!!” 

 Feltűnő a kis - és nagybetűk variált használata, sőt gyakoriak a betűsokszorozások is, 

ezek segítségével is ki szeretnénk emelni szavakat. Például: „Biztosan JÓÓÓÓÓ!” , „na 

NEEEE!” 

 A mondatszerkesztésben gyakran látunk tagolatlan és hiányos mondatokat miközben 

csetelünk. pl.: „Tali holnap 3!!!!” 

 Összességében megállapíthatjuk, hogy anyanyelvünk szókincsének változása a modern 

technika, az infokommunikációs eszközök hatására rendkívül gyors. Szépe György szavait 

idézem: „nyelvi változás figyelhető meg, amelyet egyes kutatók történelmi változásként 

mutatnak be.” 4 

Új szavak sokaságával találkozunk, ám ezek spontán áramlanak nyelvünkbe, nem köthetők egy 

mozgalomhoz, mint például Kazinczyék idejében. Szerintem - ebben a nyelvi szempontból is 

változó világban - nagyon fontos, hogy a nyelvművelők a rendelkezésre álló eszközeikkel 

beavatkozzanak, ha szükséges, a nyelv életébe. A magyar nyelvnek meg kell őrizni évezredes 

sajátosságai, de nem zárkózhat el az újítások elől sem. Kiküszöbölhetetlen az angol szavak 

beáramlása, ám ezeket helyes mederbe kellene terelni. A nyelvet használók kreativitása 

manapság is sok esetben megmutatkozik. A nyelvi humor sem hiányzik egy-egy szó, kifejezés 

megalkotásakor. Az „internet népe” gyorsan fogad el, alkot új szavakat, a média hatalommá 

vált. Új jövedelmező foglalkozás „influenszernek” lenni, ők azok, akik jelentős követőtáborral 

rendelkeznek, és több szempontból is befolyásolják követőiket  

Változó világunkban, változó kommunikációs csatornáinkon kell az új kihívásokhoz 

alkalmazkodnunk, és anyanyelvünkre tudatosabban figyelve tovább építeni a ránk hagyott 

örökséget. 
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Idézett művek jegyzéke: 

1. Nádasdy Ádám: Miért változik a nyelv? 

http://real-eod.mtak.hu/1073/1/13%20N%C3%A1dasdy%20%C3%81d%C3%A1m.pdf 

254. oldal (Letöltés ideje: 2022.07.22.) 

2. A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1976. 

3. Nyíri Kristóf: Globális társadalom, helyi kultúra In: Kruzslicz Tamás: Digitális 

kommunikáció hatása a középiskolások nyelvhasználatára, Irodalomismeret 2013/2. 

208. oldal. 

4. Szépe György: Nyelvpolitika: múlt és jövő 

https://mek.oszk.hu/01700/01737/01737.pdf 18. oldal (Letöltés ideje: 2022. 07. 10.) 

 

Felhasznált szakirodalom: 

Kruzslicz Tamás: A digitális kommunikáció hatása a középiskolások 

nyelvhasználatára 

http://epa.oszk.hu/03200/03258/00011/pdf/EPA03258_irodalomismeret_2013_02_197-

211.pdf 

 

Nyelvújítás korona idején – beszélgetés Veszelszki Ágnes nyelvésszel 

https://www.kortarsonline.hu/aktual/veszelszki-agnes.html 

(Letöltés ideje: 2022.07.22.) 

Veszelszki Ágnes: Kimaxoltam minden acsit 

https://www.youtube.com/watch?v=m1Q6ou4mlX8 

(Letöltés ideje: 2022.07.22.) 
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