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„Nyelvem határai világom határait jelentik.”1 – írta Ludwig Wittgenstein, a 20. század 

egyik legnagyobb hatású osztrák filozófusa. Megállapítása pedig talán még sosem volt annyira 

helytálló, mint ma a modern eszközök korában.  

A nyelv ugyanis nem csupán önkényes szabályok gyűjteménye. Annál sokkal több. A 

kultúránk, társadalmunk, szociális környezetünk egyik legfőbb indikátora. A nyelvből 

következtethetünk rengeteg folyamatra, problémára, mely érinti az embereket. Ha van 

valamilyen jelenség, ami sokakat foglalkoztat, azt nyilván meg is kell fogalmazni. Nincs ez 

másként a digitális kommunikáció esetében sem. 

Gyakori felvetés a digitális kommunikációról, hogy elértékteleníti a nyelvet. Az ilyen 

általános állításokról nehéz eldönteni, hogy igazak-e vagy sem. Értékelésük sokszor igen 

szubjektív, mert szakmailag, tudományosan nehezen megítélhető, filozófiai kérdések is 

terítékre kerülhetnek. Érdemes viszont figyelembe venni a fent írtakat. A nyelv követi életünk 

változását. Ha igazán gyökeresen akarunk tenni nyelvünk változása ellen, életünkön is 

változtatnunk kell. 

Ez a legfőbb oka annak, hogy „nyelvem határai világom határait jelentik”. Akik nem 

használják a telekommunikációs eszközöket, azokat nem érinti ez a változás, azok szókincse 

nem változik jelentősen. Persze a környezetük ingerei őket is érik, s a szociális háttér a 

kommunikációban fontosabb, mint elsőre gondolnánk – erre még később kitérek. Szembetűnő 

azonban, hogy a digitális kommunikáció mennyire felgyorsította nyelvünk változását. 

Talán a Kedves Olvasónak is ismerős az érzés, hogy halvány fogalma sincs, miről 

beszél egy nála tíz évvel fiatalabb. Megnyugtatom, ennél még elkeserítőbb az érzés, amikor 

már három év különbség is áthatolhatatlan nyelvi gátakat teremt. Meglátásom szerint mára 

eljutottunk odáig, hogy még az egy generációba tartozók sem értik meg minden esetben 

egymást. A TikTok világában már nem tudjuk húszpercig nézni, ahogyan vízilovak 

teniszeznek, ez már csak öt másodpercig fedezi az érdeklődésünket. Nem csoda hát, hogy a 

divatok is gyors tempóban változnak, s ha valaki akár csak néhányról lemarad, az behozhatatlan 

hátrányt jelenthet a kommunikációban. 

A globalizációban élünk. A világ kinyílt előttünk, az életünket most már nem csupán 

saját hazánkban éljük, életünk sok területén nemzetközi szinten kommunikálunk. A közösségi 

oldalak összekötik a különböző kultúrákat. Éppen emiatt az angol nyelv szerepe az elmúlt 

évtizedekben addig soha nem látott módon felértékelődött. A nemzetközi kommunikáció 

egyértelműen vezető nyelve az angol, s mára eljutottunk odáig, hogy ismerete szinte 

„alapkövetelmény” a boldoguláshoz. 

Ezt tekintve nem csoda, hogy az angol nyelv óriási hatást gyakorolt anyanyelvünkre. 

Rengeteg kifejezést átvettünk belőle (ímél, mobil, pendrájv, rúter… stb.), ezek száma pedig 

napról napra nő. Érdekes kérdés, mely folyamatos fejvakargatással eltöltött perceket okoz írók 

számára, hogy a kifejezéseket az angol norma szerint vagy magyar átírásban, kiejtés szerint 

írják. A válasz nyilvánvalóan az, hogy az adott kifejezéstől függ az írásmód. A szélesebb 

körben elterjedt kifejezések (mobil, tévé, konzol, szoftver… stb.) általában a magyaros, 
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kiejtés szerinti írásmódot követik. A kevésbé elterjedt szavak esetén azonban óriási a 

kavarodás. Ember legyen a talpán, aki igazságot tesz a pendrájv, cset, hájp, vájb szavak 

esetében. (Én következetesen a kiejtés szerinti írásmódot használom.) Különösen érdekes 

számomra az angol szavak magyar ragokkal, igekötőkkel való használata (vájbol, hájpot, 

csetel, pendrájvon, kibággol). A képet árnyalja, hogy gyakran az angol írásmódú szavak 

esetében is magyar kiejtést használunk (pl.: Beatles [bítlisz]; buggol [buggol], utóbbit 

mindkét módon ejtik). Ez azt eredményezi, hogy bizonyos szavak el sem juthatnak odáig, 

hogy magyaros átírásban használjuk őket. Még furcsább tünemény, amikor egy-egy angol szó 

magyar kiejtésben valami egészen mást jelent, mint az eredeti kiejtésű, angol változat (vaze, 

more). Igaz, itt már erősen a durvább szleng határait súroljuk. Bizonyos szavakat azért veszünk 

át, mert egyszerűen gyakran használják őket különböző felületeken. Nem elhanyagolható 

azonban az sem, hogy néhány dolog találóbban, egyszerűbben kifejezhető idegen eredetű 

szavak segítségével, így ezek lassan beépülnek a nyelvünkbe. 

Érdekes megfigyelni azt, ahogy a digitális világ új szavakat alkot. Sok mindennel lehet 

vádolni a digitális kommunikációt, de azzal hogy következetlen vagy logikátlan lenne, 

semmiképp. Közismert példa erre a videó és blog szavak szellemes összevonásával keletkezett 

vlog, ami kezdetben főnévi szerepben volt, azonban mára már igeként is gyakran hallani 

(vlogol). Ahogy már említettem, a trendek rendkívül meghatározók ebben a kommunikációs 

környezetben, ezért bizonyos tulajdonnevek könnyen köznevesülnek (youtuber). Sőt, 

általában nem is köznevekké, hanem egyenesen igékké változnak! Ezt gyönyörűen illusztrálja 

a már ezen esszében is említett közösségi oldal, a TikTok. A tiktokozik mára bevett ikes igévé 

vált. Hasonlóan lehet manapság már facebookozni, youtubozni, viberezni, sőt instázni is – 

utóbbiról később még bővebben szót ejtek. Bizonyos köznevek is igévé vagy főnévi igenévvé 

fejlődtek. Lehet ímélezni, videózni, posztolni. Láthatjuk, az igék, igenevek tárháza végtelen. 

Bármiből csinálhatunk igét vagy igenevet egy szempillantás alatt.  

Egy csomó szó igévé vált. Na és akkor? – tehetik fel többen a kérdést. Nem az a 

legfontosabb, hogy az igék száma ugrásszerűen megnőtt és képzésük egyszerűbbé vált (a 

nyelvészek számára ez is lebilincselően érdekes), sokkal inkább az, mit üzen ez a változás 

nekünk. Véleményem szerint azt, hogy ma már nem elégszünk meg azzal, ha valamit kívülről 

nézünk. Aktívan részt akarunk venni a folyamatokban, ha nem is irányítani akarunk, de 

beleszólást kérünk azokba a dolgokba, amik érdekelnek minket. Nem véletlenül szorult 

háttérbe a televízió az elmúlt években. A számítógép az idő jóval színesebb, aktívabb eltöltését 

kínálja a tévé „rágógumi” szerepéhez képest. Az emberek posztolni akarnak, saját YouTube 

csatornát indítanak, minden videó alá kommentelnek. Alakítják a világot. Szerintem ez a 

cselekvőkészség az, amivel az igék számának növekedése magyarázható. Persze a folyamatban 

közrejátszik egy másik fontos jelenség is, melyet érdemes közelebbről megvizsgálni. 

A mai felgyorsult világban az időnek kiemelt jelentősége van. Sokszor mondják: „Az 

idő pénz.” Ezt végtelenül anyagias gondolatnak és éppen emiatt lehangolónak tartom. Úgy 

mondanám: az idő lehetőség. Minden egyes pillanat lehetőség arra, hogy megéljünk valami 

csodálatosat. Manapság rengeteg inger ér minket nap mint nap. Annak eldöntése hogy ezek 

közül melyeket fogadjuk be, melyeknek engedünk teret az életünkben, szerintem nagy 

felelősség. Mivel annyi jó dolog van a világon, érthető, hogy minél több időt akarunk ezeknek 

szentelni. Éppen ezért máshol „spórolunk”. Például a kommunikációnk során. 



Az egyik legszembetűnőbb spórolás a rövidítések számának növekedése (Instagram-

Insta). A digitális kommunikációnk során a számokat általában számmal, mintsem betűvel 

írjuk, sok szó esetében kihagyjuk a magánhangzókat (szerintem-sztm). Bizonyos szavakat 

összevonunk (azt hiszem-asszem). Különösen érdekes szituáció, amikor maga a használt 

kifejezés is angol és még azt rövidítjük tovább (I don’t know-Idk). Utóbbi példánknál érdemes 

még azt is megjegyezni, hogy a nagy „I” és a kis „l” gépeléskor gyakorlatilag megegyeznek, 

így az ezen „világban” nem jártas olvasó könnyen tévútra juthat – félénken jelentkezem a hátsó 

sorból. 

Gyakran a hosszabb, bonyolultabb kifejezések helyett rövidebb alternatívákat 

használunk. Sokszor ez is magyarázza egy-egy angol szó széleskörű elterjedését. Érdekes 

nyelvi jelenség, amikor például ahelyett, hogy „ez a 90-es évek hangulatát idézi”, azt mondjuk 

„ez olyan 90-es évek-vájb”. Egy angol kifejezést egyfajta toldalékként használunk. Ebben az 

esetben éppen hozzátoldunk a szóhoz valamit, azonban olyan is előfordul, hogy a toldalékokat 

lehagyjuk a szóról. Ezért elkönyvelhetjük az embereket kényelmes fenevadaknak, akik pusztán 

lustaságuk miatt nem hajlandók hosszú szavakat és toldalékokat használni, azonban szerintem 

más áll a háttérben. Az érintőképernyős eszközök esetében létezik az úgynevezett 

„szójavaslatok” funkció. Ennek lényege, hogy az eszköz néhány, az adott begépelt 

karakterekhez hasonlító értelmes szót ajánl fel, ezzel megkönnyítve és gyorsítva a gépelést. A 

funkció tényleg hasznos, azonban javaslatai korántsem mondhatók tökéletesnek. A hosszabb, 

kevésbé gyakran használt ékezetes szavakkal sokszor nem tud mit kezdeni. Például ha azt írjuk 

be: „legszembetunobben”, elsőre készülékünk valószínűleg nem fogja felismerni, melyik szóra 

gondoltunk, holott a „szembetuno” alakkal nem akad problémája. Persze egy Xanax után 

megoldható, hogy ékezetről ékezetre gépeljünk le minden egyes szót, de megértem, ha 

egyeseknek néha kompromisszumot kell kötniük a további mentális problémák elkerülése 

érdekében. A javaslatok egyszerű, gyakori szótövek esetében szinte tökéletesnek mondhatók, 

ezért a felhasználók egy része egyszerűen lehagyja a toldalékot, esetleg a bonyolult szótövet 

egyszerűbbre cseréli, rövidít, így megkönnyítve a saját dolgát. A Xanax mellőzése ugyan javít 

a helyzet veszélyességén, ugyanakkor a toldalékok lehagyása sem nevezhető veszélytelen 

vállalkozásnak. A magyar nyelvet nem véletlenül tartják a legkifejezőbb nyelvek egyikének. 

A toldalékainkkal ugyanis olyan változatosan és pontosan tudjuk kifejezni magunkat, ahogyan 

az más nyelvekben lehetetlen. Ez viszont pontosságra szoktat minket. Arra, hogy 

összezavarodunk, ha nem úgy találjuk a szavakat egy mondatban, ahogy megszoktuk. Örkény 

írta egyszer: „Nekünk, emlősöknek nem mellékes kérdés, hogy mi daráljuk-e a húst, vagy 

bennünket darálnak-e meg”.2 

Az emberek persze sosem akarják beismerni tévedésüket, ez ilyen evolúciós vonás 

lehet, ezért most én is mentegetőzöm. De talán nem alaptalanul. Az értelmetlen mondatok 

mögött gyakran nem tudatos használat áll, hanem valami egészen más. Az autocorrect. Már 

nevének kiejtése is rémületet kelt a digitálisan kommunikáló lelkében. Ez az éjsötét, sátáni 

fenevad beeszi magát az összes érintőképernyős eszközön található billentyűzetbe, és ott várja 

ártatlan, védtelen áldozatait. Néha hasznosnak álcázza magát, olyasmi mint a trójai vírus a 

számítógépeken. Sokszor kedvesnek tűnik, hízeleg, nézd, ezt is kijavítottam, viszont pár jótette 
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mellett a helyesen leírt szavak ellen elkövetett merényleteinek száma a végtelent közelíti. Az 

autocorrect számára olyan szavak, mint a már sokszor emlegetett „szembetűnően”, nem létezik. 

Ezt hibának veszi, ezért rögtön javítja jobb esetben valamilyen toldalék nélküli alakra, rosszabb 

esetben két szóra választja szét valamilyen megmagyarázhatatlan, földöntúli logikával. A 

kedves, türelmes felhasználó persze egy ideig tűr. Kényezteti az autocorrectet, nem baj, hogy 

elrontottad, mindenki hibázik. Aztán egy idő után ő is a Xanaxért nyúl. 

Sokszor felróják, hogy a digitális világ nem annyira kifejező. Hangulatfestő, 

érzelemkifejező szavaink lassanként eltűnnek a nyelvből a digitális kommunikáció miatt. 

Szerencsére azonban nem az érzelmek tűnnek el a beszélgetéseinkből – azok is, de erre később 

részletesen kitérek –, sokkal inkább csak helyettesítjük őket. Egyre többet kommunikálunk 

közvetetten, így sokszor nem látjuk egymás gesztikulációját, mimikáját, ami természetesen 

jelentősen ronthatja a kommunikáció színvonalát, esetenként félreértésekhez vezethet. Ennek 

orvosolására kezdték használni az emotikonokat, amik manapság már nagyon sok 

hangulatfestő, érzelemkifejező szót helyettesítenek, ráadásul az üzenetek rövidítésében is 

jelentős szerepet játszanak. Az emotikon magyar fordítása hangulatjel, általában úgy 

keletkezik, hogy néhány karaktert egymás mellé gépelünk úgy, hogy azokba belelássunk egy 

arcot. Az arc által kifejezett érzelem pedig sokszor árnyalja mondanivalónkat, ezzel 

helyettesítve szavainkat. Az emotikonoknak rengeteg fajtája létezik, azonban leggyakrabban 

maximum tíz emotikont használunk a hétköznapi életünkben. Ez azt jelenti, hogy egy-egy 

emotikonhoz számtalan különböző érzelmet társíthatunk. Ennek következtében 

beszélgetőtársunkat kreatív gondolkodásra késztetjük, vajon ő milyen érzelemnek fogja fel az 

adott a hangulatjelet. Ez a fajta töprengés és kétértelműség óriási eszköztárat ad a kezünkbe. 

Bevezet minket a nyelv csodálatos játszóterére. Az emotikonok segítségével kifejezhetünk 

iróniát, gúnyt, humort, mélyebb jelentéstartalmat kölcsönözhetünk mondatainknak. 

Visszaépíthetjük nyelvünkbe azt a fajta gondolkodást, az értelmezések tárházát, a kifejezés 

sokszínűségét, ami a túlegyszerűsített mondataink miatt kihalóban van. A kérdést felfoghatjuk 

úgy: az ember manapság apró arcokban fejezi ki magát, ahelyett hogy hangulatfestő szavakkal, 

irodalmi magyar szövegben fogalmazná meg gondolatait. Azonban úgy is értelmezhetjük: az 

ember minden korban megtalálja a módját, hogy kiaknázza a nyelv lehetőségeit, játékosságát, 

csak éppen más módon. 

Meglátásom szerint a digitális világ eléggé szakosodott. Mindig azt hirdetik, találd 

meg azt az egy dolgot, amiben igazán kiteljesedhetsz. Éppen ezért a szókincse is sokrétű, csak 

aki nem érdekelt az adott témában, sokszor még a szavak létezéséről sem tud. Külön 

„szakszókincsek” alakultak ki különböző témákban. Az informatika az egyik 

legdominánsabban fejlődő ágazat, ezért az angol kifejezések végtelen tárháza épült be a már 

korábban említettek mellett a nyelvünkbe. De egy hivatásos informatikus egészen más nyelvet 

használ, mint egy játékos, idegen szóval gémer. A számítógépes játékok érájában olyan 

mennyiségű új kifejezés keletkezik nap mint nap, hogy az egy kívülálló számára követhetetlen. 

Hasonló szakszókincsek alakulnak még számtalan más területen. Kifejezésekben tehát nem 

szenvedünk hiányt. A kérdés csak az, hogy ismerjük-e ezeket a szavakat, s hogy ezek a szavak 

elég kifejezőek-e ahhoz, hogy minden gondolatunknak hangot adhassanak. 

Vitatott kérdés még a kisbetűk és nagybetűk keveredése. Itt viszont szerintem fontos 

elkülöníteni két eshetőséget. Egyrészt természetesen a kényelem, a rövidítés vágya 

magyarázhatja a nagybetűk elhagyását. Másrészt a digitális kommunikáció során a szokatlan 

szórend és a toldalékok hiánya miatt gyakran a mondathatárok megkérdőjeleződhetnek, ezért 



a mondatkezdő nagybetű elmaradhat. A tulajdonneveket, illetve az -i képzővel ellátott 

tulajdonneveket tapasztalatom szerint a szójavasló funkció nem különíti el, mindkettőt 

nagybetűvel ajánlja, ez fokozza a problémát. Sokszor azonban ezektől egészen eltérő oka is 

lehet a kezdőbetűk keveredésének. 

Az érzelmi helyesírás bevett szokás. Már a régmúlt idők költői is előszeretettel 

használták. Sőt, egyik legjelentősebb irodalmi művünk, A Pál utcai fiúk is kitűnően példázza, 

mi az. Mindenki emlékszik Nemecsek Ernő esetére, amikor a gittegylet könyvébe először 

kisbetűvel írták be a nevét, mert árulónak tartották. Hősies tette után azonban csupa 

nagybetűvel került be a könyvbe, tisztelete jeléül. Az emberek érzelmeik alapján változtatják 

a szavak helyesírását (főleg a kezdőbetű kérdésében). A probléma csupán az, hogy az érzelmek 

helyét helyenként átveszik a trendek.  

Ez megint nem csak a nyelv. Ez az életünk. És éppen ezért a nyelvünk is. Amikor 

ennyi információ árad felénk, ennyi különböző vélemény, ennyi különböző helyről harsogják, 

hogy mi a helyes, mi a jó (teszi ezt most jelen sorok írója is), akkor nehéz kitartani a saját 

gondolataink, érzéseink, véleményünk mellett. Nehéz elutasítani azt, ami divatos, menőnek 

mondott, nehéz szembemenni a tömeggel. Néha szinte lehetetlen. Ha egyes népszerű közösségi 

oldalakon azt látjuk, hogy az emberek nevét kisbetűvel, egybeírják, akkor ne csodálkozzunk, 

ha ez lassan nyelvünk szerves részévé válik, mert „divatos” lesz. Nem azért írjuk kisbetűvel, 

mert így érezzük, egész egyszerűen azért, mert „jól néz ki”. Mások is így írják. 

Éppen ezért van hatalmas felelőssége annak, hogy a tömeg mit kommunikál. Ez 

mindannyiunk felelőssége. Eddig mindig klasszikusokkal példálóztam. Örkény, Molnár 

Ferenc. Hogy megmutassam, a digitális világban is születnek értékes gondolatok, most egy 

rendkívül népszerű, a köztudatban élő (idegen szóval mainstream) dalból idézek: „I know the 

smallest voices, they can make it major.”3 Magyarul talán így hangzik (az esszé írójának 

fordításában): „Tudom, a legkisebb hangok is naggyá tehetnek valamit.”  

Nem egy új gondolat. Gyakorlatilag a már sokszor emlegetett Pál utcai fiúk is részben 

erről szól. Ez a párhuzam viszont értelmezésemben felvet egy nagyon fontos témát. Vannak 

olyan alapvető gondolatok, amik nem változnak évek, évtizedek során sem. Maga a gondolat 

nem változik, csak annak a módja, ahogy kifejezzük. Mégis azt érzem, a kifejezés módjától 

függően nagyon eltávolodhatnak egymástól emberek. „Nyelvem határai világom határait 

jelentik.” Úgy érzem, hogy ezek a világok nem akarnak összekapcsolódni. Pedig a nyelv 

elértéktelenedése ellen csak úgy tehetünk, ha mindnyájan összefogunk. Kompromisszumokat 

kell kötnünk, ez biztos. Nem tehetünk az ellen, hogy a nyelv változik, de formálhatjuk ezt a 

változást. Ha elég elhivatottak, együttműködőek, mégis következetesek vagyunk, 

megőrizhetjük a nyelv értékeit. 

És egy dolgot sose felejtsünk el. Ha a nyelvben a helyes irányba tereltük a dolgokat, 

az egyértelműen jelez még valamit. Hogy jobbá tettük az életünket. 
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