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Unokáink is magyarul neteznek majd? 

 

Korunk technikai vívmányait sokan kárhoztatják „nyelvrontó hatásuk” miatt. De valóban erről 

van szó? A digitális nyelvváltozat, a magyar nyelv írva beszélt halmazállapota mindössze tíz-tizenöt 

éves. Folyamatosan lépést tart az informatikai-technikai újításokkal, ezáltal maga is állandó 

változásban van.  

Magyarországon 2009-ben terjedt el a Facebook közösségi oldal, amely jelentősen 

meghatározza a nyelvi változási folyamatokat. A digitális kommunikáció – közösségi oldalak 

használata, csetelés, SMS-ezés, blogolás – hatással van a magyar nyelv szókincsére. E hatások közé 

tartozik az informatikai szókincs használata a köznapi társalgásban, az idegen – elsősorban angol – 

nyelvi szavak átvétele és magyarosítása, illetve az új szóalkotások és új szószerkezetek kialakulása. 

A korábban csoportnyelvinek ítélt szókincs, az informatikai szókészlet egyre inkább 

megjelenik a köznyelvben is, a digitális kommunikáció nyelvváltozatában:  például szkennel, 

letöltés, fájl, program, alkalmazás, lájkol, csetel stb.  

Sokan panaszkodnak az anglicizmusok egyre erősödő használata miatt, és attól tartanak, hogy 

a magyar nyelvet elárasztják az angol szavak és kifejezések. Ez a megközelítés félrevezető. A magyar 

nyelv már túlélte azoknak a szavaknak a hatását, melyeket különböző török nyelvekből vettünk át a 

honfoglalás előtti korban, és túlélte az erős szláv hatást is a Kárpát-medencében. Később az Oszmán 

Birodalom része volt az ország 150 évig, majd a Habsburg Birodalom ideje alatt a latin és a német 

nyelv hatása volt nagyon erős. Magyar szavaink elvesztésének egy jó ellenszere van, ha használjuk 

őket – gyakran és tudatosan. 

A digitális nyelvhasználat bizonyos formái kétségtelenül lazították és lazítják a nyelvhasználat 

pontosságát, és ennek kedvezőtlen hatása lehet a beszélt és írott nyelv használatára is. Mindaddig, 

amíg a digitális társalgás csak két ember között folyik, az ő magánügyük, hogyan rövidítenek, hogyan 

teszik félre a helyesírási szabályokat. Nyilvános használatban azonban, a honlapokon, a hivatalos e-

mailes levezésben, ugyanaz az igényesség várható el, mint általában az írásbeliségben. A helyesírás 

pontossága, a szövegalkotás szabatossága ezekben is a nyelvet használó ember tükre. 
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