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Az interneten megvalósuló kommunikáció a diákok mindennapjainak szerves része, ezért 
az internet nyelvi jellemzőire való reflektálás izgalmas vállalkozás lehet az anyanyelvok-
tatásban. Motiválhatjuk általa a diákokat az anyanyelvi ismeretek elsajátítására, és segít-
hetjük a tanulási nehézségek leküzdését. Jelen tanulmány a szóalaktani, a mondattani és a 
szövegtani ismeretekhez tartalmaz tananyag-kiegészítő javaslatokat.
Kulcsszavak: internetes nyelvhasználat, szóalaktan, mondattan, szövegtan, anyanyelvoktatás

Bevezetés

Az internet nyelvi jellemzőinek oktatásbeli szerepe egyaránt lehet a tanórai 
motiváció és a tananyagok megértéséből származó nehézségek leküzdése 
(Antalné Szabó 2008, Schirm 2013, Istók 2016, 2017, 2018, Constantinovits 
2018). Jelen tanulmányom az utóbbi évek ez irányú törekvéseinek folytatása: 
a helyesírási (Szerdi 2017a), szófajtani (Szerdi 2018a), jelentéstani (Szerdi 
2017b), frazeológiai (Szerdi 2018b) és szókészleti (Szerdi 2016) kérdéseket 
követően a szóalaktan, a mondattan és a szövegtan felől közelítem meg a témát. 
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A tanulmányban szereplő javaslatok elsősorban a szlovákiai magyar anyanyelv-
oktatáshoz kapcsolódnak, de – helyenkénti módosítással – a magyarországi és 
a külhoni magyar anyanyelvoktatásban is hasznosíthatók.

Az internetes nyelvhasználat szóalaktani, szintaktikai 
és szövegtani jellemzői

Az interneten, főként a közösségi hálón megjelenő szövegeket a lazább szer-
kesztésmód jellemzi; számos beszélt nyelvi sajátosság figyelhető meg a szavak 
és a mondatok szintjén: a beszélt nyelvre jellemző partikulák (töltelékszavak: 
Veszelszki 2017, 70), diáknyelvi és nyelvjárási szóalakok (Dürscheid–Frick 
2016, 80), köszönések (Dürscheid–Frick 2016, 91), a kiejtés szerinti írásmód 
(Dürscheid–Frick 2016, 79). Intonációs egységek jelölőjeként értelmezhetők 
az egybeírás bizonyos formái (Veszelszki 2017, 83 példái: neröhögj, nemár, 
énisszeretem, nagyonhülyevagy, azszép, babalett), az összetett szavak külön-
írása pedig olykor sajátos módon fordulhat elő figyelemfelkeltő1 funkcióban. 
Mondatszinten megjelenhet az ellipszis (Dürscheid–Frick 2016, 80; magyar 
nyelvű példa lehet: Holnap mozi? az ’Elmegyünk holnap moziba?’ egyszerű, 
teljes, bővített mondat helyett), a témaismétlő szerkezet (témaismétlő névmá-
sok alkalmazása: Veszelszki 2008, 2017, 114–117), a kisbetűs mondatkezdés 
(Veszelszki 2017, 136). A mellérendelő és az alárendelő mondatok aránya 
szövegtípusfüggő (Keszler 1983, Dürscheid 2002, zimányi 2011 idézi Piskolti 
2011). Az online szövegek olvasása többnyire nem lineáris, ezért fontossá válik a 
kulcsszavak kiemelése. Kiemelésként szolgálhatnak a # (hashtag ’kettőskereszt’) 
jellel ellátott szavak vagy szóközök nélkül írt kifejezések is a szövegben 
(1. ábra). A hashtag használata stilisztikai többlettel bír, funkciója lehet az üzenet 
rövidítése (Csire 2015) vagy az emotív és referenciális funkció (2. és 3. ábra). 
Negatívumként említhető a szavak egybeírásából fakadó esetleges többértelmű-
ség (Slegg 2014) és a túlzott hashtag-használat eredményezte nehezen olvasha-
tóság (Veszelszki 2016a). Szövegkohéziós szerepet töltenek be a témaismétlő 
(fókuszismétlő) névmások, az írásjelfunkcióban álló emotikonok, a kulcsszavak 
általi hiperhivatkozások. A vesszők nem a tagmondatokat, hanem a gondolat-
határokat jelölik (Veszelszki 2016b, 65). Az írásjelek mondaton belüli (teljes) 
mellőzése, vagy épp ellenkezőleg azok halmozása személyiség- és célfüggő.

1 Egy ehhez kapcsolódó Facebook-hozzászólás: „[…] sajnos az emberek helyesírása egyre rosz- 
szabb (pl. az igekötőket „el választva” az adott szótól), és ezekre a szavakra keresnek, így ne- 
künk is ezekre a szavakra kell hirdetnünk, hogy ránktaláljanak. […] Sajnos az emberek a hosszú 
szavakat, bejegyzéseket nem olvassák el, de ha 3 szóra van tagolva, könnyebben megértik” (W1).
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1.	ábra. Hashtaggel jelölt kifejezések mint kulcsszavak

2.	ábra. Hashtaggel jelölt kifejezések referenciális funkcióban

3.	ábra. Hashtaggel jelölt kifejezések emotív funkcióban

Szóalaktani, mondattani és szövegtani ismeretek a szlovákiai magyar 
anyanyelvoktatásban

A szóalaktani ismeretek az általános iskola 5. és a középiskola 3. osztálya 
tananyagának részét képezik. Mindkét évfolyamban a tő- és toldalékmorfémák 
felismerésére, a beszédhelyzetnek megfelelő használatra, valamint a helyes-
írási kérdésekre helyeződik a hangsúly (tankönyvek: Bukorné Danis–Bolgár 
2012, Uzonyi Kiss–Csicsay 2012; tantárgyi oktatási programok: W2, W3). 
A Bolgár Katalin és Bukorné Danis Erzsébet szerkesztette tankönyvek több 
témakör feldolgozásakor – így a szóalaktanban – is párhuzamot vonnak a szlovák 
és magyar (anya)nyelv között, előhíva ezzel a diákok államnyelvi ismereteit, 
és felhíva figyelmüket a két nyelv közötti hasonlóságokra és különbségekre. 
A szóalaktani ismereteknél olyan szavakat említenek meg a szerzők, amelyek a 
magyar nyelvben szóösszetétellel jöttek létre, a szlovák nyelvben viszont nem 
azok tükörfordításaként szerepelnek, hanem pl. igekötős szerkezetként vagy 
képzett szóként. Ez kitekintés a szóalkotás témakörére is.

Szerdi Ilona: Adalékok az internetes nyelvhasználat magyarórán való hasznosításához
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A mondattan témakörénél a grammatikai ismeretek mellett szintén a minden-
napi kommunikációs gyakorlat kerül a középpontba. Az általános iskolai szinten 
(7–8. osztály: Bolgár–Bukorné Danis 2011a, 2011b) elsajátított alapvető nyelv-
tani szabályok ez esetben is a középiskolai tananyagban (3. osztály: Uzonyi 
Kiss–Csicsay 2012) kerülnek megerősítésre.

A szövegtan a középiskolai tananyag részét képezi. Követelményként a 
nyelvtanilag helyes, logikusan felépített, ok-okozati összefüggéseket tartalma-
zó anyanyelvi szöveg megformálása, az idegen nyelvű szövegek anyanyelven 
történő tartalmi összefoglalása, a szövegkohézió felismerése és helyes haszná-
lata fogalmazódik meg (ISCED 3A vonatkozó melléklete: W3).

Tananyag-kiegészítő feladatjavaslatok

A kisebbségi helyzetben élő és tanuló szlovákiai magyar diákok nyelvi és 
metanyelvi tudását erősítheti az alábbi, morfológiai ismeretekre épülő feladat 
(1. feladat):

1. Állítsátok be a Facebook nyelvét először magyarra, majd szlovákra! 
Vessétek össze a közösségi oldalon megjelenő kifejezések magyar és 
szlovák megfelelőit (pl. tetszik, hozzászólás, megosztás, megjelölés, 
adatlap, hírfolyam)! Milyen szóalkotási móddal jöttek létre a kifeje-
zések az egyik és a másik nyelvben? 

2. Böngésszetek az interneten, gyűjtsetek toldalékolt szavakat! Figyeljétek 
meg az írásmódjukat (koncentráljatok a helyesírási szabályoknak 
megfelelő egybeírás és a szabályoktól eltérő különírás gyakoriságára)! 
Képző, jel vagy rag esetében találkoztatok a szótőhöz való kapcsoló-
dás helytelen formájával? Tapasztaltok különbségeket az internetes 
felületek között (közösségi oldalak, hírportálok, blogok stb.)? Mitől 
függhet a szavak írásmódja a digitális kommunikációban?

A fenti gyakorlat (2. feladat) a megtanult nyelvtani ismeretek felelevenítésén 
túl a kritikai gondolkodásra, mérlegelésre, a tudatos nyelvhasználat elsajátítá-
sára ösztönzi a diákokat. A helyesírási norma szerepe, átértékelődése a digitális 
kommunikációban lehet egy vitaindító téma is az alábbi gyakorlatban (3. feladat):

3. Miben tér el az alábbi szavak írott formája a helyesírási normától? 
5let, i6, 1szerű, 1etlen, 6alom, 2kedik, 2színű

Állapítsátok meg, hogy a számjegyek töveket, toldalékokat vagy csupán a 
szótő egy részét helyettesítik-e! Amennyiben toldalékot helyettesítenek, nevez-
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zétek meg azok fajtáját! Vitassátok meg, van-e jelentésbeli kapcsolat a szám-
jegyek és az azokkal alkotott szavak között!

A 4. feladat kreatív szövegalkotási megoldásokat (emotikonokat, piktogra-
mokat) tartalmaz, amelyek egy másfajta megközelítésből segíthetik a morfo-
lógiai ismeretek elsajátítását: 

4. Figyeld meg az alábbi Facebook-posztokból származó szövegeket! 
Mely esetben helyettesítenek a piktogramok teljes szóalakot vagy 
csak szótövet?*

* A példamondatok helyesírási hibákat tartalmaznak. A feladat megoldása előtt hívjuk fel erre a 
diákok figyelmét!

5. Milyen szószerkezetek az alábbi példák? Gyűjts további példákat! 
pl. bejelöl a képen: alárendelő, határozós szószerkezet
megoszt a Facebookon:
privát üzenet: 
zárt csoport:
eseményt létrehoz:
fénykép feltöltése:

6. Tagold az alábbi, hashtaggel jelölt egybeírt szavakat! Ahol szüksé-
ges, tedd ki az ékezeteket is! Állapítsd meg, milyen szószerkezetek 
jelennek meg bennük!

 #teszedd, #ittalegjobbmegpihenni, #meleggvan, #balatoninyar, 
#kicsitgyurottlett, #deszeretemőket, #életgyerekkel

7. Hasonlítsd össze az alábbi két szöveget! Mi jellemzi nyelvtani szem-
pontból az egyiket (4. ábra) és a másikat? Milyen színtereken fogad-
ható el az első és a második szöveg? Miért?

Szerdi Ilona: Adalékok az internetes nyelvhasználat magyarórán való hasznosításához
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1. szöveg:

4.	ábra

2. szöveg:
Köszi
Nem olyan rég egy srác így szólt: 
 – Hé, figyelj már, elhagytál valamit!
Akkor nézem, hogy egy ezres kiesett a zsebemből. Simán elrakhatta 
volna, de nem.

Angi: Én is ilyen vagyok, ha látom, hogy valaki elhagy valamit. 
Szólok, hogy elhagyta, és visszaadom. És tök jól érzem magam 
utána.
Ferenc: Ez a természetes, ezért lesznek mindig ilyen emberek, 
még ha kevesen is vagyunk.
Angi: Hát igen. Múltkor a barátom adott vissza ilyen 3000 Ft-os 
csokit, mert leejtette, és nem vette észre.

Hungarológiai Közlemények, Újvidék, 2019. XX. (1): 102–111.
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Összegzés

A tanulmányban szereplő feladatok és az egyéb tananyag-kiegészítő javasla-
tok egyaránt használhatók a tankönyvi anyaggal párhuzamosan és tankönyvtől 
függetlenül az ismeretbővítés és a gyakorlás céljából osztálytermi és egyéni 
tanulásnál is nemcsak a szlovákiai magyar, hanem a magyarországi és más hatá-
ron túli magyar anyanyelvoktatásban is. A gyakorlatok reflektálnak a szavak 
helyesírási normától eltérő írásmódjára (egybeírás és különírás, ékezetek hiánya, 
kisbetűs írásmód stb.), a beszélt nyelvi formákra, a hashtagekre és az emotiko-
nokra mint az internetes írott kommunikáció gyakori jellemzőire, miközben a 
jelenségek megvitatásával a tudatos nyelvhasználatra hívja fel a diákok figyel-
mét. Az összeállított feladatokhoz hasonlókat több-kevesebb időráfordítással 
a tanárkollégák is készíthetnek diákjaik számára, hogy a digitális korba szüle-
tett és annak vívmányait napi szinten használó fiatalok az ismereteket olyan 
megoldásokkal sajátíthassák el, amilyenekkel a mindennapi, szabadidős tevé-
kenységeik során is találkoznak.
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THE EFFECTIVE USE OF INTERNET LANGUAGE 
IN HUNGARIAN LESSONS

Internet communication is a crucial part of the students’ everyday life. Therefore, 
reflecting on the linguistic features of the Internet language can be an exciting venture into 
Hungarian language teaching. This way, we can motivate students to acquire linguistic 
knowledge of their mother tongue, and help them to overcome learning disabilities. This study 
offers suggestions for completing teaching material from morphology, syntax and textology. 

Keywords: internet language use, morphology, syntax, textology, Hungarian language 
teaching

Szerdi Ilona: Adalékok az internetes nyelvhasználat magyarórán való hasznosításához
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PRILOzI zA KORIŠĆENJE INTERNETA PRI NASTAVI 
MAĐARSKOG JEzIKA 

Komunikacija putem interneta predstavlja sastavni deo svakodnevice učenika. Iz tog 
razloga se refleksija na karakteristike jezika koji se širi internetom čini veoma uzbudljivim 
poduhvatom. Upotreba interneta može da motiviše učenike prilikom usvajanja gramatičkih 
znanja o maternjem jeziku, a može i da pomogne pri savladavanju teškoća u učenju. Ovaj 
rad sadrži predloge za dopunsko gradivo pri usvajanju znanja iz morfologije, sintakse i 
tekstualne lingvistike.

Ključne reči: jezik interneta, morfologija, sintaksa, tekst-lingvistika, nastava maternjeg 
jezika
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