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Előszó 

 

 Azzal, hogy milyen a jó tanár, sokan foglalkoztak, de még többen jutottak arra az 

álláspontra, hogy nem lehet általánosítani. Azzal, hogy hogyan kommunikál a jó tanár, 

sokan foglalkoztak, de még többen jutottak arra, hogy nem lehet egyetlen modellt 

felállítani. Azzal, hogy hogyan fejleszt a jó tanár, miközben jól is kommunikál, már 

viszonylag kevesebben foglalkoztak a múltban, napjainkban annál inkább, de itt sem 

született meg a „tökéletes recept”, a kizárólagos út. Abban viszont minden kutató, 

nyelvész, szakember, tanár, tanító, fejlesztő- és egyéb pedagógus egyetért, hogy a 

körülöttünk levő világ változik, a környezet változik, a diákok változnak, így a tanároknak 

is változnia kell, s nem hagyhatják figyelmen kívül mindazt, ami körülveszi őket. 

 

 Doktori dolgozatom ennek a folyamatosan változó világnak kíván alázatos híve 

lenni. Azt próbálja bemutatni, hogy a pedagógusi hivatás szív és lélek kérdése is: 

szívünket-lelkünket is hozzá kell tennünk a mindennapos munkához és a diákokhoz, és 

ezzel a szívvel és lélekkel meg kell tudnunk érinteni a diákokat, hogy el tudjuk érni 

mindazt, ami egy pedagógus célja, küldetése. Nevelni és tanítani csak úgy lehetséges, és 

ma már szívet és lelket beleölni is csak úgy lehet, ha nyitottak vagyunk a körülöttünk levő 

világra, ha nem zárkózunk el a technikai és egyéb innovációktól, ha ismerjük a legfrissebb 

kutatásokat, ha folyamatosan képezzük és fejlesztjük magunkat, ha reflektálunk önmagunk 

tevékenységére és a világ működésére is. 

 

 A dolgozat alapvető témája, ahogy címe is mutatja, a tanári kommunikáció, 

melynek sokoldalú vizsgálata ismert magyar és idegen nyelvi szakirodalomban egyaránt. 

Az osztálytermen kívüli kommunikációról azonban még kevés kutatási anyag létezik, így a 

dolgozat célja a hiánypótlás is ezen a területen. Témám a kommunikáció sok szempontú 

kvantitatív és kvalitatív vizsgálata. A dolgozat elsősorban a tanári megnyilatkozások 

vizsgálatára fókuszál, a diáknyelv ilyen irányú megközelítése egy nagyobb lélegzetű 

munka lenne, így a diáknyelvvel nem foglalkoztam. A végső cél az, hogy a dolgozat 

lehetőségeket mutasson a tanár-diák kommunikáció kutatásának alkalmazására az 

anyanyelvi nevelésben is. 
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1. Bevezetés 

 

1. 1. A dolgozat célkitűzése 

 

 A dolgozat főcíme A tanári kommunikáció kvantitatív és kvalitatív vizsgálata, 

amely témamegjelölő. Utal arra a tízéves pedagógiai és kutatómunkára, amely a dolgozat 

hátterében áll. Kísérletet tesz arra, hogy ezt a mások által is sokat kutatott témát, a tanári 

kommunikációt új megközelítésben vizsgálja és mutassa be az olvasó számára. Az egyik 

ilyen új megközelítés az alcímben olvasható: Tanár-diák kommunikáció a Facebookon. A 

kutatás fő célja tehát a tanárok jelenlétének vizsgálata a ma ismert legnagyobb közösségi 

oldalon, a Facebookon, valamint annak a feltárása, hogy a közösségi oldalon publikáló 

pedagógusok érintkeznek a diákokkal, és ezt az újfajta, huszonegyedik századi 

kommunikációt új célokra használják. A dolgozat fő célja bemutatni azt is, hogy a 

Facebookon zajló kommunikációnak pedagógiai haszna van, különös tekintettel az 

anyanyelvi nevelésben való szerepére, lehetőségeire. 

 A témaválasztást indokolja a Facebook mint közösségi oldal elterjedése, a digitális 

kommunikáció fontossá válása az oktatásban, a pedagógusok innovatív törekvései a 

huszonegyedik században a diákokkal szemben generációs „szakadék” feloldására, 

amelyet korábbi és jelenlegi kutatások, felmérések, illetve a saját tapasztalatok is igazolták. 

Ezeket mutatják be a dolgozat különböző fejezetei. 

 

1. 2. A kutatás bemutatása 

 

 A dolgozat fő témaköre a tanári kommunikáció. Ehhez kapcsolódóan empirikus 

vizsgálatokat és azok eredményét mutatom be. A bevezető fejezetben mindenképpen 

fontos definiálni a legfontosabb témaelemeket, bemutatni a vizsgálati módszert, a kutatás 

különböző szakaszait, feltárni a kutatás általános, az egész dolgozatra kiterjedő 

hipotéziseit. Ez a módszertani bevezetés tartalmazza a dolgozat későbbi részeiben használt 

megnevezéseket, rövidítéseket is. 

 

1. 2. 1. A dolgozat elméleti keretei 

 

 A tanári kommunikáció kutatásának egyik értelemszerű elméleti háttere a 

kommunikációelmélet. A dolgozat több kommunikációtanban ismert modellt mutat be a 
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szűken vett témához, a tanári kommunikáció vizsgálatához igazodva (Shannon és Weaver 

modellje, Jakobson modellje stb.). Itt fontos alapfogalmak maga a kommunikáció mint 

közlésfolyamat, ennek a folyamatnak a tényezői és funkciói, valamint különböző fajtái. A 

kommunikáció fajtáin belül kisebb mértékben érinti a dolgozat a non-verbális 

kommunikációt, azonban a kutatás alapvetően a digitális közegben létrejött diskurzusokat 

kutatja, így a kommunikáció verbális, azaz nyelvi oldala sokkal hangsúlyosabb, mint a 

nem nyelvi kifejezőeszközök bemutatása. A kommunikációelméleti kereten belül a 

kommunikáció történetével való kapcsolódások is hangsúlyosak a dolgozatban, hiszen a 

tanár-diák kommunikáció ilyen jellegű új formái kommunikációtörténeti változásnak is 

tekinthetők. Erről szól majd részletesebben a kommunikációelméleti fejezet. 

 A második lényeges tudományos háttér, és egyben kutatási módszer is a 

diskurzuselemzés mint a huszadik és huszonegyedik század egyik legfontosabb nyelvészeti 

diszciplínája. Ennek középpontjában olyan alapfogalmak állnak, mint a diskurzus, a 

forduló, a szomszédsági pár stb. Ezeket az alapfogalmakat a 2. fejezetben részletesen 

kifejtem, és kapcsolom saját kutatásomhoz, vagyis diskurzuselemzés segítségével tárom fel 

a Facebookon kialakuló tanár-diák megnyilatkozások nyelvi és egyéb jellemzőit, a 

diskurzusokban fellelhető mintázatokat. 

 A harmadik a dolgozatban is megjelenő elméleti háttér a pragmatikai megközelítés. 

Ezen belül a dolgozat alkalmazza a beszédaktus-elméletet és az interakció-elméletet mint 

elméleti keretet, amelyek szerint vizsgálja a Facebookon zajló tanár-diák diskurzusokat. 

 

1. 2. 2. A kutatás szakaszai 

 

 A tanári Facebook-bejegyzések kutatásához több különböző vizsgálat vezetett, 

amelyeket a kutatás időrendjében bemutatok ebben az alfejezetben, majd pedig a 

mellékkutatást is ismertetem, amely ismét új aspektusból vizsgálta a tanári kommunikációt. 

 

1. 2. 2. 1. „E” jelű előzetes kutatás 

 

 Az előzetes kutatási szakasz 2014 és 2018 között zajlott. Első lépésként kérdőíves 

módszerrel kívántam feltárni a tanárok hozzáállását a Facebook közösségi oldalon zajló 

diskurzusokkal kapcsolatban, így az első, „E” jelű előzetes, megalapozó kutatás egy 

attitűdvizsgálat volt 300 adatközlővel, több mint 3000 adattal. 
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 Ehhez az attitűdvizsgálathoz a www.kerdoivem.hu internetes oldalt használtam 

platformként. A dolgozat mellékletében olvasható a kérdőív összes kérdése, a 3. fejezetben 

pedig a Facebookon zajló tanári kommunikáció vizsgálatához igazodva írom le a kutatás 

pontos módszerét, anyagát, az adatközlők demográfiai adatait, a vizsgálat eredményeit és 

saját következtetéseimet. 

 Ebben a kutatási szakaszban azt vizsgáltam, hogy a tanárok helyeslik-e a 

Facebookon való tanári jelenlétet, ha igen, mennyire tartják hasznosnak, ha pedig nem, 

miért nem. A kérdések zöme azt a tényt próbálta feltárni, hogy az Interneten való jelenlét 

alkalmas a személyközi pedagógiai munka kiegészítésére, a Facebookon is végezhetünk 

olyan pedagógiai tevékenységet, amely a diák érdekét szolgálja. A kutatás azt próbálta 

feltárni, hogy van-e ennek az állításnak létjogosultsága a pedagógusok szerint, és ha van, 

melyek ezek a pedagógiai gyakorlatban használható lehetőségek. Nagy jelentőséggel 

szerepelnek itt az anyanyelvi fejlesztés lehetőségére kitérő kérdések, ugyanis a dolgozat 

elsősorban alkalmazott nyelvészeti munka, fontos területe az anyanyelv-pedagógia is. 

 

1. 2. 2. 2. Az „F” jelű főkutatás 

 

 A második kutatási szakasz, vagyis a főszakasz az elsővel, azaz az előzetes kutatási 

szakasszal párhuzamosan zajlott. Amíg az „E” jelű attitűdvizsgálatban egyre több 

adatközlő töltötte ki a kérdőívet, addig az „F” jelű főkutatásban is folyamatosan bővült a 

vizsgált elemek köre. Az „F” jelű főkutatás tágabb értelemben 2010 és 2018 között zajlott, 

hiszen az első Facebookon történő tanári megnyilatkozást tartalmazó diskurzust 2010-ben 

mentettem le jpg formátumban, az utolsót pedig 2018-ban. Azonban ez a 9 év szigorúan 

véve az anyaggyűjtés időszaka volt, az érdemi vizsgálat a Facebookon zajló 

diskurzusokkal kapcsolatban 2013-ban indult meg. 

 Az „F” kutatási szakaszban a Facebook idővonaláról (ma hírfolyamáról) 

válogattam bejegyzéseket, amelyeket tanárok közöltek. Ezek részben saját ismerőseim, 

részben nyílt vagy zárt csoportokban tagként jelen levő pedagógusok bejegyzései voltak. 

Őket lehetett ilyen célból könnyen elérni, és egy viszonylag nagyméretű, 150 diskurzusból 

álló korpuszt összegyűjteni. Kifejezetten csak a lementett diskurzusokat elemeztem, az 

adatközlők egyéb bejegyzéseit, névjegyét, bemutatkozását nem, így róluk az egyetlen 

releváns szociológiai adat a nemük volt, amely a nevük és a hozzá kapcsolódó arckép 

(ikon) alapján megállapítható volt. Velük nem végeztem kérdőíves vizsgálatot, itt nem a 

pedagógusok attitűdje volt fontos, hanem a megnyilatkozásaik elemzése. Azt a tényt 

http://www.kerdoivem.hu/
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akartam feltárni, hogy a spontán, tehát nem irányított módon létrejövő Facebook-

bejegyzések különböző nyelvészeti megközelítésben vizsgálhatóak, és ezekben szabályos 

mintázatokat vélhetünk felfedezni. 

 Az ebben a kutatási szakaszban összesen 150 diskurzusból álló korpuszt a 

diskurzuselemzés segítségével és elméleti alapfogalmai mentén vizsgáltam meg. A korpusz 

kialakulása és a vizsgálat pontos lépései, az anyag és a módszer bemutatása, az ide 

vonatkozó konkrét hipotézisek, az elemzés, a statisztikai eredmények és a következtetések 

a 4. fejezetben szerepelnek. Ez a szakasz van alárendelve leginkább a főbb kutatási 

céloknak, így ez a dolgozat legrészletesebb, legbővebb fejezete. 

 Az „F” jelű fő kutatási szakaszhoz tartozik a dolgozat utolsó fejezete is, amely 

összefoglalása azoknak az eredményeknek, amelyek a Facebook anyanyelvi nevelésben 

való alkalmazhatóságát bizonyítják. Itt egy tematikus feladatgyűjteményt állítottam össze, 

és folyamatosan alátámasztottam állításaimat az „E” jelű előzetes attitűdvizsgálat 

eredményeivel, és az „F” főszakasz diskurzuselemzésével. A feladatgyűjtemény nem 

csupán az anyanyelvi órákon való felhasználást célozta meg, hanem az egyéb tantárgyakat 

is, vagyis célja az új módszer pedagógiai gyakorlatba való beemelése. 

 

1. 2. 2. 3. Az „M” jelű mellékkutatás 

 

 A dolgozat alcímének megfelelő kutatást mutat be az „E” és az „F” jelű kutatási 

szakasz is, azonban a tanári kommunikációnak számtalan más vizsgálati lehetősége van. 

Egy ilyen szintén új megközelítés a pedagógusi szerep és a tanári kommunikáció 

médiában, azon belül is televízióban való megjelenése. Ez már a tágabban vett témába, a 

tanári kommunikáció kvantitatív és kvalitatív vizsgálatába tartozó kutatás, és mivel a 

főtémához csak lazán kapcsolódik, „M” jellel mellékkutatásnak neveztem el. 

 Az „M” jelű mellékkutatás 2018-ban zajlott, a dolgozat létrejöttének utolsó 

szakaszában. Ez a kutatás empirikus vizsgálat a 2018-ban vetített A Tanár című televíziós 

filmsorozat tanár-diák diskurzusaival kapcsolatban. Ennek elméleti keretét a 

pszichológiában és a kommunikációelméletben is ismert gordoni modell (Gordon 1974) 

adja. A dolgozat utolsó fejezete bemutatja a vizsgálat elméleti alapfogalmait, keretét, majd 

a vizsgálati módszereket és az összegyűjtött anyagot, magát az elemzést, illetve az 

eredményeket és a következtetések levonását. 

 Azért tartottam fontosnak ennek a mellékkutatásnak a beemelését a dolgozatba, 

mert a tanári kommunikációval kapcsolatban kialakult képet, amelyet a tévésorozat 
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közvetít össze lehet és kell vetni a tanári attitűdvizsgálattal és a főszakaszban megjelent 

diskurzusok nyelvi jellemzőivel is. 

 

1. 3. A dolgozat általános hipotézisei 

 

 Az egyes kutatási szakaszokon belül természetesen lesznek speciális, az adott 

kutatási szakaszra és vizsgált anyagra vonatkozó hipotézisek, amelyeket a megfelelő 

alfejezetben a kutatási szakasz betűjeléhez igazodva számoztam be (E1, E2, F1, F2, F3, 

M1, M2 stb.). Azonban nyilvánvaló az is, hogy vannak a dolgozat egészére vonatkozó 

általános hipotézisek, amelyeket ebben a fejezetben mutatok be, és amelyekre majd a 

dolgozat végén az összefoglalásban visszatérek, mintegy szintetizálva a különböző kutatási 

szakaszok eredményeit. Ezeket H1, H2, H3 stb. jelekkel számoztam be. 

 

Általános hipotézisek: 

H1: A tanárok használják a diákokkal való kommunikációra a digitális eszközöket, 

és a hozzájuk kapcsolódó alkalmazásokat. 

H2: Az internetes közösségi oldalak, így a Facebook is alkalmas terep az élőben 

végzett, személyközi tanári, pedagógusi munka kiegészítésére, megerősítésére. 

H3: A tanárok mind a személyközi, mind az Interneten zajló kommunikációban a 

tanári szereptől elvárt módon viselkednek. 

H4: A tanárok mind a személyközi, mind az Interneten zajló kommunikációban 

törekszenek a választékos, helyes nyelvhasználatra. 

H5: A tanárok mind a személyközi, mind az Interneten zajló kommunikációban 

törekszenek az anyanyelvi nevelésre is. 
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2. Tanári kommunikáció az osztályteremben és digitális környezetben 

 

 A kommunikáció napjaink gyakran használt divatszava lett; elég, ha csak arra 

gondolunk, hogy egy álláshirdetés vagy egy önéletrajz esetén milyen prioritása van a 

kiváló kommunikációs képességeknek, készségeknek, netán kompetenciáknak. Mégis, 

folyamatos kutatások, vizsgálatok egyik kedvelt területe, magában hordozva számtalan 

lehetőséget. A dolgozat következő fejezetében a kommunikációelméleti háttér 

alapfogalmait járom körül. Először a kommunikációról általában értekezem, majd rátérek a 

tanári kommunikációra. 

 

2. 1. A kommunikáció vizsgálatának főbb modelljei 

 

 A kommunikáció fogalma és megközelítése is összetett. Aktusnak, ezen belül 

információátadásnak tekinthető: információelméleti értelemben mindenféle rendszerben, 

technikai értelemben ember alkotta, technikai rendszerekben, társadalmi értelemben a 

társadalmi szférák rendszereiben, biológiai értelemben pedig élő szervezetek különféle 

rendszereiben (Buda 1986). Ugyanakkor tekinthetjük állapotnak is: a kommunikáció 

voltaképpen a probléma felismeréséhez és a problémamegoldáshoz szükséges releváns 

felkészültség elérhetőségét jelenti egy problémamegoldó (ágens) számára (Horányi 2001). 

 A kommunikáció latin eredetű szó, magyarul közlésfolyamatot jelent. Az eredeti 

latin ige, amelyből a főnevet képezzük körülbelül annyit tesz, ’megosztani, közölni, 

megadni, teljesíteni’ (Raátz 2015), ám fogalma sokféle konnotatív jelentést foglal magába. 

A legtöbb tudományág (nyelvtudomány, pszichológia, pedagógia, szociológia, etológia, 

informatika, irodalomelmélet stb.) használja a maga értelmezési kereteinek megfelelően, 

így nagyon nehéz úgy beszélni a kommunikációról, hogy interdiszciplináris 

megállapításokat tegyünk, hiszen a tudományterületek a maguk aspektusából közelítik meg 

ezt az alapfogalmat. Ráadásul sok, a dolgozatban is előkerülő fogalommal mozog 

határmezsgyén (érintkezés, diskurzus, társalgás, beszéd, nyelv stb.), amelyekkel gyakran a 

kommunikáció jelentése is összemosódik. 

 A nyelvtudomány keretein belül a közlésfolyamat leginkább az interperszonális, 

emberek közötti vagy emberi kommunikációt jelenti, míg az állatok közötti, vagy állat és 

ember közötti kommunikációval az etológia, ember és társadalom viszonyát vizsgálva a 

szociológia, ember és gép közötti kommunikációval pedig az informatika foglalkozik, jelen 

dolgozatban mégis a kommunikáció több tudományterülettel határos értelmezéseiről esik 
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majd szó. A kiindulópont itt is az emberek közti, közvetlen kommunikáció, azon belül is 

az, amely a pedagógus (tanár) és a diák között zajlik le, de feltétlenül tárgya a dolgozatnak 

a digitális eszközök által vezérelt, mediatizált (Welch 1999) kommunikáció is, hiszen a 

dolgozat fő kutatási szakasza („F” kutatási szakasz) a Facebookon zajló diskurzusokat 

vizsgálja. 

 A személyközi kommunikációban részt vevő emberek egymáshoz való viszonya 

társadalmilag meghatározott, így a kommunikáció normák által szabályozott szociális 

térben zajlik (Dávid–Páskuné). Jelen dolgozatban a szociális tér fogalma is kitárul, 

módosul, ugyanis a tanár és diák közötti kommunikációnak nem csupán a tanterem a 

színhelye (az offline közeg), hanem a digitális tér is (az online közeg) (Veszelszki 2015d). 

Erre fog épülni dolgozatom jelentős része. 

 A következő alfejezetben három kommunikációs modellt is bemutatok, amelyek 

kutatásom szempontjából fontosak. Az első Shannon és Weaver 1949-es, a második 

Jakobson 1960-as kommunikációs modellje, a harmadik részfejezet alapja pedig David 

Crystal 2001-es modellje, a Netspeak. A Shannon–Weaver modell azért is fontos, mert a 

digitális kommunikáció leírására (Shannon–Weaver 1949) alkalmas, és a Facebookon zajló 

diskurzusok ilyen jellegűek. A második modell, a Jakobson-féle pedig a kommunikáció 

funkciói (Jakobson 1960) szempontjából köthetőek a dolgozathoz: a tanári 

megnyilatkozások célját, funkcióit lehet velük kiválóan ábrázolni. A harmadik modellhez, 

a Crystal-féle Netspeakhez (Crystal 2001) pedig az internetes kommunikáció nyelvi 

jellemzőinek bemutatása miatt kötődik a dolgozat. 

 

2. 1. 1. A Shannon–Weaver-féle kommunikációs modell alkalmazása a kutatás során 

 

 Claude Shannon és Warren Weaver 1949-ben kidolgozta A kommunikáció 

matematikai modellje című művüket (Shannon–Weaver 1949), melyet a Bell Telephone 

Laboratories-nál folytatott kutatásokra alapoztak. Az általuk kidolgozott elmélet a 

folyamatiskola trendjébe tartozik. A kommunikációt üzenetek átadásaként értelmezik. 

Shannon és Weaver kutatásuk alatt különböző problémák megoldását tartották szem előtt, 

melyeket három szinten sorolhatunk be: 1. A kommunikációs szimbólumokat milyen 

pontosan lehet átadni? 2. Az átadott szimbólumok mennyire pontosan közvetítik a kívánt 

jelentést? 3. A befogadott jelentés mennyire hatékonyan befolyásolja a viselkedést? (Róka 

2010). Maga a modell a technikai probléma, vagyis az első kérdés megválaszolására, 

megoldására született, a szemantikai probléma megoldása viszont már sokkal 



13 

 

bonyolultabb. Shannon és Weaver szerint maga az üzenet tartalmazza a jelentést, tehát a 

kódolás folyamatának tökéletesítésével együtt növekszik a szemantikai pontosság. Nem 

veszi viszont figyelembe a modell a kulturális tényezőket, legfőképp azt, hogy a jelentés 

legalább annyira gyökeredzik a kultúrában, mint az üzenetben (Róka 2010).  

  Tanár és tanuló viszonylatában az első kérdésre adott válasz is összetett. A tanár 

átadja a nyelvet, átad ismereteket, ugyanakkor közvetíti személyisége egyes elemeit is. 

Ezeket mind-mind szimbólumokban, főként konvencionális jelekben juttatja el üzenetében 

a diák felé. Mivel a jelrendszernek csak egy része konvencionális, értelmezésük is 

változhat az egyes befogadóknál, azaz a mi esetünkben a diákoknál. Hatásuk mai 

ismereteink és eszközeink szerint is nehezen mérhető. Ugyanez megállapítható a 

Facebookkal mint közösségi oldallal kapcsolatban. Az itt jelen lévő tanárok számára 

mindig kérdés marad, hogy a kommunikációs szimbólumokat pontosan át tudják-e adni, és 

ha igen, akkor az mennyire közvetíti az átadni kívánt jelentést. Egy bejegyzésnél közzétett 

emotikon szövegkörnyezet nélkül feltétlenül jelenti azt a befogadó diák számára, amit a 

tanár azzal mondani akart? De ugyanígy a személyközi, osztálytermi kommunikációban is 

születhetnek célt talált üzenetek és félreértések is. 

 Shannon és Weaver modelljüket főként a tömegkommunikációs folyamat 

ábrázolására (Shannon-Weaver 1949) dolgozták ki, de a személyközi kommunikáció 

bemutatására is alkalmas. A közlésfolyamat elemei az 1. ábrán láthatók. Az általuk 

meghatározott folyamatot tizenkét pontban lehet bemutatni. Shannon és Weaver 

modelljének kiindulóeleme a forrás, amelyet belülről vagy kívülről inger ér üzenet 

kommunikálására (Róka 2010). Személyközi kommunikáció esetén a tanárt és a diákot is 

érheti olyan inger, amely során információval rendelkezik, és meg akarja osztani azt az 

információt. Például irodalomórán a diákban megfogalmazódik egy önálló gondolat egy 

vers alapján, és azt közölni szeretné a tanárával és osztálytársaival a megfelelő helyen és 

időben. Dolgozatomban olyan kommunikációs szituációkat is vizsgálok, amikor a tanár 

szolgáltatja az ingert kiváltó szöveget vagy képet a közösségi oldalon való megosztással, 

ezzel próbál a tanulói és a többi befogadó számára információt nyújtani. 

 A második lépés az, hogy az adó az előzőkben megfogalmazott üzenetet 

valamilyen szimbólumokra lefordítja, azaz kódolja azokat. Az adó kibocsátja az üzenetet. 

Ha egyenrangú felek között zajlik a kommunikáció, akkor nagyjából kiegyenlített a felek 

kezdeményezéseinek aránya (Vörös 2004). Az osztálytermi helyzetben is bárki lehet 

kezdeményező, leggyakrabban mégis a tanár tölti be ezt a szerepet. Egy vizsgálat szerint a 

tanár dominanciájától függően a kezdeményezések 55-81%-a a tanártól indul (Barker 
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1982). A dolgozat egyik fontos kérdése az, hogy ezeket a tanári kezdeményezéseket 

(például a Facebookon közzétett gondolatébresztő ábrát vagy mémet) követi-e észlelés és 

feldolgozás a vevő, vagyis a tanuló részéről. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra: 

Shannon és Weaver kommunikációs modelljének ábrázolása 

 

 A kód jelentésrendszert alkot. Jelekből és szabályokból vagy konvenciókból 

építkezik, amely utóbbiak meghatározzák, hogy hogyan és milyen kontextusokban lehet e 

jeleket felhasználni, és milyen kombinációkban léphetnek komplex üzenetek létrehozására 

(Róka 2010). A kódok két csoportját a denotáló és a konnotáló kódok alkotják. A denotáló 

kódok azok, melyek jelentése nem függ akkora mértékben a befogadó szubjektív 

véleményétől, mivel annak jelentése általánosan elfogadott és egyértelmű. A konnotáló 

kódok értelmezése már szabadabb és nagyobb mértékben függ a befogadó értékrendjétől, 

kultúrájától, hangulatától, környezetétől stb. Mivel ennyire sok meghatározója van, így 
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nehéz vizsgálni, hogy egy adott jel milyen hatást vált ki a befogadóból, így csak saját 

gondolataink alapján találgathatunk, hogy milyen gondolatokat ébreszthet másokban 

(Lóránt 2018). A tanári kommunikációban is fontos, hogy a denotáló és konnotáló kódok 

arányosan legyenek jelen. Nem lehet folyamatosan képekben, metaforákban beszélni, 

illetve a különböző stílusárnyalatokkal (például irónia, eufemizmus, szarkazmus) is 

mértékkel kell élni, hiszen ronthatja a tanulók megértését. A személyközi 

kommunikációban az üzenetek nagy része látás vagy hallás útján jut el hozzánk, ez 

jellemző a tantermi kommunikációra is. Az internetes kommunikációban viszont csak a 

látás az egyetlen eszközünk, így itt még fontosabb az üzenet pontossága, a kétértelműség 

elkerülése (ha csak nem ez a konkrét célunk). Az előző példánál maradva, egy közzétett 

mém nem feltétlenül jelenti mindegyik befogadó, mindegyik címzett diák számára 

ugyanazt, még ha a tanár ugyanúgy címezte is azt mindannyiuknak. 

 A használható szimbólumokat a kommunikáció fajtája határozza meg. Az üzenet a 

csatornán való áthaladásra alkalmas jelformát ölt (Róka 2010). A tanár is úgy kommunikál 

diákjaival, hogy azok megértsék, nem használ direkt a korosztályuknak nem megfelelő 

szókincset, stílust, egyéb utalásokat. A továbbítás szintjén nyilvánul meg és 

reprezentálódik maga a kódolt üzenet. Ehhez szükség van a kommunikáló felek részéről 

bizonyos fiziológiai adottságokra, például a nyelv nem nyelvi jeleinek, a 

szupraszegmentális jegyeknek a helyes használatára (például megfelelő artikulációs bázis a 

tanár részéről). Ezért is van a pedagógus szakma egy részénél alkalmassági vizsgálat a 

felvételi jelentkezés esetén. Az óvodapedagógusok vagy a tanítók majdnem tökéletes 

artikulációs bázissal (Gósy 2005) kell, hogy rendelkezzenek, hiszen a beszédhiba vagy a 

túl halk vagy esetleg hangos beszéd megzavarhatja a gyerekek beszédértését, és káros 

következménnyel járhat nyelvi kompetenciájuk kialakulásában, fejlődésében. Ezt követi a 

folyamatban a dekódolás, azaz a gyerek a hallott mesét, verset, tanári utasítást és annak 

nyelvi és nem nyelvi jeleit értelmezni a közös és mindkét fél által ismert jelrendszer 

alapján. A dekódolással párhuzamosan végbemenő folyamat az internalizáció. A 

kommunikációs folyamatnak az internalizáció vitatható és bonyolult része. Internalizáció 

címszó alatt egy intraperszonális, azaz személyen belül végbemenő aktusról beszélhetünk, 

ahol az ember tudatilag dolgozza fel a technikai berendezésből vagy más feladótól kapott 

jeleket (Róka 2010). Belsővé teszi, interiorizálja, és saját magán belül szelektálja, értékeli 

és értelmezi a kapott információkat. Előhívja azokat a háttérismereteket is, amelyek 

szükségesek az üzenet célba éréséhez. Például egy vers felolvasása vagy egy új tananyag 

megtanítása esetén a tanuló azokon a szavakon is elgondolkodik, és megpróbálja előhívni a 
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jelentésüket passzív mentális lexikonjából (Gósy 2005), amelyekről tudja, hogy már 

tanulták, tudja, hogy már hallotta valahol, de pillanatnyilag nem jut eszébe, mit jelent. 

 A modell alapján (Shannon–Weaver 1949) a csatorna az a rendszer, amelyben az 

üzenet továbbításra kerül. Ez lehet a levegő, adatkábel, szabad szemmel nem látható 

elektronikus hálózat vagy bármilyen közeg, amelyben az információ valamilyen módon 

áramolni képes. Különböző fizikai rendszerek alkothatnak kommunikációs csatornákat. 

Egy adatkábel, amelyen keresztül letöltjük az internetről az általunk levetíteni kívánt 

oktatófilmet, a vászon, amelyre kivetítjük, és a befogadó személy felé vezető tér, ahol a 

hanghullámok és fénysugarak közlekednek, így információkat szállítanak. De információ 

átvitelére alkalmas csatorna maga az emberi agyban található idegrendszer is, melynek 

pályáin a másodperc tört része alatt milliónyi információ kerül átadásra (Lóránt 2018). 

Főkutatásomban a csatorna az a multimediális eszköz, számítógép, amely az Internetet 

biztosítja (Kis 1997). Az Interneten keresztül jutunk hozzá a közösségi médiához, így a 

Facebook közösségi oldalhoz is, amely a szigorúan vett csatornája, közege lesz az itt zajló 

tanár-diák kommunikációnak. 

 Róka Jolán kiemeli, hogy a tömegkommunikáció esetén, amely komplex 

mechanikai és elektronikus berendezéseken alapul, a zajinterferencia lehetőségei 

megszámlálhatatlanok (Róka 2010). Ugyanez igaz az osztálytermi vagy azon kívüli tanár-

diák kommunikációra is. Egy harmincöt fős magyarországi általános iskolai vagy 

középiskolai osztályban nincs rá lehetőség, hogy még a légy pisszenését is hallani 

lehessen. A tanárnak az elsődleges üzenet átadása mellett folyamatosan ügyelnie kell arra 

is, hogy a diákok figyelme ne kalandozzon el másfelé, ne beszélgessenek olyankor, amikor 

éppen tanári előadást vagy magyarázatot hallgatnak frontális munka során, illetve ne 

használják tömegkommunikációs eszközeiket, például okostelefonjaikat (ha esetleg nem 

kellett az iskola házirendje alapján azt az órát megelőzően zárt helyre, például táskába 

vagy szekrénybe tenniük). Az már más kérdés, hogy ma már egyre nagyobb azoknak az 

eseteknek a száma, amikor a tanár kifejezetten kéri ezeknek az eszközöknek a használatát 

diákjaitól, bevonja azokat a tanítás-tanulás folyamatába. Ilyenkor nem beszélhetünk 

interferenciáról, mert az eszközhasználat a megértést szolgálja, része az órai munkának. 

Róka szerint (Róka 2010) a zajnak három típusa van. Az első a csatornazaj, ami az 

üzenetek átadásának folyamatában fordul elő. Például a fenti tanári magyarázat példájánál 

maradva: a tanár bakizik, rosszul ejt ki egy szót, esetleg elcsuklik a hangja. Ez 

befolyásolhatja a dekódolást, a megértést, és elterelheti a címzett figyelmét az üzenetről. A 

diákok hajlamosak elfelejteni, hogy a tanár is ember, ő is hibázhat, és előfordul, hogy 
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ilyenkor nyíltan vagy magukban nevetnek a helyzeten, és kizökkennek a magyarázat 

követéséből. A második a környezeti zaj, mely a dekódolási folyamatot akadályozza. Ezek 

olyan zavaró tényezők, melyek a tananyag megértése során a tanuló környezetében 

következnek be. Megszólaló telefon, csengetés, mások beszéde, egy érdekesnek tűnő előre 

kikészített szemléltető eszköz, amiről a tanár még nem mondott semmit, mert csak a 

megfelelő pillanatban „veti majd be”, az ablakon át észrevehető kinti hóesés, egy előző 

óráról a táblán maradt felirat és számtalan egyéb olyan környezeti zaj, amely egy pillanat 

alatt kizökkentheti a diákot a zavartalan tanulás folyamatából. A harmadik és egyben 

utolsó zajtípus, a szemantikai zaj, amely az üzenetek megformálása és befogadása során 

jelentkező problémákat foglalja össze (Róka 2010), vagyis az előbb említett problémát 

tekinthetjük annak: a diák nem érti, amit a tanár mond, vagy fordítva. Közléseink 

megfogalmazásakor mindig figyelembe kell vennünk a hallgatóságot (Holik–Sanda 2015), 

úgy kell fogalmaznunk, hogy számukra világos legyen, mit szeretnénk közölni. Az 

osztálytermi helyzetben ez egyáltalán nem könnyű, hiszen a tanárnak meg kell tanulnia a 

„gyerekek nyelvén” beszélni, és viszonylag bonyolult dolgokat is ezen a nyelven kifejezni 

(Vörös 2004). 

 A következő tényező a folyamatban a visszacsatolás, amelyről Róka kiemeli, hogy 

a tömegkommunikációban csak késleltetve történhet, és az is igencsak ritka, mivel a 

kommunikáció alapvetően egyirányú folyamat (Róka 2010). Azonban a tanár-diák 

kommunikációban nagyon fontos és gyakori jelenség a visszacsatolás, angol kifejezéssel, 

ahogyan Shannon és Weaver is nevezik: feedback. A tanárnak is fontos, hogy lássa, a 

diákok értik, amit mond, esetleg még élvezik is a tanórát. Itt a nem nyelvi jelek szerepe 

különösen nagy: egy mosoly, egy bólintás nagyon sokat jelent. Ugyanígy a tanár is ad 

visszajelzéseket szintén verbális és non-verbális jelek révén. Az osztálytermi 

kommunikációban pedig meg kell említeni a pedagógiai értékelést mint visszajelzést is. A 

pedagógusok, szülők, de még a diákok egyöntetű véleménye szerint is szükség van az 

iskolai értékelésre, és a legtöbben még azt is természetesnek tartják, hogy ez az értékelés 

jegyekkel történjen (Szabó–Vörös–N. Kollár 2004). Vannak rá példák Magyarországon is 

(Waldorf- vagy Rogers-iskolák), amikor nem alkalmaznak érdemjegyeket a pedagógiai 

gyakorlatban, de a tradicionális iskolákban a számszerű osztályzatok az elterjedtek. 

Elképzelhető lenne az osztályzatok nélküli értékelés, és helyette a szöveges értékelés, vagy 

valamilyen más tényezők által meghatározott értékelés bevezetése (például a diákok 

egymást értékelik), azonban az osztályzatok, mint a tanulási-tanítási folyamat szükséges 

visszajelzései több funkciót is betöltenek. A kutatások azt bizonyítják, hogy az 
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érdemjegyek sokszor fokozzák a diákok teljesítményét, külső motivációt adhatnak. 

Biztosítják a folyamatos tanulást, ugyanis a külső szabályozás eredményeként a jutalom 

vagy a büntetés veszélye egyenletessé teszi azt. Ha a diákok tudják, hogy csak bizonyos 

időközönként van számonkérés és jegyszerű értékelés, akkor a tanulás mennyisége és 

minősége is egyeletlenné válik. Amellett, hogy a jegy visszajelzés a tanulónak, visszajelzés 

a tanárnak is, hiszen látja, hogy egy osztály hogyan teljesít, és mérlegelni tudja, hogy az 

adott tananyag, a módszer, a használt eszközök mennyire voltak hatékonyak, és mit kell 

esetleg legközelebb megváltoztatni. Az ismétlést is szolgálja, hiszen az osztályzattal 

történő értékelés esetén világossá válik, hogy egy következő, a korábbiakra épülő tananyag 

tanítása esetén mennyi időt kell majd fordítani az eddigiek átismétlésére. Siker esetén 

növeli az önértékelést, ha a tanuló a saját erőfeszítéseinek és képességeinek tulajdonítja a 

teljesítményt. Nagy szerepe lehet a tanulmányok és a nevelés szempontjából is a szóbeli 

értékelésnek és a szülőkkel való személyes kapcsolattartásnak. Azonban, ha az értékelés 

csak a számszerű eredményekre korlátozódik, akkor a szülők még a tanulóknál is kevesebb 

támpontot kapnak a teljesítményproblémák kezeléséhez. Ezért is fontos a magyar oktatási 

rendszerben a standardizáció, vagyis hogy az iskolák egy egyezményesen elfogadott, 

országos értékelési szinthez mérjék diákjaik teljesítményét (Szabó–Vörös–N. Kollár 2004). 

 Hátrányai is vannak az osztálytermi, érdemjegyekkel történő értékelésnek. 

Szorongást okozhat, ennek mértéke függhet az egyén teljesítménymotivációjától. Az 

introvertált diákok számára az írásbeli számonkérés lehet a kedvezőbb, míg az extrovertált 

tanulók előnyben részesíthetik a szóbeli feleltetést. Az értékelés minden esetben fokozza a 

rivalizálást az osztály tagjai között, ilyenkor az egymáshoz mért teljesítmény alapján 

megállapított szint a viszonyítási alap. Ha mindenki ötöst kap a jó válaszaira, az 

csökkentheti annak az érdemjegynek az értékét, és a diák nem tekinti igazi visszajelzésnek, 

hiszen mindenkinek járt az a bizonyos jegy. A számszerű értékelést gyakran éri az a vád is, 

hogy nem reális, főleg a magyar oktatásban használt ötfokú skála, hiszen leszűkíti az 

értékelés lehetőségét. Konfliktusokhoz is vezethet tanár és diák, diák és diák, szülő és diák 

vagy szülő és tanár között. A szóbeli, azonnali értékeléshez, visszacsatoláshoz képest az 

osztályzatokkal történő értékelés igencsak időigényes. A dolgozatok összeállítása, a 

feleltetés időtartama egy tanórán belül lecsökkenti a tananyagra vagy az egyéb nevelési és 

tanítási-tanulási feladatokra szánt időt. Az értékelés kudarc esetén csökkenti az 

önértékelést, így a motivációt is, ezen kívül pedig gátolhatja a kreativitást is. 

 A visszacsatolásnál fontosak lehetnek a diákok visszacsatolásai a tanár felé. Így 

például az óra végén postaládába bedobott kilépőcédula, amelyen a diák leírja a tanórával 
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kapcsolatos jó és rossz élményeit, segíthetik a tanárt a további felkészülésben. Emellett 

tömegkommunikációs eszközök segítségével is kérhetünk visszajelzést, például közösségi 

oldalon szavazással, e-mailes visszajelzéssel, vagy egyéb fórumokon. Itt fontos 

megemlíteni, hogy az „E” és az „F” jelű kutatásban is érdekes kérdés, hogy a 

visszacsatolás létrejön-e, és ha igen, hogyan. 

 Shannon és Weaver modellje értelmében a visszacsatolással visszaérkezett 

információ épp olyan fontos eleme a kommunikációs folyamatnak, mint a forrásból indult 

üzeneté. Az az érdekes, hogy mi az információ tartalma, mi az, amit megtudunk belőle, mi 

az, amit számunkra jelent, miképpen lesz belőle tudás, miképpen gyakorol hatást az 

életünkre (Terestyéni 2006). Terestyéni szerint a kapott információ forrása lényegében 

közömbös. Tehát nem az a lényeg, hogy honnan kapjuk az információt, hanem hogy azt 

utána miként dolgozzuk fel, és az miként befolyásolja a későbbi életünket. A mai diákok 

nagy részének már mindegy, milyen az a tanár, aki tanítja őket, honnan jött, hány nyelven 

beszél, hol szerezte a diplomáját, tud-e minden kis apró részletet az általa tanított 

tantárgyból, sokkal inkább számít számukra az, hogy amit a tanítás-tanulás során kapnak, 

az továbbvihető, használható-e. 

 Ezzel kapcsolatos a következő tényező a közlésfolyamatban: a redundancia 

(Shannon-Weaver 1949), ami az üzenet azon összetevője, amely annak kiszámíthatóságát 

hivatott szolgálni, ez teszi előre meghatározhatóvá azt. A redundanciával ellentétes az 

entrópia, melynél a magas információtartalom, és alacsony előre meghatározhatóságot 

eredményez. A redundancia segít a zaj által nehezen értelmezhető jelek feldolgozásában, 

így erősítve a hibák felismerésének képességét. Például, ha valahol egy elgépelt szöveget 

olvasunk, amiben csak egy vagy kevés karakter van elírva, könnyen tudjuk azt értelmezni, 

mivel az információtartalma az adott jelnek, esetünkben a leírt szónak nem túl nagy, 

azonban a kiszámíthatósága, azaz a redundanciája elég magas. A redundancia a technikai 

zajok, hibák megoldására nyújt ellenőrzési lehetőséget (Lóránt 2018). 

 Például a tanórán kivetített prezentációban vagy a fali táblára írt órai vázlatban is 

véthetünk hibát tanárként is, a diákok megértését ez még nem feltétlenül befolyásolja. 

Ugyanez az interneten zajló diskurzusokban már máshogy alakulhat, a hírfolyamon 

közzétett üzenetek hibái már nagyban befolyásolhatják a megértést. 

 A kommunikátorok állandóan ellenőrzik az üzenet pontosságát a lehetségessel 

szemben, s hogy mi lehetséges, azt a kódról, a kontextusról és az üzenet típusáról szerzett 

tapasztalataink határozzák meg, vagyis a konvencióra és a használatra vonatkozó 

tapasztalataink összessége. A konvenció a redundancia fő forrása (Róka 2010). Az üzenet 



20 

 

befogadója folyamatosan ellenőrzi az üzenet érthetőségét, azáltal, hogy egyezteti a 

kontextussal, továbbá tapasztalataira, a konvencióra és az üzenet típusának használatára 

alapozza annak feldolgozását (Lóránt 2018). A redundancia egyik alapvető eleme az 

ismétlés, ami a tanári kommunikációban is fontos. Részben az üzenet eljuttatása 

szempontjából, részben a tanár saját magának való megerősítése céljából is jó, ha sokat él 

az ismétlés eszközével (akár egy szó, kifejezés, oda kapcsolódó történet többszöri 

elmondására gondolhatunk, amelynek szerepe van a tanítás-tanulás folyamatában és a 

nevelésben is). Róka kiemeli (Róka 2010), hogy ha nagy, heterogén közönséget szeretnénk 

megnyerni (például több száz fős iskolai ünnepséget szervezünk), akkor a redundancia 

magas fokával bíró üzenetet kell terveznünk. Egy kis, homogén szakcsoportnak (például 

egy tizenöt fős tanulói csoport egy tanulmányi kiránduláson) viszont célszerűbb entrópikus 

üzenetet átadni. A tanár egy szálon tartja a tanóra eseménysorát, lineárisan vezeti a 

tananyagot, de azért az összefüggésekre rávezet, és a diákok által ismert szaknyelvet 

használja, így megteremti annak lehetőségét, hogy a heterogén közönség (az osztály, a 

tanulói csoport) minden tagja számára továbbít valamilyen értelmezhető üzenetet. A 

redundancia jelensége meglehetősen gyakori az osztálytermi kommunikáció során a zavaró 

hatások sokfélesége miatt (Vörös 2004). Elliott is rávilágít arra (Elliott 2000), hogy először 

mondjuk el, mit fogunk mondani, azután mondjuk el, végül emlékeztessük a gyerekeket, 

hogy mit mondtunk. A szó szerinti ismétlésnél gyakoribb, hogy kicsit átfogalmazva, 

módosítva ismételjük meg a közlést (Vörös 2004). Tehát a redundancia elsősorban a 

kommunikáció hatékonyságának a záloga, és eszköz a kommunikációs problémák 

leküzdésére (Róka 2010). 

 Összefoglalva a Claude Shannon és Warren Weaver által 1949-ben felállított 

modell, amely elsősorban a tömegkommunikációs folyamat leírására lett megalkotva, 

alkalmas arra is, hogy a tanári, tantermi és akár azon kívüli, diákokkal folytatott 

kommunikációt is bemutassa, ugyanis a tanár-diák kommunikációban is értelmezhetőek 

azok a tényezők, amelyek a modell kiindulópontjai, és azok, amelyek a folyamat közben 

válnak részévé. A fejezetben bemutatott konkrét példák egy része a személyközi, 

osztálytermi kommunikációhoz kapcsolódtak, míg láthattunk olyan példákat is, amelyek a 

dolgozat fő kutatásához, a tanári Facebook-megnyilatkozásokhoz kapcsolódik. 
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2. 1. 2. A Jakobson-féle kommunikációs modell alkalmazása a kutatás során 

 

 A kommunikáció folyamatának a következő elemeit különböztetjük meg Roman 

Jakobson (eredetileg Roman Oszipovics Jakobszon; élt: 1896-1982) orosz származású, 

Amerikában is élő, kutató filológus és nyelvész elmélete (Jakobson 1960) alapján: a 

személyek, az üzenet, a kód, a csatorna, a hatás, a visszajelzés, a kontextus és a zaj (Raátz 

2015). Ez az elmélet sok mindenben hasonlít a bemutatott és a főkutatáshoz kötött 

Shannon–Weaver-féle kommunikációs modellhez. Ebben a részfejezetben a lényeges 

különbségeket emelem ki, illetve bemutatom a főkutatáshoz való kapcsolódásokat, azon 

belül is a Facebookon zajló kommunikáció lehetséges funkcióit. A 2. ábrán a 

közlésfolyamat elemeit és kialakulását láthatjuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ábra: 

A kommunikáció tényezői Jakobson 1960-as kommunikációs modellje alapján 

 

 A kommunikációban részt vevő személyek között feladónak (más fordítások 

megnevezése alapján küldőnek, közlőnek, adónak, kódolónak vagy kommunikátornak) 

nevezzük azt a személyt, akitől a kommunikáció elindul. Az, aki a közlést kapja, felfogja 

és feldolgozza, azt címzettnek hívjuk (más fordítások szerint ugyanezt jelenti a vevő, 

befogadó, dekódoló kifejezés is ebben a szövegkörnyezetben). A közlésfolyamat tartalmát 

nevezzük üzenetnek (másképpen hírnek vagy tartalomnak), tulajdonképpen ez a 
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kommunikáció eredménye, megvalósulása. Az üzenet lehet előre eltervezett, valamilyen 

céllal megfogalmazott közlés, azaz szándékos. A kommunikációban azonban sok olyan 

üzenet is jelen van, amelyet nem szándékosan küldünk a másik félnek. Az üzeneteket 

elkülöníthetjük aszerint is, hogy kinek és milyen céllal fogalmazódnak meg. Így 

beszélhetünk magánjellegű és nyilvános üzenetekről is (Raátz 2015). Magánjellegű például 

a Messenger nevű internetes csevegőprogramon (a Facebook közösségi oldal csetelésre 

szolgáló alkalmazásán) keresztül küldött üzenet egy barátnak, ismerősnek, nyilvános pedig 

például az iskolában kiragasztott faliújság, amely egy közelgő versmondó versenyre hívja 

fel a diákok figyelmét. A dolgozat tartalma szempontjából érdemes beszélni egy harmadik 

kategóriáról is, ami a nyilvános és a magánjellegű között helyezkedik el félúton: egy olyan 

fajta kommunikációt, amit félig zárt közegben, de a résztvevők mindegyike számára 

elérhetőként hozunk létre. Ilyen lehet a dolgozatban később részletesen vizsgált 

osztálycsoportba vagy tanári csoportba kiírt Facebook-bejegyzés (erről lásd későbbi 

fejezetekben). 

 Az üzenet egy másik csoportosítás alapján (Clausse 1968) lehet kínált, vehető, vett, 

regisztrált és internalizált aszerint, hogy melyek a közönségelérés alapvető jellemzői a 

leendő kommunikátor szempontjából (Lóránt 2018). A kínálat szintjén az üzenet még nem 

nyer értelmezést, csak egy általános, egyetemes értelmezés szerint kerül közvetítésre. A 

befogadó irányából vizsgálva, aki itt még csak fogadta az üzenetet fizikai szinten. Az 

üzenet a feladótól a csatornán keresztül eljutott a fogadóig, de az még nem kezdte el annak 

jelentésének feldolgozását. A második a vehető üzenetek szintje, ez már azoké a 

lehetőségeké, amelyeket a befogadó a saját szubjektív gondolatai alapján felállít. Itt már 

nem egy általánosan meghatározható üzenetről beszélhetünk, hanem az alapinformáció 

értelmezési lehetőségeiről. Továbbra sincs meghatározva, hogy a címzett miként 

értelmezte a kapott információt, csupán az értelmezési lehetőségek adottak. A harmadik 

szint a vett üzenetek szintje, itt a lehetséges értelmezések közül a befogadó kiszűrte azt, 

amely számára a legkézenfekvőbb, és intelligenciája szerint lehetséges volt. Sokszor a 

feladó által meghatározott, befolyásolt az az üzenet, amely a vehető üzenetek közül vett, 

üzenetként célba ér. A következő szint a célba ért üzenet által kifejtett hatásban rejlik, ez a 

regisztrált üzenet. Itt a befogadó érzelmei, gondolatai megváltoznak a feladó reményei 

szerint vagy éppen ellenkezőleg. Utolsó állomása és megjelenési formája az internalizált 

üzenet, ahonnan már nem halad tovább az információ, legfeljebb új értelmezést nyer, de 

csak akkor, ha egy újabb üzenet felül nem írja azt. Itt az üzenet már nem konkrét, 

megfogalmazható formában van jelen, hanem az ember tudatába épülve, egyfajta 
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alaptudásként szolgál. A továbbiakban ez alapján fogjuk felidézni a kommunikációs 

helyzetet, mivel hosszútávon csak a közlésfolyamat által közvetített érzések és gondolatok 

maradnak meg. Az internalizált üzenet mindennapjainkra is kihatással lehet, akár tartósan 

megváltoztathatja a gondolkodásunkat. Tehát az internalizált üzenet ezen a síkon azt az 

információt jelentheti, amelyet az életünk során felhasználhatunk, mint valamilyen 

forrásból szerzett tanulság (Lóránt 2018). Ilyen jellegű üzenetre is találtam példát a 

főkutatás során, amelyet a következő fejezetben mutatok majd be. 

 A kommunikáció a résztvevő felek között körkörösen (cirkulárisan) zajlik. Ez azt 

jelenti, hogy a kommunikációban résztvevőknek az üzeneteit és egymáshoz való 

viszonyukat maga a kommunikáció alakítja. Tehát hiába képzelünk el előre egy 

telefonbeszélgetést, egy hivatalos megbeszélést, hiába játsszuk le magunkban annak egész 

menetét, a valóságban biztos, hogy nem úgy fog történni, ahogy elképzeltük, ugyanis a 

beszélgetés menetét a másik fél is meghatározza, befolyásolja. A kommunikáció 

körkörösségét a kommunikáció tagoltsága, a résztvevő felek állandó közbeszólása 

biztosítja, vagyis az a tény, hogy a kommunikáló felek szerepei (adó és vevő) állandóan 

cserélődnek (Raátz 2015). Az iskolai, tantermi, tanár-diák kommunikáció esetén is 

megfigyelhetünk cirkularitást. A kutatások arra az álláspontra jutottak (Herbszt 2005, 

Antalné 2003, 2006, 2010, 2015, Király 2015), hogy a tanár még mindig túlságosan 

domináns, így a körkörösség csak korlátozott számban jön létre. Nagy problémája a 

pedagógusoknak, hogy nem bírnak csöndben maradni, átadni a szót (Fehér 2011), pedig ez 

igazán a diákok tanulásának támogatását szolgálná. Ezt a problémát, vagyis a túlzott tanári 

dominancia kérdését vizsgálom a dolgozat későbbi fejezeteiben. 

 A csatorna az a közeg, amelyen keresztül a feladótól eljut a címzettig az üzenetbe 

kódolt információ. Csatorna szerint a kommunikáció lehet vizuális (pl. egy közvetlen 

beszélgetés esetében, amikor a felek látótávolságban vannak egymással, vagy akár az utca 

másik oldaláról odaintegető ismerős is felveheti így velünk a kapcsolatot, illetve ide 

sorolható a siketek által használt jelnyelv is), auditív (pl. akármilyen beszélgetésről is 

legyen szó, így például a személyes beszélgetés esetén a levegő viszi a hangot, míg 

telefonbeszélgetés esetén maga a telefon mint eszköz), taktilis (pl. a vakok és gyengénlátók 

kódrendszere, a Braille-írás), haptikus (pl. két magasba emelt kéz pacsizik, vagy akár egy 

vállra tett kéz is kifejezhet kommunikatív értéket), illetve olfaktorikus (pl. egy parfümmel 

jelezhetjük szándékunkat az érdeklődési körünkbe tartozó személynek, aki a szaglás 

segítségével dekódolja az üzenetünket). A kommunikáció általában több csatornán 

keresztül történik. Amikor beszélgetünk, halljuk a partnerünk hangját, látjuk őt, a 
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gesztusait, az arcát, a testmozgását, esetleg a kommunikáció során meg is érinthetjük 

egymást (Raátz 2015). Az internetes kommunikáció esetén azonban sokkal kevesebb 

információt kap a címzett a feladótól, a kommunikációs csatorna korlátozottságából 

adódóan. Érdekes kérdés, hogy a tanár-diák kommunikációban az összes csatorna 

használható-e, illetve ugyanolyan mértékben használja-e a diák és a tanár a különböző 

csatornákat. A dolgozat H1 jelű hipotézise azt fogalmazta meg, hogy a tanárok is jelen 

vannak a ma is még modernnek, sok ember szemében szokatlannak tűnő kommunikációs 

csatornákon, így például a Facebookon is, és ennek bizonyítására törekszik az „E” és az 

„F” jelű kutatás is. 

 Közvetlen, személyközi kommunikáció esetén a levegő a leggyakoribb csatorna. 

Ilyenkor a kommunikációs szituációban (beszédhelyzetben) részt vevő felek egy légtérben, 

egy közös valóságban vesznek részt, és a kommunikáció azonnali, helyben és időben is, ott 

és akkor történik. (A későbbiekben még visszatérek a közös valóság új, speciális, 

huszonegyedik századi lehetőségeire, a virtuális és a kevert valóságokra). Ha viszont a 

kommunikáló felek nem egy közös valóságban vannak jelen, térben vagy időben távolság 

van köztük (például egy telefonbeszélgetés vagy levélváltás esetén), akkor közvetett 

kommunikációról beszélünk, s ebben az esetben a csatorna nem a levegő, hanem az adott 

kommunikációs eszköz (például a levél megírásához szükséges papír, a telefonkészülék, 

vagy maga az internetkapcsolatot biztosító számítógép vagy egyéb digitális eszköz). A 

közvetett kommunikációhoz kapcsolódik a média vagy tömegkommunikáció fogalma is. A 

tömegmédia kifejezéssel a társadalom szinte minden tagját kisebb-nagyobb mértékben 

elérő és érintő, széles hatókörű kommunikációs eszköz jellemezhető (McQuail 2003). Egy 

átlagember rengeteg tömegkommunikációs eszközzel találkozik egy nap alatt (Crystal 

2001). Reggel sokak első mozdulata az okostelefon nyomogatása, a legfrissebb hírek 

elolvasása egy hírportálon, az üzenetek és a fontosabb események ellenőrzése, követése a 

használt közösségi oldalakon, a sokszor háttérzajként funkcionáló televízió vagy rádió 

hallgatása öltözködés vagy reggelizés közben. Itt rögtön reklámokba, hirdetésekbe botlik 

az ember, melyek szintén a tömegkommunikáció termékei. A lakásból kilépve 

óriásplakátokat láthatunk, amelyek szintén befolyásolni próbálnak minket. A kölcsönösség, 

kétirányúság itt még végig elmarad, az a bizonyos átlagember mindvégig címzett vagyis 

befogadó marad, egészen addig, amíg el nem küldi az első sms-t vagy Messenger üzenetet, 

esetleg telefonhívást nem kezdeményez. És ez még csak a nap első egy-két órája volt. A 

tömegkommunikációs eszközök tehát körülvesznek minket, és meghatározzák mindennapi 

életünket is. Ugyanígy igaz ez a huszonegyedik század tanára számára is, aki elektronikus 
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belső, iskolai levelezési rendszeren keresztül értesül az aznapi értekezletről, beírja a 

megtartott órákat, az érdemjegyeket és az esetleges szülői értesítéseket az elektronikus 

naplóba, és ha a H1 jelű hipotézisem helyes, akkor a nap további szakaszában Interneten is 

kommunikál diákjaival, információkat közöl osztálya zárt Facebook csoportjában, vagy 

Messenger körüzenetben figyelmezteti őket egy esetleges kötelességükről. Ezeket a 

további lehetőségeket a következő fejezetekben részletesen is bemutatom, és összekötöm 

az „E” és „F” jelű kutatásokkal is. 

 A médiumok folyamatosan fejlődnek; új médiumok jönnek létre a technikai 

újítások, felfedezések révén, a régieket pedig arra kényszerítik, hogy ők is tartsák az 

„iramot”. Az okoseszközök világában egy hagyományos televíziókészülék sem tudja már 

felvenni a versenyt az internet adta megoldásokkal, így világossá vált, hogy olyan tévéket 

kell gyártania az elektronikai cégeknek, amelyek mind látványban, mind elérhetőség 

tekintetében felveszik a versenyt az okostelefonnal és a táblagéppel. Olyan szolgáltatásokat 

kell nyújtaniuk, mint az online internetkapcsolattal működő gépek, így például a digitálisan 

felvehető, visszatekerhető, újranézhető, szelektálható televíziós csatornák és műsorok kora 

is beköszöntött. 

 A tömegmédiát általában a hírtájékoztatás és a szórakoztatás, valamint a meggyőző 

kommunikáció forrásának tekintik. Gyakran figyelmen kívül hagyják azonban azt a 

funkcióját, hogy az embereket közösségekhez, sőt nemzetekhez kötik (Róka 2010). 

Összességében, Jakobson alapján, Róka Jolán öt fontos tömegkommunikációs funkciót 

említ: az informálás (új vagy már ismert információ közlése a címzettel), a szórakoztatás 

(az egyén pusztán önmaga szórakoztatására „fogyasztja” a média termékeit), a meggyőzés 

(a vélemények és attitűdök formálása, cselekvésre buzdítás), a hozzájárulás a társadalmi 

kohézióhoz (az átadott üzenetek megosztott tapasztalattá és közös identitássá válnak, a 

média által megteremtett közös tudás megteremti a közösségformálást) és a nevelés 

(értékközvetítés). Dolgozatom későbbi fejezeteiben mind a kommunikáció tájékoztató, 

szórakoztató, felhívó, valamint szociális kapcsolatokat kialakító és nevelő funkciójára 

felhívom a figyelmet, különös tekintettel ezek megjelenésére a tanári közvetlen és 

közvetett kommunikációban, összekapcsolva a tömegkommunikációs eszközök 

használatával is. A Facebook közösségi oldal a H2 hipotézisem szerint alkalmas ezeknek a 

funkcióknak a betöltésére. A Muhi Klára főszerkesztésében megjelent Film- és 

médiafogalmak kisszótára (Muhi 2002) kiemel egy hatodik funkciót is, az infotainment 

funkciót, amelyre megfelelő magyar kifejezés még nem is született. Ez az összetett szó az 

information ’információ’ és az entertainment ’szórakoztatás’ szó összerántásából 
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keletkezett. Jelentése az, hogy egy adott tömegkommunikációs eszköz úgy nyújt 

információkat a használójának, hogy közben szórakoztatja is. Ha a képzeletbeli 

átlagemberünk napját folytatjuk onnan, hogy elhagyta a lakást, és autóba ült, akkor 

számtalan ilyen szórakoztatva informáló hatással szembesül, ugyanis az autóipar igencsak 

kedveli az infotainment megoldásokat. A tanári kommunikációtól sem áll ez távol, ott a 

szórakoztatva tanulás, vagyis az edutainment fogalma terjedt el az utóbbi években, amikor 

is tömegkommunikációs eszközök bevonásával, játékos formában tanítjuk, juttatjuk 

tudáshoz a diákokat, gyerekeket úgy, hogy közben szórakoznak is (az edutainment hasonló 

módon létrejött szóalkotás, mint az infotainment, itt az education ’oktatás’ és az 

entertainment ’szórakoztatás’ szóösszerántásáról van szó). A szórakoztatás mértéke és 

mikéntje nagyon nehezen mérhető. Nyilvánvalóan egyik eszköze a humor, amelyet a 

legtöbb tanár is alkalmaz, de ennek az eszköznek a sikeressége, az üzenet eljutása a 

diákokhoz nagyon nehezen mérhető. A szórakoztatás ilyen módon igen szubjektív fogalom 

(Luhmann 2011). 

 A kommunikáció digitális és analóg kódokból áll. A digitális kódok olyan kódok, 

amelyek részeikre, összetevőikre bonthatók, a köztük levő összefüggések leírhatók. Ez 

jellemzi a nyelvi jeleket. Az analóg kódok nem bonthatók összetevőikre. Ilyen típusú 

kódok jellemzik a nem verbális kommunikációt (gesztusok, mimika, testtartás stb.) (Raátz 

2015). A kommunikáció sikerességéhez szükség van a közlésfolyamatban részt vevő felek 

mindegyike által ismert kódra, amely a közlés módját, jelrendszerét jelenti (sokszor ez 

maga a közös beszélt/írott nyelv, jelnyelv, metakommunikáció, azaz nem-nyelvi 

kifejezőeszköz vagy bármilyen más megegyezésen alapuló szimbolikus jelrendszer). Ha a 

kód csak az egyik fél számára ismert, megfejtett, akkor alkalmazás esetén kommunikációs 

zavar történik. Dolgozatomban kitérek majd arra is, hogy a vizsgálat alanyául szolgáló 

pedagógusok olyan nyelvi környezetben vesznek részt, amely elsősorban a diákok számára 

ismert és „otthonos”, így számukra az ott használt kódrendszer még nem teljesen ismert, 

ám megtanulható, elsajátítható. Veszelszki Ágnes kifejezésével élve ez lényegében a 

digitális bennszülöttek és digitális kinnrekedtek, valamint bevándorlók kérdésköre 

(Veszelszki 2015d), azaz hogy van-e átjárási lehetőség egyik kategóriából a másikba. A 

dolgozat kapcsolódása ezen a ponton a tanárok lehetséges szerepvállalása vagy választása. 

Akarnak-e a huszonegyedik század tanárai digitális bennszülöttekké válni, és ha igen, 

hogyan érhetik ezt el? 

 Legyen a kommunikáció bármilyen jellegű, valamilyen módon az interakció 

befolyásolja a résztvevőket, hatással van rájuk. Raátz Judit szerint a kommunikáció 
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folyamatát tekinthetjük úgy is, mint kölcsönös hatások cseréjét. Ez a hatás lehet érzelmi, 

fizikai vagy kognitív (Raátz 2015). Érzelmi hatást válthat ki egy örömhír (például amikor a 

győztes személyét kihirdeti a zsűri a szónokversenyen), fizikai hatást érhetünk el olyan 

felszólításokkal, amelyek cselekvésre késztetnek (például a tanóra elején a tanár relaxációs 

légzőgyakorlatokat végeztet a diákjaival, hogy könnyebben és nyugodtabb környezetben 

folytatódjon a munka), kognitív hatástól pedig akkor beszélhetünk, ha a tudásunkat, 

ismereteinket gyarapítja az üzenet. A kommunikáció eme három hatása nagyon gyakran 

egyszerre jelenik meg, egy üzenet kiválthatja mindhármat. Például a Facebookon 

közölhetünk olyan humoros képrejtvényeket, amely egyszerre vált ki nevetést a 

befogadóból, ugyanakkor elgondolkodtat is, és felszólít valamilyen cselekvésre, mozgásra. 

 Ahogyan Shannon és Weaver modelljében is szerepelt, úgy Jakobsonnál is fontos 

elem, hogy a kommunikáció folyamán a résztvevő személyek visszajelzést adhatnak az 

elhangzott, leírt üzenetről. Ez a visszajelzés többféle lehet. Jöhet a másik személytől, azaz 

külső forrásból. Formáját tekintve lehet verbális, vagyis szavakkal elmondott vagy leírt 

visszajelzés; de lehet csupán egy mosoly, egy bólogatás, vagyis nem nyelvi jelekkel 

kifejezett reakció. A visszajelzésnek fontos szerepe van a kommunikáció folytatásában. 

Hiszen ha ez a visszajelzés pozitív, akkor megerősíti a beszélőt abban, hogy jó, érdekes, 

amit mond. Ha a visszajelzés negatív, akkor az azt jelenti, hogy a másik fél nem ért vele 

egyet, vagy nem érti az üzenetét (Raátz 2015). A visszajelzésnek tehát nemcsak a léte, de a 

minősége és mennyisége is fontos, különösen tanár-diák kommunikáció esetén. Fontos 

még beszélni arról, hogy a visszajelzés elmaradása is lehet visszajelzés, vagyis a csönd, 

vagy egy válasz nélkül hagyott SMS ugyanúgy üzenetet közvetít a címzett felé. Azzal, 

hogy nem válaszolok, kétségek között hagyhatom a kommunikációs partneremet, vagy 

pont azt az üzenetet küldöm felé, hogy amit ő mondott, vagy leírt, az nem érdekes 

számomra, irreleváns, érdektelen, esetleg rossznak, hibásnak tartom. Az állásjelentkezések 

esetén elmaradt visszacsatolás a munkát hirdető cégtől vagy személytől rossz üzenetet 

közvetíthet, míg az esetleges elutasító, de fizikai formában megjelenő válasz tanulságos, 

építő jellegű lehet a továbbiakra nézve. Ugyanígy a diákok megszólalásai sem 

maradhatnak tanári válasz nélkül a tanórán, hiszen egy érzékeny lelkű kamasznak 

mindennél többet jelent a visszacsatolás, az értékelés. Ennek hiánya elveheti a 

munkakedvét, vagy hamis önkép kialakításához vezethet. A Facebookon zajló 

kommunikáció lehetőséget biztosít a visszajelzésre, több módon is. Ezeket a dolgozat 

vonatkozó fejezeteiben fejtem ki. 
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 A visszajelzés az egyénen belül is megtörténik. A belső visszajelzés során mi 

magunk értékeljük a saját kommunikációs viselkedésünket. A belső visszajelzés is lehet 

pozitív, megerősítő vagy éppen negatív, bíráló jellegű. Mind a két fajta minősítésre 

szükségünk van ahhoz, hogy a kommunikációnk sikeres legyen (Raátz 2015). A tanári 

hivatásnak is elengedhetetlen követelménye, hogy folyamatosan reflektáljunk 

cselekvéseinkre, kommunikációs tevékenységünkre. A Magyarországon 2015-ben elindult 

pedagógus minősítési rendszernek is ez az egyik alappillére, miszerint a pedagógusnak 

szinte minden tevékenységre reflektálnia kell, az óravázlatokhoz, tematikus tervekhez is 

többoldalas reflexiókat kell írnia, és a tanórai munkát is értékelnie kell ily módon. Az „M” 

jelű mellékkutatásban is részletesen foglalkoztam a visszajelzés kérdésével. 

 Jakobson elméletében a személyközi kommunikáció sikeres lebonyolításához 

nélkülözhetetlen a kontextus, vagyis az a közös, ismert valóság, szövegkörnyezet, 

amelyben a kommunikáció lezajlik. A kontextus tartalmazza azokat az ismereteket, 

amelyeket a résztvevők a helyzetről, egymásról és a korábbi kommunikációjuk során 

elhangzottakról tudnak. Az a tudás, hogy hol, milyen körülmények között, kinek a 

jelenlétében zajlik a kommunikáció, alapvetően meghatározza a kommunikációt vezérlő 

szabályokat (Vörös 2004). Például egy udvarias, kérdő formában feltett kérést a forró 

júniusi, tanév végi napon, miszerint „Dóri, kinyitnád az ablakot?” egyértelműen 

utasításként értelmez a tanuló. Ez a példamondat kapcsolódási pontot jelöl a dolgozat 

másik fontos, pragmatikai (azaz nyelvhasználatot középpontba állító) elméleti hátterével, a 

beszédaktus-elmélettel (Austin 1962, Searle 1969), amely minden nyelvi produktumot a 

kontextusba helyezve ruház fel bizonyos többletjelentéssel. Az „F” jelű főkutatásban ezt az 

elméletet is használtam a vizsgálat során, a Facebookon zajló tanári megnyilatkozásokat 

megvizsgáltam és csoportosítottam a beszédaktusok szerint. Erre a 4. fejezetben térek ki. 

 Ha a nyelvi közlést félreértelmezi valamelyik kommunikációs partner, akkor az 

üzenet sérülten juthat el a folyamatban a másik félhez, vagy egyszerűen elakad, és nem ér 

célba. A kontextushoz tartoznak tehát a közös előismeretek, kapcsolási és használati 

szabályok is, amelyekkel mind a két félnek rendelkeznie kell. Interkulturális 

kommunikáció esetén ezeknek a használati és egyéb (például udvariassági) szabályoknak a 

betartása okozza a legnagyobb nehézséget, de az általam vizsgált tanár-diák kommunikáció 

esetén is ez az egyik sarkalatos pont. Vizsgálom a Facebookon zajló diskurzusokban az 

udvariasság kérdését is az „F” jelű főkutatásban, de már az „E” jelű előzetes kutatási 

szakaszban is adatokat gyűjtöttem a témában 300 adatközlőtől. 
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 A sikertelenné vált kommunikáció oka az előbb felsorolt tényezők hiánya, sérülése 

lehet, ezeket zavaró tényezőnek tartjuk. Ide tartoznak a körülményekben keletkező zavarok 

is, például internetes kommunikáció esetén a kívánt közlendő helyett a javítóprogram által 

javasolt szó vagy kifejezés kerül képernyőre, vagyis kerül az üzenetbe; olyan tartalom, 

amelyet a feladó nem akart eljuttatni a címzetthez. Szóbeli kommunikáció esetén a zaj 

vagy egyéb zavaró tényező is meghiúsíthatja az üzenet sikeres dekódolását. Zavaró 

tényező lehet még kulturális jellegű is, sztereotípián alapuló kijelentés, ami sikertelenné 

teheti az üzenet célba érését még akkor is, ha a feladó nem akarta megbántani a címzettet. 

A hiba vagy zavaró tényező lehet grammatikai jellegű is, például egy rosszul ragozott szó 

okozhat félreértéseket, és ugyanígy lehet szemantikai jellegű is egy azonos alakú szó 

esetében, amikor a vevő másik jelentésében értelmezi a szót, mint az adó. Természetesen a 

kommunikáció sikertelenségének oka lehet biológiai, fiziológiai vagy pszichológiai jellegű 

is, ide sorolhatjuk a betegségekből vagy születési rendellenességekből adódó nehézségeket, 

amelyek sokszor azt is eredményezhetik, hogy a hagyományos vagy az adott szituációban 

elvárt csatornát le kell cserélni egy másikra. Ilyen példa lehet a tanári munka során egy 

súlyosan szorongó magántanuló, aki a személyes konzultációk helyett Interneten keresztül 

érdeklődik a tanulnivaló és a vizsgatételek iránt. Egy-egy Facebook-bejegyzés 

megtekintésekor zavaró tényező lehet, ha az Internet sávszélessége vagy a használt WIFI 

nem elég erős, és nem jelenik meg a bejegyzéshez tartozó kép, csak egy üres négyzet a 

helyén, így a teljes bejegyzés nem értelmezhető. 

 Az emberi kommunikáció sajátossága többek közt abban rejlik, hogy – az 

állatvilághoz képest – sokkal több kommunikációs eszköz áll rendelkezésünkre, melyek 

mindegyikét a társadalom dolgozta ki és generációról generációra hagyományozta (Dávid–

Páskuné 2005). Születésünktől kezdődően gyakorlatilag készen kapjuk a beszéd, a 

gesztusok, a testtartás, arckifejezések kódjait, ezeket a társadalmi interakció során 

tanulással sajátíjuk el. (Dávid–Páskuné 2005). Az anyanyelv-elsajátítás folyamata már a 

magzati korban elkezdődik, majd a születéstől folytatódik, és vele párhuzamosan az egyéb 

kommunikációs csatornák és módok is megindulnak (például az anya hangjának 

felismerése, a testi érintkezés fontossága az újszülött esetében, az anya arcának és 

mosolyának felismerése és elkülönítése másokétól már egészen kicsi korban stb.), és az 

anyanyelv-elsajátítás fázisai (sírás, gőgicsélés, első szavak, holofrázisok, többtagú 

közlések stb.) is lezajlanak (Gósy 2005). A nyelv mint jelrendszer által meghatározott 

kommunikáció elsődleges az anyanyelv-elsajátítás korai szakaszaiban, a beszéd 
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kialakulása a kismamák számára is mérföldkőnek számít gyermekük életében, és a legtöbb 

szülőt megnyugvással tölti el, ha a folyamat rendben lezajlik. 

 A kísérleti tapasztalatok szerint alapvető fontosságú a tágabb szociális térbe 

(például iskolába) való beilleszkedés szempontjából az egyén fejlődésében a korai nyelvi 

környezet, a kifejezések gazdagsága, a családban, a közvetlen környezetben beszélt nyelv 

árnyaltsága (Dávid–Páskuné 2005). Tapasztalatok szerint a magasabb szociális státuszú 

családok lényegesen kidolgozottabb kódrendszerrel rendelkeznek. A beszéd például 

szélesebb idői és téri spektrumot fog át, kevésbé szituációhoz kötött, gazdagabb a 

kommunikációs tartalmat színező határozószók, jelzők tárháza. Lényegében a környezet, 

az egyén tanulási képességének függvényében drámai eltérések alakulnak ki az emberek 

kommunikációs készségeit tekintve (Dávid–Páskuné 2005). Ebben nagy szerepe van a 

modern környezetben is kommunikálni képes huszonegyedik századi tanárnak. Ez az 

állítás dolgozatom és kutatásom egyik alappillére. 

 Személyközi kommunikáció esetén az is fontos szempont, hogy az ember milyen 

társadalmi tényezőktől vezérelve tudja magát kifejezni; milyen szociokulturális környezet 

veszi körül, mennyire sajátította el a kódváltás, a különböző beszédhelyzetben való 

megnyilatkozás szabályait, és mennyire kreatív. A beszédhelyzet nagyban befolyásolja a 

kialakuló közlésfolyamatot. A szituáció legfontosabb tényezői maguk a kommunikációs 

partnerek, mindenféle szociokulturális tulajdonságaikkal együtt (kor, nem, iskolázottság, 

családi háttér stb.). Egy más kultúrákra nem nyitott, kifejezetten zárt kulturális 

környezetben kisebb a nyelvi kompetenciák elsajátításának lehetősége, így a különböző 

beszédhelyzetekben szegényebb bázissal kell „gazdálkodnia” a nyelvhasználónak, például 

egy alacsonyabb iskolázottságú családból származó, vidéki gyermek ilyen szempontból 

hátránnyal indulhat egy nagyvárosi iskolában. Egy ingerekben gazdagabb környezet pedig 

szélesebb lehetőségeket generál, nagyobb az esélye a választékosabb és „helyesebb” nyelvi 

megnyilvánulások elsajátításának és kifejezésének. 

 A szociokulturális tényezők között az is meghatározó a személyközi 

kommunikációra nézve, hogy a mai világban egyre több szituációban helyt kell állnunk, 

egyre többféle emberrel kell nyelvileg érintkeznünk, egyre több kódot kell ismernünk, és 

egyre több módját kell ismernünk a verbális és non-verbális (vagyis nyelvi és nem nyelvi 

kifejezőeszközök általi) kommunikációnak. Az iskola és a tanár-diák kommunikáció csak 

egy ezek közül, melyben a diák előnnyel vagy hátránnyal indulhat az otthonról hozott 

szociokulturális háttér és a képességek, adottságok, készségek függvényében. Ugyanez 

viszont igaz a tanárra is: hiába tanít húsz vagy harminc éve, ha nem halad a körülötte 
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változó, rohamosan fejlődő világgal, és nem ismeri a szociokulturális és technikai 

változásokat, akkor neki is származhat hátránya a személyközi kommunikációban, vagy 

általánosságban véve az ember kapcsolatokban, ez az állítás megint a dolgozat H1 

hipotézisével cseng össze. 

 A diák az iskolában elsajátítja és megtanulja a személyközi kommunikáció normáit, 

fejlődik anyanyelvi kompetenciájának több területe is, ugyanakkor maguktól a tanároktól 

független folyamatok is közrejátszanak a változásokban, és egyértelmű, hogy a diák körül 

levő intenzív digitális környezet ma már legalább olyan erővel hat ezekre a területekre, 

mint kortársai, maga a tanár vagy az otthonról hozott tényezők. Mondani sem kell, hogy 

mindezek persze összefüggenek és kölcsönhatásban állnak egymással: a 

kortárskapcsolatok megjelennek az egyre fontosabbá váló digitális környezetben, és 

változnak is, a szülőkkel, családdal való viszony szintén átalakul, és a ma tanára és ma 

diákja közötti kapcsolat sem olyan már, mint akár húsz vagy tíz évvel ezelőtt. 

 A kommunikációs megnyilatkozások az emberek közötti kapcsolatok során 

többféle funkciót tölthetnek be. Erre vonatkozó utalást, csoportosításokat már olvashattunk 

a Shannon-Weaver elmélet kapcsán (Shannon-Weaver 1949), illetve Róka Jolán is 

osztályozta a megnyilvánulások funkcióit (Róka 2010). Most Roman Jakobson 

osztályozása szerint (Jakobson 1972) mutatom be a kommunikáció funkciót, kapcsolva a 

pedagógusi munkához és a kutatásomhoz. A Jakobson-féle elmélet indokolja a téma és a 

kutatás relevanciáját. 

 Az első, leggyakoribb kommunikációs cél a tájékoztatás, azaz gondolatok, tények 

és vélemények közlése. Ezt nevezzük referenciális funkciónak (Jakobson 1972). A tanár 

legtöbbször olyan kijelentéseket tesz a tanórán, amelynek van más funkciója is, így a 

tisztán referenciális funkció megjelenése ritka. Ha a tanórák folyásában rendszert alkotunk, 

és rendszerre neveljük a diákokat, akkor egy ilyen egyszerű kijelentés, közlés, mint hogy 

„A mai a 28. óra”, többet jelent puszta tájékoztatásnál az óraszámról. A diákok 

automatikusan tudják, hogy az elhangzott információ azzal jár, hogy vegyék elő a 

füzetüket, és a szokásos módon írják fel a lap közepére a tanóra sorszámát. 

 A kommunikáció segítségével érzelmeinket is kifejezhetjük. Ezt nevezzük 

expresszív funkciónak (Jakobson 1972). A tanári megnyilatkozások expresszív 

szempontból sokszor reflexiók magára az órán zajló munkára („Nagyon örülök, hogy meg 

tudtátok oldani.”), így rögtön visszajelzést is adnak a diákok felé az általuk megoldott 

feladatról, elvégzett munkáról, az ő teljesítményükről. Ugyanígy haragját, elmarasztaló 

szándékát is öntheti szavakba a tanár, de nem nyelvi jelekkel, például egy felfelé mutatott 
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hüvelykujjal is jelezheti a diáknak, hogy büszke rá. Ugyanez megjelenik a főkutatásban 

vizsgált Facebookon zajló tanári megnyilatkozások esetén, nyelvi és nem nyelvi formában 

is. 

 Nagyon gyakori a tanári kommunikáció esetén az, hogy másokat cselekvésre 

ösztönözzünk. Ezt nevezi Jakobson konatív funkciónak (Jakobson 1972). A kérések, 

felszólítások, utasítások egyaránt ide tartoznak. Ezek között stílusárnyalatukat tekintve is 

fokozati különbségek vannak. Akadnak olyan helyzetek, hogy annyira határozottan kell 

fellépni egy helyzetben, például egy ellenálló diákcsoporttal szemben, hogy kérés helyett is 

utasítást kell alkalmaznunk. A tanárnak azonban mindig törekednie kell az udvarias, 

pedagógushoz méltó kommunikációra, így a vulgarizmusok, káromkodások semmiképp 

sem engedhetők meg ilyen esetben sem. Ha a diák elkalandozik, vagy esetleg ellenáll, 

kissé szarkasztikus megfogalmazásokkal és humorral érhetjük el, hogy reagáljon 

cselekvésünkre („Kocsis úr hajlandó végre elővenni a felszerelését, vagy kérvényt nyújtsak 

be esetleg?”), azonban vigyázni kell, mert ha túl magas a labda, egy-egy szemtelen tanuló 

könnyen lecsaphatja azt, visszaélhet a helyzettel, így semmiképp sem szabad magunkat, 

tanárokat ilyen helyzetbe hozni. Ugyanez a jelenség még „veszélyesebb” az Interneten, 

ahol nincs személyes érintkezés, nem látjuk a másik arckifejezését, nem halljuk a hangját, 

azaz a nem nyelvi jelek hiánya sokkal finomabb, egyértelműbb kommunikációra ösztönöz. 

 Cél lehet sok esetben magának a kommunikációs kapcsolatnak a létrehozása, 

fenntartása. Ide tartoznak a köszönések, kapcsolattartó megszólítások (Somodi 2011), 

udvarias érdeklődés mások hogyléte felől stb. Ezek töltik be a fatikus funkciót (Jakobson 

1972). A tantermi kommunikáció sajátossága, hogy egyszerre 25-30 ember (a pedagógus 

és a tanulók) vesznek részt benne, így elkerülhetetlen a nem nyelvi jeleken (például 

rámutató gesztuson, egy vállra tett kézen vagy egy határozott szemkontaktuson) kívül 

fatikus nyelvi elemek használata is, hiszen zűrzavar is lehet belőle, ha nem egyértelmű, 

kinek adjuk át a szót. A pedagógusi gyakorlatban (Antalné 2006) legtöbbször a 

keresztnevükön szólítják diákjaikat a tanárok, azonban ha egy osztályban többen is 

ugyanazt a keresztnevet viselik, akkor egyezményesen ki kell találni valami 

megkülönböztető jelzést (például a vezetéknevükkel együtt, teljes néven szólítjuk őket, 

esetleg az egyiküket becézve, a másikat hivatalos utónevén, vagy mindkettejüket 

valahogyan becézve, esetleg korukra utalva „kis” és „nagy” melléknevet használva stb.). 

Vannak olyan tanárok, akik vezetéknéven szólítják a diákokat, ez sokkal személytelenebb, 

távolságtartóbb, és a diákok számára régimódinak tűnhet. Az is megoldás lehet, hogy egy 

fiktív, minden diákra kiterjedő nevet használ a tanár, ilyenkor a nem nyelvi jelekből derül 
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ki, kire gondol, kit szólít fel (ezek a tanárok általában rossz memóriával rendelkeznek, 

vagy csak nem hajlandóak megtanulni a diákokat neveit). Jó fatikus megoldás lehet a 

vezetéknév plusz az úr szó használata a megszólításban („Kovács úr”), így a diák úgy érzi, 

felnőttként, partnerként kezeljük. Hátránya az, hogy egyedül a fiúk esetében nem tűnik 

idejétmúltnak. A „Kisasszony” megszólítás ugyanis szokatlan a tantermi környezetben, 

archaizmusnak hat. A megszólítások mellett fontosak az egyéb fatikus elemek is, 

amelyeknek nagy szerepe van a figyelem szempontjából is, illetve diskurzusszervező elve 

is lehet, különösen a Facebookon zajló diskurzusokban. Erről részletesebben a dolgozat 

későbbi fejezeteiben írok még. 

 Az üzenet nyelvi megformálásával esztétikai hatást is létrehozhatunk, ezt poétikai 

funkciónak nevezi Jakobson (Jakobson 1972). Ritka az olyan helyzet, amikor a tanár vagy 

a diákok önszántukból versben vagy költői képekben beszélnek, amikor éppen nem 

irodalomórai versolvasás vagy memoriterből való felelés zajlik, azonban előfordulhat, 

hogy valamilyen nyelvi forma, például egy szóvicc, nyelvi játék szórakoztat és 

gyönyörködtet is egyszerre. Erre a funkcióra számtalan példát találtam az összegyűjtött 

korpuszban az „F” jelű kutatás diskurzusai között, illetve ezek alkalmazására is kitér a 

dolgozat a pedagógiai munka során (például az anyanyelvi vagy az irodalmi nevelésben). 

 A kommunikáció szólhat magáról a kommunikációról, a nyelvről, reflektálhat a 

kommunikációs helyzetre, módra (Vörös 2004). Ezt hívjuk metanyelvi funkciónak 

(Jakobson 1972). Erre anyanyelvi órán elég sokszor van példa („A mondatban tehát ige 

töltötte be az állítmány szerepét.”). A digitális kommunikációban ez kevésbé jelenik meg. 

 Az osztálytermi kommunikációban valamennyi kommunikációs funkcióval 

találkozhatunk, azonban ezek aránya más, mint a hétköznapi személyközi kommunikáció 

helyzeteiben. A legszembetűnőbb különbség, hogy a tanári kommunikációban kiemelt 

szerepet kap a referenciális funkció, vagyis az információ megosztása. A tanári 

magyarázatok, előadások fontos szerepet töltenek be a tanítás-tanulás folyamatában még 

akkor is, ha tudjuk, hogy az intellektuális gazdagodásnak nem egyedüli módja, ha a tanár 

elmondja (közkeletű kifejezéssel: „leadja”) a tananyagot a gyerekeknek. Az átlagosnál 

gyakrabban fordul elő a konativitás is: a tanári kommunikációs repertoárban gyakori a 

cselekvésre felszólítás, utasítás (Vörös 2004, Barker 1982). 

 Összefoglalva Jakobson elmélete is alkalmas a tanár-diák közötti, elsősorban az 

osztálytermen belüli, nem a digitális térben zajló kommunikáció bemutatására, amelyet a 

szakirodalom és saját tapasztalatok alapján ebben a részfejezetben ismertettem. Kiemeltem 

a Shannon–Weaver-modellel való kapcsolódási pontokat, azonosságokat és eltéréseket. A 
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modell kevésbé alkalmas a digitális környezetben zajló kommunikáció bemutatására, 

azonban a kommunikáció funkcióinak leírásakor számtalan példát láthattunk, amelyek a 

Facebookon zajló kommunikációra utalnak. Ezek konkrét kifejtése példákkal a következő 

két nagy fejezetben olvasható. 

 

2. 1. 3. A digitális kommunikáció kialakulása és jellemzői 

 

 A digitális környezet hatása az emberi kapcsolatokon kívül az emberi 

kommunikáción is érezhető. A szóbeliség és az írásbeliség határmezsgyéjén kialakult 

másodlagos szóbeliség (Ong 1982) és másodlagos írásbeliség (Nyíri 1998, Balázs 2010) 

megváltoztatta mindazt, ami a kommunikációt korábban egyértelműen írásbeli és szóbeli 

ágra különítette el. Fontosnak tartom dolgozatom szűken vett témájához kapcsolódóan 

röviden bemutatni azt az utat, történetet, ami a digitális kommunikáció kialakulásához 

vezetett, majd bemutatni annak jellemzőit, amelyhez David Crystal 2001-es alapművét, a 

Language and the Internet című munkáját (Crystal 2001) is felhasználom, amely a 

Shannon–Weaver- és a Jakobson-modell mellett a harmadik kommunikációs modellnek, 

elméleti alapnak is tekinthető, amely jelen kutatás szempontjából fontos. 

 Összefoglalásában Raátz Judit is kiemeli, hogy amióta ember létezik, azóta 

beszélhetünk kommunikációról (Raátz 2015). A kommunikációs eszközök változását, 

bővülését, egy-egy újabb kommunikációs forradalomnak, fejlődési szakasznak tekintjük. 

Az első korszak a beszélt emberi nyelv megjelenése, amely a legősibb és máig meglévő 

kommunikációs forma. Ebben a korszakban a kommunikáció eszközeként csak a beszélt 

állt rendelkezésre. A beszéd térben és időben szigorúan kötött volt. A beszélgetésben 

néhány ember vett részt, így főleg párbeszédes megnyilvánulások lehettek a jellemzőek. A 

tudás megőrzését, átadását a könnyen felidézhető nyelvi szerkezetek segítették. A fontos 

dolgokat, hogy fennmaradjanak, ismételték. Így például a törvényeket énekelték, hogy ne 

felejtsék el. Szájhagyomány útján őrződött a népi kultúra is (Raátz 2015). 

 A kezdetben egyeduralkodó elsődleges szóbeliség kora egészen addig tartott, míg ki 

nem alakult az elsődleges írásbeliség: egy egészen újfajta kifejezési mód, mely más 

beszédhelyzetekben, más kommunikációs céllal, új eszközökkel jött létre. Az írás 

megjelenése – amely a kezdetekben gazdasági célokat szolgált – nagy változást hozott az 

emberek közötti kapcsolatban, érintkezésben. Megszűnt a helyhez és időhöz kötöttség, 

hiszen az írott, rögzített szöveg szállítható, másolható, megőrizhető volt. Ezáltal 

megnövekedett a kommunikációban résztvevők száma, egyre többen juthattak az 
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információhoz. Az írás megjelenése tette lehetővé az elhangzott szövegek rögzítését, ezek 

hosszú ideig való megőrzését (Raátz 2015). 

 A második korszak a nyomtatott könyv kialakulásáig tartott. A „sokszorosított” 

írásbeliség, vagyis a nyomtatott könyv korát Gutenberg-galaxisként szokás emlegetni. Az 

1450-es években Johannes Gutenberg Európában először nyomtatott mozgatható 

betűtípussal könyvet, a Bibliát. A könyvek által egyre jobban tágult a világ, az elérhető 

ismeretek köre. A könyv korában a tudás hagyományos szóbeli átadása csökkent, helyét 

átvette az írott forrásokból, a könyvekből való információszerzés, tanulás. A nyomtatás 

megjelenésével jelentős fejlődésen ment keresztül a tömegkommunikáció is. Megjelentek 

az első újságok. A nyomtatott sajtó lehetővé tette, hogy az ugyanazon kommunikációban 

résztvevők száma tömeges legyen, és a részvétel tértől függetlenül szinte egyidejűvé vált 

(Raátz 2015). 

A 19. század legvégén új technikai eszközök létrejötte indította el a másodlagos 

szóbeliség korszakát, melynek segítségével emberi hangot voltak képesek rögzíteni és 

lejátszani (gramofon, rádió stb.), és különböző célokra használni (tudomány, szórakoztatás, 

mindennapi élet, kultúra stb.) (Balázs 2010). A huszadik század elején a rádió, televízió 

megjelenésével a kommunikáció fejlődéstörténetében ezért újabb változás történt. Ebben a 

negyedik szakaszban, az elektronikus tömegkommunikációs korszakban a résztvevők 

számára egyre inkább nyitottá vált a tudás elérésének lehetősége. Az üzenet eljutásának 

ideje lecsökkent, akár ugyanaz az információ egy időpontban megjelenhet a világ bármely 

részén. A média beköltözött az életünkbe, a mindennapjainkba. Meghatározza, 

befolyásolja a mindennapi kommunikációnkat. Az elektronikus kommunikáció ugyanakkor 

kitágítja a világot, segít a tőlünk távoli valóság megismerésében. Segítségével olyan 

vizuális ismeretekhez juthatunk, amelyek számunkra elérhetetlenek lennének (Raátz 2015). 

Mivel fontosnak és egyben érdekesnek is találom, kitérek most a negyedik és az 

ötödik korszak határán, egy ekkor keletkezett klasszikus szépirodalmi műre, George 

Orwell 1984 című regényére, amely 1949-ben jelent meg, s amely a szerző jelenéhez 

képest 35 évvel későbbi disztópikus társadalmi berendezkedést mutat be. A regény 

világában nemcsak a Föld országainak határai változtak meg radikálisan (a regényben 

három szuperhatalom alakult ki: Óceánia, Keletázsia és Eurázsia, és ezek háborúznak 

egymással, folyamatosan változó szövetségi rendszerben), hanem az emberi 

kommunikáció is. Végigvezethető a kommunikáció történetének mind az eddig említett 

négy, és a regény megszületését követő ötödik korszakának sajátosságai. A beszélt emberi 

nyelv kérdését kibővíti a szerző a gondolkodás és nyelv összefüggésével. Olyan világot 
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fest le, amelyben az aktuális hatalom úgy próbálja kontrollálni az embereket és azok tetteit, 

sőt gondolatait, hogy beavatkozik a nyelv kérdésébe is. Folyamatosan csonkít a 

szókincsen, hogy minél kevesebb eszközből, elemből tudja magát kifejezni az ember, és 

ezáltal kevésbé próbáljon lázadni a regnáló hatalom ellen. Új, mesterséges nyelvet, az 

úgynevezett „újbeszél” nyelvet (angolul Newspeak) vezet be (ennek neve összecseng a 

Crystal által használt kifejezéssel, a Netspeakkel). Ezt tekinti kizárólagos használatúnak 

Óceánia birodalmában, amelynek lényege a nyelvi minimalizmusra való törekvés (például 

szükségtelen olyan szavaknak az antonimája vagy stilisztikai változója, mint a „jó” szó 

esetén a „rossz”, hiszen ki lehet fejezni úgy is, hogy „nemjó”), és a teljes kontroll. A nyelv 

így elveszti a kommunikációban korábban betöltött kód szerepét, egy gépiesített 

tevékenység része lesz, amelyből hiányzik az önálló szándék, az önkifejezés, a 

kapcsolattartás iránti vágy és még sok minden más is. Az őszinteség hiánya feleslegessé és 

bűnössé teszi a verbális kommunikációt, ami miatt a szereplők kerülik is ezt a regényben, 

hiszen a szavaik minden esetben felhasználhatóak ellenük, és a hatalom megtorlásának 

egyik ürügyévé válhatnak. Az írott kommunikáció funkciója és milyensége is átalakul a 

könyvben, ami a kommunikáció második szakaszára utal. Itt is eltűnik az őszinteség és 

hitelesség, ugyanis a regény világában a hatalom érdeke szerint kell átírni, aktualizálni a 

könyveket, a hazugságoktól, történelemhamisítástól sem elzárkózva, és aki megkérdőjelezi 

ezt a tevékenységet, vagy olyan múltbeli eseményt firtat, ami az új, hamisított könyvekben 

már nincs jelen, azt a hatalom egész egyszerűen eltünteti, megsemmisíti. Külön ágazat 

foglalkozik a könyvek újraírásával és a hazug információk propagálásával, amely ismét 

egy erős kritika, groteszk paródia a Gutenberg-galaxissal szemben. A technikai eszközök 

megjelenésére és hatásaira is találunk példát az 1984-ben. A hagyományos, már Orwell 

korában is ismert eszközökhöz képest megjelenik a már ötödik korszakot jelentő telekép 

nevű gép, ami ötvözi a propagandaanyagok sugárzására alkalmas televíziót egy képet és 

hangot rögzítő kamerával. Azonban a kommunikáció minden esetben egyirányú, azaz a 

sugárzott képre a nézőnek nem lehetnek reflexiói, hiszen abban a pillanatban büntetést kap, 

a telekép előtt zajlott beszélgetéseket viszont a gép fölveszi, de nem ad rájuk választ a 

hangszórón keresztül. Az orwelli világban tehát az emberi kommunikáció és a gépek által 

vezérelt kommunikáció is megváltozik, torzul. Egy olyan világ jön létre ebben a 

disztópiában, ahol az ember nem lehet önmaga, nem lehet őszinte, folyamatosan 

félelemben tartják, és ez kihat az emberi kapcsolatokra is. Tanárként érdemes lehet 

beszélgetni diákjainkkal erről a könyvről, Orwell más műveiről vagy egyéb szerzők 

hasonló témájú műveiről, hiszen rengeteg elgondolkodtató kérdést vetnek fel az emberi 
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kommunikációval, a társadalmi berendezkedéssel és az emberi lélektannal kapcsolatban. 

Akár magyar nyelv, irodalom, történelem, etika vagy osztályfőnöki óra tananyaga is lehet. 

Számos érdekes feladat készíthető hozzá a diákok számára, de vitára is kiválóan alkalmas 

lehet. 

 Az ötödik korszak megjelenése alig néhány évtizeddel követte az előzőt. 

Kialakulását az 1970-es évek elejére, a számítógép elterjedésének kezdetéhez kötjük 

(Raátz 2015). Gyorsan lezajló változás történt, amely a mindennapjainkat érinti. A 

huszadik század vége és a huszonegyedik század eddigi majdnem két évtizede 

bebizonyította, hogy a szóbeliség és az írásbeliség egymástól nem markánsan elkülönülő 

két ág, nagyon is összetartoznak és összefüggenek. A kézírás visszaszorulása új technikai 

eszközöknek is köszönhető (asztali számítógép, hagyományos mobiltelefon, webcamera, 

táblagép, okostelefon stb.), melyek gyorsabbá, interaktívvá, helyhez nem kötötté tették a 

kommunikálást. Az internetkorszakban az információmennyiség a korábban tapasztalthoz 

képest elképzelhetetlen mértékben és sebességgel nő. Ez a tudásáradat az átláthatatlan, 

feldolgozhatatlan információmennyiség miatt egyrészt erőteljes bizonytalanságérzetet 

okoz, másrészt viszont azt az érzést is keltheti a netfelhasználóban, hogy minden 

információ online elérhető, csak ismerni kell a keresés és szelekció megfelelő módját. A 

keresni tudás pedig a legegyszerűbb megfogalmazása annak a tudásfajtának, amely a 2000-

es évek társadalmának egyik kulcsfogalma: a médiakompetencia. A tudásalapú társadalom 

folyamatos rugalmasságot, élethosszig történő tanulást igényel az individuumtól 

(Veszelszki 2015d). 

 Mivel dolgozatom jelentős része az „F” jelű főkutatás bemutatása és 

eredményeinek ismertetése, fontos áttekinteni a digitális kommunikáció általános 

jellemzőit ebben a fejezetben, illetve a dolgozat alapvető hipotéziseinek értelmében fontos 

kötni azt a tanítás-tanulás folyamatához, hiszen a digitális eszközhasználat és az Internet 

2018-ban már elengedhetetlen része az oktatásnak, így a tanárok munkájának is. 

 Elsőként említhető jellemzője az, hogy az internetes kommunikáció vagy más 

néven számítógép által mediatizált kommunikáció (Welch 1999) mindenki számára 

hozzáférhető, aki internetkapcsolattal rendelkezik. A felhasználó különböző fórumokon, 

közösségi portálokon, csevegőprogramokon létesít kapcsolatot másokkal a számítógépen 

keresztül, írásban, különböző műfajokban, mint az e-mail, a levelezőlista, a vitafórum, az 

élő, internetalapú interaktív műfajok, a csetelés/csevegés (Érsok 2007). Az 

infokommunikációs technológiák alapvetően multimediális információt jelenítenek meg, 
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amelyhez speciális műveleti feldolgozás kapcsolódik a befogadó, azaz a felhasználó 

részéről (Gonda 2015). 

 Az internethasználat elterjedése a 14–17 éves tanulók körében gyakorlatilag 100%-

os, vagyis mindegyikük rendelkezik digitális kompetenciákkal, azaz digitálisan 

szocializáltak (Bernát–Fábián 2008), használják a számítógépet, a mobiltelefont, az 

internetet, a közösségi oldalakat, különböző műfajokban nyilatkoznak meg, és ezekhez a 

műfajokhoz kapcsolási és használati szabályokat is ismernek. Koltay szerint „az írástudás 

új formái feltételezik annak ismeretét is, hogy miként alakítják az egyes műfajok az írást, 

és miként reagálnak erre az olvasók. Fontos részüket képezik azok az ismeretek is, 

amelyek a különböző technológiáknak az információ továbbításában betöltött szerepével 

kapcsolatosak. Az írástudás új formáinak birtokában tehát képesek vagyunk arra, hogy 

megfelelő technológiákat alkalmazzunk az információnak különböző célból különböző 

célközönséghez és különböző műfajok formájában történő továbbítására” (Koltay 2011).  

 Az egyéb web 2.0-s közösségi oldalak, pl. Snapchat, Twitter vagy InstraGram 

elterjedése mellett a Facebook népszerűsége még ma is nagy a diákok körében, a Social 

Bakers felmérése szerint Magyarországon a tinédzser korosztály (13–17 éves tanulók) az 

összes Facebook-felhasználó 12%-át, a 18–24 évesek 23%-át teszik ki. A hozzáférés 

lehetősége megvan otthon, a munkahelyeken, így a tanárok számára az iskolákban is. 

Előnyös tulajdonsága még a közösségi oldalnak a gyorsaság, vagyis az, hogy rövid idő 

alatt tudunk megosztani információkat (csevegés, üzenetváltás, tartalmak közzététele az 

idővonalon, azaz posztolás). Jellemző még rá az interaktivitás, azaz azonnal lehetőség van 

a másik által közzétett üzenet megválaszolására, valamint a késleltetett interakció, vagyis 

az, hogy közvetett módon, különböző térben vagy időben is elérhetik egymást a 

résztvevők. A tanár zárt csoporton belüli posztjára a tanuló azonnal reagálhat, ha éppen 

online tartózkodik, de válaszolhat rá később, amikor este hazaért az edzésről vagy a 

különórákról. Ez a tulajdonsága gyakorlatilag majdnem korlátok nélkülivé teszi a 

kommunikáció lehetőségét, az egyetlen szükséges dolog az internetkapcsolat és a digitális 

eszköz, amelynek segítségével létrejön a kommunikáció. 

 A fiatalabb korosztály körében mindig népszerűbbek kezdetben az új technikai 

eszközök, hiszen valahol ezek képviselik az innovációt, a haladást, és ez teremt divatot is, 

amire a fiatalok minden korban fogékonyabbak voltak, legyen szó bármiről. A web 2.0 

kialakulásával az azonnali közlésfolyamat is lehetővé vált, a modern telekommunikációs 

eszközökön olyan alkalmazások, programok, lehetőségek jöttek létre, amelyeknél szintén 

elsöprő gyorsaságú fejlődést tapasztalhatunk, és a szemünk előtt válnak népszerűvé. A web 
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2.0 gyakorlatilag olyan digitális lehetőségek gyűjtőneve, amelyben a résztvevő felek 

közösségként tudnak tartalmakat létrehozni és megosztani egymással. Előnye az 

interaktivitás, a többirányú kommunikáció. Az ilyen közösségi terek résztvevői látják 

egymás megosztott tartalmait, és azonnali módon képesek reagálni rá az oldal lehetőségei 

szerint (fórumok, kommentárok, beszélgetési felületek). Az ilyen oldalak nagyobb 

szabadságot biztosítanak a felhasználóknak, ezért is lehetnek egyre népszerűbbek 

napjainkban (Veszelszki 2015d). 

 A digitális információ elsődleges megjelenési formája immateriális. Természetesen 

a digitális tartalmakat nyomtatással kézzelfoghatóvá lehet tenni. A mesterszöveg 

manifesztációjáról a felhasználó dönt: vagy a képernyőn, vagy nyomtatásban olvassa 

(Veszelszki 2015d). Tanárként érdemes ennek a két különböző olvasási módnak az 

elsajátítását tudatosítani a diákokban, megtanítani őket arra, hogyan kell olvasni egy 

könyvet (nyilvánvalóan különbözőképpen egy szépirodalmi művet és egy szakirodalmat), 

és hogyan kell digitális szöveget. 

 Digitális olvasáskor új keresési technikákat alkalmazunk: miközben korábban egy 

információt a megfelelő szótár, lexikon, enciklopédia vagy szakkönyv fellapozásával 

érhettünk el, addig ma (legalábbis a felületesebb tájékozódáshoz, az első információk 

megszerzéséhez) elegendő valamelyik keresőportált használni (Veszelszki 2015d). Jelen 

dolgozat szakirodalmának is jelentős része az interneten is megtalálható cikkből, könyvből, 

tanulmányból származik. A dolgozat vagy bármilyen más tudományos munka megírási 

folyamatának természetes része ma már az, hogy az ember megnyitja azt a dokumentumot, 

amelyen dolgozik, és mellette még számtalan másikat is. Emellett internetes böngészője is 

több megnyitott fület tartalmaz. Sőt, sokszor az is előfordul, hogy a könnyebb 

hozzáférhetőség érdekében több eszközt használunk egyszerre: az asztali számítógépen 

írjuk a bázisdokumentumot, egy laptopon vagy egy tableten különböző forrásokat, 

szakirodalmakat nyitunk meg, míg egy okostelefont internetes szótárként vagy a 

statisztikai adatok feldolgozásában segítő számológépként használunk. És az sem kizárt, 

hogy ezen eszközök egyikén online beszélgetéseket folytatunk a témában vágóan 

szaktársainkkal valamelyik közösségi oldal vagy csevegőprogram segítségével. Ez 

természetesen csak egy példa volt az ember figyelmének multiplikálására, amely szintén 

velejárója az internetes kommunikációnak. 

 Az internetre felkerült tudást valamilyen formában rendszerezni kell, illetve 

elérhetővé kell tenni. Hatalmas kollektív tudás halmozódott fel a közösen szerkesztett 

Wikipédián. A wiki (a ’gyors’ jelentésű hawaii wikiwiki szóból származik; legismertebb 
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megjelenési formája a Wikipédia): olyan online tudástár, amelyet a használói nemcsak 

olvasni, hanem akár szerkeszteni, átalakítani is tudnak (Veszelszki 2015d). Ezért nagyon 

fontos, hogy pedagógusként megtanuljuk, és diákjainkat is megtanítsuk, hogy a Wikipédia 

csak másodlagos forrás lehet, hiszen sokszor olyan információk kerülnek fel rá, 

amelyeknek nem megbízható az eredetük, nincsenek megjelölve hivatkozások. A 

hagyományos, a Gutenberg-galaxishoz köthető szerző–szerkesztő–olvasó viszony 

megváltozik, dialogikus és a korábbinál közvetlenebb lesz, hiszen az olvasó társszerzővé 

és egyúttal társszerkesztővé válik. A web 2.0 lényege az interaktivitás: ezek az online 

szolgáltatások a közösségre épülnek, amely a tartalmat készíti. Egy nyomtatott tudományos 

munka elkészülésében, megjelenésében több szakértő is közreműködik (szerző, kiadó, 

szerkesztő, lektor, korrektor), a Wikipédián azonban sok anonim szerző hoz létre 

tudástárat. Az online tudás általánosságban véve sem minden esetben megbízható, mivel 

nem mindig ismert a szerző, a forrás, az aktualitás; az információhalmaz pedig nem 

kontrollált: bárki közzétehet szinte bármit. A tudás forrása megváltozik, tehát 

forráskritikára van szükség. Az új médiakompetencia azt is tartalmazza, hogy a 

nethasználó mely információkra tekint kritikusan, melyeket fogad el valósként (Veszelszki 

2015d). 

 A másodlagos írásbeliség, tehát a digitális nyelvi környezetben zajló kommunikáció 

fölött nem hunyhatunk szemet, vizsgálata, megismerése folyamatos feladata a 

huszonegyedik század nyelvészének, és a haladó szellemű pedagógusnak is. 

 Az informatika hatására formálódó új nyelvi létmód (másodlagos írásbeliség és 

szóbeliség) ideiglenes összefoglaló elnevezése: új beszéltnyelviség, vagy ahogyan Crystal 

nevezi: Netspeak (Crystal 2001). Az új beszéltnyelviség magában foglalja a másodlagos 

szóbeliséget és írásbeliséget. Informatikai alapú, számítógépek, internet vagy 

mobilkommunikáció által közvetített írásbeli vagy szóbeli kommunikáció, amelyre 

jellemző az átmenetiség: beszéd közeli (szlenges), képeket is használó írás- és közlésmód, 

az élőbeszédhez közelítő, de azzal nem azonos beszédszintetizálás. A számítógépek 

segítségével napról napra fejlődő kommunikáció az új beszéltnyelviséget formálja. Egyes 

elemzők szerint az informatikai eszközökkel létrejövő új beszéltnyelviség egyre több 

funkciót vesz át a valódi élőbeszédtől, sok helyen annak helyébe lép. Az új 

beszéltnyelviség nyelvtana sajátos, sokszor meghökkentő (Crystal 2001, Balázs 2010). 

 Balázs Géza, Raátz Judit és Veszelszki Ágnes tanulmányaikban, tudományos 

összefoglalóikban a kommunikáció történetét végigvezetve fölvetik azokat a kérdéseket, 

amelyek a 21. századi nyelvészt foglalkoztatják ebben a témában (Balázs 2010, Raátz 
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2015, Veszelszki 2015d). Kitérnek arra, hogy a hagyományos kultúra mellett folyamatosan 

kialakult az informatikai kultúra, és ez egyre inkább meghatározó a nyelvhasználó és a 

nyelv kérdését illetően is. Ugyanez vonatkozik a tanárokra, számukra is fontos megismerni 

az új kultúrát, miközben ápolják a régit. Nem csupán a szövegek megbízhatósága, hanem a 

szövegalkotási- és olvasási mód is megváltozott a gépi szövegbevitel, valamint az 

internetes szövegkiadás következtében. A számítógép ugyan az írógép billentyűzetével 

rendelkezik, de a szöveget nem közvetlenül a papírra írjuk, a protoforma a gépben marad. 

Az anyagtalanság miatt lehetséges a nyomtalan törlés, a beszúrás, a nem lineáris 

szerkesztésmód. A korábbi lineáris olvasási mód helyett a cirkuláris olvasás jellemző a 

hiperlinkes összekötésekkel létrejött szövegek befogadására (Veszelszki 2015d). 

 Ma már folyamatosan haladunk a nem lineáris ismeretszerzés felé. Az internetes 

szöveg hálózatszerkezetét az egyes csomópontokat összekötő hiperlinkek alakítják ki. A 

digitális környezetben való böngészés, internetes hipertextek (linkek) követése is 

bizonyítja, hogy az ismeretszerzés egyre inkább nem lineáris, illetve az, hogy ma már a 

diákok sem csak tankönyvekből tanulnak, s egyre csak egymásra épülő ismereteket 

szereznek, hanem sokfelől kapott információáradat zúdul rájuk, és ebben az áradatban 

próbálnak nem megfulladni (Balázs 2010). A hipertext – a kifejezés megalkotója Ted 

Nelson szerint – nem szekvenciális jellegű, multimediális szöveg, amelynek a testét olyan 

komplexen összekötött írott vagy képi anyag adja, hogy e szöveget lehetetlen papírra 

nyomtatni (Nelson 1965). A hipertext három legfontosabb alkotóeleme a következő: a 

hipertextegységek, vagyis a részszövegek; az ezekben található csomópontok, illetve az 

ezeket összekötő linkek. A csomópontok – vagyis maguk az információegységek – 

szövegek, képek, videók, animációk lehetnek. Ezeket az elektronikus utalások, azaz a 

linkek kötik össze, és hozzák létre a nem lineáris, hálószerű szerkezetet. A linkek sorozata 

kérdésessé teszi a szöveg mibenlétét – a hagyományos, a könyvekben megszokott 

linearitás felfüggesztődik, a szöveg megértése az olvasó számára nem zárul le (Veszelszki 

2015d). 

 Balázs Géza is kiemeli az informatikai kultúra és a nem lineáris szerkesztésmód 

mellett a haladás jelenségét. A korábbi folyamatos, időbeli haladást felváltja az ugrásszerű, 

nem folyamatos haladás, vagyis az információszerzés mértéke és módjainak skálája 

növekszik, de nem egyenletes. A digitális kommunikáció és a web 2.0 is példázza, hogy a 

közlésfolyamat ma már nem követi az emberi gondolkodás sebességét és az emberi 

logikát: az internetes csevegés sebessége sokszor automatizmusokat szül, és a 

nyelvhasználó sokszor nem tudatosan válik nyelvhasználóvá (Balázs 2010). 
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 Balázs kiemeli, hogy a műveltség változása korábban lassú volt, a technikai 

forradalom révén azonban ez is robbanásszerűen megnőtt. Más tartozik ma már a 

műveltség szó jelentéskörébe, mint jó pár évvel ezelőtt. Ezzel szorosan összefügg, hogy a 

szigorú hagyománykövetést fölváltotta a laza hagyománykövetés, mely leginkább a nyelvi 

változások kapcsán figyelhető meg. A tinédzserek nyelve egyre megengedőbb, a 

normakövetést sok esetben normateremtés váltja föl. Tervezettséget illetően is változott a 

személyközi kommunikáció: a web 2.0-val a korábbi tervezhetőség és tudatos tervezettség 

helyébe lépett a spontaneitás, a pillanat általi meghatározottság, a jelenlétélmény. Az 

internetes csevegésben például sokszor a véletlenszerű, berögzült billentyűparancs dönti el, 

milyen választ adunk egy kérdésre (Balázs 2010). 

 Az eddig literális (betű alapú) kultúramegőrzést és írásbeliséget fölváltja a literális 

és a vizuális kultúra együttes megjelenése, keveredése (Balázs 2010), Veszelszki Ágnes 

pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy az információs társadalom alapkövetelménye az 

elektronikus írástudás. A hipertextuális hálóstruktúra olvasótól, alkotótól is újszerű 

produkciós és percepciós stratégiákat követel meg. Az internetes literalitásnak 

csoportösszetartó és másokat nyelvileg kizáró funkciója is van. A digitális szakadék 

nemcsak azt jelentheti, hogy valaki nem tudja a számítógépet kezelni, hanem azt is, hogy 

nem ismeri az elektronikus kommunikációban használatos jeleket, nem érti a sajátos 

nyelvezetet. A közös háttértudásnak minden kommunikációs formában kiemelt szerepe 

van. Az internetes kommunikációban való teljes értékű részvételhez feltétlenül szükség 

van például az emotikonok, a speciális rövidítések és szókincs ismeretére is (Crystal 2001, 

Veszelszki 2015d). A hangulatjelek (emotikonok, szmájlik) (Crystal 2001, Veszelszki 

2012) segítségével lerövidült, leegyszerűsödött bizonyos kommunikációs helyzetek ideje. 

Fontos kérdés az olvasás változása is, amelyről elmondható, hogy a hagyományos olvasási 

struktúrák helyett a digitális környezetben új olvasási (és szövegértési) stratégiák alakulnak 

ki, megint elsősorban a diákok, a fiatalok körében. A lineáris, folyamatos olvasást fölváltja 

egy újfajta, rendezetlen, ugyanakkor összetettebb működést igénylő olvasási stratégia, 

amelyben a szem REM-mozgásai is felgyorsulnak, ezt különböző vizsgálatokkal igazolták. 

A digitális szövegek olvasása nagyobb szövegértési kapacitást igényel, hiszen a lineárisan 

olvasható könyv helyett az internetes weblapok összetett, hipertextekkel teletűzdelt 

szövegek, melyeknél a lineáris stratégia követése lehetetlen. Ezzel összefüggésben Balázs 

„második irodalom” létrejöttéről is beszél, melynek kialakulásában ismét az Internet 

szerepe emelhető ki. A szövegek közötti kapcsolat, intertextualitás mellett így létrejön a 

hipertextualitás is (Balázs 2010). 



43 

 

 A hagyományos nyelvi létmódok, a beszéd és az írás egységét az új 

kommunikációs fordulat megváltoztatta, s ma már beszéd, írás és másodlagos szóbeliség és 

írásbeliség egységéről lehet beszélni. Ebben a szövegvilágban a hagyományos 

szövegtípusok mellett újfajta szövegtípusok jöttek létre, a dolgozat későbbi fejezetei ezeket 

(csevegés, internetes diskurzus stb.) is jellemzik, egyes műfajaikat részletezik is majd. 

Balázs (és sok más nyelvész a huszonegyedik században) fölveti a helyesírás változásának 

kérdését is, mely szerint az akadémiai helyesírás mellett új (internetes és privát) helyesírás 

van kialakulóban, sőt talán azt is mondhatjuk, hogy különböző helyesírásokat kell ismernie 

a nyelvhasználónak, s tudnia kell, melyik adja éppen a normát, s mikor kell javítani a 

hibákat, és mikor nem tekinthetők azok hibának. Ez egy tanárnál (főleg az anyanyelvet 

oktató tanárnál) elkerülhetetlen új aspektus: tudnunk kell, hogy a mai digitális környezettel 

behálózott világban már nem ugyanaz a normakövetés a helyesírás terén sem, mint 

korábban, ugyanakkor támogató és segítő szándékkal kell rávezetnünk a diákot, hogy 

megértse, mikor és hogyan kell követnie az akadémiai helyesírást (Balázs 2010). 

 A nyelv változása a grammatikai rendszer változásánál is tetten érhető. Az új, 

digitális környezetben nem csak a helyesírás, hanem maguk a nyelvi rendszer jelei sem 

olyan egyértelműek, s nem hagyományos tagozódásúak, mint ahogyan azt az egyetemes 

magyar grammatika előírja (Keszler 2010). A toldalékmorfémák új lexémákat hoznak létre 

(pl. lájk, lájkol, lájkolás), a szófajok alkalmi szófajváltása gyakoribbá válik, a mondatok 

modalitása és szerkezete pedig közel sem hasonlít ahhoz, amit a leíró nyelvtanban erről 

elméleti szinten mondani lehet. A digitális csevegésekben a társalgás résztvevői egymás 

megnyilatkozásaira válaszolnak, de sokszor a másik kommunikációs partner 

megnyilatkozásával egy időben, így a dialógusok linearitása megtörik. 

 A következő terület, amelyre Balázs Géza még rámutat (Balázs 2010), az a 

kapcsolatteremtés módjainak változása. A hagyományos kapcsolatteremtést, -tartást és -

zárást, mely a kommunikáció egyik legfontosabb funkciója, felváltja valami egészen új az 

internetes kommunikációban, például az, hogy már elég, ha valakinek a nevére vagy egy 

bejegyzésére kattintunk, s ezzel gyakorlatilag meg is szólítjuk az illetőt. Az ilyen jellegű 

kommunikációs funkciókról a dolgozat későbbi fejezeteiben írok. 

 A digitális forradalom, összességében tehát, hatással van a nyelvre és a 

kommunikációra. Nem csak a korábban említett gyorsaság és interaktivitás miatt változik a 

nyelv, hanem azért is, mert az új digitális környezet megváltoztatja a kommunikációs 

folyamat tényezőit és funkcióit is. Például egyértelmű, hogy a vizuális jelekkel (is) történő 

kommunikáció (így a hangulatjelek, szmájlik használata) befolyásolja a percepciót és a 
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produkciót is egy azonnali üzenetváltásokból álló, digitális társalgásban. A kommunikációs 

felek mentális lexikonjába beépülnek ezek az újfajta jelek és jelrendszerek (a hangulatjelek 

mellett a rövidítések, vagy esetleg non-verbális jelek, mint a tetszikelés), és hozzájuk 

kapcsolódóan kialakulnak új kapcsolási és használati szabályok is. A nyelv tehát változik, 

alakul, s mivel a tanár is nyelvhasználó, neki is ismernie kell nyelve változásait, különben 

kirekesztettnek fogja érezni magát a digitális bennszülöttek (Veszelszki 2012) világában. A 

digitális írástudás egyik oldalról az elektronikus eszközök kezelésének kompetenciáját, 

másik oldalról viszont a digitális média nyelvhasználati jellegzetességeinek ismeretét 

jelöli. 

 A kommunikációs helyzetekben való „otthonos viselkedés” mellett minden 

nyelvhasználónak törekednie kell a hitelességre is (Littlejohn–Foss 2009). A tanár is csak 

akkor tud sikeresen kommunikálni, ha közlőként hiteles, hiszen ez határozza meg a 

tartalmat. Ehhez ismerni kell a befogadót, mert így tudjuk megtervezni, hogy mivel 

érhetjük el a kívánt hatást. A vevő oldaláról nézve a kommunikátor hitelessége, 

rokonszenvessége a legfontosabb tényező. A hitelességet csak a verbális és non-verbális 

kommunikáció kongruenciájával tudjuk megteremteni. A kettő összhangjának hiányában a 

felek között kommunikációs zavar keletkezhet. Hiteltelen kommunikációval az adott 

személy is hitelét vesztheti. A hitelességnek azonban nem csak a megteremtése lehet 

feladat egy interakció során, hanem annak felismerése is a befogadó részéről. Ez pedig 

szintén szociális jártasság, tanulási tapasztalat függvénye (Dávid–Páskuné 2005). 

 Dávidék tanulmányukban kiemelik, hogy a hitelességet egyes szerzők (Berne 1964, 

Rogers 1969, Gordon 1974) minden típusú kommunikáció – legyen az terápiás vagy 

osztálytermi helyzet – egyik legfontosabb elemének tekintik annak eredményessége 

szempontjából. Természetesen a hitelességet az a kontextus is befolyásolja, amelyben az 

üzenetek cseréje zajlik (Dávid–Páskuné 2005). A tanári kommunikáció – legyen az 

osztálytermi vagy internetes közegben zajló – szintén hiteles kell, hogy legyen, ha a 

kommunikációs célt meg akarja valósítani, ha el akarja juttatni az üzenetet a címzettnek. 

 A pedagógus a beszédével is képes hatni a tanulókra, fejlődésükre, függetlenül 

attól, hogy milyen iskolafokon tanít. A modern információs-kommunikációs eszközök 

használata ellenére is a beszélt nyelv a legfontosabb médium az osztályban (Antalné 2015) 

Az osztálytermi kommunikáció többnyire még ma is kétirányú. Az üzenetek nagy része a 

tanártól indul, és a diákok üzenetei a tanár felé irányulnak (Dávid–Páskuné 2005). Attól 

függően, hogy mennyire domináns a tanár viselkedése, az esetek 55-80%-ában a tanárok 

kezdeményezik a kommunikációt (Szitó 1987). Ezzel azonban még korántsem merültek ki 
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a kommunikációs lehetőségek. Az oktatásnak ezt a tanárközpontúságát mutatják a magyar 

nyelvű pedagógiai-pszichológiai szakirodalmak is (Antalné 2006), amelyek az iskolai 

kommunikációt elemezve elsősorban a tanárra összpontosítanak. Részletesen tárgyalják a 

hatékony tanár jellemzőit, a tanári előadói típusokat, a kérdezés, a dicséret, a fegyelmezés 

hatásos módjait, a jó tanár-diák kapcsolat kiépítésének eszközeit. Ugyanez érvényes a 

Magyarországon is egyre ismertebbé váló tanári hatékonyság tréningre és az azonos 

címmel megjelent könyvre (Gordon 1974). A „jó tanár” leírása mellett kevesebb szó esik 

arról, milyen a „jó osztály”, bár intuitív módon minden tanár tudja, hogy az oktatás és a 

saját hatékonysága szempontjából egyáltalán nem mindegy, milyen az oktatott csoport, az 

osztály atmoszférája. Az összetartó, homogénebb összetételű csoportokkal könnyebb 

kommunikálni és dolgozni, míg ha klikkesedés is van az osztályban, vagy a tanulók 

összetétele valamilyen szempontból vegyes (pl. családi, szociális háttér, nyelvi 

kompetencia), akkor mindez nehezebb (Dávid–Páskuné 2005). 

 Az osztályterem fontos színtere a szociális szerepek elsajátításának, hiszen a diákok 

számára gyakran az iskola az első hely, ahol mások előtt nyilvánosan beszélnek. Az iskolai 

interakciók során tanulják meg a társas viselkedés különféle formáit, ezért a tanórai 

kommunikációnak oktatási-nevelési jelentősége is van. A pedagógusoknak a sikeres 

pedagógiai munkájukhoz különféle kompetenciákra van szükségük, ezek között fontos 

helyet foglal el a kommunikációs kompetencia. A pedagóguskompetenciák szinte számos 

tényezőtől függ: a pedagógusok felkészültségétől, személyiségétől, a pályán eltöltött 

időtől, az ott szerzett tapasztalatoktól, a személyes érdeklődéstől stb. A különféle 

kompetenciák komplex módon, egymást erősítve támogatják a pedagógusokat oktató-

nevelő munkájukban. A tanári beszéd eszköze az óraszervezésnek, a tanulás 

támogatásának, a tanításnak, a tanulói teljesítmény értékelésének és a tanulók egyéni 

fejlesztésének is (Antalné 2015).  

 A kommunikációs folyamat egyik lényeges eleme a dekódolás, melynek során a 

vevő szavakat és egyéb jelzéseket (mimika, gesztusok) alakít át gondolati szimbólumokká. 

Hogy a vevő megérti-e a neki szánt üzenetet, vagyis hogy mennyire hatékony ez az 

átalakítás, az azon múlik, hogyan értelmezi, milyen kognitív sémába illeszti be az új 

információt. Ha az üzenetátadást kezdeményező személy (oktatási helyzetben ez 

legtöbbször a tanár) és a vevő (diákok) értelmezési keretei nagyon különbözőek, a 

megértés csorbát szenved, az információ torzul, vagy a diák egyszerűen lemond arról, hogy 

kövesse a tanári magyarázatot. Az oktatási vagy nevelési cél ily módon nem valósul meg. 

Az eredménytelenség kiküszöbölhető azáltal, ha a tanár a kommunikáció során 
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folyamatosan támaszkodik és ismétli, módosítja üzeneteit a diákok visszajelzéseinek 

megfelelően: megértette-e mindenki, úgy értették-e, ahogy ő. Másrészről elég nagy a 

valószínűsége annak, hogy a diákok kognitív sémái, ismeretei közelebb állnak egymáshoz, 

mint a tanár és bármelyik diák kognitív sémái. Ha lehetőséget adunk arra, hogy a diákok 

egymást győzzék meg, egymásnak érveljenek, bizonyítsanak vagy cáfoljanak, 

magyarázzanak el valamit, az a megértést hatékonyabbá teheti. Emellett a közlő 

csiszolhatja érvelési technikáit, tisztázhatja gondolatait, gyarapíthatja meggyőzési 

eszközeinek tárházát (Dávid–Páskuné 2005). Az osztálytermi kommunikációról 

részletesebben még a következő, 2. 2. fejezetben írok. 

 Balázs Géza szerint fontos a kairosz szerepe az e-kommunikációban, vagyis az, 

hogy a megfelelő alkalmat megragadva legyünk jelen mindenütt (Balázs 2010). Amikor 

például egy diák elsőként veszi észre a tanár idővonali felhívását a Facebook hírfolyamán, 

előnyhöz juthat egy projektmunkában vagy egyéb feladatban csupán azért, mert ő volt az 

első. Ez olyan tulajdonsága a digitális kommunikációnak a személyközi kommunikációhoz 

képest, amely szokásrendszert alakíttat ki a kommunikáló felekben (rászoktat, hogy mindig 

jelen kell lenni a közösségi oldalon, illetve folyamatosan követni kell az eseményeket). 

 Az internetes kommunikáció egyik legmeghatározóbb jellemző pedig az, hogy 

publikus, tehát a Facebook idővonalán és hírfolyamán zajló kommunikáció nyilvános. 

Beállíthatjuk, hogy mely ismerőseink, mely csoportok láthatnak bizonyos bejegyzéseket, 

továbbá azt, hogy mely ismerőseink elől rejtünk el valamit az idővonalon. Nagyon fontos, 

hogy körültekintőek, óvatosak legyünk az adatvédelmi beállításokkal, és mindig az legyen 

a kommunikáció címzettje, akit eredetileg is annak szántunk.  

 Az IKT által megjelenített információkra, így a Facebookon megosztottakra is 

jellemző a manipulálhatóság, hiszen az interakcióban részt vevők számára az információ 

mennyisége és minősége könnyedén módosítható (Gonda 2015). Olyan dokumentumokat, 

szövegeket találhatunk az Interneten (például közösen szerkeszthető vagy éppen letölthető 

dokumentumokat), amelyek mind a szöveg gyors és egyszerű átalakítását teszik lehetővé. 

Az információ az IKT, így a Facebook segítségével is könnyedén jut el az interakció egyik 

résztvevőjétől a másikig, vagy akár egy egész csoportig, közösségig (például Facebook-

ismerőseinkhez). Az ilyen jellegű, Facebookon megjelenő információ megosztható, ennek 

kihasználása gyakran eltolja a határt a személyes és a publikus szféra között, azonban 

gyorsítja az információ terjedését, megkönnyíti a továbbadást (Gonda 2015). 

 Az internetes kommunikáció üzeneteinek egymáshoz való kapcsolódása és 

viszonya is sajátos, hiszen alapvetően asszociatív módon szerveződnek (Gonda 2015). Ez a 
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fajta rendszer megszünteti az információk közlésének kötött sorrendjét, vagyis a 

befogadónak nem feltétlenül kell követnie a közlő gondolatmenetét, maga szervezheti meg 

az információk egymásutániságát, az egyes információkhoz új kapcsolódási pontokat 

építhet be. Így épül fel a teljes világháló. Gonda Zsuzsa összefoglalásában kiemeli, hogy 

mind a multimedialitás, mind az IKT-információ többi tulajdonsága a személyes 

interakcióhoz közelíti az elektronikus kommunikációt, hiszen a beszélt nyelvet, szóbeli 

közléseinket tudjuk a legkönnyebben átalakítani, manipulálni, és üzeneteinkben olyan 

információkat osztunk meg, amelyeket gondolati útvonalon, asszociatív módon szervezünk 

(Gonda 2015). 

 Az internetes kommunikáció további jellemzője Szűts Zoltán szerint, hogy ha „a 

kommunikáció céljának a tér és az idő legyőzését tekintjük, akkor elmondhatjuk, hogy az 

internetes kommunikáció az információt egyrészt egyre gyorsabban, valós időben képes 

továbbítani, másrészt pedig a tárhely növekedésének köszönve nagy mennyiségben és 

hosszú ideig tárolni. Az internetes kommunikáció legyőzi a fizikai távolságot is, melyet az 

indusztriális korban elterjedt globális és tömeges légiközlekedés már kikezdett, hiszen egy 

hipertextben a legnagyobb és egyben legkisebb távolság is kattintásnyi, minden objektum, 

valamennyi számunkra fontos tudás ugyanis klikkelésnyire van egymástól, illetve a 

virtuális térbe a fizikai világ bármely pontjáról be lehet lépni” (Szűts 2012). Fontos 

kiemelni Szűts gondolataiból azt, hogy az információ tárolása időben is végtelen, így jól 

meg kell gondolnunk, mit teszünk ki a nyilvánosság elé, mert az akár örökre ott maradhat, 

ugyanis visszakereshetővé válik. Amit egyszer az Interneten közzétettünk, azt vissza már 

nem forgathatjuk, megsemmisíteni teljesen már sohasem tudjuk. 

 A digitális kommunikáció fontos jellemzője, hogy egy teljesen új, az elsődlegesen 

elsajátított beszélt és írott nyelvtől eltérő nyelvváltozat használatát várja el a 

felhasználóktól, mely struktúrájában (nyelvtanában), helyesírásában, szókincsében, nem 

nyelvi kifejezőeszközeiben stb. is lényegesen különbözik tőle. Crystal kitér a különböző 

internetes műfajok, így az e-mail, a csevegőprogramok (csetszobák, csetes csoportok), 

virtuális világok, játékok, és a Web nyelvi és nem nyelvi jellemzőire. Fontos fogalomként 

említi a hipertext (Crystal 2001), azaz a felkeresett honlapon beágyazott szövegként 

szereplő link fogalmát, amely egy kattintással elvezeti az olvasót egy másik honlapra, így 

voltaképpen párhuzamos folyamatok alakulnak ki egymás mellett úgy, hogy a felhasználó 

nem hagyta el a valós és virtuális helyét sem. A Crystal-mű alapmű, azonban az elmúlt 18 

évben értelemszerűen annyi újításon és egyéb változáson esett át a digitális kommunikáció, 

hogy azokat még Crystal sem tudta tökéletesen megjósolni, így például a dolgozat fő 
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témakörébe tartozó web 2.0-hoz tartozó közösségi oldalak színes kommunikációs 

lehetőségeit sem. A Crystal által is felvázolt nyelvi és nem nyelvi jellemzőkre térek majd 

ki a Facebook közösségi oldallal kapcsolatban a 4. fejezetben, a konkrét kutatás alapján. 

 Röviden összefoglalva tehát a digitális kommunikáció kialakulása a digitális 

eszközök elsöprő gyorsaságú és erejű elterjedésének köszönhető, és ma már nemcsak a 

nagy, gazdasági szempontból is vezető hatalmak országaiban, hanem nálunk, 

Magyarországon is jelentős méretű felhasználói bázissal rendelkezik. Diák és tanár 

egyaránt digitális nyelvhasználó, aki jelen van az Internet különböző ágaiban. Ebben a 

fejezetben áttekintettem a digitális kommunikáció kialakulásának történetét, a legfontosabb 

szakirodalmakat, illetve a digitális vagy internetes nyelvhasználat általános jellemzőit. 

Dolgozatom további fejezetei elsősorban a web 2.0-n belül a közösségi oldalak, azon belül 

is a Facebook közösségi oldal használatáról szólnak. 

 

2. 2. A tanári kommunikáció színterei és jellemzői 

 

 A kommunikáció az oktatás egészét átszövi. A pedagógus munkájának interaktív 

része – vagyis amikor a tanár közvetlen kapcsolatban áll az osztállyal a tanórákon – szinte 

megszakítás nélküli kommunikációs kapcsolat a gyerekek és a tanár között. A tanítás-

tanulás folyamatában a tanár és a tanulók kölcsönhatásban, interakcióban állnak 

egymással: a tanár hat a tanulóra, a tanuló pedig a tanárra. Az egymásra hatás a közöttük 

lejátszódó kommunikációs folyamatokban figyelhető meg. Az osztályteremben játszódó 

interakciók befolyásolják a gyerekek és a pedagógus kapcsolatát, közérzetét, 

intellektusának és társas készségeinek fejlődését is (Vörös 2004).  

 A tanári kommunikációnak alapvetően két, egymástól meglehetősen eltérő 

aspektusa ismert: a hagyományos és a modern. Ez a fejezet ezt a két aspektust az 

osztálytermi és a digitális környezetben zajló kommunikáción keresztül mutatja be, veti 

össze egymással, bemutatva azt is, hogy a Facebook közösségi oldal használata megfér a 

tanár és diák közötti közlésfolyamatban.   

 Az egyik aspektus szerint a kommunikáció fő iránya a nevelőtől a nevelt felé, 

vagyis a tanártól a diák felé tart, és alapvetően távolságtartó. Ide olyan tipikus folyamatok 

tartoznak az ismeretátadás során, mint a tanári magyarázat, az előadás, a memorizálás és 

annak számonkérése, szövegek reprodukciója a tanuló részéről, illetve a folyamatot lezáró 

tanári értékelés (a magyar oktatási rendszernek megfelelően leggyakrabban érdemjegyek 

formájában). Eszközeik gyakran kimerülnek a tankönyvekben, az osztálytermi fali 
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táblában és a tanulói füzetekben. Ezt nevezzük hagyományos pedagógiai 

kommunikációnak (Fehér 2011). A másik aspektus szerint a felek között kétirányúság, 

szimmetria áll fenn, így a tanuló egyenrangú félnek számít a kommunikációs folyamatban, 

és nem kizárólagosan csak a tanárral kommunikál, illetve nemcsak a megszokott 

fórumokon, azaz a tanórákon, illetve a dolgozatokban, hanem egyéb színtereken is (például 

a virtuális térben), ezt nevezem modern tanári kommunikációnak. 

 A hagyományos tantermi kommunikáció sem egyforma minden esetben, hiszen a 

tanár személyiségjegyei hatnak a kommunikációjára és annak eredményességére is. A 

pedagógus személye az egyik legmeghatározóbb tényező (Antalné 2006, Falus 1998), 

hiszen ő van a tanóra középpontjában, és a kutatások szerint még mindig ő kommunikál a 

legtöbbet. Így az általa hozott szociokulturális tényezők, családi háttér, életkor, nemi 

hovatartozás mind-mind befolyással van a tanulókra és az osztálytermi munka 

eredményére. A művelt, saját tantárgyán kívül is tájékozottságot mutató tanár, ha mellette 

még magabiztosan is kommunikál, elnyerheti a diákok figyelmét, tiszteletét, és a munka is 

eredményesebb lesz. 

 A pedagógus neme is meghatározza a tanítási-tanulási folyamatokat. Másmilyen 

lesz egy óra egy fiúkból álló osztályban, ha egy csinos, húszas éveiben járó nő beszél nekik 

például az exoterm és endoterm folyamatokról, és más, ha egy ugyanilyen korú férfi. 

Ugyanez egy homogén, lányokból álló osztály esetében is megfigyelhető. De itt 

természetesen más szempontokat is figyelembe kell venni: az osztály jellegét, 

vérmérsékletét, összeszokottságát, az esetleges klikkesedést, széttagoltságot. 

 Fontos még az is, hogy az eltérő életkorú tanárok különböző tapasztalatokkal 

rendelkeznek (Antalné 2006, Király 2015). Nem ugyanúgy kommunikál és tanít egy 

pályakezdő és egy már harminc éve a pályán lévő, tapasztalt, lelkes pedagógus, vagy 

esetleg egy tizenöt éve tanító, de már kiégett, lelkesedését és mindenféle motivációját 

vesztett kolléga. Viszont ugyanígy lehetősége van mindkét életkorú tanárnak jelen lenni a 

digitális környezetben, és ez által közelebb kerülni a diákokhoz, és eredményesebbnek 

lenni. Ilyen szempontból fontos a munkához és a tanítás színteréül szolgáló intézményhez 

való hozzáállás is. Egy folyamatosan csak panaszkodó, a rendszer ellen csak passzívan 

lázadó tanár mást hatást vált ki a diákokból, mint egy cselekvésre kész, agilis, optimista 

társa. Erre oda kell figyelnie magának a pedagógusnak, az őt alkalmazó intézménynek, de 

sokszor a kollégáknak is. Megoldás lehet egy-egy kifejezetten erre a célra létrejövő, kiégés 

elleni tanfolyam, kurzus is. 
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 A tanítási kultúra (Antalné 2006) is jelentősen befolyásolja a kommunikációt és a 

tanítási-tanulási folyamatokat. Minden pedagógus sajátos tanítási kultúrát hoz magával, 

amelyet aztán átalakít saját személyiségéhez igazítva, és bensővé tesz. Ide olyan dolgok 

csatlakoznak még, mint például az óravezetési készségek. Ha egy tanár nem tudja tartani 

az általa kitűzött menetrendet, az még nem baj, de ha túlságosan sokszor és hosszú 

időtartamra elkalandozik, netalántán leáll veszekedni a diákokkal valami apróság miatt, 

akkor könnyen kicsúszhat a kezéből a gyeplő, és komoly lemaradást produkálhat a 

tananyagban akár már egy félév alatt is. Ha viszont felkészültsége és rátermettsége nem 

akadályozza abban, hogy esetleg egy konstruktív vita vagy egy jól sikerült szituációs 

feladat kissé megkurtítja a tananyag átadására szánt időt az adott tanórán, és a 

későbbiekben tudja azt pótolni, akkor az ilyen jellegű óravezetési alternatívák még pozitív 

csengésűek is lehetnek. Néha kifejezetten előnyös a spontaneitás, nem szabad csírájában 

elfojtatni valamit csak azért, mert nem volt tervbe véve, és esetleg elvonja az időt a kijelölt 

feladatok teljesítésétől. A Facebook közösségi oldal kiválóan alkalmas terepe ezeknek a 

konstruktív vitáknak. Ezekre a konkrét diskurzuselemzéssel és a Facebook anyanyelvi 

nevelésben való felhasználásával foglalkozó fejezetekben térek ki. 

 A személyi tényezők között beszélünk még a tanár beszédkultúrájáról (Antalné 

2006) is. Itt mindenféle nyelvi tényező fontos lehet, amelynek lehet életkori magyarázata 

vagy akár a tanár eredeti lakóhelyéből adódik. Elutasító lehet egy osztályközösség egy 

másik nyelvjárási régióból származó tanárral szemben, míg az ugyanabból a régióból 

származóval szemben nem. A választékos szókincs szimpatikus lehet az osztálynak, de az 

aránytalanul sok idegen szakkifejezést használó tanár már visszatetszést kelthet. A 

vulgarizmusok, trágár kifejezések alapvetően nem férnek bele egy jó tanárról kialakult 

képbe, így a diákok is furcsán néznek egy olyan pedagógusra, aki indokolatlanul sokat 

káromkodik. Persze sok olyan pedagógus van, aki az ilyen radikális eszközöket használja 

fegyelmezésre, nevelésre, mint a káromkodás vagy a szupraszegmentumok hirtelen 

megváltoztatása, például a beszédhang erejének felemelése. A beszédkultúra része lehet a 

képekben, metaforákban való beszéd, illetve az irónia használata is. Ezek is kétélűek, az 

osztály, a tanulók adottságaitól függ, hogy mennyire hatásosak ezek az eszközök a 

kommunikáció során. Van olyan, hogy egy viccet vagy egy ironikus megjegyzést az egyik 

csoport azonnal vesz, és ennek megfelelő pedagógiai hatást ér el a tanár, míg a másik 

csoportnál kudarcot vall ugyanaz a megjegyzés. Ezt a kezdetekben még nem tudja felmérni 

a tanár, ezért van szükség a nagyon óvatos, lassú vizsgálódásra. A legjobb a kétértelmű 

dolgokat elkerülni a tanítási folyamat elején, és szigorúan, de következetesen tanítani. 
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 A beszédkultúra része még a beszéd hangzása is. A tiszta artikuláció, a 

hangsúlyozás, a hanglejtés,  a megfelelő beszédtempó, a hangerő, a hangszín, a szünetek, 

egy szóval a szupraszegmentumok (Gósy 2004) is befolyásolhatják a megértést. A diákok 

számára ellenszenvet válthat ki egy beszédhibával küszködő tanár, vagy akár nevetség 

tárgyává is válhat. A túlzottan sok szünetet tartó vagy a lassú beszédtempójú tanár is 

elveszítheti a diákok érdeklődését, a tanóra unalmassá válhat. Ugyanakkor ennek 

ellenkezője sem feltétlenül jó: az a tanár, aki nem tud elég ideig várni, hogy a diákok 

választ adjanak a kérdéseire, és folyamatosan csak ő maga „szerepel” az órán, az szintén 

rosszabb eredményeket láthat viszont később a dolgozatokban, felmérésekben. A hezitálás, 

az ö-zés is befolyásolhatja a megértést. 

 Ha a kommunikációelmélet egyik nagy alakjának, Paul Watzlawick (1921-2007) 

osztrák-amerikai pszichológus, családterapeuta, nyelvész, filozófus tudósnak az egyik 

kommunikációelméletben hozott axiómájával folytatjuk a tanári beszéd témájának 

vizsgálatát, miszerint „Nincs olyan, hogy nem kommunikálsz.” (Watzlawick 1964), akkor 

rögvest a non-verbális, azaz a nem-nyelvi kommunikációhoz kell fordulnunk mint 

elsődleges színtér, ugyanis leginkább ezen a területen mutatható be, hogy az ember 

valóban képtelen arra, hogy ne kommunikáljon, még ha csöndben is van. 

 A tanóra több résztvevős társas helyzet, ahol találunk példát az interperszonális 

kommunikációra és a csoportkommunikációra is. A frontális tanítási helyzet, amelyben a 

pedagógus az egész osztálynak ad instrukciót vagy éppen előadást tart, 

csoportkommunikációnak minősül. Amikor viszont a pedagógus személyesen egy 

gyerekkel beszél, vagy éppen két gyerek beszélget egymással, interperszonális 

kommunikációról van szó. Ezek nagy része mind közvetlen helyzetben zajlik. 

Osztálytermen belül csak az értékelés bizonyos fajtái tekinthetők közvetett 

kommunikációnak, például amikor a jegyet ráírja a tanár a dolgozatra. Szándékos és 

szándékolatlan kommunikációra is találunk példákat az osztályteremben. Minél fiatalabbak 

a gyerekek, annál kevésbé kontrollálják kommunikációs jelzéseiket, ezért a kisgyerekek 

esetén jóval több szándékolatlan jelzést (arckifejezést, gesztust, mozdulatot vagy éppen 

hangjelzést) tapasztalunk (Vörös 2004). 

 Az osztálytermi helyzetben jóval kötöttebbek, kevésbé változatosak az interakciók, 

mint a hétköznapi helyzetek során. Például egy családi vacsora során tapasztalhatunk olyan 

hiányos megnyilvánulásokat, megszakításokat, közbeszólásokat, szüneteket, javításokat, 

ismétléseket, amelyek mozgalmassá teszik a társalgást. Ehhez képest egy tanóra 

forgatókönyve rendezett és rendszerezett. A legtöbb megnyilvánulás teljes, lezárt egész, 



52 

 

kevesebb a közbeszólás. A résztvevők tudják, mikor beszélhetnek, tisztában vannak 

aktuális szerepükkel. A megszólalási jog kontrollált, méghozzá a tanár által, aki a 

domináns az osztálytermi kommunikációban. Ő rendelkezik a szóátadási joggal is. Ő jelöli 

ki a témát, a kommunikáció időtartamát, annak végét is. Az órán elhangzottaknak jelentős 

része nyilvános és erősen centralizált, vagyis az idő nagy részében minden egyes verbális 

megnyilvánulásra valamennyi résztvevőnek figyelnie kell, akkor is, ha a tanár beszél, de 

akkor is, ha valamelyik diák kapott éppen szót. Emellett a fő kommunikációs „fonal” 

mellett több más, nem hivatalos szálon is folyhat társalgás, például a diákok összesúgnak 

valami miatt. A centralizáltság miatt a gyerekeknek kevesebb joga van a visszacsatolásra, 

visszajelzésre, ezért a kölcsönösség nehezebben és ritkábban valósul meg. Ez a tanár-diák 

kommunikáció univerzális jelensége. Vannak olyan technikák, munkaformák, módszerek, 

amelyek csökkentik a tanár dominanciáját (Vörös 2004). A digitális környezetben zajló, 

például a Facebookon történő kommunikációs helyzetek kiváló példái ennek. A diákok 

számtalan olyan helyzetet megélhetnek, amit esetleg az osztályteremben nem, például 

magabiztosan érvelnek egy üzenőfali beszélgetésben. Erre a jelenségre is kitérek majd a 

dolgozat diskurzuselemzéssel és anyanyelvi neveléssel foglalkozó későbbi fejezeteiben. 

 Az emberi kommunikáció alapvető sajátossága az, hogy alapvetően párhuzamosan 

több csatornán keresztül zajlik. Nehéz is lenne megállapítani, hogy a verbális vagy a non-

verbális kommunikációnak van nagyobb súlya. Az viszont bizonyos, hogy minden kultúra 

használ nyelvet, tehát a nyelvi, verbális kommunikáció egyetemes sajátosság. A nyelv 

korlátlan lehetőségeket rejt: segítségével képesek vagyunk kilépni az „itt és most” 

béklyóiból, és olyan dolgokról beszélni, amelyek közvetlenül nincsenek jelen, másrészt 

képesek vagyunk véges számú szavakból, jelekből végtelen számú üzenetet létrehozni. A 

nyelv ebből adódóan olyan társadalmi jelenség, ami folyamatosan bővül, sokszínű, és a 

közösség kultúrájának, hagyományainak hordozójává válik (Vörös 2004). Ennek a 

közösségnek a tagja a tanár és a diák is, így a köztük zajló kommunikációnak egyik fontos 

eszköze a nyelv. 

 Az osztályterem verbális kommunikációja tulajdonképpen csoportnyelv. Mind a 

diákoknak, mind a tanároknak megvannak a maguk nyelvi sajátosságai. Erről a nyelvről, 

nyelvhasználatról szól majd a dolgozat kutatási elemzése is. Az azonban már most 

elmondható elöljáróban, hogy az iskolában közvetített nyelv leginkább (és nem feltétlenül 

csak a tantárgyakhoz kapcsolódó szakzsargon miatt) a felső társadalmi osztályok által 

használt kódból (Vörös 2004) merít, így óhatatlanul is megnöveli a társadalmi 

különbségekből fakadó tanulási nehézségeket is. Drámai lehet a szakadék a családban 
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használt nyelvváltozat és az iskolában hallott nyelv között a hátrányos helyzetű diákok 

esetében. 

 A nyelv, a gondolkodás és a kultúra közti összefüggés, hogy a nyelv és az emberek 

kölcsönösen hatnak egymásra: ez a nyelvi relativitás elmélete. Mindannyiunk nyelvi 

környezete befolyásolja a gondolkodásunkat és azt, ahogyan a világot észleljük. Az 

Edward Sapir és Benjamin Lee Whorf nevéhez kötődő nyelvi relativizmus hipotézise 

szerint a különböző nyelveket beszélő emberek különböző módon látják a világot, mert 

minden nyelv másként kategorizálja, más címkékkel látja el a dolgokat. A nyelv tehát nem 

tárgyilagosan tükrözi a valóságot, hanem azt a valóságot ábrázolja, amelyet az adott 

társadalom, kultúra észlel (Vörös 2004). Ez a jelenség a szókincsben tetten érhető, amikor 

egy adott jelenségre az egyik közösségnek számtalan kifejezése van az árnyalatokat 

érzékeltetve, a másiknak meg esetleg egyetlen egy lexémája van rá. Egy szakgimnáziumi 

osztályban a szakmai tantárgyak neve része az aktív szókincsnek, míg esetleg egy 

ugyanabba az iskolába járó, de gimnáziumi tagozatos osztálynak nem jelent semmit az 

adott rövidítés (például „Üzleti tevékenysége tervezése és elemzése” nevű tantárgy a 

kereskedelem szakosok körében ÜTTE rövidítésként használatos a mindennapos 

kommunikációban, ez azonban a gimnáziumi tanulóknak feloldás nélkül érthetetlen). A 

nyelvi relativizmusra, vagyis a gondolkodás és a nyelv összefüggésére vannak cáfolatok és 

ellenpéldák, amelyek azt hangsúlyozzák, hogy végső soron nem gondolhatjuk azt, hogy a 

nyelv, amelyet beszélünk, elszigetel bennünket minden más kultúrától, és lehetetlenné teszi 

a más kultúrákból származó emberek megértését (Vörös 2004). 

 A kommunikáció kutatásának másik fontos területe a non-verbális kommunikáció, 

amelyet dolgozatomban csak érintőlegesen taglalnék, hiszen az internetes 

kommunikációban, így a Facebookon is, sokkal kisebb jelentősége van a non-verbális 

jelekkel történő kommunikációnak, és sokkal kevesebb lehetőség is van rá, mint nyelvi 

jelekkel kommunikálni. 

 A non-verbális kommunikáció fogalma már Charles Darwin kutatásaiban is 

megjelenik, aki az érzelemkifejezés különböző formáit vizsgálta ember és állat esetében is 

(Darwin 1872). Raátz Judit szerint nem verbális jeleknek nevezzük azokat, a közlés 

folyamatában részt vevő kódokat, amelyek nem bonthatók összetevőikre, tehát analóg 

jelek. Az ilyen típusú jelek szinte mindenfajta kommunikációban megtalálhatók. A nem 

verbális jelek szerepe és hatása legalább olyan fontos, mint a nyelvi jeleké. Hiszen sokszor 

csak ezekből a jelekből tudjuk meg, hogy társunk éppen dühös, bánatos, vagy örül 

valaminek. A kutatások szerint a szóbeli kommunikációban jóval nagyobb szerepe van a 
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nem nyelvi jeleknek, mint az elhangzott szónak. A nem nyelvi jelek segítik a kapcsolat 

megkezdését, fenntartását és lezárását; irányítják, befolyásolják a kommunikáció menetét 

(Raátz 2015). 

 Egy másik értelmezésben Tóth László szerint a nem verbális kommunikáció alatt 

értjük az emberi interakciós folyamatot befolyásoló összes nem nyelvi természetű 

jelenséget. A mindennapi szóhasználatban sokan azonosítják a metakommunikáció 

fogalmával, holott ezek korántsem esnek egybe. Míg a nem verbális jelzések tudatosak és 

szándékoltak is lehetnek, addig a metakommunikatív jelzésváltások minden esetben 

tudattalanul, nem szándékosan zajlanak és a közlést mintegy „felülről” szemlélve 

minősítik. A félreértésre az adhat okot, hogy a metakommunikatív jelzések többnyire (de 

nem mindig) nem verbális jelzések formájában közvetítődnek és a viselkedésbeli 

megnyilvánulásaik ugyanazok lehetnek. Ha például egy tanulónak akaratlanul 

összeráncolódik a homloka, mert gondolkodóba ejti, amit a tanár mondott, akkor meta-

szinten kommunikál valamit magáról. De ha ugyanez a tanuló szándékosan összeráncolja a 

homlokát, mert a „gondolkodóba esés” kommunikálásával mondjuk időt akar nyerni, vagy 

el akarja hitetni a tanárával, hogy mennyire elgondolkodik az általa mondottakon, akkor 

ugyanaz a nem verbális megnyilvánulás (a homlokráncolás) már nem metakommunikáció, 

hiszen tudatszintű ellenőrzés alatt álló, előre megtervezett, szándékolt jelzés (Tóth 2000). 

 A kommunikációban a nem nyelvi jelek több funkciót is ellátnak. Egyrészt 

tájékoztatnak a résztvevő személyekről. Az érzelmek és érzelmi állapotok „azonnal 

kiülnek az arcunkra”, legyen az harag, szánalom, jókedv. A nem nyelvi jelek irányítanak 

minket abban is, hogy milyen a beszédpartnerünk viszonya hozzánk (elfogadó, elutasító 

vagy közömbös). A non-verbális jelek irányítják a kommunikáció folyamatát. A 

megszólalás iránti vágyat gyakran először nem nyelvi jelekkel fejezzük ki (például egy 

gesztussal vagy a testhelyzetünk megváltoztatásával). A harmadik funkció, amit a nem 

nyelvi jelek ellátnak, a beszéd tagolása. Itt főleg a szupraszegmentális jellemzők 

meghatározóak (beszédtempó, intonáció, szünettartás stb.) (Raátz 2015). 

 Eredetük szerint is osztályozhatjuk a nyelvi jeleket. Vannak az örökölt jelek, 

amelyek minden egészséges emberre jellemzőek, és a világ közel minden táján azonos 

jelentéssel bírnak. Ide tartoznak az alapérzelmeket kifejező arcjelek, például az öröm 

kifejezésére a nevetés, a bánat kifejezésére a lefelé biggyesztett száj, a savanyú íz érzetekor 

a grimaszoló arc. Természetesen az örökölt jelek kulturálisan eltérhetnek, például a keleti 

országokban a mosolygás sokkal inkább a kínos szégyenérzet jele, mint az örömé. 

Léteznek ösztönös jelek, amelyek egy-egy nyelvközösségre jellemzőek, és mindig az adott 
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kultúrától függnek. Az ott élők a környezetükben spontán sajátítják el őket. Ilyen lehet a 

fejbólintás, amely a nyugati, európai kultúrában függőleges mozgás esetén az igenlés, 

vízszintes mozgás esetén a tagadás jele, míg a bolgár népnél ez pont fordítva van. A 

harmadik csoportot az egyezményes jelek alkotják, ezeket a használóik tudatosan tanulják 

meg, és meghatározott céllal alkalmazzák őket. Ilyenek lehetnek a sportolóknak a 

labdajátékokban, a búvároknak a vízben használt jelei (Raátz 2015). 

 A kommunikáció folyamatában a verbális és nem verbális jelek együtt, egymást 

kiegészítve vannak jelen, egyszerre hatnak. Az újabb kutatásokban az 1980-as évektől 

kezdve szociálpszichológusok, kommunikációkutatók egyaránt hangoztatják, hogy nincs 

értelme a kommunikáció jeleit egymástól független nyelvi és nem nyelvi kategóriákba 

sorolni (Raátz 2015). Ezeknek a komplex jeleknek az összetevői a paranyelvi és az 

extranyelvi jelek. 

 A nem nyelvi jeleket a legtöbbször nem tudatosan használjuk a kommunikációban, 

de közülük számos jel alkalmazása, ha szükséges, tudatossá válhat. Az idesorolható jeleket 

összefoglaló néven paranyelvi jeleknek nevezzük. Vannak azonban olyan nem nyelvi 

jeleink is, amelyeket a legnagyobb igyekezetünk ellenére sem tudunk befolyásolni, nem 

tudunk velük a kommunikáció során manipulálni, de az interakcióban jelentésük van. Ilyen 

jelek lehetnek a beszélő kora, neme, termete, arcának elfehéredése vagy elpirulása, 

tenyerének izzadása, lábának remegése, hangjának elcsuklása. Az ilyen típusú nem nyelvi 

jeleket közös névvel extranyelvi jeleknek nevezzük (Raátz 2015). 

 A paranyelvi jelek körébe tartozik a személyközi (sőt ezen belül az osztálytermi) 

kommunikáció esetén a kinezika, amelybe a gesztusok, a mimika, a tekintet és a testtartás 

tartozik, az érintés vagyis a taktilika, a térköz szabályozása vagyis a proxemika, és végül a 

hangzó szöveg nem nyelvi jeleivel (a vokális jelekkel) foglalkozó paralingvisztika. Ezek 

mindegyikének nagy kutatási hagyományai vannak, ahogyan a verbális, nyelvi 

osztálytermi kommunikációnak is. Kutatásának azonban számos nehézsége is akad 

(például a személyiségi jogok, amely a verbális kommunikáció vizsgálatánál a lejegyzéssel 

könnyen kiküszöbölhető, de ha valaki a tekintetet vagy a testtartást akarja vizsgálni, akkor 

elkerülhetetlen a személyesség és a személyek beazonosítása). Mivel még mindig a beszélt 

nyelv az elsődleges médium az osztályban (Antalné 2000), így a főbb kutatások is a beszélt 

nyelvet vizsgálják. A kutatási területek között szerepel a tanórai kommunikáció jellemzői, 

a tanári beszédet meghatározó tényezők, a tanítási módszerek alkalmazása az 

osztályteremben, a munkaformák sokfélesége, a tanári beszédkultúra összetevői, a tanári 
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megnyilatkozástípusok, különös figyelmet kap a tanári kérdés, a tanári instrukció, a tanár 

értékelő megnyilatkozásai és az ismétlés funkciói a tanári beszédben (Antalné 2006). 

 A hangadásnak önmagában, nyelvektől függetlenül is lehet üzenete, így a sírás, az 

ásítás, a nevetés, a fütty, a hangos légzés vagy a szándékos köhögés is jelenthet valamit. A 

vokális jelek csoportjába soroljuk a beszédet kísérő, egy-egy nyelvre jellemző 

mondatfonetikai eszközöket: a hangsúlyt, a hanglejtést (dallamot vagy intonációt), a 

beszédtempót, a beszédritmust és a beszéd közben tartott szüneteket. Egyes kutatók a 

kommunikáció hatásában 38%-ot tulajdonítanak a hangnak, a hangjeleknek. Nem 

mindegy, hogyan mondjuk azt, amit mondunk. A hangunkkal sok mindent kifejezhetünk. a 

hang elárulja, hogy nő vagy férfi, fiatal vagy öreg a beszélő. A hangunk érzelmeinket is 

tükrözi (Raátz 2015). A töredezettség izgulást, szégyenérzetet, a hadarás jókedvet 

jelképezhet. Ezek individuális sajátosságot is kifejezhetnek. 

 A tanteremben zajló tanítás-nevelés során elengedhetetlen a tanári non-verbális 

kommunikáció valamilyen szintű megtervezése a sikeresség érdekében, vagyis hogy az 

üzenet eljusson a címzettekhez. A tanári metakommunikáció egyik alapvető követelménye 

az, hogy a diákok számára támogató-megerősítő funkciót töltsön be, csakúgy, mint a 

verbális megnyilatkozások esetében az asszertív (Wolpe 1958) kommunikáció.  

 A test álló vagy ülő helyzete, a beszéd közbeni mozgás a testtartás. A test 

tartásából sok mindent megtudhatunk. Érzelmeket is kifejezhet, illetve a kapcsolatfelvétel 

kezdetét is jelölheti (Raátz 2015). A testtartást tekintve a fenyegető, diákok fölé 

helyezkedő, és egyben távolságtartó tanár ellenszenvet válthat ki a diákokból, és nem 

növeli a tiszteletet, az együttműködés fokát. Azonban a változatos, a kommunikációs 

célhoz illeszkedő testtartás elősegítheti ezt. A folyamatosan ülő tanárnál a teremben 

pozíciót változtató, például egy vita során a felek között ingázó tanár egyes diákok 

szemében megnyerőbb, a tanulási folyamatot jobban segítő tanárrá válik, míg más 

tanulóknak a nyugodtságot árasztó, állandó helyzetben, testtartásban elhelyezkedő tanár 

tud hatékonyabban segíteni. A görnyedt hát, az összeesett vállak ronthatják az üzenet célba 

érését. 

 A nem verbális kommunikáció legkidolgozottabb jelrendszere a gesztusoké. 

Idesoroljuk a fej, a kéz, a kar és a láb mozgásait. A gesztusok közül sok lehet tudatos, 

megegyezésen alapuló jel (például a katonák tisztelgése, a sportban használt kézjelek, a 

jelentkezés a tanórán) (Raátz 2015). A gesztusok sokfélesége is előfeltétele egy sikeres 

tanórának. Például a csípőre tett kezek (elégedetlenség), az ölbe tett kéz (csöndre való 

várakozás), a felfelé ágaskodó mutatóujj (új feladat kijelölése vagy szóátadás a vitában) 
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egyértelmű és konkrét jelzések lehetnek, amelyek dekódolására az összes diák képes. 

Felszólításnál a diákot célba vevő ujj azonban már erős és visszásságot keltő gesztus lehet, 

így ez a legtöbb esetben kerülendő. A láb gesztusai a többi taglejtéshez hasonlóan 

ugyancsak üzeneteket hordozhatnak. Kifejezőereje lehet a keresztbe vetett lábnak, 

bokakulcsolásnak. A láb mozgásait is meghatározzák a viselkedési szokások, például 

illemszabályok írják elő, hogyan kell a nőknek ülő helyzetben lábukat tartani (Raátz 2015). 

 Az arcon mint a nem verbális jelek közvetítőjén kiemelhetjük a tekintetet és az arc 

izmainak mozgását, a mimikát. A tanári mimikában nagyon fontos a mosolygás és a 

bólintás. Persze ezeket sem lehet vég nélkül folytatni, mert akkor hitelét veszti a tanár és az 

általa adott jelzés; kifejezetten a pozitív visszajelzés megerősítésére szabad őket használni. 

A folyamatosan vigyorgó tanár is ellenszenvet válthat ki a diákokból. Ezzel kapcsolatban 

felmerül a kérdés, hogy mennyire szabad a tanárnak mosolyognia, nevetnie az órán, mi az, 

ami még nem vezet a fegyelmezett rend felbolygatásához, megszűnéséhez. Mennyire lehet 

egy tanár humoros? Szabad-e viccelődni, a saját viccünkön vagy a diákok viccein nevetni 

az órán? Ezek már szubjektív személyiségjegyekhez kapcsolódó kérdések, amelyeket 

minden tanárnak magának kell megítélnie az adott helyzetben, az adott tanulócsoporthoz 

igazítva. Van olyan helyzet, amikor a tanári humorérzék minimális alkalmazása sem 

lehetséges, de van olyan is, amikor pont egy vicc, egy humoros pillanat teremti meg a 

rendet, járul hozzá a munka eredményes folytatásához. Sokszor a rezzenéstelen arc a 

megfelelő nem nyelvi jel, de vizsgáztatáskor vagy egyéb számonkérés esetén a diák 

számára félelmet keltő lehet a pókerarcot vágó tanár, és ez egyáltalán nem támogatja a 

teljesítményét. Fontos kiemelni a szem mozgását, a tekintetet, vagyis szemkontaktust, ami 

szintén nem értelmezhető külön, leginkább a mimikával függ össze. A szemnek a 

beszélgetés során fontos szabályozó és jelző szerepe van (Raátz 2015). Visszajelzést ad a 

befogadóról, a megértésről, a témához, a másik személyhez való érzelmi viszonyról. A 

tanár számára is visszajelzés, hogy a gyerekek mennyire tartják vele a szemkontaktust. Ha 

kevésbé, akkor az jelezheti a téma iránti érdektelenséget vagy az esetleges homályos 

részekről is árulkodhat. A szigorú tekintet távolságtartás jelképe, a folyton figyelő szemek 

a közlési vágy jele lehet. A tekintet, szemkontaktus esetében a tanárnak figyelnie kell rá, 

hogy minden diákja részesüljön figyelemben, ne csak egyfelé nézzen a teremben, mert az a 

diákok között rivalizáláshoz, netán kiközösítéshez vezethet. A szemkontaktus tartása 

magabiztosságot is okoz, a diákok szemébe nézni félő tanárt nem veszik komolyan, az 

általa elmondottak súlytalanná válnak. 
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 A taktilika az érintésekkel foglalkozik, amelyeknek komoly és bonyolult 

szabályrendszere van. Ezt erősen meghatározza a kultúra. Az érintések kérdése szűkebb 

kereteket szab a tanári kommunikációban. A nem helyénvaló, szexuális célzatú, vagy az 

annak vélt érintések és ezekből kialakuló „botrányok korában” nagyon vigyázni kell, hogy 

mikor érinti meg a tanár a tanulót, de azért egy vállra tett kéz bátorítást jelölhet. Fontos 

tényező a tanár és a diák szociális helyzete, azaz neme és kora is. Egy fiú vállon veregetése 

férfi tanár által társadalmilag ma még sokkal elfogadottabb, ugyanez a helyzet egy 

diáklány esetén más reakciókat szülhet. A kézfogás nem gyakori a tanteremben, hiszen a 

naponta (sőt egy nap akár többször is) találkozó személyek számára sok időt venne el, ha 

mindig kezet fognának, vagy egyéb kézjelekkel köszönnének. Nem beszélve arról az 

időveszteségről, ami abban az esetben állna fent, ha egy tanár az összes diákjával kezet 

fogna óra elején. Ezek helyett a taktilis nem nyelvi jelek helyett mást használunk, például 

vigyázzba állással jelezzük az egymás iránti tiszteletet és figyelmet. 

 A kommunikációban részt vevők közötti távolságot nevezzük térköznek. Ezzel 

foglalkozik a proxemika. Jelentése van annak, ha valakihez közelebb hajolunk, ha távolról 

szólunk hozzá. Ezt a távolságot befolyásolja a kommunikáció célja, a felek közötti viszony 

és a beszédhelyzet. A beszélgetőpartnerek között szokásos távolság a különböző 

kultúrákban eltérő lehet (Raátz 2015). Edward T. Hall amerikai kutató az Amerikai 

Egyesült Államok északkeleti partvidékén született középosztálybeliek körében végzett 

megfigyelései alapján (Hall 1987) a következő távolságokat különböztette meg: bizalmas 

távolságtartás (0-45 cm), személyes távolságtartás (45-120 cm), társasági távolságtartás 

(120-360 cm) és nyilvános távolságtartás (360 cm-nél nagyobb). Ez a kategorizálás 

kultúránként vagy közösségenként eltérhet. A tanároknak térköz szabályozása során is 

ügyelni kell a tudatos használatra. Segítségnyújtásnál közel kell menni a jelentkező 

diákhoz, és akár egészen közel hajolva segíteni neki, hogy érezze, ő és a kérdései is 

fontosak az órán, nem csak azok, akik magabiztosan és önállóan oldanak meg minden 

problémát. A teremben folyamatosan járkáló tanár azonban kizökkentheti a figyelni kívánó 

diákokat, így érdemes ebben is mértéket tartani. A kommunikáció során ugyanis annak is 

szerepe van, hogy az ember hogyan használja ki a maga által alkotott teret, környezetet. 

Fontos lehet egy szoba, a tanterem berendezése, a tanári asztal elhelyezkedése, a tábla és 

az első sor közötti távolság, a csoportmunkára berendezett padok elhelyezkedése. 

 A nem nyelvi jelek közé szoktuk sorolni azt is, milyen a külsőnk, a hajviseletünk, a 

ruházatunk. Ezek mind közölnek rólunk valamit, és szerepük van a kommunikáció 

folyamatában. Az emblémák használatát a kor szokásai, a divat is meghatározzák. A 
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hajnak is lehet jelölő szerepe. Ezt is a divat befolyásolja. A külső jelek közé sorolhatjuk 

még az ékszereket, a jelvényeket, az arc festését és a tetoválást. A ruha olykor elárulja 

viselőjének hovatartozását, foglalkozását, családi állapotát, társadalmi helyzetét, esetleg 

lakóhelyét (Raátz 2015). Az osztálytermi kommunikációban ezek vizsgálata sokkal 

nehezebb, hiszen nem lehet visszajelzést kérni a diáktól, hogy egy tanár festett haja vagy 

látványos tetoválása befolyásolta-e a tananyag megértését vagy a tanár-diák kommunikáció 

sikerét. Az biztos, hogy a diákok mindenre figyelnek, nem csupán a nyelvi jelekre és az 

előző bekezdésekben felsorolt és jellemzett non-verbális jelekre, hanem a tanár 

megjelenésére is. A rendezett külső megjelenés, a tanár személyiségének és a ruházatnak, 

hajzatnak az összhangja javíthat a tanár megítélésén. Kevésbé fogadhatják el annak a 

tanárnak a szavát, aki karakteridegen ruhában vagy tőle szokatlan frizurával jelenik meg az 

órán. Fontos szempont tehát a hűség, az önmagunk stílusának kialakítása, mert ez is 

jelentést hordoz. Fontos a nyitottság, tehát ha a diák rákérdez egy emblémára, akkor bátran 

osszuk meg vele, hogy mit jelent az számunkra, miért viseljük, honnan származik, mi a 

jelentése, esetleges üzenete. Nélkülözhetetlen az alkalomhoz illő öltözet közvetítése, tehát 

az iskolai ünnepélyeken az egyezményes öltözet betartása, példamutató viselkedés. A 

festéssel kapcsolatban általában mértékletességre intenek óva az iskolaigazgatók. 

Magyarországon a túlságosan festett arcú tanárnő rossz benyomást kelt a szülőkben és a 

gyerekekben egyaránt, így ezt érdemes kerülni. A testékszerek elfogadása minimális. A 

nők fülbevalóján kívül az egyéb testékszerek sem nők, sem férfiak esetében nem 

elterjedtek, mert társadalmilag nem támogatottak. Más kultúrákban a testékszereknek 

fontos jelentése van, sokszor vallási rituálékhoz kötött, a magyar kultúrában azonban 

kizárólag díszítésre szolgálnak, korlátozott számban. Az öltözködés során a divat követése 

szimpátiát válthat ki a diákokból, modern szellemiségről árulkodhat a tanár részéről. 

Fontos az összhang önmagunkkal és környezetünkkel is: a túl kirívó színű öltözetek kritika 

és elutasítás tárgyává válhatnak, ugyanakkor az önkifejezés jelképei is lehetnek. A tanár, 

ha ruházatában ügyel a színek harmóniájára, kiegyensúlyozott személyiséget és jó 

kisugárzást áraszthat. A ruházatban és a teljes külső megjelenésben a legfontosabb az 

ápoltság (tiszta és rendezett haj, ápolt körmök, alapvető higiénia). Ezek nagyon jelentős 

információval bíró jelek a diákok felé. Ugyanakkor a tőlük a tanár felé áramló jelekre is 

figyelnünk kell. A személyi higiénia hiánya utalhat arra, hogy beavatkozásra, segítségre 

van szükség. Ilyenkor érdemes elbeszélgetni a gyerekkel, felvenni a kapcsolatot a 

szülőkkel, az osztályfőnök kollégával, gyermekvédelmi felelőssel, iskolapszichológussal 

vagy súlyos esetben nevelési tanácsadóval vagy egyéb külső hivatallal. A diák egyéni 
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stílusára sosem szabad nyilvánosan elítélő megjegyzést tenni, még ha éppen szokatlan 

hajszínnel vagy testékszerrel is jelenik meg az iskolában, hiszen ez súlyos 

személyiségtörést okozhat nála. Asszertív kommunikációval kell közelíteni minden ilyen 

kényes kérdést. Ezen kívül érdemes kerülni a politikai vagy vallási meggyőződésre utaló 

emblémák viselését, hiszen ezek is rendkívül megosztóak lehetnek (politikai és vallási 

témákban egyébként is körültekintően szabad megnyilatkoznia egy tanárnak nyelvi 

kommunikáció esetén is). Vannak iskolák, ahol a kötelező egyenruha bevezetésével kerülik 

el az egyéni stílusok ütközéséből adódó félreértéseket, nézeteltéréseket. Érdemes 

vitafeladatot adni a diákoknak az uniformizált iskolákkal kapcsolatban, ugyanis az 

egységes öltözetnek megvannak az előnyei és hátrányai is, amit nem árt megbeszélni. 

Fontos azt is tisztázni, hogy mit jelentenek a szabályok a diákokra és a tanárokra nézve, 

mert sokszor megvalósul a gyakorlatban az „Amit szabad Jupiternek, nem szabad a 

Kisökörnek” közmondás. Itt megemlíteném, hogy a dolgozat fő témájaként bemutatott 

Facebook közösségi oldal szolgáltathat olyan információkat a tanárról és a diákról is, 

például egy közzétett kép alapján, amelyek emblémákat vagy egyéb jeleket tartalmaznak, 

így jelentéstöbblettel bírnak, és azt a befogadók, a bejegyzést olvasók különbözőképpen 

értelmezhetik. 

 A beszéd időviszonyaival foglalkozik a kronémika, ezt is a non-verbális 

kommunikáció részének tekintjük. A kommunikációban szerepet játszik az is, hogy az 

egyes beszélgetési szakaszokra mennyi időt fordítunk, mennyi ideig üdvözlünk valakit, 

mennyi idő telik el a közléssel, a búcsúval, a csendes kommunikációval. Az 

elhallgatásokkal, a szünetekkel kifejezhetjük érzéseinket (szorongásunkat, 

elbizonytalanodásunkat) vagy a témához és a partnerhez való viszonyunkat (például nem 

érdekel, amit mond). A kommunikáció sikerességéhez nemcsak az üzenet pontos 

megfogalmazása szükséges, hanem nagy szerepe van a címzett együttműködésének is. 

Számít, hogyan figyelünk, hogyan hallgatjuk partnerünk üzenetét (Raátz 2015). Ugyanez 

rendkívül fontos a tanár-diák kommunikációban is, múlhat rajta hosszú évek 

kommunikációjának sikere is. 

 A hallgatásnak különféle szintjei lehetnek. Ezeket aszerint osztályozzuk, hogy a 

másik fél üzenetének befogadásának mi a célja. A különféle szintek különféle 

kommunikációs szituációkra jellemzők. A csupán egyszerű hallgatástól egészen a 

memorizáláson keresztül igen sokféle szintje lehet a befogadásnak. A befogadás célja 

szerint elkülöníthetünk információszerző, kritikus, taktikai, visszhangzó vagy empatikus és 

szórakozási célú hallgatást (Raátz 2015). 
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 Információszerző hallgatásról akkor beszélgetünk, amikor azért hallgatunk, hogy 

valamilyen információt begyűjtsünk. Tipikus információszerző hallgatás például egy 

előadás, egy tanári magyarázat hallgatása. Kétszemélyes kommunikációban azért 

hallgatunk, mert a partnerünk mondott valamit, és kíváncsiak vagyunk rá. Amikor 

információkat igyekszünk megjegyezni, akkor azt tapasztaljuk, hogy bármilyen aktívan 

figyelünk is, a hallott információ egy jelentős része elvész. A kritikus hallgatás akkor 

alkalmazzunk, amikor a beszélő mondanivalóját nem fogadjuk el egyértelműen. Az 

üzenetet mérlegeljük, mit lehet belőle elfogadni, mit nem, mi szorul kiegészítésre, 

cáfolásra. Tipikus példája a kritikus hallgatásnak a vizsgahelyzet, a feleltelés, ahol a tanár 

felülvizsgálja a diák üzeneteit, értékeli, bírálja őket. De egy-egy vitában is használhatjuk a 

hallgatásnak ezt a formáját. A kritikus hallgatásnak mindezek mellett nem szabad 

kellemetlennek, zavarónak lennie. Elég, ha a nem nyelvi jelekkel érzékeljük, hogy 

figyelünk, mérlegeljük a másik szavait. A kritikus hallgatás pozitív oldala, hogy a beszélőt 

arra kényszeríti, hogy átgondoltan, összeszedetten és minél meggyőzőbben beszéljen. A 

visszhangzó vagy empatikus hallgatás akkor jellemző, amikor valaki tanácsot, lelki vagy 

erkölcsi támogatást kér tőlünk. Ilyenkor a legfontosabb, hogy figyelmesen, odafordulóan 

hallgassuk meg partnerünket, átérezzük a beszélő érzelmeit, ezeket megértsük, elfogadjuk, 

azaz „visszhangozzuk”. Ennek a típusú hallgatásnak a másik változata az, amikor valaki 

egy szakmai problémát mond el. Legtöbbször itt sem az a feladatunk, hogy azt mi 

megválaszoljuk, megoldjuk, hanem csak az, hogy meghallgassuk, és ezzel biztosítsuk a 

beszélőnek a „hangos gondolkodás” lehetőségét (Raátz 2015). 

 A taktikai hallgatást főleg a különféle konfliktusok megoldásában célszerű 

használnunk. A hallgatásnak ezt a formáját több céllal is beiktathatjuk. Alkalmazhatjuk 

például akkor, ha egy kis szünetet akarunk nyerni ahhoz, hogy gondolatainkat 

összeszedjük, rendezzük, de élhetünk vele abban az esetben is, ha választ akarunk a 

partnerünkből kicsikarni. Ezt elősegíthetjük egy-egy kérdés föltevésével is. A jó hallgató, 

befogadó minden esetben figyel partnerére. Türelmesen meghallgatja mondanivalóját, nem 

vág a szavába, nem szakítja meg állandóan. Ha van rá módja, akkor visszakérdezhet olyan 

részekre, amelyek nem voltak számára világosak. Esetleg összefoglalásként megerősítheti 

az elhangzottakat. A hallgatás során figyelmünk megerősítését figyelő hangokkal (például: 

igen, értem, hm, aha, ühüm, valóban) is nyomatékosíthatjuk. A hallgató szerepében nem 

nyelvi jelekkel is kifejezhetjük figyelmünket. A szemkontaktussal, a bólogatással 

megerősítjük a beszélőt. A testhelyzet is segíti a befogadást, az aktív figyelést. Ezért 

célszerű, ha a beszélő felé fordulva, nyitott, laza helyzetben hallgatunk. Ha a 
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kommunikációs helyzetnek megfelel, akkor jobb, ha ülve beszélgetünk, ezzel is jelezzük, 

hogy van időnk a másikra, teljes odafordulással tudjuk követni, hallgatni (Raátz 2015). 

 A hallgatásnak nagy szerepe van a tanári kommunikációban is. A figyelmes tanár 

jobb eredményeket érhet el diákjainál mind a teljesítményükben, mind 

kommunikációjukban, mind emberi oldalukat nézve is, ha példamutatóan alkalmazza a 

hallgatás különböző fajtáit. Nagyon fontos az empatikus hallgatás arányának növelése. A 

gyerekekkel beszélni, beszélgetni kell, ugyanis a folyamatos egyirányú kommunikáció, a 

folytonos utasítások, bírálatok demotiválóan hatnak. A diákok problémáit is csak így 

érthetjük meg. A kritikus hallgatás arányainak eltalálása is nagyon fontos. A non-verbális 

jeleit rosszul használó tanár, hiába marad csöndben, ha a gyerek azt látja a tekintetén és a 

mimikájából is azt olvassa ki, hogy bírálja, esetleg lebecsüli őt. Fontos, hogy a kritikus 

hallgatás során is támogató non-verbális jeleket mutassunk. Persze az is lehet egy tudatos 

taktika, hogy a vizsgáztató tanár sem jó, sem rossz visszajelzést nem ad 

vizsgaszituációban, csak a végén mutatja meg érzelmeit non-verbális jelekkel. De sokszor 

a pókerarc ront a diákok teljesítményén. Van olyan diák, akit ez kifejezetten felzaklat, és 

kizökkent a vizsgahelyzetből. Esetlegesen leblokkol ilyenkor. Vitás kérdések 

megtárgyalásakor fontos az egyenrangú testbeszéd kialakítása, a diák fölé helyezkedő, őt 

lenéző tanár nem fogja elérni, hogy a diák belássa esetleges hibáját. Fontos ilyenkor az, 

amire összefoglalójában Raátz Judit is hangsúlyt fektetett (Raátz 2015), vagyis az ülő 

pozícióval érzékeltetni, hogy időt szánunk a másikra, meg akarjuk hallgatni véleményét, 

álláspontját. A hallgatás során fontosak a tanári reflektív visszacsatoló, kapcsolattartó 

elemek is, fontos a megfelelő tanári kérdés, tanári kommunikáció. Erről majd a későbbi 

fejezetekben térek ki a verbális, azaz nyelvi kommunikáció tárgyalásakor. 

 A személyközi kommunikáció nem nyelvi jeleihez hasonlóan jelentős kutatási 

anyaga van az írásbeliség non-verbális jellemzőinek is (Balázs–Bódi 2005, Bódi–

Veszelszki 2006, Veszelszki 2015b). Az írott szövegeknél az első szembetűnő jellemző a 

szöveg elrendezése, vagyis az, hogy harmóniában van-e a mondanivalónk, szándékunk a 

megalkotott szöveggel. A szövegben jelölni tudjuk a szóbeliség bizonyos non-verbális 

jegyeit, például a paralingvisztikai jellemzők némelyikét (az írásjelek közül az idézőjel 

alkalmas lehet az irónia, vagyis az ezt jelképező megváltozott intonáció kifejezésére, a 

kérdőjelek halmozása kifejezi az értetlenséggel járó megemelkedett hangmagasságot, a 

csupa nagybetű használata jelölheti a dühből fakadó megemelkedett hangerőt stb.). A 

szövegtervezésnél az is fontos szempont, hogy milyen céllal alkotjuk meg a szöveget, és 

fontos, hogy adekvát maradjon a kommunikációs szándéknak. A másodlagos írásbeliség 
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esetében ez ugyanígy megvan: a szöveg tipográfiájának tervezettnek kell lennie. Viszont 

mégis, vannak olyan esetei az írásbeli kommunikációnak, amikor a spontaneitás jellemző a 

szövegek megalkotottságára. Fontos szempont az egyéb vizuális elemek, képek 

beágyazottsága ezekbe a szövegekbe. Milyen funkciót látnak el? Hogyan dekódoljuk őket? 

Milyen olvasási és szövegértési stratégiát alkalmazunk az ilyen összetett nyelvi és nem 

nyelvi kommunikáció esetén? Erről, és hogy pontosan szövegek-e ezek a szövegek, egy 

későbbi fejezetben ejtek majd szót. 

 A tanórai kommunikációt megannyi dologi tényező (Antalné 2006, Antalné 2015) 

is befolyásolja. Természetesen nem mindegy, hogy az illető pedagógus milyen tantárgyat 

tanít. Másféle kommunikációt kell alkalmazni egy ének-zene, egy testnevelés, egy kémia 

vagy egy magyar irodalom órán. A tantárgyat befolyásolják, hogy a pedagógus milyen 

módszereket és munkaformákat alkalmaz, és milyen arányban. Még egy tantárgyon belül is 

változhat a kommunikáció; például egy bevezető óra életvitel tantárgy esetén pénzügyi 

ismeretekből sokkal több tanári előadást és kérdést hozhat, mint egy projektfeladatot lezáró 

tanóra, ahol már a diákok beszélnek többet a projekt során átélt élményeikről, a pénzügyi 

tervezés való élethez köthető tapasztalatairól.  

 Dologi tényező a tanulók csoporton belüli száma is, ami szintén befolyásolja a 

kommunikációt. Nyelvórákon általában kisebb tanulói csoportok vannak, így a 

kommunikatív gyakorlatok esetén több idő jut egy diákra, többször tudnak megszólalni 

szóban. Magyarországon a közoktatásban általában két csoportra oszlik egy 28-36 fő 

közötti osztálylétszám, így ez 14-18 fős nyelvi csoportbontást jelent. Vannak iskolák, ahol 

több osztály tagjai vannak csoportokra osztva nyelvtudás szintje szerint. Egy másik modell 

szerint, amelyet a két tanítási nyelvű képzésben alkalmaznak az országban több helyen is 

(Balatonalmádi, Budapest), a 30 fős osztály három 10 fős csoportra van osztva. Mindegyik 

csoportnak heti 18 idegen nyelv órája van, amelyből 9 órát a csoportvezetővel, 3-3-3 órát 

pedig az úgynevezett forgós tanárokkal tölt el, így többféle kommunikációt, módszert, 

tanári személyiséget is megtapasztal tanulmányai során egy tantárgyon belül. Valamint 

kisebb létszámban tudja tanulni a nyelvet, ami szintén jobban fejleszti a képességeit. A 

magyar nyelvi órák is bontott csoportban zajlanak sok általános és középiskolában, ez is 

mindenképpen követendő példa, az anyanyelvi nevelés hatékonyságának egyik záloga. 

 A tanórai kommunikációt egyik befolyásoló dologi tényező a tanterem 

berendezkedése. A tanítási óra Magyarországon hagyományosan tanteremben zajlik, és a 

terem berendezése különféle szerepekre kényszeríti a pedagógusokat és a tanulókat. A 

tanterem mint kommunikációs tér nagy fokú figyelemmegosztást kíván a pedagógustól: 



64 

 

figyelnie kell aktuális beszédpartnerére, az osztály egészére, eközben szervezi az órát, 

beszél, értékeli a tanulók tevékenységét (Antalné 2015). A személyközi, így az 

osztálytermi kommunikáció egyik fontos eleme lesz a tér, a közös valóság. A kisebb 

méretű osztálytermek alkalmasabbak lehetnek a frontális vitáknak, mivel a diákok látják és 

hallják egymás nyelvi és nem nyelvi jeleit is, míg a tágasabbak a kooperatív 

csoportmunkának kedvezhetnek, hiszen itt a csoportok messzebb ülnek egymástól, 

mindenki végzi a saját feladatát, aztán az aktuális „nagykövet” tovább vándorolhat a másik 

csoporthoz, hogy átvigye az addig megszületett eredményeket. A berendezés esetén a 

padok elrendezése is módosíthatja a kommunikáció lehetőségeit, a patkó vagy félkör alak a 

szemkontaktus tartására és egy esetleges vitára alkalmas (Antalné 2006), a kettesével 

összetolt padok pedig a csoportmunkára. Az osztálytermekben világszerte a hagyományos, 

oszlopokba és sorokba rendezett padok figyelhetők meg legnagyobb számban, de több 

helyen van törekvés ennek a hagyománynak a megszakítására. Magyarországon még 

alapvetően a hagyományos elrendezés az elterjedt. Vannak olyan tanulói csoportok, 

osztályok, amelyek kifejezetten ragaszkodnak a hagyományos teremelrendezéshez. 

 A frontális és tanárközpontú órákon elsősorban a tanárnak van joga engedély nélkül 

szabadon mozogni és szabadon megszólalni. A tanáré az önkiválasztással történő 

megszólalás joga, és többnyire ő jelöli ki a diákok közül azt is, aki szót kaphat (Király 

2015, Vörös 2004). Ebben a hagyományos osztálytermi diskurzusban az egyik oldalon a 

tanár áll, míg a másik oldalon a diákok összessége. A tanár a kommunikáció legfőbb 

kezdeményezője, és őt illeti meg a kérdezés, a felszólítás és a szóátadás joga. Az ilyen 

órákon nem jut elegendő tér és idő a tanulók számára a megszólalásra és a 

véleménynyilvánításra. A tanórakutatások eredményei szerint a tanáribeszéd-dominanciájú 

órákon ritka a tanulóknak az egy percnél hosszabb, folyamatos, összefüggő beszéde 

(Asztalos 2015). A diákok aránytalanul keveset beszélnek, ritkán szólalnak meg, és 

megszólalásaik gyakran rövidek, töredékszerűek. A tanulók kommunikációs szerepe 

általában leszűkül a válaszadásra, és a legtöbb esetben csak az elsajátított tananyagot kell 

reprodukálniuk (Antalné 2015). Ezzel szemben sokkal nagyobb szükség lenne olyan 

tanórákra, amelyeken a tanulók is kezdeményezhetik a kommunikációt, reflektálhatnak a 

tanár által elmondottakra vagy társaikra is. 

 Érdemi vita kialakítására alkalmas a disputa módszer (Molnár 2012), az érvelés 

tanításának egy sajátos módja. Ennek lényege, hogy a résztvevő felek megtanulnak érvelni, 

miközben „rá vannak kényszerülve” arra, hogy kommunikáljanak is. A vitatkozási, a jó 

érvelési képességet mindinkább fontosnak tartja az iskola. Elengedhetetlen ez a képesség 
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az önálló kritikus gondolkodáshoz, a felelős döntéshozáshoz. Nem nagyon tudunk olyan 

életutat elképzelni, amelynek során ne lenne előnyösebb, ha valaki jól, hatékonyan tud 

érvelni, vitatkozni. Az iskola ma már szentesíti is azt a célt, hogy ezekre a fajta alapvető 

kommunikációs és logikai képességekre szükség van (Molnár 2012). A vitatkozást 

fejlesztő módszerek, tanítási technikák nagy része csoportos vagy páros munkaszervezést 

igényel. Ami azért is nagyon jó, mert a diákoknak muszáj együttműködniük egymással, így 

sok másban is fejlődnek közben, nemcsak a vitatkozásban. Sok legyet üt tehát az a 

pedagógus egy csapásra, aki bevállalja a nem kevés szervezést, és intenzív figyelmet 

igénylő feladatokat (Molnár 2012). Nagy előnye a disputának, hogy rendkívül mozgalmas: 

ha jól szervezzük, szinte esély sincs arra, hogy valaki ne a vitával foglalkozzon. Az is 

fontos előny, hogy arányaiban sok ember kap egyéni szerepet, egyéni felelősséget, 

ugyanakkor a disputa eredendően csapatjáték. A bírók a csoportokat kiáltják ki győztesnek 

vagy vesztesnek. Az ilyen fajta versengés során pedig az együttműködésnek, a 

csapatmunkának és az egyéni felelősségnek a legalapvetőbb elemeit lehet kipróbálni, 

megtapasztalni (Molnár 2012). Ha nem is egészen pontosan disputa, de érvelési feladatok, 

gyakorlatok alkalmazhatóak digitális környezetben, így például a Facebookon is. Erre a 

későbbi fejezetekben, a kutatások ismertetésekor térek ki. 

 A tanórai kommunikációt meghatározza a tanóra célja, tervezett tanulási eredménye 

is (Antalné 2015). A pedagógus és a tanulók megnyilatkozásainak aránya értelemszerűen 

eltérő egy bevezető órán, amikor új tananyagba kezdenek bele, új alapfogalmakat ismernek 

meg a tanulók a tanár előadásán keresztül, illetve más egy tananyagot lezáró, összefoglaló, 

a diákok kooperációjára építő tanórán. Vannak olyan tanórák, amikor látszólag a diákok 

megszólalásai töltik ki 100%-ban az óra idejét, de ezek sokszor csak a számonkérések 

részei, melyekben igazán érdemi, reflektív hozzászólás, megbeszélés nem történik (például 

amikor egész órán felelés megy egy memoriternek feladott versből). Újszerű lehet, ha 

ezeket az unalmas tűnő, valódi kommunikációt nem tartalmazó órákat is feldobjuk 

valamilyen módszerrel, például a diáktársak minden elhangzott felelet, memoriter után 

értékelik egymást is, egy kiemelendő pozitívumot és egy javítási javaslatot tesznek. 

 A tanóra menete is befolyásolhatja a tanári kommunikációt. Ha a pedagógus a 

kitűzött célokat adott idő nem éri el a tanórán, hajlamos az óra végén kapkodni, hadarni, a 

teljesítendő feladat érdekében beáldozza a mondanivaló követhetőségét, a diákok 

érdeklődését, esetleg sikerélményét. Ehelyett inkább szelektálni kell, és előre mindig 

többet tervezni, mint ami valójában megvalósul. Nem kell kétségbeesni, ha valamelyik 

feladatot nem sikerült megoldani vagy ellenőrizni az órán. Egy-egy spontán beszélgetés, 
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valamilyen szorosan a témához nem kapcsolódó, de a diákok személyiségét vagy tudását 

fejlesztő történet, vita, tanácskozás hasznosabb tud lenni, mint a feszített tempóban 

végighadart feladatmegoldások. 

 A tanulói munkaformák és tevékenységtípusok is meghatározzák az 

osztályteremben zajló kommunikációt. A kooperatív tanulás technikái, a tanulók 

együttműködésére épülő kollaboratív tanulási-tanítási módszerek (Antalné 2015) a tanulók 

számára is megadják a jogot és lehetőséget a nagyobb arányú megszólalásra, az egymással 

folytatott beszélgetésekre, vitákra. A tanulók aktivitására és interaktivitására épülő órákon 

a tanulók is kezdeményezhetik a kommunikációt, az óra témájával kapcsolatban 

kérdezhetnek, véleményt mondhatnak, társaikkal beszélgethetnek. A tanulók kérdéseinek 

és a csoportos megbeszélésekben kognitív funkciójuk van, hiszen a kommunikációs 

folyamat során és eredményeképpen sajátítanak el új ismereteket, készségeket (Kagan 

2001, Tolcsvai 2013). A tanulók egyenrangú és aktív résztvevői a tanórai 

kommunikációnak. 

 A szemléltetőeszközök használata is befolyásolja a tanórai kommunikációt és a 

diákok tanulásának támogatását. Ma már szinte közhelynek számít, hogy a minél több 

inger során eljuttatott üzenet tartósabb lehet a diákok. Az interneten is terjedő 3. ábrán 

szereplő Tanulási piramis című kép mutatja be ezt a jelenséget részletesen. A piramis 

lényege, hogy a tanári előadás, vagyis az auditív módon észlelt információk mindössze 

5%-ban maradnak meg a diákok többségénél. Ilyen esetben kizárólag a pedagógus beszél, 

a kommunikáció egyirányú, visszajelzés nem érkezik azonnal a diáktól. A tanulók nagyon 

kis része érzi úgy, hogy önmagában az, ha figyel a tanórán, hozzásegíti a tananyag 

elsajátításához. Ennél a mai rohanó világban jóval több kell. A vizuális és auditív hatások 

összessége még mindig a passzív tanulás részei, ezt jelképezik a piramis felsőbb szintjei. 

Vagyis a tanári előadás mellé társított szemléltető képek, videók, prezentációk jóval 

megnövelhetik a tananyag rögzülésének sikerességét, de még mindig csak kb. az 

információk 50%-a marad meg ilyen formában a diákok fejében. Tagadhatatlan, hogy a 

mai magyar oktatási rendszerben az órák nagy részénél az infokommunikációs 

(leggyakrabban: számítógép, projektor, hangfal) és egyéb szemléltető eszközök 

(hangfelvételek, térképek, térbeli testek, fizikai és kémiai kísérletek anyagai és eszközei, 

hangszerek, sportszerek stb.) használatosak leginkább. Azonban a technikai innovációknak 

és iskolai fejlesztéseknek köszönhetően egyre több eszköz vonható be az oktatásba 

(táblagép, okostelefon, internet), amely megváltoztatja az osztálytermi kommunikációt és a 

tanulási stratégiákat is. Az aktív tanulás támogatása az új törvényi szabályozással kiemelt 
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szerepet kap. A diákok egyre nagyobb része nem csupán passzív része a tanóráknak, 

hanem aktív, cselekvő része is. Ez továbbmegy a kiselőadások megvalósításán (bár sokszor 

ezek is ritkaságnak számítanak), a diákok projekteket valósítanak meg, produktumokat 

hoznak létre, egymással szorosan együttműködve dolgoznak, így fejlődik szociális és 

kommunikációs kompetenciájuk is. Itt lehet bevonni a Facebook közösségi oldalt is (ld. 

később). 

 

 

3. ábra: 

Tanulási piramis 

A kép forrása: https://eteiskola.webnode.hu/_files/200000768-

74edc75e76/tanul%C3%A1si%20piramis%20%20%202.jpg  

(Letöltés ideje: 2018. április 2.) 

 

 A technikai innovációk között az elmúlt évek egyik legfontosabb fejlesztése volt az 

úgynevezett virtuális valóságok kidolgozása. A virtuális valóság (angolul VR, azaz virtual 

reality) meghatározása kapcsán nincsen egységes álláspont, egyértelmű definíció (György 

1995). Azt mondhatjuk, hogy a virtuális valóság digitális technikával létrehozott, a 

retinánkba vetített képet, és az általa felkeltett perceptuális élmény egészét értjük (György 

1995, György 2016). György Péter kiemeli, hogy a VR tehát minden eddiginél jobban 

megszünteti a távolságot a kép és a néző között, a látómező kitöltésének új minősége 

gyakorlatilag a képbe való behatolás, illetve elmerülés metaforájaként érthető. A VR 

https://eteiskola.webnode.hu/_files/200000768-74edc75e76/tanul%C3%A1si%20piramis%20%20%202.jpg
https://eteiskola.webnode.hu/_files/200000768-74edc75e76/tanul%C3%A1si%20piramis%20%20%202.jpg
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ennyiben a régi kínai tradíció, az önnön festményének terébe átlépő és a teremtett tájban 

eltűnő festő mítoszának beteljesítése nyugati technológiával (György 1995). A VR – az 

optikai, fizikai eszközöktől eltérő – feltételrendszere a számítógéppel megteremtett 

mesterséges kép manipulációja, mely gyakorlatilag a VR-ipar ma ismert formáinak 

gazdasági alapját jelenti. A digitális technikával létrehozott mesterséges kép a számítógép 

felhasználási lehetőségei közül egyike a legkésőbb kifejlesztetteknek, legalábbis azon a 

szinten, amelyen a kép az illúzió, illetve a szimuláció hatásfokát tekintve már nem 

kétségbeejtően primitív (György 1995).  

 Galambos Adrienn egy igen korai, most már több mint 20 éves összefoglalójában 

(Galambos 1997) kiemeli, hogy a VR jelenség igen sokoldalú a hagyományos természet- és 

társadalomtudományos területek szemszögéből nézve. Megközelítései széles választékát 

nyújtják a tudományos közösségek elképzeléseinek, a középpontba azonban csupán néhány 

újabb tudományterület számára kerül. A nagy egyetemek média tanszékei és néhány 

kutatóintézet foglalkozik módszeresen a VR elméletével, valamint természettudományi 

oldalról a számítógéptudomány és az informatika. Egy sematikus képet adhatunk arról, 

hogy a különböző tudományágak hogyan érintik a VR-kutatást. A virtuális valósággal 

foglalkoznak perifériálisan azokat a diszciplínák, amelyek a lista elején és végén vannak, 

sokkal intenzívebb az érdeklődés azokon a területeken, amelyek a felsorolás közepén 

találhatóak. A nyelvtudomány azért került csupán középre, mert úgy gondolják, hogy 

közvetítő szerepet tölt be természettudományok és társadalomtudományok között. A VR-rel 

a különböző tudományágak más és más miatt foglalkoznak, így például a pszichológia 

kognitív ága a VR technológiák és a személyiség összefüggéseit vizsgálja, az informatika a 

számítógépes hálózatok, térbeli testek modellezésével, interaktív programok fejlesztésével 

foglalkozik, a nyelvtudomány a nyelv és valóság összefüggéseit elemzi, a médiatudomány 

pedig leginkább önálló kutatási területként tekint a virtuális valóságra. A sokféle 

megközelítés mellett az elmúlt években elkezdett foglalkozni vele a pedagógia is, ahol a 

kutatás középpontjába került a VR a legszélesebb körű felhasználása az oktatásban, új 

módszerek kidolgozása. Ezekről én is teszek most egy kis kitérőt az innovatív, 

huszonegyedik századi tanárt bemutatva. 

 A virtuális valóságok oktatásba beemelése új keletű dolog, és nem is célkitűzése 

mindegyik VR-rel foglalkozó cégnek, szoftvernek. A VR lényege, hogy számítógép 

segítségével egy nem létező háromdimenziós világot idézünk és fedezünk föl. Ehhez egyéni 

használat esetén (melynek leggyakoribb és elsődleges célja a szórakoztatás, a játékélmény 

megélése) szükség van egy sisakra, egy kesztyűre és egy számítógépre, vagy a mai 
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rendszereket tekintve egy okoseszközre (leginkább okostelefonra) és egy VR-konzolra 

(sisakra). A kutatások szerint a legnépszerűbbek a Samsung Gear VR, a PlayStation VR, az 

Oculus, a Google Daydream vagy a HTC Vive (Dömös 2017). 2016-ban indult el a VR-

szemüvegek, headsetek térhódítása Magyarországon is, 2017 végére lassan elérte az 

egymillió példányszámot ezen termékek eladása. Azonban nagyon fontos megemlíteni, 

hogy az otthoni használat, a puszta szórakoztatás mellett megjelentek olyan lehetőségek is, 

amelyek révén az oktatásba is be tudjuk emelni ezeket az eszközöket, pontosabban a 

virtuális valóságok felületét. Érdekesség, hogy egy új, online középiskola Japánban tartott 

évnyitóját több mint 93 diák nézte virtuális szemüveg segítségével, több száz mérföld 

távolságból. A diákok elé 360 fokos látvány tárult az iskolai campus adott részéről, ahol az 

igazgatói beszéd zajlott. A szervezők azt nyilatkozták, hogy ezzel próbáltak lehetőséget 

adni a diákoknak a szemüvegek első kézből való kipróbálására, melynek a későbbi oktatás 

szempontjából is nagy jelentősége van (Hongo 2016). 

 

 

4. ábra: 

A VR környezet oktatásban használható egyik felülete (Maxwhere) 

A kép forrása: https://store.maxwhere.com/#edu-and-special-category a Maxwhere oktatási 

célra is ajánlott VR lehetőségei közül (Letöltés ideje: 2018. április 22.) 

https://store.maxwhere.com/#edu-and-special-category
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 Az immerzív VR, vagyis az egyes szám első személyű, számítógépes játékokban 

alkalmazott virtuális valóság segítségével olyan prezentációkat is készíthetünk, amelyek 

kilépnek a kétdimenziós síkból, és többletélményt nyújtanak a diákok számára. Ilyenkor a 

prezentációt megnyitva, azt a falra vagy vetítővászonra kivetítve egy VR felületen találjuk 

magunkat, ahol egy távirányító és egyetlen gomb segítségével bejárhatjuk ezt a bizonyos 

virtuális teret. Több cég (például a Rumii, AllSpace, High Fidelity) is kifejlesztett virtuális 

tereket, amelyeket az iskolai prezentációk alternatívájaként használhatunk. Én a Maxwhere 

nevű magyar fejlesztésen keresztül mutatom be ezt a lehetőséget. 

 A VR számtalan előnye között megjelenik, hogy használata során jelentősen 

lecsökkentjük a klikkelések, kattintások számát egy PowerPoint PPT vagy egy Prezi 

prezentációhoz képest. A VR felület ugyanis úgy működik, hogy egy előre megtervezett, 

dizájnolt felületre (a 4. ábrán egy ilyen felület környezetét, VR világát láthatjuk), feltöltjük 

az előadásunk anyagait. Ezek lehetnek képek, dokumentumok, diasorok, beágyazott videók, 

egyéb kreatív szemléltető anyagok, amelyekhez a VR prezentációba újra belépve egyetlen 

gombnyomással hozzájuthatunk, például a beágyazott YouTube-videó elindul, amint 

megközelítjük a VR-ben virtuális karakterünkkel azt a falfelületet, amelyre előzőleg 

kitettük a videót. A diákok a helyükön ülve figyelik a vászonra kivetített virtuális valóságot, 

nem használnak konzolt, szemüveget vagy sisakot, így tulajdonképpen egy leegyszerűsített, 

vegyes VR-t (Mixed Reality) használunk, amely színesebbé tudja tenni a frontális oktatást. 

A virtuális reprezentációnk bejárja azt a teret, ami rendelkezésünkre áll. Sétája során a 

viktoriánus kori csodaszép olvasóterem könyvespolcairól könyveket emel le, amelyekben 

további olyan szövegek vannak, amelyet a tanár be akar építeni az előadásába. Az ablakon 

kinézve vagy a falakra vetítve egy virtuális projektorról (projektorral vetítjük azt, ahogyan 

egy virtuális térben projektorral vetítünk) olyan képet láthatunk, amely online webkamera 

segítségével az osztály képét vetíti ki, vagyis ők maguk is részese lesznek a virtuális 

világnak. Egy másik falra kivetíthetünk egy online beszélgetőpartnert, szintén webkamera 

segítségével, például egy a témához, a tananyaghoz kapcsolódó szakértőt, aki otthonából 

vagy munkahelyéről, a VR világon belül válaszolni tud a diákok esetleges kérdéseire. Egy 

másik helységben kísérleteket nézhetünk meg, VR reprezentációnk el tudja végezni a 

virtuális térben azokat a kísérleteket is, amelyekhez esetleg az offline valóságban nincsenek 

meg az eszközeink. 
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5. ábra: 

VR az emberi test tanításához biológia órára (Maxwhere) 

A kép forrása: https://store.maxwhere.com/#edu-and-special-category a Maxwhere oktatási 

célra is ajánlott VR lehetőségei közül (Letöltés ideje: 2018. április 22.) 

 

 A fenti képen (5. ábra) a virtuális valóságra láthatunk újabb példát, amelyet biológia 

tantárgyból tudunk hasznosítani. Itt a VR felülete az emberi testet mutatja be, ahol a VR-be 

bekerült reprezentációnk bejárja a test zugait, megismeri a belső szerveket, csontrendszert, 

idegrendszert stb. Jobban megragadja a diákok figyelmét egy ilyen szemléltető eszköz, 

mintha csak egy albumból mutatnánk képeket az emberi test részeiről. Ugyanígy a többi 

tantárgy esetében is használhatóak a VR valóságok, például történelemóra esetén egy csata 

bemutatása is érdekes lehet, ha bejárjuk a csata helyszínét, de találhatunk az interneten 

olyan VR-világot is
1
, amelyen Hieronymus Bosch Gyönyörök kertje című festményét 

barangolhatjuk be művészettörténet vagy művészetek tanórán. Természetesen mondani se 

kell, hogy ezekhez a megoldásokhoz nagy sávszélességű, gyors, megbízható 

internetkapcsolat szükséges, kiváló állapotban lévő, jó grafikájú vetítőeszköz (projektor), 

                                                 
1
 https://tuinderlusten-jheronimusbosch.ntr.nl/en (Letöltés ideje: 2018. április 22.) 

https://store.maxwhere.com/#edu-and-special-category
https://tuinderlusten-jheronimusbosch.ntr.nl/en
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esetenként hangfal vagy hangszóró, ugyanakkor nem kell a prezentációt pendrive-on 

hurcolni az iskolába, hiszen az online felületen azonnal hozzáférhetővé válik, amint a 

pedagógus a felhasználói profiljával belép oda. 

 A VR elterjedése és használata a magyar oktatásban még csak születőben van. A 

pedagógusok eszköztára érthető okokból (intézményi adottságok, internetlefedettség, 

anyagi okok) még igencsak hagyományosnak mondható. A szemléltető anyagok többsége 

még a múlt századból ránk maradt. Azonban nem szabad eltekinteni tőle, hogy a XXI. 

századi digitális pedagógusnak innovatívnak, merésznek, nyitottnak kell lennie, ki kell 

próbálnia ilyen jellegű új megoldásokat is. 

 Az eszköztárra és a személyi tényezőkre visszatérve: nagyon fontos tényezője a 

tanári beszédnek a kérdezés és a magyarázat kultúrája és módszerei, és ezzel 

összefüggésben a tanári beszédaktusok (Austin 1990, Searle 2000, Herbszt 2010), 

melyekkel dolgozatom későbbi fejezeteiben én is foglalkozom a Facebookról származó 

tanári bejegyzések kapcsán. Ugyanitt térek majd ki a tanári kérdések fajtáira is. 

 A jó pedagógusnak tehát nagyon jól kell kommunikálnia. Thomas Gordon amerikai 

szociálpszichológus modellje (Gordon 1974) szerint a hatékony tanítás alapfeltétele a jó 

tanár-diák kapcsolat, ennek kulcsa pedig a nyílt, őszinte kommunikáció. A tanítás-tanulás 

közegében a tanár és a diák nem egymással szembenálló, ellentétes érdekű felek, hanem 

egymással együttműködő, a másik jóllétére odafigyelő partner. Ha egy pedagógus 

sikeresen ki tudja alakítani ezt a légkört, akkor hatékonyan tud megbirkózni azokkal a 

problémákkal, ütközésekkel, amelyek a tanítás során óhatatlanul elő fognak fordulni, és 

amelyek a tanár és diák eltérő vélekedéséből, érdekeiből, törekvéseiből, értékeiből adódnak 

(Vörös 2004). Gordon sorra veszi azokat a közléstípusokat, amelyeket az alapvetően 

demokratikus, de mégis tanári dominanciával jellemezhető közegben segítik, illetve 

gátolják a problémák feltárását, és elfogadható megoldásokat kínálnak (Gordon 1990). 

 Gordon szerint (Gordon 1974, Gordon 1990) az első lépésben azt kell eldönteni, 

hogy kié a probléma, mert gyakran nem mind a két fél (a pedagógus és a diák) érzi, éli meg 

a problémát, a probléma „tulajdonosa” mindig az, akinek az igényeit sérti a másik 

vélekedése (Vörös 2004). Ha egy jól felkészült tanár fegyelmezetlenséget tapasztal az 

órán, de a gyerekek jól érzik magukat, akkor övé a probléma, azonban ha szorongó, a 

magyarázatot nem értő diákok ülnek a tanórán, akkor a gyerekeké a probléma. Utóbbi 

esetben a tanárnak passzívabb facilitátorként kell a gyerek rendelkezésére állnia Gordon 

szerint, és segítenie kell a diákokat, hogy rátaláljanak a megoldásra. Azonban az előbbi 
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esetben, ha a tanáré a probléma, akkor sokkal aktívabbnak kell lennie, és el kell fogadnia 

azt, hogy a probléma megoldására esetleg a diákoktól jön javaslat. 

 Gordon közléssorompóknak nevezi azokat a tanári közléseket, amelyek a 

pedagógustól elhangzanak olyan helyzetekben, amikor nem tudnak mit kezdeni a 

problémával, és gyakran a gyerekekre hárítják a felelősséget. Ezek nagy része passzív 

helyzetbe kényszeríti a diákokat, és negatív tartalmúak. Ide tartoznak a parancsolás, ami 

félelmet generálhat és ellenállásra csábíthatja a diákot, és hosszú távon megmérgezheti a 

tanár-diák viszonyt („Ezt a viselkedést sürgősen fejezze be!”). A második közléssorompó a 

fenyegetés, ami már kifejezetten személyiségi jogokat is sért, félelmet és behódolást vált 

ki, sértettséget és tartós haragot eredményezhet („Ha még egyszer ilyet látok, akkor…”). A 

harmadik csoportba sorolja Gordon a prédikálást és a moralizálást, amely esetén különösen 

fontos tényező a generációs szakadék a tanár és diák között. Az ilyen kijelentések 

bűntudatot keltenek a gyerekben, azt sugallják, hogy a felnőtt nem bízik a gyerek 

felelősségérzetében, illetve a sokadik ismétlése egy-egy ilyen mondatnak, hatástalanná 

teszi azt, elveszíti eredeti szándékát („Ebben a korban már illene ezt tudni.”). Sok esetben 

a tanács, megoldási javaslat is balul sülhet el, ugyanis a gyerek számára bizalmatlanságot 

sugall, és azt, hogy önmaga nem képes megoldani a problémát, vagy legalább egyedül 

végiggondolja azt. Lehetséges hatásai, hogy függő viszonyt alakít ki, ellenállást vált ki a 

diákból, vagy esetleg túlságosan elkényelmesedik („Én a helyedben inkább nem 

tenném…”). Nagyon sok tanár él a kioktatás, logikai érvelés eszközével, mert nem 

gondolnak bele, hogy ez a diákot megbánthatja, és úgy érezheti magát, mintha alkalmatlan 

lenne a problémák kezelésére. Az esetek többségében védekező magatartást ébreszt 

bennük, és gyakran oda se figyelnek a tanár ilyen jellegű „papolására” („Hát, ezt nagyon 

rosszul gondolod, ugyanis…”). Ugyanígy az ítélkezés, kritizálás, hibáztatás is rossz 

kommunikációs stratégia, ezek ugyanis megbélyegzik a diákot, rossz érzéseket keltenek 

bennük, visszavágásra késztetnek, és a gyakran hallott ilyen jellegű kritika még be is 

épülhet a gyerek énképébe, súlyosan rongálva azt („Még erre sem vagy képes…”). Érdekes 

módon az egyetértés és a dicséret, amelyek alapvetően pozitív kommunikációs fogások, 

ugyanúgy válthatnak ki a diákokból ellenérzéseket, mint az elmarasztalások. A gyerek átlát 

a szitán, megérzi, hogy a tanár csak manipulálni akarja, és nem őszinték a szavai. Annak az 

érzését is kelthetik a gyerekben, hogy nagyon magas a mérce, ami innentől kezdve mindig 

elvárás lehet a tanár részéről („Te mindig olyan jól megoldod az ilyen nehéz feladatokat!”). 

A kifigurázás, paródia is ártalmas lehet a gyerek énképére nézve, megbélyegzik, rontják az 

önbecsülését, megszégyenítve érezhetik magukat mások (például diáktársaik) előtt, és 
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olyan verbális ellenreakcióhoz vezetnek, amely a tanárt sértik, végül mégis a diákra üti 

vissza magát, hiszen ő kap büntetést, ha felesel, ha szemtelen („Micsoda kis mimóza 

vagy!”). Ugyanígy ártó lehet, és akár még verbális agressziót is szülhet az, ha a pedagógus 

megpróbálja diagnosztizálni, elemezgetni a gyereket. Ez gyakran dühöt, frusztráltságot vált 

ki belőle, és úgy érzi magát, mintha félreértenénk, eltorzítanák őt magát és az érzéseit. Azt 

hangsúlyozza ezt a stratégia, hogy a tanár feltétlenül mindent jobban tud, mint a diák 

(„Ebben a korban természetes, hogy még így gondolod…”). A vigasz, együttérzés nyújtása 

is visszás lehet. Fölösleges minden helyzetben nyugtatgatni a diákot, ha ő éppen nem 

igényli azt, vagy mással szeretne egy közegben lenni, és megoldani a problémát. Az ilyen 

kijelentések egyébként is bagatellizálják a probléma súlyát, és azt a háttérüzenetet 

közvetítik, hogy nem szabad rosszkedvűnek lenni, a bánkódás tiltott vagy helytelen dolog, 

és mindig mindenhez mosolyogni kell („Nem kell úgy mellre szívni!”). A diákok, 

különösen a kamaszok utálják azt, ha a tanár erőszakosan faggatózik, kérdezősködik. Ez is 

olyan stratégia, amivel gyanakvást, bizalmatlanságot táplálunk a diákban, fenyegetettség 

érzését keltheti, illetve kiveszi a gyerek kezéből a problémamegoldást („Ki kezdte? Mi 

történt? Hallani akarok minden részletet!”). Utolsó közléssorompóként említi Gordon a 

terelést, humorizálást, amivel a tanár gyakorlatilag visszavonulót fúj, és azt sugallja, hogy 

nem is érdekli a gyerek problémája vagy mondanivalója, és nem is érdemes hozzá fordulni 

a problémákkal. Arra tanít, hogy nehézségeinkkel bezárkózzunk, a problémákat a szőnyeg 

alá söpörjük, álarcot vegyünk föl az őszinteség és a szembenézés helyett 

(„Mindegyikőtöknek elmentek otthonról?”) (Vörös 2004, Gordon 1974, Gordon 1990). 

 A közléssorompók alkalmazása azokban a helyzetekben kerülendő, amikor valami 

zavar keletkezik a tanár-diák viszonyban. Problémamentes helyzetekben természetesen 

gyakran alkalmazzuk ezeket a közlésfajtákat (például logikai érvelés, tanács, dicséret), és 

ez így is van rendjén. A potenciális káros hatások akkor fenyegetnek, amikor olyan 

helyzetekben folyamodunk hozzájuk, amikor problémamegoldásra lenne szükség. 

Mindegyik közléssorompó leállítja vagy lelassítja a további kommunikációt, és ezzel 

gátolja a problémamegoldást. Ha a gyereknek van problémája, az ilyen jellegű 

megnyilatkozásokkal a tanár belé fojtja a szót, bűnösnek vagy alkalmatlannak tűnteti fel őt, 

vagy védekezésre készteti. Ez mindegyik esetben meggátolja, hogy a gyerek a 

problémájáról beszéljen, feltárja az érzéseit. Ha a tanárnak van problémája, a közlések a 

figyelmet a gyerekre irányítják, a beszélgetés középpontjában tehát nem a tényleges 

probléma áll, és ez hátráltatja a kedvező megoldás megszületését (Vörös 2004). 
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 Ezek helyett a Gordon által közléssorompóknak nevezett kinyilatkoztatások helyett 

olyan közléseket célszerű használni, mondani, amelyek feltárják a kommunikáció 

résztvevőinek érzéseit, és nem tartalmaznak negatív értékelést senkiről. Gordon ezeket a 

pozitív megnyilatkozásokat én-közléseknek nevezi. A teljes én-közlés három elemet 

tartalmaz: a bennünket zavaró viselkedés pontos megnevezését, ennek következményeit 

ránk nézve és azt az érzést, amelyet ez kivált belőlünk (Vörös 2004). Az én-közlések 

megformálása egyszerű, az alapjuk az őszinteség. Azonban nehézséget jelent benne, hogy 

megfelelő önreflexió szükséges, és elvárja a valódi érzések közlését. Hiteltelenné válhat a 

kommunikáció, ha a tanár azt mondja, hogy elkeseríti, elszomorítja a diák viselkedése, 

holott a valódi érzése az, hogy dühös. Ugyanígy járhatunk, ha a gyerek viselkedésének 

számunkra kellemetlen következményét pontatlanul fogalmazzuk meg. Ezt alapos, komoly 

átgondolás kell, hogy megelőzze (Vörös 2004). 

 A diák problémáinak meghallgatására az egyik lehetséges stratégia a passzív 

hallgatás. Ilyenkor csendben marad a tanár (ez egyébként más helyzetekben is célravezető, 

ugyanis a pedagógusok többségének egyik fő hibája, hogy nem bírnak csöndben maradni, 

mindig maguknál tartják a szót), és non-verbális jelzésekkel adja a tanuló tudtára, hogy 

figyel rá. Ezzel érzékelteti azt, hogy elfogadja és bátorítja őt. Másrészt empátiás 

hangadással, hümmögéssel, apró non-verbális jelekkel is kifejezheti együttműködő, 

támogató kommunikációját. Harmadrészt pedig úgynevezett „ajtónyitogató” mondatokkal 

továbblendíti a másik felet a mondanivalójában, de nem fűz hozzá értékelő megjegyzéseket 

(Vörös 2004). 

 A másik stratégia az aktív hallgatás, ami tulajdonképpen kiegészíti a passzív 

csendet. Ilyenkor a hallgató visszajelzéseket küld arról, hogy hogyan értette, amit a másik 

mondott. Mintha egy tükröt állítana a beszélő elé, és visszatükrözné annak közléseit. 

Szükség van rá, hogy a beszélő megerősítést nyerjen afelől, hogy a hallgató nem értette 

félre őt, így verbalizált visszacsatolást nyújtunk egymásnak. Az értő figyelem hozzásegíti a 

probléma tulajdonosát, hogy a felszíni problémától eltávolodva, eljusson a probléma 

gyökeréhez, de mindig ötvözni kell a hallgatást az én-közlésekkel, ugyanis az életben 

összetett problémák kerülnek elénk, amelyekre összetett megoldást kell találnunk (Vörös 

2004). 

 Összességében Thomas Gordon nézetei humanisztikus szemléletet tükröznek 

(Gordon 1974, Gordon 1990), amelyben a kommunikáció és a pszichológia szorosan 

összefügg, együtt adnak magyarázatokat és megoldásokat a körülöttünk levő problémákra, 

és egyben eszközei is lesznek annak. Hozzájárulnak a tanulási és tanítási folyamat 
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sikerességéhez, a rendezett tanár-diák viszonyhoz, a nyugodt környezethez, jó iskolai 

légkörhöz. A kommunikáló pedagógus egyéni módon választja ki stratégiáit, éppen ezért 

óriási egyéni különbségek vannak tanár és tanár között. Az azonban mindegyikükben 

közös, hogy hatást akarnak elérni a diákkal kapcsolatban, és saját magukkal kapcsolatban 

is, gondoljunk csak az önreflexiók pozitív hatására. A lényeg tehát Gordon szerint is a 

célunkat leginkább elősegítő, összetett kommunikációs stratégia kiválasztása és 

alkalmazása (Vörös 2004). 

 Egy kicsit más megközelítésben: Stephen Elliott összefoglalása szerint (Elliott 

2000) a hatékony tanítás lényeges sajátosságai az érthetőség, a változatosság, a 

feladatorientáltság és a pedagógus önreflexiós készsége. Ezekben a tényezőkben is nagy 

szerepet kap a megfelelő kommunikáció (Vörös 2004). Az érthetőség azt jelenti, hogy az 

osztály számára világos, követhető az óra: a gyerekek értik a tanár üzeneteit. Az érthetőség 

fokozható, ha a tanár egyértelműen és egyszerűen fogalmaz, magyarázatai a gyerekek 

megértési szintjéhez igazodnak, jól szervezi a tananyagot, pontos utasításokat ad, és a friss 

anyagot kapcsolja a korábbiakhoz (Vörös 2004). A változatosság az oktatási módszerek és 

eszközök rugalmas alkalmazását jelenti. Ennek egyik eleme a felhasznált anyagok, 

források sokfélesége, a tankönyv szövegén és feladatain kívül audiovizuális anyagok, 

olvasmányok és egyéb források használata, a másik elem pedig a széles módszertani 

repertoár (Vörös 2004). A feladatorientáció és a feladattal töltött idő növelése azért fontos, 

mert a tanulási teljesítmény erősen összefügg azzal, hogy a tanórán a gyerekek mennyi időt 

töltenek a feladattal. A vizsgálatok azt mutatják, hogy a tanórák idejének töredéke telik 

tényleges tanulással, jelentős időveszteséget okoznak olyan tényezők, mint a figyelem 

hiánya, a fegyelmezetlenség, az órát zavaró magatartás, a nem megfelelő óraszervezés 

(Vörös 2004). Elliott szerint fontos kiemelni, hogy a hatékony tanárok reflektálnak a saját 

munkájukra. Időnként visszatekintve tudatosan értékelik saját munkájukat, valamint tanítás 

közben is képesek mintegy külső szemlélőként figyelni azt (Vörös 2004). 

 A hagyományos modell mellett a másik, ezzel szögesen ellentétes modell (Fehér 

2011) szerint a tanári-tanulói kommunikációban a kölcsönösség, a kétirányúság kell, hogy 

jellemző legyen, sőt a modern kutatások szerint sokkal eredményesebb a diák, ha ő maga 

kezdeményezheti a tanár vagy társai felé a kommunikáció nagyobb százalékát. Ebben a 

kommunikációban a tanár és a diák közötti kapcsolat elengedhetetlenül közvetlenebb, mint 

a hagyományos pedagógiai kommunikációban. Az ismeretek megszerzése nem egyoldalú 

tanári közlés, hanem a diák nagyrészt maga szerzi meg a szükséges információkat és 

tudást. Fontos, hogy ő maga ébredjen rá problémákra, ehhez nélkülözhetetlen a jó tanári 
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kérdések, útmutatások. A problémák felfedezése és megbeszélése is együtt történik, és a 

modern módon kommunikáló tanár hagyja, hogy a diák sajátos utakon jusson el a kívánt 

eredményhez, még ha az nem is egyezik meg a saját előzetes elképzelésével. Ilyenkor az 

értékelés is közösen történik a folyamat végén. Sokkal nagyobb jelentősége van a tanár és 

a tanuló szóbeli, szöveges értékelésének, a munkafolyamatokra adott reflexióknak, mint a 

számokban kifejezett, jelzésértékű érdemjegyeknek. De ha érdemjegyet ad a tanár a feladat 

végén, ezt teheti másként is, mint a hagyományos kommunikációja esetén, például először 

megkérdezi a diák véleményét, hogy ő hanyasra értékeli magát, vagy ha csoportban 

dolgoztak, akkor adhat összpontszámot is (a létszámot felszorozva a maximálisan adható 

érdemjeggyel), és azt kell elosztaniuk a csoporttagoknak a saját munkájukat értékelve és 

azt megbeszélve. Ebben az esetben a kommunikáció színtere sokszor nem a frontális, 

egyoldalú, egyirányú munka, hanem a páros vagy csoportmunka, az önálló 

tapasztalatszerzés, a projekttanulás, illetve bármilyen más kreatív módszer, amely nem 

csak érdekes, de több lehetőséget rejt magában. Itt még fontosabb az eszközök kérdése, 

hiszen míg a hagyományos pedagógiai munka eszköztára szegényesebb, addig a modern, 

reformirányzatok tárháza tágas. Ide tartoznak az elektronikus kommunikációt is igénylő 

modern eszközök, módszerek, fejlesztések is. Dolgozatom témája is az, hogy hogyan tud a 

ma pedagógusa úgy kommunikálni, hogy hatékony marad az általános pedagógiai célok 

elérésében (bizalom kialakítása, ismeretátadás hatékonysága), ugyanakkor igénybe veszi a 

modern kor eszközeit.  

 Fehér Katalin is rávilágít arra (Fehér 2011), hogy a kétféle kommunikációs 

magatartás (a hagyományos és a modern) ilyen éles szembeállítása túlzó, viszont abban 

valóban történt egy eltolódás a gyermekközpontú, modern felfogást képviselő és modern 

módon kommunikáló tanár irányába, hogy az információs forradalomnak köszönhetően 

nem elég sem a gyerekeknek, sem neki az, ami a forradalom vívmányainak felfedezése és 

elterjedése előtt alkalmas volt. Ennek a forradalomnak az egyik vitathatatlanul erős, 

meghatározó eleme a közösségi média, és azon belül is a Facebook nevű közösségi oldal. 

A következő fejezeteket ennek bemutatásával folytatom, illetve arra keresem a választ, 

hogy mindezt hogyan lehetne olyan színtérnek felfogni, amely a mai, modern módon 

gondolkodó és kommunikáló pedagógusnak mindennapos eszköze. 
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2. 3. Részösszefoglalás 

 

 Dolgozatom második nagy fejezete a tanári kommunikáció kutatásának elméleti 

hátterét, alapvetően kommunikációelméleti ismereteket és kutatásokat kívánt bemutatni. A 

szűkebb kutatási téma mellett folyamatosan érintettem a tágabb téma, vagyis a tanár-diák 

kommunikáció bemutatását, hiszen ez a tágabb téma szerepel a dolgozat főcímében is. Így 

kaptak helyet a személyes példák, tapasztalatok is a szakirodalmak és egyéb korábbi 

kutatási eredmények mellett, az osztálytermi és az osztálytermen kívüli kommunikáció 

témakörében. És mivel a fejezet címe: Tanári kommunikáció az osztályteremben és 

digitális környezetben, ezért igyekeztem minél jobban kihangsúlyozni ennek a két 

alapvetően egymástól eltérő közegnek az összefüggéseit, és azt, hogy a huszonegyedik 

századi tanárnak az osztálytermi kommunikáció mellett nyitottnak kell lennie az azon 

kívüli nyelvhasználatra is. A fejezet annak az állításnak kívánt elméleti alapot nyújtani, 

amelyet a dolgozat főbb hipotézisei között is megfogalmaztam, vagyis hogy a ma (és a 

holnap) tanára nyitott a modern típusú tanári kommunikációra, alkalmazza a digitális 

eszközöket, és új módokon, fórumokon (például a Facebookon) is kommunikál. 

 A fejezet első kidolgozott része a kommunikációs modelleket mutatta be, azon 

belül is elsőként a Shannon–Weaver-féle modellt, amelyet alapvetően a 

tömegkommunikációs folyamatok feltárására hoztak létre, azonban jelen esetben a 

Facebook közösségi oldalon, tanár és diák között zajló diskurzusok elméleti alapjaként 

értelmeztem a modell egyes elemeit, ebbe a modellbe illesztettem a Facebookon zajló 

kommunikációt. A második alfejezet szintén egy régi elméletet, Roman Jakobson alapvető 

kommunikációtanban használt modelljét mutatta be, különös tekintettel a kommunikáció 

funkcióira. Ezeket a funkciókat kötöttem az osztálytermen belül és azon kívül (például a 

Facebookon zajló) tanár-diák megnyilatkozásokhoz. A kommunikációelmélet mellett 

fontos elméleti alapot nyújt a dolgozat fő kutatásában a beszédaktus-elmélet is, erre 

egyetlen példa erejéig előre utaltam ebben a fejezetben, hogy majd a Facebook 

diskurzusok elemzésénél részletesen is bemutassam. A harmadik alfejezet pedig 

leszűkítette a témát a digitális térben zajló kommunikáció bemutatására, különös tekintettel 

a tanárok szerepvállalására. Itt tekintettem át röviden a kommunikáció történetének 

idevonatkozó állomásait, amelyben a web 2.0, ezen belül a közösségi oldalak, és így a 

Facebook megjelenése óriási mérföldkő volt. A digitális kommunikáció jellemzőinek 

bemutatásakor egyes esetekben internetes, illetve e-kommunikációként is hivatkoztam erre 

a nyelvhasználatra. Fontos forrásom volt David Crystal alapműve, ami több szempontból is 
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bemutatja és jellemzi a digitális kommunikációt. A hagyományos kommunikációtörténeti 

leírásba belevettem egy rövidebb, kis részben szépirodalminak tekinthető műelemzést, 

George Orwell 1984 című művének idevonatkozó részeit, ugyanis ez a mű megfogalmazza 

a kommunikáció addigi történetének főbb állomásait, de meg is jósol valami olyat a 

jövővel kapcsolatban, amely részben valósággá vált, és a szűken vett témámhoz 

kapcsolódik. A nyelvi változás, a digitális nyelvhasználat kialakulása megtörtént, létező 

folyamat. A Netspeak, ahogyan Crystal nevezi (Crystal 2001) nem idegen a ma emberétől, 

bármely nyelvről is legyen szó. 

 A második nagy egység a tanári kommunikáció kutatásának széleskörű bemutatását 

tűzte ki célul. Ebben a részben a tanári megnyilatkozások színtereivel foglalkoztam. Az 

iskolai, osztálytermi kommunikáció számtalan személyi és dologi tényezőtől függ, ezekhez 

áttekintettem példákat, különös tekintettel a digitális környezet bevonását a tanári 

munkában, így a Facebookot is. A fejezetnek része volt a virtuális valóságok (VR) 

bemutatása, illetve annak a kísérletnek az ismertetése, hogy ezeket a megoldásokat 2018-

ban hogyan lehet az oktatás részévé tenni. Természetesen vannak dologi tényezőkkel való 

összefüggések, amelyek tanáronként, illetve iskolánként különbözhetnek (például anyagi 

helyzet, technikai felszereltség stb.), ettől függetlenül a VR alkalmazása az oktatásban egy 

igen jó, innovatív ötlet ma Magyarországon is. A fejezet része még a tanár személyi 

tényezői között annak beszédkultúrája, nyelvhasználata, nyelvi és nem nyelvi jellemzőinek 

feltárása, a verbális és a non-verbális kifejezőeszközök csoportosítása, bemutatása. 
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3. Tanár-diák kommunikáció a Facebookon 

 

 Dolgozatom harmadik nagy fejezete a világ ma legnagyobb, legtöbb felhasználót 

elérő közösségi oldala köré épül. Ez a Facebook. A fejezet célja, hogy bemutassa, milyen 

kommunikációs lehetőségek rejlenek ezen az oldalon, és hogy a pedagógusok is 

használják, használhatják, vagyis hogy a dolgozat alapvető hipotézisei igaznak 

bizonyulnak-e (H1, H2). Sokaknak ugyanis az az első gondolata ezzel kapcsolatban, hogy 

a pedagógusnak, aki a diákjai előtt példamutató magatartást kell, hogy tanúsítson, nem 

szabad nyilvánosan jelen lennie a világhálón. A veszélyeket sem elhallgatva, de alapvetően 

az előnyöket, lehetőségeket bemutatva kívánom megteremteni a kapcsolatot a közösségi 

oldalon való jelenlét és a pedagógusi munka között, még akkor is, ha a Facebook 

alapításakor az oktatásban való felhasználás, annak támogatása, átalakítása nem volt 

fejlesztési terv. A Facebook alapítójának célja az emberek közötti kapcsolattartás 

megreformálása, megkönnyítése volt, és ez a cél fokozatosan egyre több felhasználó 

számára meg is valósult. 

 A másik fontos pont a két terület közötti kapcsolatteremtésen kívül, hogy a 

fejezetben taglalom a kommunikáció számtalan olyan lehetőségét tanár és diák között, 

amelyek a pedagógiai munkában is hasznosak lehetnek, továbbá a korábban már 

megismert osztálytermi kommunikációhoz hasonlóan jellemzem a virtuális térben létrejövő 

kommunikációt is. Vizsgálom a tanári megnyilatkozások, beszédaktusok sokféleségét, a 

tanári beszéd egyéni sajátosságait, a tanári beszédkultúrát. 

 

3. 1. A Facebook  

 

 A közösségi média (Crystal 2001, Kietzmann et al. 2011, Obar–Wildman 2015, 

Veszelszki 2015d) olyan internetalapú eszközök vagy Web 2.0-s oldalak (honlapok) 

összességét jelenti, amelyek a felhasználói részvételre, közösségi interakciókra és a 

felhasználók generálta – képes, szöveges, videós vagy az ezeket egyesítő multimédiás – 

tartalomra épülnek. A felhasználók létrehozta tartalom mások által megosztható, 

megvitatható, módosítható és másokkal együtt alkotható (co-create). Az idetartozó 

kulcsfogalmak rendszerint a következők: részvétel, nyitottság, kommunikáció, közösség, 

összekapcsoltság; továbbá a közösségi média által fokozott, „örökös bekapcsoltság”, a 

permanens kommunikációs elérhetőség (Kietzmann et al. 2011, Veszelszki 2015d). 
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 A közösségi média ún. ernyőfogalma (Veszelszki 2015d) lefedi a közösségi 

hálózatok (mint a LinkedIn vagy a Facebook), a közösségi könyvjelző szolgáltatások (mint 

a Del.icio.us) vagy a közösségi hírszolgáltatók (mint az index, az MSN), a 

tartalommegosztók (például a Youtube), az elektronikus enciklopédiák (például a 

Wikipédia), a virtuális világok és játékok (például a Minecraft, a World of Warcraft) körét 

(Veszelszki 2015d). 

 A közösségi hálózatok (Veszelszki 2015d) a közösségi média egyik megjelenési 

módját jelentik, bár az egyes oldalak, szolgáltatók kategóriákba sorolása nem egyértelmű, 

sok az átfedés a csoportosítási próbálkozásokban. A közösségi hálózat (social networking 

site) (Kietzmann et al. 2011, Obar–Wildman 2015) megnevezés olyan webalapú 

szolgáltatásokat jelöl, amelyek lehetővé teszik, hogy az egyének (fél)publikus profiloldalt 

alakítsanak ki egy rendszeresen belül, létrehozzanak egy vagy több listát azokból a 

felhasználókból, akikkel kapcsolatot szeretnének létesíteni – a kapcsolatok jellege és 

kialakulásának (offline vagy online) alapja oldalanként eltérő lehet. A jelenleg számon 

tartott közel kétszáz nagyobb közösségi hálózati oldal között található ismerőskereső és 

tartalommegosztó oldal (ilyen az általam vizsgált Facebookon kívül a Google+ 

szolgáltatás), a mikroblogolásra és képmegosztásra alkalmas Twitter és InstaGram, a rövid 

élettartamú üzenetekre specializálódott Snapchat (amelyben beállítható, hogy hány 

másodpercig legyen látható az elküldött tartalom), a videókat és videoblogokat, azaz 

vlogokat megosztó Youtube, a virtuális hirdetőtáblának nevezett Pinterest, a 

helybejelentkezésre szolgáló Foursquare, a szakmai kapcsolattartásra szolgáló Linkedin 

(Veszelszki 2015d), továbbá a társkeresésre kitalált Tinder, vagy a legújabban elterjedt 

mobilkommunikáció alapú WhatsApp. Veszelszki Ágnes összefoglalása után ezek közül 

dolgozatom egyik fő témáját, a legnagyobb közösségi oldalt, a Facebookot mutatom be. 

 2018 közepére a tizennégy éve, 2004-ben alapított közösségi oldal, a Facebook 

regisztrált felhasználói profiljainak száma a Social Bakers nevű, statisztikákat összeállító 

cég szerint 2,2 milliárd főt számlál (6. ábra) világszerte (a Föld lakossága jelenleg 7,5 

milliárd fő). Az asztali számítógépeken a napi aktív felhasználók száma 1,37 milliárd fő, a 

mobileszközökön aktív felhasználóké pedig már 1,74 milliárdra emelkedett. Vagyis a 

mobileszközöket ma már többen használják az oldal elérésére, mint az asztali 

számítógépet. A nők 76%-a, a férfiaknak pedig a 66%-a használja a közösségi oldalt a 

világon. Az összes felhasználó 53%-a nő és 47%-a férfi. 83 millió hamis Facebook profil is 

létezik (ezek „tisztogatására” 2018 elején kezdődött meg egy elsöprő méretű folyamat, 

köszönhetően az adatvédelmi és adatszivárogtatási botrányoknak). A 18-29 éves korosztály 
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87%-a jelen van a közösségi oldalon, és 48%-uk már rögtön a reggeli ébredés után 

ellenőrzi a friss bejegyzéseket a hírfolyamon (Omnicore 2017). Kétségkívül kialakult a 

„homo interneticus” (Goldhaber 2004) embertípus, aki mindig elérhető, vagy törekszik az 

elérhetőségre. A közösségi oldal felhasználóinak növekedését szemléleti a következő 6. 

számú ábra. 

 

 

6. ábra: 

Hogyan érte el a kétmilliárdot a havi aktív Facebook felhasználók száma? 

(forrás: https://techcrunch.com/2017/06/27/facebook-2-billion-users/ ) 

(Letöltés ideje: 2017. augusztus 22.) 

 

 Magyarország 9,78 milliós lakosságából 7,87 millió fő használja az Internetet 

legalább havi szinten. Hazánk a 43. helyen áll az egész Földet tekintve az 5,3 millió 

regisztrált Facebook-profillal. A teljes magyar populáció 54,1%-a használja az oldalt. Több 

mint minden második magyarra jut tehát egy felhasználói oldal. Nyilvánvaló tehát, hogy a 

közösségi oldal népszerűsége igen nagy méreteket öltött. Az „E” jelű előzetes vizsgálatom 

ennek szellemében a pedagógusok Facebook-jelenlétére, az „F” jelű főkutatásom pedig az 

itt megjelent bejegyzések nyelvészeti megközelítésű értelmezésére, elemzésére vállalkozik, 

így bemutatva azt, hogy ennek a ma legnagyobb és legnépszerűbb közösségi oldalnak lehet 

létjogosultsága a tanításban, és azon belül az anyanyelvi nevelésben is (lásd: 5. fejezet). 

https://techcrunch.com/2017/06/27/facebook-2-billion-users/
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 A Facebook közösségi oldallal kapcsolatban magyar nyelven is több kutatás 

készült. A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete 2001-ben alakult önszabályozó 

testület, amelyet a hazai internetes tartalomszolgáltatók – köztük az Index és az Origo – 

hoztak létre annak érdekében, hogy a tartalomszolgáltatók egyeztetett és szakmailag 

megalapozott állásfoglalásokkal, és az önszabályozás eszközeivel járuljanak hozzá a hazai 

internetes piac fejlődéséhez. Az MTE 2015 novemberében átfogó kutatást végzett 500 fős 

mintavétellel, hogy jellemezni tudja a magyarországi Facebook-felhasználók viselkedését. 

A kutatásról szóló cikket és a teljes kutatási beszámolót az www.mte.hu honlapon 

közölték, szerzőként az egyesület főtitkára, Dr. Tófalvy Tamás szerepel, a munkában az 

egyesület több munkatársa részt vett. A legnépszerűbb közösségi oldallal kapcsolatos 

általános használati szokások, vélekedések feltérképezése mellett a kutatás elsődleges célja 

a tartalomfogyasztás módjainak felmérése, a fogyasztott tartalmak típusainak, a 

hírfolyamban megjelenő tartalmak olvasási platformjainak (Facebook vagy 

továbbkattintással az eredeti oldal), illetve az azok által kiváltott reakciók vizsgálata 

(Tófalvy 2015). Online kérdőíves módszerrel 500 főt értek el, akik mindegyike 18-49 éves 

kor közötti, a Facebookon regisztrált felhasználó. Azért tartom fontosnak bemutatni ennek 

a kutatásnak a főbb eredményeit, mint a témában ismert egyik fontos magyar 

szakirodalmat, mert ez alátámasztja a saját kutatásom létjogosultságát, bizonyítja a 

Facebook mint közösségi oldal széleskörű elterjedését, és továbbvezet minket ahhoz a 

tényhez, ami a dolgozat elején csak hipotézis volt, miszerint a tanárok, pedagógusok is 

jelen vannak ezen a közösségi hálón. 

 A kutatás szerint (Tófalvy 2015) az aktív felhasználók négyötöde egy napot sem 

hagy ki az oldal nézegetése nélkül, további 8% maximum heti 1 napot tölt el a közösségi 

oldal használata nélkül. A szokásokat, a felhasználói intenzitást, a funkciók 

kihasználásának volumenét és a fogyasztott tartalmak típus- és témakörbeli 

széleskörűségét jól predesztinálja az oldalon eltöltött idő alapján való „heavy”, „medium”, 

„light” besorolás. A „heavy”, tehát intenzív felhasználók körében felülreprezentáltak a 

nők, az alacsonyabb iskolai végzettségűek és a 30 év alattiak, míg a „light”, tehát kevésbé 

intenzív felhasználóknál a férfiak, a felsőfokú végzettségűek, illetve a harmincasok felé 

billen a mérleg nyelve. Az aktív böngészéssel töltött idő egyébként naponta átlagosan 86 

perc – hétköznap pár perccel kevesebb, hétvégi  napokon pedig picit több. A csúcsidőszak 

tekintetében sincs nagy differencia a munkanapok és szünnapok között: az esti órákban 

ülnek neki a felhasználók legnagyobb arányban az oldal böngészésének (Tófalvy 2015).  

http://www.mte.hu/
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 Az MTE kutatása (Tófalvy 2015) kiemeli a Facebook használatához szükséges 

technikai eszközök közti különbségeket is. Természetesen minél több időt tölt valaki az 

oldalon átlagosan, annál valószínűbb, hogy okostelefonját is használja. A mobileszközökön 

való facebookozás egyébként elsősorban időtöltésként, unaloműzésként kap hangsúlyt a 

felhasználók életében: utazáskor, várakozáskor minden második, de még elalvás előtt is 

minden harmadik felhasználó nyomkodja e célból készülékét. Érdekesség, hogy mára a 

mobileszközök használatának skillje (képessége, kompetenciája) már elérte azt a szintet, 

hogy az aktív tevékenységek (lájkolás, kommentelés, megosztás) ugyanannyira jellemzők 

okostelefonról vagy tabletről, mint laptopról, vagy asztali számítógépről. A passzív 

facebookozás (nézelődés, hírfolyam görgetése stb.) viszont valamivel jellemzőbb a PC-ről 

(személyi, azaz asztali számítógépről) történő használat alkalmával, tehát a felhasználói 

aktivitást – interaktivitást – elsősorban már nem a használt eszköz, hanem az éppen 

facebookozásra fordított idő és a multitasking tevékenység másik komponense 

befolyásolhatja (Tófalvy 2015). 

 További meglepő eredménye az MTE kutatásának, hogy – bár a facebookozási 

„csúcsidő” munkaidő után, az esti órákra tehető – mégsem veszik át ilyenkor a PC-ktől a 

stafétát a mobileszközök (Tófalvy 2015), vagyis a felhasználók megmaradnak a 

könnyebben kezelhető, kézben tartható eszközeiknél, amelyek egész nap velük voltak. Erre 

vonatkozóan felmérést végeztem az „E” jelű primer kutatásban is. 

 Vizsgálta azt is az MTE kutatása (Tófalvy 2015), hogy a felhasználók milyen 

oldalakat, tartalmakat követnek a közösségi oldalon. A Facebook tagok nem csak 

ismerőseik, vagy egyéb, kifejezetten az oldalra szerkesztett tartalmakat fogyasztanak a 

hírfolyam görgetésekor: kétharmaduk „lájkolt be”, vagyis követ valamilyen internetes 

portált, blogot. A portálok Facebook jelenléte egyébként annál is inkább indokoltnak, sőt 

javasoltnak tűnik, hogy 46%-uk bevallása szerint van olyan oldal, amit csak Facebookon 

keresztül követ, 58%-uknak pedig olyan, amit többnyire a közösségi oldalon néz, s csak 

ritkán látogatja magát a portált vagy blogot. Tízből kilenc felhasználó vallja, hogy 

továbbkattint, ha egy hírfolyamban megjelenő cikk felkelti az érdeklődését, s a hírportálok, 

blogok tartalmai meglehetősen nagy aktivitást is generálnak, hiszen a lájkolás, és a tovább 

osztás igen széles körben jellemző az ilyen tartalmak esetében – akárcsak a kommentek 

elolvasása mind a portálon, mind a közösségi oldalon megjelenő ajánlónál (Tófalvy 2015). 

 A kutatás eredményei között (Tófalvy 2015) szerepel, hogy a Facebook-használat a 

felhasználók életének számos területén tölt be meglehetősen fontos szerepet: mind 

kommunikációjukhoz (49%), mind informálódásukhoz (40%), mind pedig 
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szórakozásukhoz (43%) használják az oldalt. A kommunikáció szerepét egyébként a 

„közvetlen” kommunikáció erősíti elsősorban, a kommentelés jóval kevésbé jellemző, s ha 

a csevegést nem tekintjük információszerző tevékenységnek, már ezen a ponton 

kimondhatjuk: az oldal funkciója elsősorban a szórakoztatás, s az informálódás csak ez 

után következik. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a szívesen látott tartalmak 

sorában első helyen a vicces tartalmak szerepelnek (66%), melyet a zene (55%) követ, s a 

„tudomány, technika” kategória (45%) csak a harmadik helyre került. A felhasználók 70%-

a egyébként egyetért az állítással, hogy facebookozni jó szórakozás, igaz, direkt módon 

csak 56% állítja, hogy az információszerzéssel szemben a kikapcsolódás a fontosabb 

(Tófalvy 2015). Ezek az eredmények is igazolják azt, hogy a Facebook a huszonegyedik 

században az emberi kommunikáció fontos színtere, és a továbbiakban látni fogjuk, hogy 

jelen vannak-e rajta a pedagógusok is, azonban érdekes kérdés, hogy hoz-e különbséget a 

tanárok Facebook-használatát vizsgáló „E” jelű kutatás a 18-49 éves korosztályt (nem csak 

tanárokat) vizsgáló MTE-kutatás. 

 Kiemeli a cikk írója az MTE kutatása (Tófalvy 2015) kapcsán, hogy a 

facebookozók nehezebben szólalnak meg, inkább a „puhább” megnyilvánulásokat 

preferálják: tetsző tartalmak esetén leginkább jellemző reakció a lájkolás (86%), melyet a 

megosztás (61%) követ, s csak 55%-nál fordul elő, hogy kommentel is. Nem tetsző 

tartalomnál inkább a kevésbé drasztikus megoldások: az ismerősök, oldalak tartalmainak 

elrejtése inkább jellemző, mint a tiltás vagy törlés. 
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7. ábra: 

A Facebook tagok demográfiája 2015-ben az MTE kutatása alapján 

forrás: www.mte.hu/wp-content/uploads/2016/02/MTE_FB_201511_v2.pptx  

(Letöltés ideje: 2018. április 2.) 

 

 Az MTE kutatásának (Tófalvy 2015) legfontosabb eredménye, hogy a jelenleg 

aktív, 18-49 év közötti magyar nyelvű Facebook-felhasználók 82%-a napi szinten látogatja 

az oldalt (7. ábra). Egy magyar felhasználó naponta átlagosan 86 percet tölt az oldalon 

aktív böngészéssel (Tófalvy 2015).  

 Időkitöltésnek – várakozás és utazás közben – a telefonon való facebookozás 

meglehetősen elterjedt. A csúcsidő az általános munkaidőn kívül van, de még ilyenkor sem 

veszik át a stafétát a mobileszközök. Az aktív tevékenységek („végigpörgetem a falamat”, 

„rákattintok a falamon megjelenő cikkre, hírekre”, „lájkolom mások posztját, 

megosztását”, „tovább osztok olyan tartalmat, ami nekem is a Facebookon jelent meg” 

stb.) szinte egyformán gyakoriak laptopon és mobileszközökön való facebookozáskor. A 

továbbkattintás nagyon is jellemző, ahogy a lájkolás és a kommentek olvasása is – nem 

úgy, mint a kommentírás. A tudatos reakciók jellemzők: végigolvasás nélkül nincs lájk, 

komment vagy megosztás (Tófalvy 2015) a felhasználók körében. 

 A közösségi oldal vizsgálatakor kirajzolódott az MTE kutatása (Tófalvy 2015) 

szerint, hogy a Facebook az ismerősökkel való kapcsolattartásban játssza a legnagyobb 

szerepet a felhasználók életében. A szórakozás is fontos tevékenység: a vicces és zenei 

tartalmak a legnépszerűbbek. A mozi, a filmek 44%-nál jelentek meg, a bölcsességeket, 

idézeteket pedig 37% olvassa szívesen az oldalán. A tartalommal kapcsolatban 

megállapították, hogy a kifejezetten Facebookra előállított tartalmak oldalai csak kevéssel 

népszerűbbek a hírportálok oldalainál. A facebookozók háromötöde követ valamilyen 

Facebookra specializálódott oldalt (pl. a Tibi atya oldal népszerűsége 34%, ezt jelölte meg 

a legtöbb válaszadó, azaz az összes válaszadó egyharmada követi ezt a közéleti-politikai 

humoroldalt). A Facebook szórakoztató szerepe vitathatatlan (70%-a jelölte meg a 

válaszolóknak), az informálódás csak ez után következik (42%). Minél intenzívebb 

felhasználó valaki, annál kevésbé igaz, hogy a megosztás dominál tetsző tartalom esetén, 

mint a kommentelés. Aki egy cikknél „megszólal”, az egyéb jellegű tartalmaknál is 

nagyobb valószínűséggel nyilvánít véleményt néhány szóban. Az oldalak lájkolásának 

elsődleges oka, hogy nem akarunk lemaradni semmiről (Tófalvy 2015). Ez a kutatási 

eredmény is igazolja azokat az állításokat, amelyeket a digitális kommunikációval 

http://www.mte.hu/wp-content/uploads/2016/02/MTE_FB_201511_v2.pptx
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kapcsolatban az előző fejezetben taglaltam. A kairosz szerepe belátható, a felhasználók 

többsége törekszik a gyors és azonnali információszerzésre, mert nem akar lemaradni 

semmiről a közösségi oldalon. Ez a tényező a tanári munkában, a tanári kommunikációban 

is fontos, a tanár ugyanis nem lehet lemaradva az információk gyűjtését illetően a 

diákjaihoz képest. 

 Látható, hogy a Facebook a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének 2015-ös 

és 2016-ban publikált vizsgálata (Tófalvy 2015) szerint is nagyon népszerű a magyar 

felnőtt lakosság körében. Saját kutatásaimat, amelyet pedagógusok körében végeztem (az 

„E” jelű előzetes kutatás, illetve az „F” jelű főkutatás), az ő kutatásukkal is összevetem 

majd a későbbi fejezetekben. Érdekes összevetési szempont, hogy a szórakoztatás mint 

legnépszerűbb cél ugyanúgy jellemző-e a tanároknál is, illetve megjelenik-e az oktatásban 

való szerepe a közösségi oldalnak, továbbá összevethető, hogy milyen kapcsolattartási 

formák a legnépszerűbbek a tanárok körében. 

 

3. 2. Kommunikáció a Facebookon 

 

 A Facebook – mint a Web 2.0 egyik megjelenési formája – az emberi 

kommunikáció és érintkezés egyik népszerű lehetősége napjainkban (Crystal 2001). A 

Web 2.0 „olyan szoftverekre épül, amelyek lehetővé teszik a közösségi tevékenységekben 

való tömeges részvételt. A felhasználók magukat és érdeklődésüket mediatizált terekben 

fejezhetik ki, és az így kialakított reprezentációk útján léphetnek kapcsolatba egymással” 

(Koltay 2011). Facebookon tarthatjuk a kapcsolatot az ismerőseinkkel, követhetjük életük 

eseményeit a hírfolyamon, az ismerőseink idővonalán (vagyis a saját életeseményeit, 

valamint az érdeklődési körét bemutató oldalán; a régebbi verzióban ezt üzenőfalnak 

nevezték), azonnali és késleltetett üzeneteket is válthatunk (azaz csetelhetünk és 

levelezhetünk), játszhatunk, felkelthetjük egymás érdeklődését a legutóbb olvasott könyv 

vagy a legújabb film iránt, és még számtalan más alkalmazást is elérhetünk az oldal 

segítségével. 

 Veszelszki Ágnes összefoglalásában (Veszelszki 2015d) kiemeli, hogy a közösségi 

oldalakon létrejövő identitás nem izoláltan, hanem interszubjektív viszonyokban alakul ki 

(Brubaker 2015), az ismerősök is hozzájárulnak a megalkotásához, kommentekkel, 

lájkokkal, fotókkal, ez a folyamat is megváltozik, ha a felhasználó már nem kezeli aktívan 

az oldalát, mert már nem válogatja meg, mely virtuálisidentitás-képző tartalmak jelenjenek 

meg, melyek pedig ne szerepeljenek ott. Az identitásalkotás nagyrészt tudatos folyamat: a 



88 

 

felhasználó számára az ideális ént erősítő tartalmakat megjeleníti, másokat elrejt. Tehát a 

személyiség meg- és bemutatásához mások online tevékenységei is hozzájárulnak, 

amelyek tartalmát a felhasználó irányíthatja; változatlanul meghagyja, kiemeli, láthatóvá 

vagy láthatatlanná teszi, kitörli. Dönthet arról, hogy valami megtörtént-e vagy sem, de 

legalábbis arról, hogy egy eseménynek lehet-e online nyoma. A törlés gesztusa (a 

backspace, delete, cancel vagy mégse gomb megnyomása) azonban az offline valóságban – 

ha hibát követünk el – nem lehetséges. A közösségi oldalak ezáltal egyfajta szociális 

archívumként működnek (Veszelszki 2015d). A Facebook a többi közösségi oldalhoz 

hasonlóan működik, amit a felhasználó feltölt, ami részét képezi virtuális identitásának, az 

csak nagyon nehezen, és nem is teljesen törölhető már le onnan, és minden adat, kép, 

beszélgetés, aminek részei vagyunk, kiszolgáltatottá tehet minket. Ez tulajdonképpen az 

Internet egészére igaz. 

 A közösségi oldalak sajátossága, hogy a felhasználó saját jelszóval lép be a 

regisztrációt követően, és ha ezt a jelszót nem osztja meg másokkal, akkor elméletileg nem 

válik kiszolgáltatottá más felhasználók, adathalászok vagy egyéb rosszindulatú személyek 

felé. Azonban a ma is divatos elektronikus eszközök már megjegyzik a jelszót, nem kérnek 

folyamatosan megerősítést a felhasználó személyazonosságáról, így sokkal nagyobb a 

veszélye annak, hogy egy felhasználó adatai rossz kezekbe kerülnek. Szerencsére van 

lehetőség az azonnali beavatkozásra. A közösségi oldalak informatikai rendszerei bizonyos 

beállítások után értesítést küldenek egy megadott e-mail címre, ahol figyelmeztetnek 

minket, hogy a közösségi oldalra szokatlan eszközről jelentkeztek be, és meg kell erősíteni, 

hogy ez a bejelentkezés valóban a felhasználóé-e. 

 Az offline valósághoz képest a másik lényeges eltérés, amivel manapság szintén 

egyre többet foglalkoznak, hogy a felhasználó esetleges elhunytakor mi lesz a közösségi 

hálózaton szereplő identitásával. Brubaker doktori értekezésében (Brubaker 2015) egészen 

hosszan, kutatásokkal alátámasztva foglalkozik a kérdéssel, hogy hogyan viszonyulnak a 

közösségi oldalak felhasználói egy-egy ismerősük halála kapcsán. Van, aki azonnal törli az 

elhunyt ismerőst, és az offline világban éli meg a gyász különböző fázisait. Vannak olyan 

felhasználók, akik viszont megtartják ismerőseik között az eltávozott személyt, és a gyász 

részeként felkeresik az elhunyt oldalát, visszanézik képeit, sokszor még üzenetet is 

hagynak a profilján, amivel természetesen a többi gyászolóval osztoznak egymás 

fájdalmán. A gyász egyezményes jele lehet a lájkolás is ilyen esetben, például egy 

hozzátartozó által közzétett üzenetnél az elhunyt oldalán. Bizonyos közösségi oldalak 

felkínálják a felhasználó hozzátartozóinak, amennyiben profiljuk össze van kötve az 
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elhunyt személyével, hogy emlékoldallá változtatják a felhasználói oldalt, így az elhunyt 

ismerősei együtt tudnak végigmenni a gyász fázisain. Az is egy lehetőség, hogy az elhunyt 

oldalát megszüntetik a hozzátartozók kérésére, így nemcsak az offline, hanem az online 

világból is távozik az illető. 

 A közösségi oldalakon a felhasználók általában tudatos énreprezentációs 

tevékenységet folytatnak (Veszelszki 2015d). A jelenlét, a láthatóság szakmai szempontból 

is fontos (az ezzel kapcsolatos elvárások kulcsszószerűen: szakmai kapcsolatok, 

networking, mások munkájának megismerése, naprakésznek lenni és maradni). 

Idekapcsolódik a privát és a szakmai szféra összefolyása. A világháló – különösen a 

közösségi oldalak révén – elmosta, képlékenyebbé tette a szakmai kapcsolatok és a 

magánszféra közötti határokat. Az internet előtti korszakkal összehasonlítva nehezebb a 

két közeg elválasztása, de legalábbis tudatos (tartalom- és ismerős-) szűrési 

mechanizmusokat igényel, hogy kit mennyire engedünk belelátni az életünkbe (Veszelszki 

2015d), kivel hogyan kommunikálunk. A magánjellegű és a szakmai (tanári) szférát a 

pedagógusok is különválaszthatják a Facebook használata kapcsán, ennek több lehetősége 

is van. Ezzel kapcsolatosak az „E” jelű előzetes kutatás egyes kérdései, a pedagógusoknak 

megvan a véleménye a két szféra szétválasztásáról, ugyanakkor szintetizálásáról. A 

Facebook különböző módon segíti ebben a pedagógusokat.  

 A kommunikáció (vagyis közlésfolyamat) többféleképpen alakulhat ki két 

felhasználó között a közösségi oldalakon, így a Facebookon is. Egyrészt már maga az 

oldalra való regisztráció is közöl valamit, hiszen a legtöbb ember ezzel fejezi ki szándékát, 

hogy ismerőseivel tartani szeretné a kapcsolatot az oldalon is. A regisztrációt követően 

felvehetünk (bejelölhetünk) ismerősöket a Facebook felhasználói közül, azonban nem 

biztos, hogy aki a közösségi oldalon ismerősünk, azzal a való életben is tartjuk a 

kapcsolatot és kommunikálunk. Főleg a diákokra jellemző az a gesztus, hogy nem is 

feltétlenül ismerősöket, inkább csak követőket tartanak számon, akikkel megoszthatják 

„virtuális életük eseményeit”. A pedagógiai munkában manapság egyre inkább 

tapasztalható, hogy a diákok (különösen a középiskolás korosztály) igénylik a minél 

nagyobb figyelmet és szeretetet, s ha ezt a valódi emberi kapcsolatokban nem kapják meg, 

sokszor fordulnak nem valóságos, virtuális kapcsolatokhoz. A Social Bakers felmérése 

alapján egy átlagos Facebook-felhasználónak 155 ismerőse van. 

 A közösségi oldalak, így a Facebook is, a pozitív hatások mellett veszélyeket is 

rejthetnek a felhasználókra nézve, kiemelten három aspektusból (Veszelszki 2015d). 

Egyrészt a karrier szempontjából a közzétett információk a felhasználó digitális 
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lábnyomához tartoznak (hiszen a megosztott tartalmakat gyakorlatilag nem lehet a 

világhálóról kitörölni), és ezek egy (állás)pályázat során negatívan befolyásolhatják a 

pályázóról kialakult képet (Veszelszki 2015d). Nem csoda tehát, hogy a munkaadók 

jelentős része ma már első lépésben ellenőrzik az állásra jelentkezett személy Facebook-

oldalát, és következtetnek abból, hogy mennyire hagyta „nyitva” a felületet idegenek 

számára, milyen a profilképe, miket osztott meg magáról vagy érdeklődéséről, politikai 

nézeteiről. Másrészt a közösségi média használata elterelheti a figyelmet a munkáról, 

tanulásról (nem véletlenül tiltja több munkahely és iskola munkaidőben a közösségi 

oldalak használatát, akár oly módon is, hogy letiltja a belső hálózatról, így a munkatársak 

munkaidő alatt nem tudják elérni az adott közösségi oldalt). Nem mindenki képes ugyanis 

a hatékony multitaskingra (Criss 2006, Székely 2013), azaz többféle, egyidejű tevékenység 

során a figyelem megosztására. A fiatalok médiafogyasztása és infokommunikációs 

eszközhasználata is jelentősen különbözik az idősebbekétől: az új eszközök megjelenése 

mellett ebben szerepe van a korábban nem tapasztalt tartalombőségnek is. A fiatalok 

számára az internet az elsőszámú médium, és ez mind a szórakoztató, mind az információs 

tartalmak esetében igaz. Nem kétséges, hogy az internethasználat terjedése elsősorban a 

hagyományos médiumokra való odafigyelés kárára történik. A televízió háttérbe szorulása 

jól érzékelhető mind a nemzetközi mind az magyarországi empirikus kutatásokban 

(Bodoky 2007, Anderson–Rainie 2010, Székely 2013), azzal együtt, hogy az egész 

társadalomra vonatkoztatva  még  mindig  őrzi  kiemelt  szerepét. A fiatalok sokkal 

magabiztosabban kezelik az infokommunikációs eszközöket, de emellett a tartalom 

szelektálásában is sokkal nagyobb tudatosságot mutatnak, mint ahogy azt sokan 

gondolnák. Tudják, hogy mit és miért fogyasztanak, ráadásul nagyfokú racionalitást mutat, 

hogy az egymás mellett jól „megférő” tevékenységeket gyakran párhuzamosan végzik, így 

kihasználva a rendelkezésre álló szűkös szabadidőt (Székely 2013). Harmadrészt pedig az 

online zaklatást kell még megemlíteni. A cyberbullying problematikájával egy későbbi 

fejezetben foglalkozom részletesen a tanári munkával való összefüggésben, ami felmérések 

szerint háromból egy gyereket már érintett élete során, és nem csupán a kiskorúakról van 

szó (Veszelszki 2015d). 

 Kommunikációs szempontból ide sorolható továbbá a digitális szakadék kérdésköre 

(Veszelszki 2012, Veszelszki 2015d) és az ehhez kapcsolódó megértési nehézségek 

megjelenése – a digitális kommunikációban járatos felhasználók, a digitális bennszülöttek, 

illetve a digitális bevándorlók, de különösképpen a kinnrekedtek között (Prensky 2004). A 

digitális írástudás egyik oldalról az elektronikus eszközök kezelésének kompetenciáját, 
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másik oldalról viszont a digitális média nyelvhasználati jellegzetességeinek ismeretét jelöli 

(Veszelszki 2015d). 

 Új jelenség 2017-től kezdve, hogy a Facebook csevegésre használt, 

mobileszközökre (okostelefon, táblagép) külön applikációként letölthető programján, a 

Messengeren keresztül is bejelölhetünk eddig számunkra ismeretleneket, és az Integetés 

funkcióval máris fel tudjuk venni a kapcsolatot velük. (Ez a köszönés virtuális 

megfelelője.) Ezt elsősorban azok a felhasználók részesítik előnyben, akik magán a 

közösségi oldalon csak passzívan vannak jelen, létezik felhasználói fiókjuk, de magát a 

Facebookot nem használják, csak a Messengert. Így tulajdonképpen különválasztható a 

nyilvános, privát szféra és a magánbeszélgetések színtere. Természetesen a Messenger 

programon keresztül is folytathatunk olyan diskurzusokat, amelyeknek nem egy, hanem 

több résztvevője van, ilyenkor tekinthetjük ezeket valamennyire nyilvánosnak is. A diákok 

számára egyre inkább népszerű az a megoldás, hogy nem a Facebook oldalán, tematikus 

csoportokban, hanem Messenger beszélgetésekben osztják meg egymással gondolataikat, 

így a tanároknak is érdemes jelen lenni ezen az alkalmazáson, telepíteni azt 

mobileszközükre. Ettől függetlenül is használható a Facebook csevegésre alkalmas 

felülete, a hagyományos bejelentkezési oldalon (www.facebook.com) vagy az ennek 

energiakímélő és a mobileszközök kapacitását is kevésbé igénybe vevő alkalmazását 

telepítve, a Facebook Lite applikáción keresztül is elérhető az oldal és a csevegési felület. 

Így a Messenger szolgáltatásra nincs feltétlenül szükség. Észrevehető tendencia azonban a 

fiatalok között, hogy nagyobb számban használják a Messenger szolgáltatást, mint a 

hagyományos honlapról történő Facebook elérést, illetve a Facebook Lite alkalmazást, így 

ennek a programnak a lehetőségeivel is érdemes megismerkednie a tanároknak. 

 A tanárokra általában a tudatos Facebook-felhasználói attitűd jellemző (Keszy-

Harmath 2013), ők már jobban megválogatják, kit vesznek fel ismerőseik közé, és mit 

osztanak meg velük. A tanári jelenléttel az „E” jelű előzetes kutatás során részletesebben 

foglalkoztam, ezt a következő alfejezetben mutatom be. 

 Amikor a felhasználó regisztrál a Facebookra, bejelöli első ismerőseit, és azok 

visszaigazolják, akkor egy kapcsolati háló kezdi szőni magát, ahogyan a való életben is, ha 

egy ember közösségbe kerül, s ott egyre több ismerőst szerez, és az ismerősök révén 

további új kapcsolati utak nyílnak meg előtte. A közösségi oldal a meglevő ismerőseink 

alapján „találgat”, és találatokat ajánl, hogy kit is ismerhetünk. A kapcsolatfelvétel non-

verbális formája tehát a bejelölés, ez az első lépés, hogy a Facebookon történő 

kommunikáció elinduljon. Lehet, hogy egy ismerősön keresztül sok más személyt is „fel 

http://www.facebook.com/
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tudunk venni” ismerőseink közé, de az is lehet, hogy egy ág megszakad, és nem hoz új 

kapcsolatokat. 

 A második lépés az, hogy a saját oldalunkat (profilunkat) tartalmakkal töltjük meg, 

és szabályozzuk, hogy melyik ismerősünk melyik tartalmat láthatja. A Facebookon a 

személyes adatokon túl (nem, születésnap vagy teljes születési idő, születési hely és 

lakóhely, rokoni kapcsolatok) az érdeklődési körünkbe tartozó dolgokat is megjelölhetjük. 

Ennek egyik formája, hogy nem személyeknek, hanem kedvenceink fiktív oldalainak (híres 

emberek, könyvek, filmek, zenekarok stb.) követőjévé válunk. Ehhez a keresősávban 

(„Emberek, helyek vagy dolgok keresése”) kiadott találatokat bejelölve vagy lájkolva 

juthatunk hozzá. (A lájkolás jelenségéről egy későbbi fejezet is szól majd.) 

 Amikor már tartalommal megtelt, vagyis nem üres a profilunk, és ismerőseink 

száma is egyre gyarapodik (vagy a keresősávban direkt találattal, vagy pedig a meglevő 

ismerősökön keresztül, az oldal ajánlásának segítségével), akkor megindulhat az „igazi”, 

kétirányú kommunikáció. Az egyik leginkább használt kommunikációs formája a 

közösségi oldalnak a személyes üzenetváltás. Ilyenkor a kommunikáció zárt, két ember 

közötti. Mindkét fél láthatja a kommunikáció eredményét, az üzenetet. A kétirányú, 

közvetett, digitális / internetes kommunikációval, csevegéssel csak részben foglalkozik a 

dolgozat. Nem ez a fő témája a kutatásnak, hanem a nyilvános kommunikáció a 

Facebookon. 

 A másik legnépszerűbb közege az érintkezésnek a hírfolyam (régebbi nevén 

üzenőfal), ahol a nevünk és a profilképünk bélyegkép változata (jelzés értékű, azonosításra 

szolgáló, kisméretű mása) mellett egy kérdést intéz hozzánk a Facebook: Mi jár a 

fejedben? Ennek a kérdésnek (8. ábra) a megválaszolásával frissíthetjük állapotunkat, 

illetve közvetlenül feltehetünk az üzenőfalra vagy hírfolyamra fényképeket vagy videókat. 

Ha az állapotunkat frissítjük, akkor a bejegyzés különböző paramétereit beállíthatjuk. 

Külön ikon jelzi, hogy megváltoztathatjuk egy-egy bejegyzés adatvédelmi beállítását a 

szokásossal szemben (pl. eddig csak korlátozott csoport láthatta a bejegyzéseimet, de most 

azt akarom, hogy mindenki lássa, amit megosztok, vagy éppen fordítva: az eddigi teljes 

nyilvánosság helyett most csak egy szűk csoport számára teszem elérhetővé 

publikációmat). Arra is van lehetőség, hogy az állapotfrissítésben vagy a hozzáadott 

tartalomban (pl. fotón) megjelöljünk egy-egy ismerőst, így a tevékenység máris társassá 

válik. Az állapotfrissítésekben az emberek megjelölése nem egyoldalú folyamat, a másik 

félnek vagy általános adatvédelmi beállításokkal vagy pedig alkalmi engedélyezéssel kell 

jóváhagynia, hogy bejelöljék. A bejegyzésben a helyszínt is megjelölhetjük, ami lehet 
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valóságos földrajzi helyszín, egy történelmi település, egy intézmény, vagy akár fiktív 

helyszín is. A továbbiakban még más fájlokat (pl. szöveges dokumentumot, kérdőívet stb.) 

is csatolhatunk az állapotfrissítéshez. 

 

 

 

8. ábra: 

Állapotfrissítési mező a Facebook hírfolyamán 2016-ban 

(A kép forrása: www.facebook.com Letöltés ideje: 2016. szeptember 23.) 

 

 Az állapotfrissítési mező 2016-os vívmánya egy külön kis ikon volt (egy 

mosolygós arc, vagyis emotikon, szmájli), ami több funkciót is ellát. Ennek segítségével a 

felhasználó közzé teheti, hogy hogy érzi magát, amire a Facebook széles skálát nyújt (9. 

ábra) az érzelmek és fizikai állapotok sokaságában (pl. nagyszerűen érzi magát, őrült 

hangulatban van, áldottnak érzi magát, szerencsés, boldog, szomorú, unott, csodásan van, 

szeretettnek érzi magát, királyul van, egyedül van, bizakodó, büszke, kíváncsi, felpörgött, 

kedves, kihívással néz szembe, dühös, éhes, hülyének érzi magát, nagy hangulatban van, 

nosztalgikus hangulatban van, másnapos, fél, összetört, betegnek érzi magát stb.). Az 

érzelmek és állapotok mellett ugyanez az ikon teszi lehetővé, hogy megosszuk, mit iszunk, 

eszünk, mit nézünk a televízióban vagy a moziban, mit olvasunk, milyen zenét hallgatunk, 

mit játszunk vagy sportolunk, esetleg hova utazunk éppen. Az információk ilyen mértékű 

pontos megadása már azt a veszélyt is magával vonja, hogy túl sokat árulunk el magunkról, 

és ismerősünknek nem is marad kérdése, amit feltenne nekünk ezek után. Másrészt viszont 

diskurzusteremtő is lehet egy-egy ilyen tartalom megosztása, akár egy vita vagy érvelés 

kialakulásához is vezethet egy-egy olvasott könyv vagy újságcikk, vagy megnézett film 

címének megosztása, amit akár a pedagógiai munka során is alkalmazhatunk. 

 

http://www.facebook.com/
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9. ábra: 

„Így érzem magam” funkció a Facebookon 

(A kép forrása: www.facebook.com Letöltés ideje: 2016. július 23.) 

 

 A 2017-es év is hozott újításokat az állapotfrissítési mezőben (10. ábra), melyeken 

érezni az egyre inkább digitalizált világunkat, az egyre több digitális inger iránti igényt, és 

a megosztani vágyás növekedését. A bejegyzések és fénykép- vagy videóalbumok 

megosztásán kívül Élő videó funkcióval bővült az állapotfrissítési mező, ahol online 

videómegosztó oldallá válik a Facebook (bevezeti a vlogolást, vagyis a videóblogolást). 

Egy születésnapi ünneplést, egy főzési procedúrát, egy spontán énekes produkciót, egy 

videóinterjút, egy kandi kamerás jelenetet vagy bármi mást közzé tehetünk. A pedagógusi 

munkában ez a funkció alkalmas lehet korrepetálásra, online oktatóvideók közzétételére is. 

Jelen kutatásom a Facebook szöveges és képi megnyilatkozásait vizsgálja, a mozgóképi 

anyag ilyen jellegű vizsgálata speciális engedélyeket, külön módszertant és külön kutatást 

igényelne, így ezekkel ennél mélyebben nem foglalkozom a dolgozatban. 

 Amivel még gazdagodott 2017-ben az állapotfrissítési mező, a színes háttér 

választásának lehetősége, amivel nem szükségszerű élni, maradhat a hagyományos fehér 

felületen fekete betűk alkalmazása, viszont színes, figyelemfelkeltő vagy akár egyéni 

hátterek is választhatók a bejegyzésekhez, ezek sokszor kitűnnek a többi közül, és ha ez a 

cél, akkor érdemes ilyet választani. A 10. ábrán látszik az alapértelmezett módban 

felajánlott háttérképek és színvilág választéka. Ezek alkalmasak lehetnek egy-egy fontos 

hír, teendő vagy akár házi feladat középpontba állítására a tanárok számára. 

http://www.facebook.com/
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10. ábra:  

Állapotfrissítési mező a Facebook hírfolyamán 2017-ben 

(A kép forrása: www.facebook.com Letöltés ideje: 2017. április 11.) 

 

 Az állapotfrissítési mezőben be tudok jelentkezni aktuális tartózkodási helyemről, 

meg tudom jelölni a személyeket, akikkel jelenleg együtt vagyok, de még olyan 

hangulatokat kifejező képek közzétételére is lehetőség van, mint egy-egy humoros mini-

mozgókép, azaz Matrica vagy pedig a GIF (Graphic Interchange Format, azaz hang 

nélküli, animációt kifejező, képsorozatot bemutató, tömörített fájl), amelyek között szintén 

vannak alapértelmezettként megjelenő választható lehetőségek, de le is lehet tölteni egész 

csomagokat. Ezek a humoros, animált képkockák utalnak a bejegyző éppen aktuális 

tevékenységére vagy a hangulatára. Ezek sajátos formája a reakciógif, amelyek esetében a 

GIF megkeresése növelheti a közlésfolyamat idejét, de alapvetően gyorsan hozzáférhetőek, 

egy-egy kulcsszó beírásával már több száz hasonló reakciógifhez juthatunk, amiből 

választhatunk. Ezekben nagyon erős a képi komponens, de sokszor szöveges elemet is 

tartalmaznak, például a GIF-en szereplő karakter egy-egy jellemző mondatát, szlogenjét, 

http://www.facebook.com/
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hozzá köthető idézetet. Ezek többnyire dinamikusak, hiszen mozgóképsorozatként jelennek 

meg hang nélkül, gyakran élő, emberi karaktereket ábrázolnak, de előfordulnak köztük 

rajzfilmfigurák is, jelentésük feloldásához szükség van pop-kulturális vagy szubkulturális 

ismeretekre (Veszelszki 2015b). Egy példát láthatunk a 11. ábrán egy vidám hangulatot 

kifejező Matrica kiválasztására. Ezeken kívül Szavazást is indíthatok egy általam 

választott kérdésről, ahol megadhatok lehetséges válaszelemeket, ezeket illusztrálhatom 

szintén Matricákkal vagy GIF-ekkel, megadhatom a szavazás határidejét, illetve azt is, 

hogy kiktől várok véleményt. 

 

 

11. ábra: 

Matrica kiválasztása az állapotfrissítési mezőben 2017-ben 

(A kép forrása: www.facebook.com Letöltés ideje: 2017. április 11.) 

 

 A 2018-as év újítása volt, hogy az állapotfrissítési mezőn megjelenő információkat 

két helyre is publikálhatja a Facebook-felhasználó, azaz választhat, hogy az közvetlenül az 

ismerősei hírfolyamán jelenjenek meg (ez a hagyományos, eddig is ismert lehetőség), vagy 

pedig külön idővonalat, úgynevezett Történetet indítson el, ami egy kis ikon formájában 

http://www.facebook.com/
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jelenik meg az állapotfrissítési mező fölött azoknak a felhasználóknak a bélyegképével, 

akik ezt a megoldást választják. Így ezeket a történeteket nem „erőszakolja rá” mindenáron 

a hírfolyamot böngésző ismerőseire, hanem választási lehetőséget kínál, hogy ha akarnak, 

rákattintanak, és megnézik, mi újság az adott ismerőssel. 

 Látható, hogy a Facebook sok lehetőséget kínál a kommunikációra. Az előzőekben 

említett személyes üzenetváltás és csetelés a Messenger program segítségével vagy az 

Üzenetek fülön, valamint a hírfolyamon való állapotmegosztás csak egy-egy ezek közül. A 

dolgozat fókuszában ez utóbbi, a hírfolyamon való megosztás áll. Az egyéb 

kommunikációs lehetőségekre, a lájkolásra, amelyet a Facebook tett divatjelenséggé, vagy 

a bökésre, amely úgy szintén a közösségi oldal sajátossága, a későbbi fejezetekben még 

kitérek. Az ábrákkal szemléltetett leíró rész azonban csak azt a célt szolgálta, hogy 

bevezessem a témát, és ismertessem az MTE kutatását (Tófalvy 2015), amely rávilágít a 

Facebook elterjedésére. A fejezet további szakaszaiban a saját kutatásom bemutatására 

kerül sor. 

 

3. 3. Tanárok IKT-használata és jelenléte a Facebookon 

 

 A Facebook mint a kommunikáció színtere és mint módszer az oktatásban, még új 

terület az alkalmazott nyelvészeten belül mind a magyar, mind a nemzetközi 

szakirodalomban. Azonban a tanárok IKT-használatával már számtalan kutatás 

foglalkozott (Hunya 2006, Hercz et al. 2010, Molnár–Kárpáti 2012). 

 Hunya Márta kutatásában megállapította, hogy vannak olyan műhelyként 

funkcionáló, fejlett eszközparkkal rendelkező iskolák, amelyek korán bekapcsolódtak az 

IKT-eszközök oktatásszintű alkalmazásába, ezért mintául szolgálhatnak más iskolák 

számára is (Hunya 2006). Hunya megállapította, hogy az informatikai eszközpark korszerű 

és szakszerű segítése növeli az eszközhasználat intenzitását, segíti és bátorítja a 

pedagógusokat. Az IKT-eszközök használatának elsajátítása több pozitív hatással is járt, 

például a kutatásban részt vett pedagógusok megtanulták használni a kooperatív 

technikákat is a tanórákon, illetve az iskolák egy részénél megfigyelhető volt a kooperáció 

a tanárok között is, kialakult egyfajta csapatmunka (Hunya 2006). A kutatás igazolta a 

modern technológiák alkalmazásának létjogosultságát a közoktatásban. 

 Hercz Mária és társai (Hercz et al. 2010) szakiskolában tanító pedagógusok körében 

végeztek empirikus vizsgálatokat az IKT-eszközhasználattal kapcsolatban. Eredményeik 

között szerepel, hogy az idősebb tanárok egy része jobban hisz a kooperatív tanulási 
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technikák hasznosságában. Vizsgálták az interaktív tábla hasznosságát is a hagyományos 

tanórai eszközökkel szemben, ezt eredményeik alapján a megkérdezett pedagógusok 39%-

a találta jónak, főleg azért, mert motivál, hatékony és mert technikai újdonság. Hátrányai 

között említették az időigényes felkészülést, az anyagi okokat és azt, hogy nagyon könnyen 

elvonja a figyelmet a lényegről. A kutatás végső következtetése az volt, hogy kijelölhetőek 

a szakképzésben tanító tanárok számára is olyan lehetőségek, amelyek alapján 

hatékonyabb lesz kompetenciafejlesztő munkájuk. (Hercz et al. 2010). Ez a kutatás is 

igazolta, hogy a modern IKT-eszközök alapvetően hasznosak a tanítási folyamatban. 

 Molnár Gyöngyvér és Kárpáti Andrea 2012-es kutatásában az iskolák 

eszközállományával, és az intézményvezetők, a pedagógusok és a tanulók IKT-

kompetenciájával és használati szokásaival foglalkoztak. Digitális paradigmaváltást 

emlegetnek, és kiemelik, hogy az IKT-használat számos más egyéb tantárgyi kompetencia 

katalizátora is. Megállapításaik között szerepel, hogy a gyakoribb számítógép-használat 

magasabb olvasási képességeket és természettudományos affinitást eredményeznek. 

Ugyanakkor megállapították, hogy Magyarországon a helyzet igencsak kétarcú, a magyar 

családok jelentős része digitális írástudatlannak minősül. Arra a következtetésre jutnak, 

hogy a tanárokban megvan az igény a váltásra, az elavult ismeretek és a túlzottan elméleti 

tudás helyett a gyakorlatot részesítenék előnyben. És mivel a fiatalabb generációk tagjai 

között egyre növekszik a számítógépet és egyéb technikai eszközöket használók száma, így 

szükségszerűvé is vált a pedagógustársadalom ilyen irányú előrelépése (Molnár–Kárpáti 

2012). Kárpátiék kutatása is világossá tette, hogy a pedagógusokban megvan a 

változtatásra, a fejlődésre való igény, ez az eredmény pozitív alapot jelent saját kérdőíves 

vizsgálatom számára, amelyet az „E” jelű előzetes kutatás során ismertetek a következő 

alfejezetben. 

 A magyar nyelvű Facebook-kutatások is nyilvánvalóvá tették (Constantinovits 

2009, Tóth-Mózer–Lévai 2011; Keszy-Harmath 2013, Hámori 2017a), hogy az oldalon 

jelen vannak a pedagógusok. Többségük aktív felhasználója a Facebooknak, de nem 

mindegyikük tudja, hogy a tanítás során vagy a pedagógiai munka egyéb területein 

használhatja-e az oldalt, és ha igen, mire. 

 A használhatóság és az illőség, vagyis az elektronikus ethosz (Balázs 2010) 

kérdései is megosztják a társadalmat (Hershkovitz–Forkosh-Baruch 2013). A korábban 

említett magyar nyelvű kutatások kimutatták, hogy a tanárok többsége látja, hogy milyen 

lehetőségeket kínál a Facebook a pedagógusi munkában. Ehhez azonban nélkülözhetetlen 

az, hogy a tanár valamennyire elválassza a magánszférát és a hivatását, vagyis a 
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magánéletéhez kapcsolódó eseményeket, érdeklődési körét, nézeteit ne tárja a diákjai elé. 

Ugyanezt teszi a pedagógus a tanórán is, például egy osztályfőnöki óra keretében (vagy 

akár szakóra, idegen nyelv, irodalom keretein belül): mesél, példázatot mond, de mindig 

betartja az íratlan és az írott etikai szabályokat. Sok pedagógus attól fél, hogy a közösségi 

oldal használatakor nem tudja elválasztani a magánéletét és a hivatalos közeget, holott ez 

működhet úgy is, hogy egy felhasználói profil alatt zárt csoportokat hozunk létre 

diákjainkkal, kollégáinkkal, és velük kizárólag ott lépünk kapcsolatba. A magánéletünk 

eseményeit, fotóit, az érdeklődési körünket megtartjuk a szorosabb (közeli) 

ismerőseinknek. A zárt csoport történéseit csak a csoporttagok látják, tehát szinte 

osztálytermi körülményeket biztosíthatunk. Az ethosz azonban ilyenkor is él. A tanár 

ugyanolyan keretek között mozog, mint az osztályteremben, még akkor is, ha személyes 

kontaktust nem teremt a diákokkal, és a másodlagos írásbeliséget, az internetes 

kommunikációs formát használja. Ugyanígy működhet a Zárt csoport funkció mellett a 

Messenger programban nyitott csoportos beszélgetés. Persze ilyenkor jó, ha van egy 

csoport, ahol a tanár is jelen van, és van egy másik, ahol csak a diákok beszélgetnek, 

kötetlenebb hangvétellel, kötetlen témákban. 

 Zárt csoportok egymás számára a való életben ismeretlen pedagógusok számára is 

lehetőségként kínálkoznak, hogy tapasztalataikat, ötleteiket megosszák egymással, 

esetleges kérdéseikre választ találjanak. Ilyen formában pedagógus és pedagógus között is 

létrejöhet diskurzus a virtuális térben, ahol fejlődhetnek, képezhetik önmagukat. A 

legnépszerűbb zárt csoportok közé tartozik a Facebookon a magyar anyanyelvű 

pedagógusok körében az Online tanári szoba / IKT és módszertani tanári szoba, ahol 

mindenféle pedagógusokat érintő kérdéseket meg tudnak vitatni a tagok. A tagfelvétel úgy 

zajlik egy-egy ilyen zárt, de mégis nyitott csoportba, hogy a csoport adminisztrátorai 

közzéteszik a csoport leírásában a zárt csoport működési szabályait, és az általuk felvett 

tagoknak ezeket a tagfelvétellel el kell fogadniuk, és be kell tartaniuk. A csoport leírásául 

is szolgáló rögzített bejegyzésben a következő üzenet fogadja a csatlakozó pedagógusokat: 

„Sok szeretettel és érdeklődéssel köszöntjük a pedagógusokat, szülőket és a tanulókat a 21. 

századi pedagógusok megújult felületén! A Modern Iskola című magazinból kölcsönzött új 

név, az ONLINE TANÁRI SZOBA hasonlóan a MOOC-hoz (Massive Open Online 

Course) bárki számára könnyen elérhető és mindenki számára nyitott kíván lenni, ahol 

közösen gondolkozhatunk a digitális kor egyik nagy kihívásáról, vagyis a tanulás új 

tereiről és formáiról. Hasonlóan az eddigi kurzusokhoz, a korszerű pedagógiai 

gondolkodás és az IKT-s jó gyakorlatok összegyűjtésének és megosztásának platformja 
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vagyunk, ahol egymást tanítva és egymástól tanulva közösen dolgozhatunk az oktatás 

korszerűsítésén és az innovatív módszertanok kidolgozásán.” (Online tanári szoba 

bejegyzése, Facebook, Letöltés ideje: 2015. október 23.). Vagyis ez a csoport pont azt a 

célt tűzte ki magának, ami egyben dolgozatom témája is: a digitális pedagógus 

gondolkodását fejleszti a XXI. században. A csoport adminisztrátora egy budapesti 

gimnázium magyar-média szakos tanára. A tagok száma 14 621 (2017. december 27-én). 

A csoport új neve 2017-től: IKT és módszertani tanári szoba. A csoportban közzétett, a 

dolgozat témájához tartozó ötleteket, innovációkat, az anyanyelvi nevelést is elősegítő 

eszközöket a későbbi fejezetekben emelem majd ki. 

 Hasonló céllal működik egy másik, sok tagot (2017. december 27-én 2151 tagot) 

felvonultató Facebook-csoport, az Ofő online és offline nevet viselő csoport, amely az 

előbb említett IKT és módszertani tanári szobához hasonlóan nyilvános, az 

adminisztrátorok szeretettel várják a digitális kompetenciákkal is rendelkező, önmagukat 

fejleszteni kívánó osztályfőnököket és más pedagógusokat is. A csoport leírása szerint 

azokat várják, akik kíváncsiak arra, „mit csinálhatunk osztályfőnökként virtuálisan, a 

tanteremben és a szabadban úgy, hogy bár kimozdulunk a komfort zónánkból, de a diákok 

és mi is jól érezzük magunkat közben”. A csoport rendszeresen hírt ad a Digitális 

nemzedék konferencia rendezvényéről, az ott elhangzottakról, ötleteket és megerősítést ad 

a pedagógusoknak különböző kérdésekben. Gyakran olvashatunk cikkeket, kitölthetünk 

kérdőíveket, melyek kollégáink munkáit segítik (pl. egy-egy szakdolgozat vagy 

disszertáció kutatásában), fel- és letölthetünk anyagokat, amelyeket a tantermi órákra is 

bevihetünk, megismerhetünk különböző oktatással és elsősorban a modern oktatással 

kapcsolatos pályázatokat, amelyeken érdemben és lelkesen indulhatunk, olvashatunk 

beszámolókat korábbi eseményekről, ajánlhatunk más portálokat, csoportokat, amelyek 

hasonló témával foglalkoznak, megismerhetünk különböző hazai és nemzetközi 

versenykiírásokat, amelyeken mi vagy diákjaink is indulhatnak, tájékozódhatunk az 

aktuális jogi változásokról, törvényekről, rendeletekről, olvashatunk felhívásokat, 

társadalmi célú hirdetéseket (pl. adakozásokra), illetve megtekinthetünk képes 

beszámolókat, albumokat különböző rendezvényekről, de még hirdetéseket is adhatunk fel 

(pl. iskolaigazgatók egy-egy betöltetlen pedagógus álláshely kapcsán). A 12. ábrán egy 

projektet ajánl a csoport hírfolyamán az egyik pedagógus. 
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12. ábra 

Projektajánlás az Ofő offline és online csoportban 

(A kép forrása: www.facebook.com Letöltés ideje: 2016. október 7.) 

 

 A harmadik nyilvános csoport, ahova pedagógusok csatlakozhatnak, és a dolgozat 

témáját érinti a csoport profilja, az a Magyar nyelvi digitális tananyagok, amelyek már 

speciálisan az anyanyelvet tanító pedagógusoknak ad segítséget. Az oldal leírásában az 

adminisztrátorok megemlítik, hogy az oldal „célja, hogy gyűjtse és véleményezze a 

legfrissebb módszertani szakirodalmakat, innovációs eszközöket és technológiákat a 

magyar nyelv tanításával kapcsolatban”. 1591 tagja van (2017. december 27.). 

 A negyedik hasonló csoport a Kommunikáció: internet és média műhely nevet 

viseli, ez már a pedagógusokon túl a szakmát is megszólítja: tudósok (nyelvészek) és 

tanárok, valamint a téma iránt érdeklődők osztják meg tapasztalataikat egymással. 276 

tagja van (2017. december 27.). A műhely lehetősége nyújt szakdolgozat vagy TDK-

http://www.facebook.com/
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dolgozat összeállításában, elkészítésében, konzultációs lehetőséget biztosít szakmai téren, 

illetve kiemeli fontos feladatai között a kapcsolati háló építését (ami tulajdonképpen 

magának a Facebooknak is egyik legfontosabb célkitűzése). 

 A tanár-tanár közötti kommunikációt elősegítő nyilvános, nyílt vagy éppen zárt 

csoportok mellett, amelyekre az előbbiekben láthattunk példákat, működnek a tanár és 

diákjai közötti kapcsolattartásra szolgáló csoportok is. A 13. ábrán egy iskolarádió 

szervezési feladatait ellátó zárt Facebook-csoport bejegyzését láthatjuk, ahol a tanár 

feltöltött egy olyan Excel-fájlt, amelyben a következő hónap szerkesztői-műsorvezetői 

beosztását ismerteti. A csoport a tanár moderálásával működik, de a részt vevő diákok is 

tölthetnek fel anyagokat, azaz megoszthatják ötleteiket a többiekkel. A zárt csoport 

tanulókörök, tantárgyi foglalkozások terepe is lehet, de a tehetséggondozás, a versenyekre 

való felkészítés segédeszközeként is szolgálhat. Ezekben a csoportokban a bejegyzéseket 

és a fájlokat megosztó tanárok és diákok különböző nyelvi normák alapján írnak. 

 

 

13. ábra: 

Pedagógiai célból létrehozott zárt csoport a Facebookon 

(A kép forrása: www.facebook.com Letöltés ideje: 2015. december 17.) 

 

3. 4. Az „E” jelű előzetes kutatás 

 

 A dolgozat bevezetőjében már ismertetett (6. oldal), „E” jellel ellátott, 2014 és 

2018 között végzett internetes kérdőíves vizsgálatban mértem fel az aktív Facebook-

felhasználó pedagógusok szokásait, amelyek a tanári munkához vagy az anyanyelvi 

neveléshez kapcsolódnak. Ennek a kutatásnak a hipotéziseit, anyagát és módszereit, a 

http://www.facebook.com/
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vizsgálat folyamatát és annak eredményeit, valamint a következtetéseket a soron következő 

alfejezetekben ismertetem. 

 

3. 4. 1. Hipotézisek 

 

 A dolgozat bevezetésében ismertetett alapvető hipotézisekhez igazodva és az 

ismertetett kutatásokat, korábbi eredményeket figyelembe véve az alábbi hipotézisek 

bizonyítását szolgálja az alábbi fejezet: 

 

E1: A kérdőívet kitöltő pedagógusok szerint a Facebook alkalmas a tanár-diák 

kommunikációra. 

 

E2: A kérdőívet kitöltő pedagógusok szerint a Facebook leggyakoribb 

kommunikációs fóruma a hírfolyam / üzenőfal. 

 

E3: A kérdőívet kitöltő pedagógusok szerint a Facebook alkalmas az osztálytermi 

feladatok kiegészítésére. 

 

E4: A kérdőívet kitöltő pedagógusok szerint a Facebook alkalmas a tanulók 

tudásának bővítésére és ízlésének kialakítására. 

 

3. 4. 2. Anyag és módszer 

 

 A 2014 júliusában létrehozott internetes, online kérdőív kitöltésére adatközlőket 

leginkább – értelemszerűen – magán a Facebookon értem el. Összesen 300 adatközlő 

válaszolt a 9 pontba szedett kérdéssorra. Voltak egyszerű, feleletválasztós kérdések, illetve 

olyanok, amelyeknél több problémát vetettem fel. A kérdőívre 2014 júliusa és 2018 

márciusa között érkeztek a válaszok. A kérdőív kérdéseit a 3. számú mellékletben közlöm 

a dolgozat végén (3. melléklet). A vizsgálat célja az volt, hogy felmérjem, milyen 

kommunikációs lehetőségeket biztosít a Facebook, mi jellemző a Facebookon kialakuló 

diskurzusokra („F” jelű vizsgálat”), és hogyan lehet alkalmazni ezeket az eredményeket az 

anyanyelvi nevelésben. 

 A kérdésekre adott válaszokat a kérdőívet biztosító honlap, a www.kerdoivem.hu  

programja rögtön statisztikai táblázatban rögzítette, így azonnali eredményekhez jutottam, 

http://www.kerdoivem.hu/
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s ezeket elemeztem, ezek alapján (és egyéb kutatási eredményeim alapján) vontam le a 

következtetéseket. A vizsgálat során a következő demográfiai adatokat állapítottam meg a 

válaszadások alapján: 

 A 300 adatközlő között 248 nő (82 %) és 52 férfi (18 %) volt. 32,3 %-uk tanít 

általános iskolában, 59,3 %-uk középiskolában, 3 %-uk pedig felsőoktatási intézményben 

(14. ábra). A maradék 5,3 % egyéb választ adott meg, ezek között az egyéb válaszok 

között szerepelt a magántanári munka, nyelviskola, speciális általános iskola, alapfokú 

művészetoktatási intézmény, óvoda, felnőttoktatási intézmény és kollégium is. A 

válaszadók életkori átlaga 44,8 év. 

 A kérdőívet kitöltők 35 %-a tanít magyar nyelv és irodalom szakon, az egyéb 

megjelölt válaszok között magyar mint idegen nyelv, kommunikáció, etika, tanító, 

óvodapedagógus, pedagógia, pszichológia, napközi, könyvtár, logopédia, történelem, 

matematika, informatika, idegen nyelv (angol, német, spanyol, orosz, francia, szlovák, 

japán), természettudományok (biológia, földrajz, kémia, fizika, természetismeret), szakmai 

tárgyak (közgazdaságtan, műszaki, ügyvitel, kereskedelem-marketing, menedzsment, 

turizmus, mezőgazdasági, elektrotechnika, élelmiszeripari ismeretek, gépészeti ismeretek, 

pénzügyi ismeretek), rajz, testnevelés, gyógytestnevelés, technika, grafika, festészet, 

média, dráma és tánc, ének-zene, gyógypedagógia, hittan, katonai alapismeretek, hon- és 

népismeret, néptánc, vizuális kultúra és erkölcstan is szerepelt.  

 

 

14. ábra: 

A 2018-as vizsgálat kérdőívét kitöltőinek munkahelye 
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 Az adatközlők 55 %-a Budapestet jelölte meg lakóhelyéül, az egyéb városok, 

községek között a fővárosi agglomeráció települései és egyéb vidéki városok, települések: 

Ajka, Albertirsa, Balatonalmádi, Balatonfüred, Battonya, Besenyőtelek, Biatorbágy, 

Bicske, Bogyiszló, Bőcs, Budaörs, Csány, Csenger, Csikéria, Csömör, Debrecen, Dorog, 

Dunaföldvár, Dunaharaszti, Dunakeszi, Dunaújváros, Eger, Érd, Esztergom, Etyek, 

Felsőkelecsény, Gyomaendrőd, Győr, Gyula, Hatvan, Hódmezővásárhely, Kaba, 

Kaposvár, Kecskemét, Kétpó, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kőtelek, Kübekháza, 

Leányvár, Makó, Medgyesegyháza, Miskolc, Nagykanizsa, Nagykáta, Nagykőrös, 

Nagyoroszi, Nyíregyháza, Nyírtelek, Ócsa, Őrbottyán, Paks, Páty, Pécs, Pilisszentiván, 

Pomáz, Pusztaszabolcs, Rábatamási, Ráckeve, Salgótarján, Sárbogárd, Sárvár, Siófok, 

Solymár, Szászberek, Százhalombatta, Székesfehérvár, Szendehely, Szentendre, Szentes, 

Szeged, Szolnok, Szombathely, Tata, Tiszaföldvár, Tornyospálca, Tószeg, Tótkomlós, 

Törökbálint, Túrkeve, Vác, Veszprém, Visegrád, Zalaegerszeg, Zalaszentgrót (39 %). 3,6 

% egyéb választ adott, pl. csak annyit jelölt meg lakóhelyéül, hogy város, kisváros. 7 

válaszoló (2,3 %) határon túli, egyikük Horvátországot, másikuk Hollandiát jelölte meg 

lakóhelyéül, felbukkant a válaszok közt Párkány, Szabadka, Csíkszentmihály, Tornalja, 

Fülek. 

 

3. 4. 3. A vizsgálat és annak eredményei 

 

 Az „E” jelű kutatás kérdőíves vizsgálatában az összes választ figyelembe vettem, 

ezeket elemeztem. A demográfiai adatok után a kérdőívben a Facebook-használat 

gyakoriságára (15. ábra) kérdeztem rá. A válaszolók többsége gyakran használja a 

Facebookot. A lehetséges hat válasz közül 71 személy (23,7%) jelölte meg, hogy 

folyamatosan jelen van az oldalon, okostelefonján, táblagépén vagy éppen asztali 

számítógépen rendszeresen figyeli a hírfolyamot, az üzeneteket és az idővonalakat. Ennél 

többen, 182-en (60,7 %) jelölte meg, hogy naponta többször lép fel Facebookra, 11,3 % 

pedig naponta egyszer biztosan megnézi a frissítéseket. Mindössze 8 válaszadó (2,7 %) 

jelölte meg, hogy csak 2-3 naponta, 1 % pedig csak hetente használja az oldalt. Azt, hogy 

havonta vagy annál ritkábban lép fel Facebookra, mindössze 0,7 % adatközlő választotta. 
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15. ábra: 

A Facebook-használat gyakorisága 300 adatközlő alapján 

 

 A következő kérdés arra vonatkozott, hogy a kérdőívet megválaszoló pedagógusok 

hány százaléka tart aktív, online kapcsolatot diákjaival (16. ábra). 4 % azt válaszolta, hogy 

nincsenek Facebook-ismerősei közt saját diákok, 4,7 % esetében vannak diákok (végzettek 

vagy jelenlegiek), de nem tartja velük a kapcsolatot, 8,7 % csak régi, már végzett diákokat 

vesz fel Facebookra ismerősnek, és kontaktusban vannak, 82,7 %, vagyis a nagy többség 

pedig bejelölte, hogy vannak jelenlegi tanítványai közül is olyanok, akikkel használja a 

Facebookot is a kapcsolattartás egyik formájaként. Ez utóbbi csoportban voltak a 

legtöbben, tehát a kérdőívet kitöltők legnagyobb hányada valamilyen formában fontosnak, 

jónak vagy hasznosnak tartja a diákokkal való kapcsolattartás ezen formáját. Erre a 

következő pontban külön rá is kérdezett a kérdőív. 1-től 5-ig tartó skálán kellett 

megjelölnie, hogy véleménye szerint mennyire hasznos a Facebookon való kapcsolattartás 

tanár és diák között. Itt azok is elmondhatták véleményüket, akik egyébként nem 

használják az oldalt ilyen célokra. A válaszadók átlaga 4,11 lett, vagyis a kitöltő 

pedagógusok „jó érdemjeggyel” értékelték ezt a fajta kommunikációt. Egy adatközlő külön 

kiemelte a kérdőív szöveges részében, hogy a Facebookon való tanár-diák kapcsolattartás 

és kommunikáció „Még kevéssé ismert módszer, terjeszteni kellene.” Egy másik válaszoló 

is hasznosnak találja, „…de fontos,hogy ne vesszen el teljesen a tanár-diák viszony a 

közvetlenség miatt”. 
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16. ábra: 

Kapcsolattartás Facebookon a tanítványokkal 300 adatközlő alapján 

 

 Az „E” jelű előzetes kutatásban azok az adatközlők, akik azt jelölték meg, hogy 

tartják a kapcsolatot diákjaikkal, azt is megjelölhették a kérdőíves egy következő 

pontjában, hogy milyen formáját használják a Facebook-kommunikációnak, míg akik az 

előző kérdésekben azt a választ adták, hogy ismerőseik között nincsenek tanítványok, 

azokat a kérdőív továbbirányította a következő rájuk is vonatkozó ponthoz. 

 

3. 4. 3. 1. Személyes üzenetváltás 

 

 A jelenlegi vagy volt diákjaikkal aktívan kapcsolatot tartó pedagógusok 84,3 %-a a 

személyes üzenetváltás híve. Egy kitöltő kiemelte, hogy nagyon sok kollégája inti óvva a 

facebookos kommunikációtól a diákjaival, mondván: belemászik a magánéletükbe. Ő így 

vélekedik: „Nekem jól jön, hogy mindig elérhetőek a gyerekek, és több vitás ügyet zártam 

már le chaten keresztül. Nem utolsó sorban volt olyan diákom, aki itt írta le problémáját, 

tartottam benne a lelket, adtam neki tanácsot. Nem ördögtől való dolog ez.” 

 A személyes üzenetváltás, azaz a csevegés a Messenger program segítségével zajlik 

a Facebookon. Ezekkel a személyes üzenetekkel részben módszertani, részben etikai 

okokból nem foglalkoztam a főkutatásban sem, helyette a nyilvános fórumokon zajló 

kommunikációs formákat kutattam. 
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3. 4. 3. 2. Lájkolás 

 

 Az adatközlők 58,3 %-a lájkolással, tetszikeléssel adja diákjai tudtára, hogy 

véleménye van a diák megosztott dolgairól, és érdeklődést tanúsít feléje. A lájkol ’a 

Facebookon valamilyen aktivitást (posztot, fényképet, videót stb.) a tetszik gombbal 

megjelöl’ jelentésű ige. Ezzel ellentétes jelentésű ige a diszlájkol, amely nemtetszést fejez 

ki. Az angol dislike ige fonetikus írásmódjából az -l képzővel magyar tárgyas ige lett 

(Diszlájkolom az üzenőfalra kiírt üzeneted). A közösségi oldalon valós eseményeket is 

közzé lehet tenni, a felhasználók pedig jelezhetik, hogy részt vesznek-e a programon. 

Ennek jelölésére szolgál az attendingol ige, amely az angol nyelvű Facebook I’m attending 

’ott leszek, részt veszek’ gombjára utal (– ma lesz a petinel parti – igen lattam hogy sokan 

attendingolnak). A bookol/búkol ige jelentése ’a Facebookon aktív tevékenységet folytat’ 

(Várj egy kicsit, mert most éppen búkolok) (Veszelszki 2011). 

 A lájkolásnak komoly magyar és nemzetközi szakirodalma van (Veszelszki 2011, 

János et al. 2014). A Facebook funkciói közül ez az, ami leginkább reformot hozott a 

digitális-internetes kommunikációban, hiszen elterjedésével számtalan új funkció társult 

még hozzá az előbb is említett alapvető cél: a tetszés kifejezésén túl. A „Like” gomb 

jelentésmezejének szerteágazóságát szemlélteti az alábbi szófelhő ábra (17. ábra) 

 

 

17. ábra: 

A lájk gomb szófelhő ábrája angol nyelven 

(A kép forrása: https://npengage.com/like-word-cloud/ Letöltés ideje: 2018. augusztus 22.) 

https://npengage.com/like-word-cloud/
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 Egy olyan gombról van szó, amely a Facebook teljes felületén elérhető. Találunk 

Tetszik / Like gombot (18. ábra) a bejegyzéseknél, a megosztott tartalmaknál, a 

kommenteknél, illetve a Facebook oldalát elhagyva is megtalálhatjuk a gombot, hiszen a 

Facebookkal partner internetes oldalak, cikkek a gomb megjelentetésével és a Facebookra 

való továbbirányítással tudják közelebb vinni az Interneten szörfözőkhöz saját terméküket, 

reklámjukat. A lájk gombot 1,13 trillió alkalommal nyomták már meg a felhasználók a 

közösségi oldal létrehozása óta (Omnicore 2017). 

 

 

 

18. ábra:  

A Tetszik / Like gomb illusztrációja 

(A kép forrása: https://www.facebook.com/ Letöltés ideje: 2018. augusztus 22.) 

 

 A magyarországi felnőttoktatási intézményként működő KÜRT Akadémia 2012-

ben elindult, többek között a közösségi média és a Facebook használatával is foglalkozó 

programjának, a NET-WORKS Online Kommunikációs Képzésnek az egyik szakértő 

előadója, Varga Ákos tíz különálló motivációs csoportot különböztet meg (19. ábra) a 

Facebook lájkolói között. 

https://www.facebook.com/
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19. ábra: 

Lájktípusok Varga Ákos szerint 

(A kép forrása: http://hvg.hu/tudomany/20121002_facebook_pszichologiaja_lajktipusok 

Letöltés ideje: 2013. október 8.) 

 

 Főleg a fiatalok körében megfigyelhető jelenség az önlájk, ami nem más, mint a 

saját tartalmainak kedvelése, amellyel ismerőseik figyelmét szeretnék felhívni az általuk 

publikált posztra. Egyesek önmagukat lájkolják, még azt is megosztják, mit reggeliztek, 

órákon át ismerősöket keresgélnek, és akár munkájuk, kapcsolataik rovására is a közösségi 

hálót választják - egyes kutatók szerint ők a Facebook-függők. Más pszichológusok – bár 

azt elismerik, hogy a közösségi oldalak átalakították az életünket – eltúlzottnak tartják a 

veszélyt (Gergely 2011). E mögött a diákok figyelem- és szeretetéhsége is ott rejlik. Egy, 

az iskolában esetleg elveszettnek, kapcsolati hálón kívülinek tűnő diák így próbálja a világ 

tudtára adni saját érdeklődési körét. Ugyanez megfigyelhető hivatalos oldal (pl. rajongói 

oldal) és adminisztrátora mint magánszemély között is, vagyis a hivatalos oldalt fenntartó 

személy magánszemélyként is lájkolja azt az oldalt, amelyet egyébként ő tart karban. Ez 

szintén a diákokra jellemző jelenség (Varga 2012).  

 Megfigyelhető az a jelenség (a jótékony lájk), hogy a felhasználók tetszikeléssel 

támogatnak jótékony célokat szolgáló kezdeményezéseket, de ezeknek egy része sokszor 

már régen elavult, nem aktuális információt tartalmaz (pl. a jótékonysági támogatás alanya, 

egy beteg kisgyerek vagy egy elveszett házi kedvenc státusza már megváltozott az első 

publikáció óta, de a segítségkérés ebben a formában továbbra is spamként, nem kért 

http://hvg.hu/tudomany/20121002_facebook_pszichologiaja_lajktipusok
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tartalomként terjed a világhálón). Ehhez kapcsolódik a felkért lájk, amely az ismerősök 

által történő lájkolási felhívásoknak eleget téve leadott lájk, függetlenül attól, hogy az adott 

tartalom a felhasználó számára releváns vagy érdekes-e. Diákoknál egyfajta eszköze ez a 

versengésnek, pl. egy adott képre történő minél nagyobb számú lájk elérése nagyobb 

népszerűséget mutat, de lehet, hogy csak fogadás tárgyát képezi (Varga 2012). A 20. ábra 

is felkért lájkot mutat. 
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20. ábra 

Példa felkért lájkra (Diák bejegyzése a Facebookról) 

(forrás: www.facebook.com Letöltés ideje: 2013. július 31.) 

 

 Kifejezetten egyéni felhasználókra jellemző lájktípus a Varga által (Varga 2012) 

utolsóként felsorolt közös lájk. Ez esetben a lájkoló arra használja a gomb megnyomását, 

hogy felhívja a tartalmat lájkoló felhasználók figyelmét arra, hogy azonos az érdeklődési 

körük, ezt voltaképpen összevonhatjuk a kölcsönös lájk fajtájával is tanár és diák 

kommunikációjának esetében. Emellett megemlíthető azoknak a „kényszeres lájkolóknak” 

a nagy száma is, akik rendre minden megosztott tartalmat lájkolnak, ezzel jelzik maguknak 

és ismerőseiknek, hogy az adott tartalmat elolvasták, s egyfajta könyvjelzőként megjelölik, 

hogy honnan kell folytatni legközelebb a hírfolyam olvasását. Néha morbid esetek is 

kialakulnak így, amikor egy-egy megosztott rossz hír is lájkolttá válik a hírfolyamon. 

 A lájkokkal kapcsolatban az egyik adatközlő kifejtette: „Sok mindent elárul a 

diákról, hogy miket lájkol és milyen képeket tesz ki a Facebookra. Osztályfőnöki órán 

általánosságban tudunk a felmerülő problémákról beszélni. Ha szükséges, akkor 

négyszemközti beszélgetés során hívom fel a tanuló figyelmét, hogy mit illik és nem illik a 

Facebookon megosztani magunkról.” Ő arra hívja fel a figyelmét, hogy a diákok lájkjai 

sokszor többletinformációt biztosítanak a tanár számára, és egy-egy problémás esetben 

akár ennek a „nyomkövetésnek” a segítségével tud a tanár közbelépni és segíteni a diákon. 

A facebookos tartalommegosztás továbbvezet az osztályfőnöki órákra is, a Facebookon 

megjelenő vagy kialakuló problémák is biztosíthatnak beszédtémát a személyközi 

kommunikációban, de a bizalom elmélyítésére is szolgálhat. 

 A lájk mint véleménykifejtő vagy kapcsolatteremetési eszköz mellett az összes 

válaszoló 35,3 %-a még kommentel is, vagyis szöveges véleményt fejez ki a megjelenő 

posztoknál, bejegyzéseknél. Ezeket a kommenteket (és a bejegyzéseket, amelyekhez 

kapcsolódnak, vizsgálja az „F” jelű főkutatás). 

 

3. 4. 3. 3. Zárt csoportok 

 

 A személyes üzenetváltás mellett a másik legnépszerűbb kapcsolattartási forma a 

zárt csoport volt, ezt a válaszadók 77,6 %-a használja. Ha publikusan nem is kommunikál a 

diákokkal, de a zárt csoport előnyeit látja egy adatközlő az alábbiakban: „Véleményem 

http://www.facebook.com/
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szerint a saját Facebookom az a saját szférám és a barátaimé. Ott nem szívesen tartom a 

kapcsolatot a diákjaimmal. Viszont egy külön csoportban már más a helyzet. Ott 

megoszthatjuk a fontosabb dolgokat. Javíthatjuk a helyesírási hibákat stb.” Egy másik 

adatközlő így nyilatkozott a zárt csoportok egyik előnyéről: „Személyes tapasztalat, hogy 

működik az általam létesített zárt osztálycsoport, kizárólag tananyaggal, rám tartozó 

közérdekű információ átadással működő formája. Itt van diák adminisztrátor is, aki 

felelősen nézi a bejegyzéseket. Színházprogram szervezésénél, pl. jó élmény volt, hogy este 

6-kor közösen eldöntöttük, mire megyünk, lefoglaltam a jegyeket, 2-3 diák pedig 

körbekérdezte, kik jönnek és két órán belül megvettem a jegyeket, mert kiépült a bizalom 

annyira, hogy tudtam, másnap behozza mindenki a jegy árát.”. A kérdőív kitöltői között 

tehát alapvetően pozitív vetülete van a zárt osztálycsoportoknak, amelyek erősíthetik az 

osztályközösséget, gyorsítják az információk átadását, alkalmasak félreértések tisztázására. 

 A zárt csoportokban közölt bejegyzések sajátossága, hogy minden csoporttag 

hozzáfér. Ezért is nagyon fontos, hogy csak olyan információt írjunk ki a csoportba 

bejegyzésként, amely valóban minden csoporttagot érint, és hasznosnak tarthatják. Ezt 

emelte ki a következő adatközlő is, amikor a kérdőív utolsó szakaszában szöveges 

formában kifejthette egyéb mondanivalóját a témáról: „Hasonlóan jól működik évek óta, 

hogy német, angol és határon túli cserekapcsolatoknál az utazó és érkező diákok a 

programban részt vevő kollégákkal folyamatosan egyeztetnek, utoljára pl. érkező német 

diákok jeleztek óránként, mennyit késnek az érkezésükkor a vonat miatt, milyen hirtelen 

változásra kell számítani. Vagyis nemzetközi téren jól működik emiatt. Itthon pedig az 

osztályaimmal erős szabályozás kell: pl. rövid és lényeges, mindenkit érintő információt 

adjanak, hogy egymás estéjét, magánéletét ne zavarjuk lehetőség szerint, vagy 

egyeztessünk valamiről és hagyjuk meg a határokat, azok ne mosódjanak. Pl. megszólítás, 

magázás maradjon, akkor írjanak, ha határidő, konkrét segítség kérésük van.”. Azaz 

nagyon fontos, hogy ne csak a tématartás relevanciája legyen egyértelmű minden 

csoporttag számára, hanem az udvariassági szabályok betartása is. Fontos tekintettel lenni 

a másik csoporttag magánéletére, időbeosztására. Nem várhatunk el olyat, amit előzőleg 

egy mindenki által elfogadott szabályrendszerben nem fektettünk le. A válaszoló kiemelte 

a nyelvi udvariassági normákat is, amelyekre a kérdőív további kérdéseinél is újabb adatok 

születtek a 300 kitöltő válaszai alapján. 
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3. 4. 3. 4. Eseményekre invitálás 

 

 A pedagógusok 32,3 %-a eseményekre is invitálja a diákokat Facebookon keresztül, 

legyenek azok virtuális események (pl. egy szépirodalmi antológiába való bekerüléshez 

való jelentkezés határideje) vagy valós események az iskolában (pl. iskolai színdarab 

bemutatója az aulában, rendhagyó magyaróra) és azon kívül is (pl. Kutatók éjszakája, 

Múzeumok éjszakája, komoly- és könnyűzenei koncertek, egyéb programok). Egy 

adatközlő külön kiemelte, hogy „A közösségi eseményekről (pl. osztálykirándulás) készült 

fényképeket meg lehet osztani a diákokkal. Az esemény felületen gyorsabban lehet 

szervezni iskolán kívüli programot, közösségi szolgálatot.”. 

 

 

 

21. ábra: 

Esemény meghívója a Facebookon 

(forrás: www.facebook.com Letöltés ideje: 2014. április 2.) 

 

http://www.facebook.com/
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 Az fentebbi meghívón (21. ábra) látszik, hogy a közzétevő tanárnő egy ismert (vagy 

legalábbis kanonizált) kötelező olvasmány színpadra vitt változatát ajánlja a 

meghívottaknak. Az esemény nyilvános, azaz a meghívottak további ismerősöket 

hívhatnak meg, adhatnak hozzá az eseményhez. A meghívó tartalmazza az esemény pontos 

helyét, idejét, az esemény rövid leírását (itt tesz említést a szervező tanár arról, hogy 

valószínűleg sokan nem olvasták a művet, így hát „Akkor meg kell nézni!”), a színdarab 

szereplőit, a stábot, a belépő és támogatójegy árát. 

 A Facebook sajátossága az is, hogy a meghívott látja, hogy az ismerősei közül kik 

azok, akik már visszaigazolták az eseményt, vagyis elmennek rá, és azt is, hogy hány 

meghívott van összesen. Minden esemény oldala kiadja az ahhoz esetlegesen kapcsolódó 

egyéb ajánlott eseményeket is, így a diákok számára ez egy kitűnő lehetőség, hogy 

szélesítsék érdeklődési körüket, és olyan eseményekre is elmenjenek (pl. tudományos 

előadások, irodalmi felolvasóestek), amelyekről egyébként valószínűleg nem szereznének 

tudomást. Persze sok esetben a továbbirányított események nem feltétlenül kapcsolódnak a 

kultúrához vagy a tanuláshoz. 

 

3. 4. 3. 5. Születésnapi köszöntés 

 

 A Facebookkal kapcsolatban sokszor hangoztatják, hogy a valós, emberi 

kapcsolatok rovására megy az itteni kommunikáció túlzott használata, esetleg előnyben 

részesítése. Pedig a Facebook sok mindenre jó, és leginkább kiegészíti a személyes 

kontaktust, mintsem helyettesíti (ideális esetben). Az egyik olyan funkciója, amely a 

kapcsolattartást erősítheti az, hogy a felhasználók közzétehetik születésnapjukat, így az 

ismerőseik hírvonalán meg is jelenik a figyelmeztető jelzés az illető közelgő jeles napjáról. 

A születésnapi köszöntés (22. ábra) az egyik legegyszerűbb formája a Facebookon való 

kapcsolattartásnak, hiszen az ismerősünk idővonalát sem kell hozzá megnyitnunk, hogy 

írjunk rá, hanem a kezdőlap jobb oldalán, a jobb felső sarokban, az alkalmazási felület 

tetején láthatjuk, hogy kinek van születésnapja az ismerőseink (esetleg diákjaink) közül, és 

egy kattintással megjelenik egy új ablak, amelyben az aznapi születésnaposok sorakoznak. 

Ugyanilyen könnyen elérhető a Lite alkalmazáson belül is ez a funkció. A kérdőívet kitöltő 

tanárok 48,3 %-a használja ezt a funkciót, vagyis ezen a felületen köszönti diákjait (és 

egyéb ismerőseit) születésnapjukon. 
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22. ábra: 

Születésnapi köszöntő a Facebook kezdőlapján 

(forrás: www.facebook.com Letöltés ideje: 2014. április 2.) 

 

3. 4. 3. 6. Tagelés 

 

 Kevés számú adatközlő (13,6 %) jelölte meg, hogy használná a Facebook egyik 

sajátos kommunikációs formáját, a megszólításokat helyettesítő tageket. A tag úgy 

keletkezik, hogy a megszólítani kívánt ismerős nevét elkezdjük begépelni a kérdéses 

felületre (idővonal vagy komment), és a kiadott lehetőségek közül (pl. azonos keresztnevű 

ismerőseink közül) kattintással kiválasztjuk, kit szeretnénk megjelölni, de ha nem a teljes 

nevét, csak a keresztnevét hagynánk a bejegyzésben, akkor a tag egy részét törölni is lehet. 

A tag egyfajta fatikus elem (Searle 2000, Antalné 2015), nem helyettesíti a személyközi 

kommunikációban használt megszólításokat (pl. Anya! Pisti! Kicsim!), inkább azt a célt 

szolgálja, hogy a megjelölt személy biztosan megkapja a neki szánt üzenetet (rákattintson a 

kérdéses bejegyzésre, miután értesítést kap a Facebook gépházától, hogy bejelölték). 

 

3. 4. 3. 7. Bökés 

 

 A következő lehetséges forma, amivel a kérdőívet kitöltő tanárok vélhetően 

egyáltalán nem élnek a tanár és diák közötti kommunikációban (egyetlen adatközlő sem 

jelölte meg, hogy használná), az a Bökés (angolul Poke) gomb használata volt. A Facebook 

saját angol nyelvű súgója szerint a Bökés gomb többféle funkcióval bír, például csupán 

http://www.facebook.com/
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köszönésre is szolgálhat (a másik megbökésével kvázi „integetünk neki”), fel akarjuk hívni 

a figyelmét (esetleg arra, hogy már régen nem váltottunk üzenetet, és üzenet helyett ezzel 

kezdeményezünk), illetve szolgálhat szexuális érdeklődés kifejezésére, flörtölésre is. A 

bökés mechanizmusa nem bonyolult, ha az egyik fél megbökte a másikat, egy értesítés 

jelenik meg a kezdőlapon, és ha visszabökjük az illetőt, akkor az ő felületén jelenik meg, 

míg a miénken eltűnik. A pedagógusi munkában a jelenlegi kutatások szerint a Bökés 

gomb irreleváns. Mindössze 1 adatközlő jelezte a 300-ból, hogy használja ezt a funkciót. 

 

3. 4. 3. 8. Üzenőfal, hírfolyam 

 

 Az adatközlők jó része (122 felhasználó, 40,6 %) jelezte, hogy a kommunikációs 

lehetőségek közül használja az idővonalat (régebbi nevén üzenőfalat) a diákokkal való 

érintkezésre. Az idővonalra kiírt bejegyzések automatikusan megjelennek a 

hírfolyamunkon is, de az ismerőseink hírfolyamán csak akkor, ha nem állítjuk be, hogy 

titkosítanánk előlük. A kérdőíves felmérésben részt vevő tanárok fele tehát olyan 

tartalmakat oszt meg a hírfolyamon, olyan bejegyzéseket is ír, posztol idővonalán, amelyek 

szorosan vagy részben tartoznak a diákokra is. Ide tartoznak a csupán más hírfolyamáról, 

más idővonaláról származó bejegyzések megosztásai is, hiszen azok ilyenkor felkerülnek a 

saját idővonalunkra (hírfolyamunkra) is. Szabályozhatjuk, hogy kivel osztjuk meg az 

eredetileg nyilvános bejegyzést. Egy adatközlő kiemelte ezzel kapcsolatos gondolatait: 

„Jól megy, hogy a kötelezőket pdf-ben is kiteszem, s használom az idővonal korlátozást. 

Vagyis több diák ismerősöm van, de adatlapomat nem látják teljes egészében. 

Megállapodás, hogy diákjaim az interneten is felelős magatartással éljenek, vállalhatatlan 

képeket, bejegyzéseket ne tegyenek közzé. Ilyen esetben valamelyik kollégánk előbb-utóbb 

érzékeli a helyzetet, azt megállítja, s következménnyel jár. Működik, de határokat kell 

szabnunk, azt következetesen tartjuk.” Ez a vélemény több fontos dolgot is rögzít. Egyrészt 

felhívja a figyelmet a korlátozás lehetőségére, ugyanis a Facebook lehetőséget ad arra, 

hogy az idővonali bejegyzéseink kinek a hírfolyamára kerüljenek fel. Beállíthatjuk úgy, 

hogy az adott bejegyzés ténylegesen csak az adott célközönség számára válik elérhetővé (a 

példában is említett kötelező olvasmány mások hírfolyamát nem terhelik). Másrészt a 

felelősségteljes internethasználatot is kiemeli az adatközlő, ami a dolgozat szempontjából 

is fontos társadalmi üzenet. A diákoknak meg kell tanítanunk, hogy amiről digitális 

lábnyomot (Veszelszki 2012) hagynak maguk után az Interneten, az nem törölhető, örökre 

nyoma marad. Ezért is lehet létfontosságú a tanári jelenlét, és ahogyan a válaszadó is 
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említette, lesz olyan kolléga (tanár), aki a beavatkozásra szoruló helyzetben lépni fog 

(figyelmezteti a diákot az illetlen tartalommal kapcsolatban, erkölcsi példamutatással él). A 

határok és szabályok betartása mellett elengedhetetlen a következetesség, azaz minden 

hasonló esetben ugyanúgy kell eljárnia a pedagógusnak. Ha valamilyen okból kifolyólag 

máshogyan kommunikál itt, mint osztálytermi környezetben, akkor arról beszélnie kell a 

diákokkal. 

 Nagyon fontos a nyilvánosságra hozott anyagokkal kapcsolatban, hogy azokkal a 

pedagógus minden érintett diákját elérje. Még mindig vannak olyan osztályok, olyan 

tanulói csoportok, akiknek nem minden tagja rendelkezik állandó Internetkapcsolattal, 

nincs esetleg Facebook-profilja, vagy nem használja a Messenger applikációt. Ezt is 

figyelembe kell vennünk, és ezért a tanárnak tudnia kell, hogy a Facebook csak 

másodlagos, kiegészítő kommunikációs forrás. Egy válaszadó ki is emelte ezzel 

kapcsolatos véleményét: „Sajnos, miután ez nem hivatalos fórum, bármi, amit ide felteszek, 

az csak plusz segítség, érdekesség. Miután nem mindenki használja, vagy nem 

rendszeresen, ezért konkrét feladatok úgy nem kerülhetnek föl, hogy hátrányba kerüljenek 

azok, akik csak órán találkoznak a követelményekkel.”. A kairosz tehát nem minden 

esetben valósul meg a pedagógiai munka során, amikor a Facebookot alkalmazzuk. 

 

3. 4. 4. Mire lehet alkalmas a Facebook a tanári munkában? 

 

 Az „E” jelű kutatásban a részt vevő 300 pedagógus kiválaszthatta egy listáról, hogy 

szerinte mire lehet alkalmas a Facebook a tanári munkában, ráadásul több lehetőség mellett 

tehette le a voksát. 

 

3. 4. 4. 1. Tájékoztatás, információközlés 

 

 A legtöbb jelölést (94,3 %) az információk közlése kapta, az adatközlők szerint erre 

alkalmas leginkább a Facebook a tanári munkában. Az általános információk, például az 

iskolai ünnepségek és az azokkal kapcsolatos kötelességek elhangzanak az osztályfőnöki 

órákon, valamint a tanárok többsége hirdetőtáblán, osztálytermi paravánon vagy egyéb 

helyen is közzéteszi, mégis a válaszadók szerint a digitális környezetben megjelenő 

információk érik el legnagyobb hatékonyságukat. Sok iskolában a diákoknak nincs is 

állandó tanterme, folyamatosan vándorolnak, minden óra máshol van, nehéz így 

megjegyezni az információkat. Azonban a Facebook hírfolyama, vagy egy zárt 
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osztálycsoport valóban alkalmas lehet arra, hogy az ilyen információkat rögzítse. A 

tanárnak is jó, ha külön posztban emlékezteti az osztályába járókat, hogy ne felejtsék el 

behozni a kirándulásra szánt összeget vagy a tanterembe szánt dekorációt a ballagás előtt, 

egyrészt nagyobb esély van rá, hogy a kiírt feladatot a diákok teljesítik, másrészt 

dokumentálta a kötelességét.  

 Az alábbi idővonali bejegyzésben (23. ábra) a tanár évfolyamot ugrott osztályát 

figyelmezteti az évnyitóval kapcsolatos információkról a nyári szünet utolsó napjaiban, és 

a poszt alatt kialakult diskurzusban további közérdekű információk kerülnek elő, például a 

szeptember eleji osztálykirándulás (általános gyakorlat, hogy a magyarországi iskolákban a 

végzős osztályok tanulói nem az év végi, május-júniusi időszakban mennek 

osztálykirándulásra az érettségi vizsgaidőszak miatt, hanem rögtön a tanév elején). 

 Az bizonyos, hogy a minél nagyobb számú emlékeztető, az órai információk 

megerősítése vagy kiegészítése egy ilyen közegen, amelyet a diákok napi szinten, akár 

folyamatosan követnek, ellenőriznek, csak növelheti a házi feladatok (főleg a szorgalmi 

feladatok) elvégzésének számát. Ezért is jelölhette az összes adatközlő 76,3 %-a fontosnak 

a házi feladatok közzé tételét a Facebookon. Volt olyan adatközlő (spanyoltanár), aki 

kiemelte, hogy a Facebook igen alkalmas olyan házi feladatok kiadására is, amely más 

módon nem juthatna el a gyerekekhez (a mai diákok egyre kisebb része rendelkezik 

például e-mail címmel), ilyenek közé sorolta a spanyol illetve latin-amerikai tartalmak 

megosztását, nyelvtani táblázatokat, példaanyagokat, autentikus hangfelvételeket és 

sajtótartalmakat. 
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23. ábra: 

Információközlés idővonalbeli bejegyzésben a Facebookon 

(forrás: www.facebook.com Letöltés ideje: 2014. augusztus 25.) 

 

3. 4. 4. 2. Felhívás, érdeklődés felkeltése 

 

 A második helyen végzett az „E” jelű vizsgálatban az érdeklődés felkeltése mint 

lehetséges funkció (85,3 % jelölte meg. Érdeklődésüket nem csak bizonyos megosztott 

tartalmak, hanem például egy idegen nyelv felé is terelhetjük, egy adatközlő például így 

nyilatkozott: „…angol nyelvtanárként az angol nyelvű posztolásokra biztatom őket.” , míg 

egy másik szerint pedig fontos „A célnyelvi kultúrákról való önálló informálódás 

igényének felkeltése (aktualitások, uptodate önálló követés "varázsának" megismertetése”, 

vagyis a Facebook kiválóan alkalmas az anyaggyűjtésre, a diáknak tetsző oldalak 

felkutatására, további oldalak és tartalmak megismerésére. Ez az idegennyelv-tanár 

folytatja is érvelését a témában: „Pl. a spanyol király lemondásának, a trónöröklés 

rendjének, az új király beiktatásának eseményei, háttere az előző tanév népszerű témája 

volt, a tanítványaim szinte vadásztak az újabbnál újabb cikkekre”. Látható, hogy a 

Facebook az aktuális kulturális események megvitatásának terepe is lehet, illetve 

anyagokat biztosít bármilyen témában való kutatómunkához. 

 

3. 4. 4. 3. Közösségi élmények kialakítása 

 

 Az előzetes vizsgálat adatközlői („E” jelű kutatás) fontosnak vélik kiemelni, hogy a 

Facebook alkalmas a közösségi élmények kialakításában. Erre kiváló eszköz a korábban 

említett zárt csoport létrehozása, például tanulói csoportnak vagy osztálynak. Célszerű, ha 

a csoport koordinátora, vezetője ugyanúgy a pedagógus, mint a való életben is. A csoport 

kitűzheti a közös célokat, például a csoport leírását tartalmazó felületen. Ezt a csoport 

vezetője teszi közzé. A csoport minden csoporttag saját hírfolyamán szerepel, azonban ha 

titkosított, zárt csoportról van szó, akkor annak létezéséről is csak a csoporttagok 

tudhatnak, így minden ott megjelent bejegyzést vagy megosztott tartalmat is csak ők 

láthatnak. Az egyik közösséget is építő lehetősége a Facebook csoportoknak a közös 

élményekről készült képek megosztása. Egy közös osztályprogram (pl. osztálykirándulás) 

sok jó élményt tartogat a diákok számára, s a megörökített pillanatokat a zárt csoportban 

megoszthatják egymással, így minden csoporttag letöltheti magának a képeket (azok is, 

http://www.facebook.com/
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akik nem fényképeztek az adott eseményen). Egy ilyen programon készült csoportkép 

válhat a zárt csoport borítóképévé. 

 Természetesen nem csak fotókat lehet megosztani a zárt csoportban, hanem 

tanulásszervezéshez kapcsolódó információkat, anyagokat is. Az iskolai programokról, az 

érettségi vizsgák rendjéről vagy akár egy közelgő színházlátogatásról is tájékoztathatják 

egymást a csoporttagok. Még nem eldöntött, esetleg vitás kérdésekben (pl. milyen színű 

legyen a ballagótarisznya, vagy hova menjünk kirándulni) még alkalmasabb is az online 

felületen való megbeszélés, hiszen gyors és nyomon követhető (látszik, hogy ki mit 

szeretne, vagy ki az, aki még nem szólt hozzá egy adott kérdéshez). A Facebook egyik erre 

alkalmas funkciója a kérdés feltevése, azaz a Szavazás funkció, amelyben az egyik 

csoporttag közzé teszi a kérdést, megadja a lehetséges válaszokat (hasonlóképpen mint egy 

kérdőív vagy teszt feleletválasztós pontjánál), és a csoporttagoknak mindössze egy gomb 

bejelölésével, egyetlen kattintással kell választ adnia a kérdésre, minden más részletet 

pedig meg lehet vitatni a bejegyzéshez tartozó kommentekben. Egy tanórán sokszor 

hosszas vívódás, egymás szavába vágás, egyet nem értés lesz a vége egy problémás kérdés 

megvitatásának, az online felület azonban ebből sok mindent kiküszöbölhet. A 

kérdésekhez korlátlan számú válaszlehetőség állítható, a szavazásra nincs időkorlát, a 

bejegyzés kiemelhető, és a csoport hírfolyamának elejére tehető, hogy minden csoporttag 

láthassa, amikor belép a közösségi oldalra. Az alábbi példán egy osztálykirándulás 

szervezéséhez készített kérdést láthatunk (24. ábra). 

 A zárt csoportokban történő közösségi élmény nem csak a megosztott fájlokkal, 

fényképekkel, hipertextekkel, vagy a vitás kérdések tisztázására megszülető szavazásos 

kérdésekkel alakítható ki, hiszen bármilyen bejegyzés születhet, amely elősegítheti, 

megerősítheti a közösséggé válást, legyen az egyetlen spontán hangulatjel, egy reflexió az 

aznapi aktív órai munkára, egy kedves gesztus kifejezése, egy jó hír, egy segítő 

információ, egy érdekes programajánló, és még sorolni lehetne azokat az opciókat, 

amelyeket a vizsgált bejegyzésekben találtam. Egy adatközlő kiemelte, hogy a Facebook-

csoportok tartalmának megőrzése és visszakeresése alkalmas egy közösség fejlődésének, 

változásának megfigyelésére is, akár 4-5 év alatt: „Osztályarculat formálására kiváló, az 

osztályoldal szerkesztése, értelmes tartalommal feltöltése, ismeretbővítés érdekes cikkek 

által, egészségnevelés, ízlésformálás (akár zenei, akár divatajánlat által), egy osztály 

életének nyomon követése 9-12. osztályig, ez igen érdekes!”. 
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24. ábra: 

Szerkesztett kérdés egy zárt csoport hírfolyamán, a Facebookon 

(forrás: www.facebook.com Letöltés ideje: 2014. július 28.) 

 

3. 4. 4. 4. Ifjúságvédelem 

 

 A következő pontban a kérdőívben két, egymással összefüggő használati lehetőség 

jelenik meg: a „Személyes kapcsolat, bizalom kialakítása”, illetve az „Információszerzés 

diákokról”. Természetesen ez utóbbi nem úgy értendő, hogy a pedagógus kémkedik 

tanítványai után, csupán csendes megfigyelőként, nyitott szemmel követi a közösségi 

http://www.facebook.com/
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oldalon történteket. Az egyik adatközlő kiemelte, hogy „Szinte nélkülözhetetlennek tartom 

a mindennapi pedagógiai munka során. Nem annyira az anyanyelvi nevelésben, hanem a 

tanuló-tanár kapcsolatok kedvező alakításában látom az előnyét.”. Egy másik adatközlő, 

aki már konkrétumot is említ (ifjúságvédelem), így vélekedik: „Felelősséggel tartozunk. 

Nem hagyhatjuk ki ezt a felületet, mert rengeteget elárul a diákokról. Amellett jó, ha van 

felnőtt, aki tud reflektálni a FB-on történtekre.” Vagyis a tanári jelenlét, ahogyan ő 

fogalmaz, „csendes” formában is, de nagyon hasznos, hiszen a Facebook vagy bármilyen 

más virtuális közeg tere lehet olyan történéseknek, amelyeket a diákok egyedül nem 

értenek meg, vagy nem tudnak megfelelően földolgozni, s ilyenkor jól jön egy felnőtt, 

akihez fordulhatnak. Vagy ha éppen az otthoni, családi események olyanok, hogy a gép elé 

menekül, akkor egy „24 órás szolgálatban” levő pedagógus, akivel szemben már kialakult 

a bizalom, segítője lehet a nehéz helyzetben. Voltak adatközlők, akik szerint ez már nem a 

tanár feladata, és az esti órákban vagy a hétvégén egyáltalán nem akarnak hallani 

diákjaikról. Más adatközlők viszont konkrét esetekkel pont azt hangsúlyozták, hogy a 

tanári jelenlétnek pozitív hatása lehet a bizalom kialakításában vagy a 

személyiségfejlesztésben, esetleg komolyabb problémák megoldásában, tragédiák 

megelőzésében. 

 Nem lehet elmenni egy korunkat igencsak sújtó kérdés tisztázása mellett sem, ez 

pedig a diákok között kialakult terror, cikizés, megalázás, amelyre megfelelő magyar 

kifejezésünk még nincs is. Ezt Amerikában bullying-nek nevezik, utalva a folyamatban 

terrorizáló fél, a bully (’bika erejű ember’) erőfölényére. Magyarországon a diákok 

körében szerencsére kevésbé jellemző ez a jelenség, mint Amerikában, azonban egyre 

nagyobb számban találkozhatunk vele itthon is. A diáktársukkal való erőszakoskodásnak 

több formája is lehet: konkrét tettlegesség, kiközösítés, verbális terror, napi szintű 

megalázások, kizsákmányolás (házi feladat, tanszer vagy uzsonna elvétele), amelyben a 

károsult fél nem tud vagy nem mer segítséget kérni. Fél a még nagyobb retorzióktól, nem 

ismeri a jogait, nem bízik önmagában, sőt néha saját maga is elhiszi, hogy megérdemli ezt 

a bánásmódot. Nagyon súlyos személyiségtorzuláshoz vezethet a hosszú időn át tartó 

terrorizálás, ezért is fontos mielőbb felismerni az ilyesmit, és megfelelő módon 

beavatkozni. A pedagógus egymaga nem mindig elegendő ehhez a feladathoz, azonban a 

felismerést követően önmagának kell lépnie: szembesítéssel, a szülők bevonásával, 

szakértőtől (pl. iskolapszichológustól) való segítségkéréssel stb. Ritkább jelenség, de a 

kérdőívet kitöltő pedagógusok között meglepő módon találhatunk olyan esetet is, amikor 

maga a tanár volt rendszeres áldozata egy ilyen bullyingnak. Fontos tudni azt is, hogy ez a 
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folyamat nem áll meg az iskola kapujában, az iskola falain túl is folytatódik, méghozzá a 

virtuális hálón, így a közösségi oldalakon is. Sokszor csak személyes üzenetváltásban, nem 

nyilvános csevegésekben pécéznek ki és lehetetlenítenek el egy-egy diákot, rendszeresen 

írogatnak neki, hogy ő semmit sem ér, csúnya, buta vagy éppen kövér. A virtuális maszk 

mögé bújó törékeny tanuló sokszor még jobban sérül ebben a közegben, hiszen a valódi 

atrocitások elől ide menekül, ám ha már itt is megtalálják, annak nagyon súlyos 

következményei lehetnek.  

 A virtuális térben zajló terrorizálás sajnos ma már széles körben elterjedt, így külön 

fogalommal nevezik meg, ez a cyberbullying (Smith et al. 2008), magyarul elektronikus 

zaklatásként is szoktak hivatkozni rá. Ez a fajta zaklatás leginkább a tinédzser korosztály 

körében jellemző. Formája lehet az, hogy a kiszemelt áldozatról videót készítenek 

valamilyen kínos helyzetben (például tornatermi öltözőben átöltözés közben), és ennek 

megosztásával, világhálóra való feltöltésével zsarolják meg. A cyberbullyinggal 

kapcsolatos tanulmányok kiemelték, hogy ezek a fajta zaklatások kevésbé helyhez 

kötöttek, mint a hagyományos, iskolán belüli terrorizálások, gyakran nem is egy iskolába 

jár a tettes és az áldozat. Gyakran nem is egy tettesről beszélünk, hanem két diákról vagy 

egy kisebb csoportról, akik a zaklatás hátterében állnak. Az egyik első, 2008-as tanulmány 

szerint (Smith et al. 2008) bár a videofelvételek által történő zaklatás kisebb számú a 

szöveges üzenetekben és hangüzenetekben zajlóaknál, ezek romboló hatása sokkal 

erősebb. A tanulmány úgy találta, hogy a zaklató(k) és az áldozat általában azonos 

korosztályból származik. A zaklatás gyakran egy hét leforgása alatt lezajlik, kisebb 

számban azonban vannak sokkal hosszabb ideig elhúzódó, tartós terrorizálások is. Egy 

másik tanulmány szintén Smith-ék könyvében úgy találta, hogy az áldozattá válás korrelál 

a rendszeres internethasználattal, vagyis aki nagyon sokat van fent a világhálón, az 

nagyobb eséllyel válik a cyberbullying áldozatává (Smith et al. 2008). Többen közülük 

korábban élőben is zaklatás áldozatai voltak. 

 A cyberbullyinggal kapcsolatos tanulmányokban (Smith et al. 2008) megkérdezett 

diákok szerint az azonnali kommunikációs blokkolás (letiltás, ismeretség megszakítása, 

törlés) lehet az egyik első intézkedés, amellyel megoldható a probléma. A legjobb 

védekező mechanizmusnak azt tartják, ha az áldozat azonnal segítségért fordul valakihez, 

őszintén elmeséli, ami vele történt, és nem saját magát hibáztatja a történtekért. Ilyen 

esetben nagyon fontos szerepe van egy a diákját jól ismerő pedagógusnak. Ilyenkor a 

nyitottság, a diákra szánt idő és a megfelelő kommunikáció lehet a kulcsa annak, hogy a 

zaklatás véget érjen, és a diák személyisége ne szenvedjen csorbát. 
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 A legtöbb zaklatott diák azonban mégsem mer felnőtthöz fordulni, sőt a beavatott 

kortársakat is inkább arra kéri, hallgassanak az őt érő zaklatásról, és nem akar másokat 

bajba keverni. Ennek kiküszöbölésére tényleg nagyon fontos hangsúlyozni a megfelelő 

bizalom kialakítását a pedagógus felől a gyerek felé. Emellett a megelőzés, a rendszeres 

párbeszéd is fontos erről a problémáról. Beszélni kell osztályfőnöki órán a témáról, ide 

illeszkedő oktató és játékfilmek segítségével szembesíteni kell a diákokat a zaklatás 

veszélyeiről. És meg kell nekik tanítani a tudatos internethasználatot; azt, hogy mit 

oszthatnak meg magukról, hogy ne legyenek senki céltáblái. 

 Ezzel kapcsolatosan elmondható, hogy a 2018-as kérdőíves vizsgálat egyik 

adatközlője kiemelte, hogy a Facebook használata javított a diákokkal való kapcsolatában. 

Nyíltabbak lettek, nagyobb bizalommal fordulnak hozzá a problémáikkal. „Az elmúlt két 

évben egyszer sem tapasztaltam a részükről udvariatlanságot, durvaságot velem 

szemben.”. Egy másik válaszoló pedagógus arra világított rá, hogy közelebb hozza a diákot 

és a tanárt azáltal, hogy nemcsak a gyereket, hanem a környezetét is megismerjük a 

fényképek alapján. Árulkodó lehet, hogy ki, hol fényképezkedik. Valóban, az 

ifjúságvédelem szempontjából sem dughatja homokba a fejét egy felelős pedagógus. 

„Számomra döbbenetes volt többször is, hogy egy külsejére adó fiatal milyen 

szobaháttérrel fényképezi magát (rendetlenség, kosz, rendezett környezet stb.)”. Ugyanő 

kiemelte, hogy sokszor a diákok tanulási szokásai is kiderülnek, például az iskolakerülés, 

lustaság tetten érhető. Fontos, hogy ilyenkor a pedagógus, ha már bizalmat szerzett a 

diáktól, és értesült a körülményekről, ne a nyilvánosság előtt, semmiképp sem megalázóan 

hozza szóba az esetleges problémákat, hanem ilyen esetben szülőt, gyermekvédelmi 

felelőst, iskolapszichológust bevonva járjon el a gyerek érdekében. 

 

3. 4. 4. 5. Meggyőzés és vita 

 

 A válaszadók 26,3 %-a vélte úgy, hogy a Facebook alkalmas arra, hogy a diákot 

valamilyen társadalmi kötelességéről (pl. választásokon való részvétel) meggyőzze. Ez a 

pont már elég megosztó volt a kérdőívet kitöltők között, és való igaz, hogy gyakran etikai, 

vallási vagy politikai kérdéseket érint egy-egy társadalmi jellegű téma, amelyekkel 

finoman szólva is óvatosan kell bánnia a pedagógusoknak. De homokba sem dughatjuk a 

fejünket, és az sem megoldás, hogy kizárólag a tananyagra koncentrálunk. Kiváló lezárása 

lehet egy osztályfőnöki órán kialakult vitának egy összegző, elgondolkodtató bejegyzés a 

Facebook-csoportban, amiben a tanár összesíti a diákok által felhozott érveket. 
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 Ehhez kapcsolódik, hogy kisebb százalékban (31 válaszadó, 10,3 %) jelölték meg a 

tanórai vitás kérdések lezárását a kérdőívet kitöltők. Így nyilatkozott az egyik adatközlő: 

„(…) több vitás ügyet zártam már le chaten keresztül.”. Ez csak akkor működhet a 

gyakorlatban, ha előre megbeszélt időben online internetkapcsolattal rendelkeznek a 

vitában részt vevő felek, és a vita szabályait előre tisztázzák. Erre szintén egy későbbi 

fejezetben, az anyanyelvi nevelésről szóló részben tér ki a dolgozat, hiszen a kulturált 

vitatkozás szabályainak elsajátítása az anyanyelvi kompetencia hatáskörébe tartozik. És a 

dolgozat egyik célkitűzése, hogy a Facebook ilyen jellegű alkalmazását is feltárja. 

 

3. 4. 4. 6. Fegyelmezés és nevelés 

 

 14,6% adatközlő úgy vélte, hogy a Facebook alkalmas nevelésre, fegyelmezésre is. 

Az ellenvélemények szöveges kifejezése között szerepelt az, hogy mivel a válaszadó 

szerint a Facebook nem a tanár munkahelye, és a közösségi oldal a diák számára is 

közvetlen közegnek számít, az iskolával ellentétben, így nem venné jó néven, ha a tanár 

elkezdené ezen a felületen nevelni, fegyelmezni őt. Ez az érvelés azonban azért sem 

feltétlenül helytálló más adatközlői vélemények szerint, mert a tanárnak minden 

környezetben, ahol diákok között van, tanárként kell viselkednie, bizonyos 

engedményekkel természetesen. De ugyanúgy, ahogy egy múzeumlátogatáskor vagy egy 

osztálykiránduláson is példamutatással vagy direkt beavatkozással él (pl. rászól a csúnyán 

beszélő vagy rongáló gyerekre), ugyanúgy a Facebookon is megvan ez a felelőssége, és 

ismételten: „nem dughatja homokba a fejét”.  

 Előnye, hogy gyorsan tudunk reagálni olyan eseményekre, megosztásokra, 

kiírásokra, amelyeknél tanárként az iskolában is közbelépünk, például verbális agresszió 

esetén. A tanár felelősséggel tartozik diákjai iránt egy újabb adatközlő szerint, aki 

kihangsúlyozza, hogy mivel ez egy diákok által gyakran használt, ismerős környezet, a 

tanár sem hagyhatja ki, nem teheti meg, hogy nem használja ki az itteni jelenlétét pozitív 

emberi dolgokra, odafigyelésre, példamutatásra. A nevelés vonatkozásában a Facebook 

ugyanolyan szerepű, mint a tanóra, leszámítva, hogy a metakommunikáció más, vagyis 

másképpen fejez ki a tanár egy szigorú tekintetet vagy együttérzését, mint a személyközi 

kommunikációban, de ugyanúgy lehetősége van rá. Ugyanúgy érthető, dekódolható a 

diákok számára a felhúzott szemöldökű emotikon fejecske, mint élőben a tanár felhúzott 

szemöldöke. Csak tudatosítani kell a verbális nyelvi jelekkel, hogy komolyan gondolja a 

tanár azt, amit a szmájlival kísér. 
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 A nevelésnek további formái is megjelentek a kérdőíves vizsgálat válaszai között, 

például egészségnevelés, idegen nyelvi nevelés (van olyan angoltanár, aki kifejezetten 

angolul posztol a Facebookon, és erre is buzdítja a diákjait), illetve értelemszerűen az 

anyanyelvi nevelés, ami a dolgozat egyik fő kérdésköre. Volt olyan válaszadó, aki 

kiemelte, hogy a Facebookon direkt módon nevelő tanár ellenszenvet is kiválthat: „Lehet 

használni a Facebookot az órai munka folytatásaként, de nem világmegváltó eszköz, nem 

helyettesíti a tanár személyes jelenlétét egyrészt, másrészt pedig az explicit módon nevelő, 

javító, (ki)oktató tanár nekem nagyon ellenszenves.” 

 Bár azzal kapcsolatban komolyabb kutatások vagy kutatási módszerek nincsenek, 

hogy hogyan hat a tanár népszerűségére, ha a diákok körében is népszerű közösségi 

oldalakon, így például a Facebookon is jelen vannak, s nem is biztos, hogy a népszerűséget 

bármilyen kvantitatív tényezőben mérni lehetne, egyes adatközlők szerint (13,3%) ez is 

egy lehetséges funkciója a Facebooknak. Kedvelhetőbb lesz az a pedagógus, aki a diákok 

által ismert közegekben (Twitter, SnapChat, Facebook, InstaGram stb.) mozog, egy-egy 

lájk vagy követés (az InstaGramon a másik oldalának figyelemmel kísérése, ismerőssé 

fogadása) nagy örömet tud okozni a diákoknak, ami oda is vezethet, hogy jobban kedveli a 

tanárt, és onnantól kezdve jobban együttműködik vele a tanórákon is. Ez azonban egyelőre 

feltételezés, ennek mérésére, igazolására nincs jelenleg semmilyen megfelelő eszköz. 

 

3. 4. 4. 7. Egyéb funkciók 

 

 Az „E” kutatás kérdőívében az előre megadott válaszok mellett felmerültek egyéb, 

az adatközlők által kiemelt funkciók, lehetőségek is – külön erre a célra hagyott szöveges 

részben, ahol elmondhatták további ötleteiket, véleményüket –, így megjelent a 

személyiségfejlesztés mint lehetséges terület (ez részben összefügg a már korábban 

bemutatott példamutatással, illetve a megosztott tartalmakkal, könyv- vagy filmajánlókkal 

is alakíthatjuk a diákok személyiségfejlődését), valamint a motiváció (ez szintén összefügg 

az előzőekben megjelentekkel).  

  A 300 válaszadóból 21-en (7%) kiemelték, hogy a Facebookon lehetőség van 

nemcsak a diákokkal, hanem a szülőkkel való kapcsolattartásra is. Közülük többen alsós 

tanítók, akiknek tanítványai életkorukból adódóan nem is lehetnek jelen a Facebookon, 

helyettük a szülőkkel tudják itt közölni a legfontosabb információkat vagy esetleg 

érdekességeket, ahogyan az alábbi adatközlő is kiemelte: „A szülők számára is megosztok 

cikkeket, a Napközis pedagógusok tevékenysége oldalon gyűjtöm össze a hasznosítható 
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ötletet és információt mások örömére is.”. Egy másik adatközlő pedig a diákokkal és a 

szülőkkel való kapcsolattartás közötti párhuzamra hívta fel a figyelmet: „Közelebb 

kerülhetek a tanítványokhoz. Szülők is "rám" írnak, ha valami problémájuk van.” A 

kérdőív és a kutatás külön nem tér ki erre, és a diskurzuselemzés, vagyis az „F” jelű 

főkutatás során sem vizsgáltam szülők és tanár vagy szülők és diákok közötti 

diskurzusokat, kifejezetten a tanár-diák kommunikációt állítottam középpontba. Azonban 

tény, hogy a gyorsaságot és hozzáférhetőséget mint tulajdonságot, vagyis a kairoszt 

(Balázs 2015)  figyelembe véve elmondható, hogy ha bármi szülőkre is tartozó információ 

(pl. osztálykirándulás összegének befizetési határideje), vagy a gyerekkel kapcsolatos 

kérdés felmerül (pl. hiányzások igazolásainak kérdése), akkor itt valóban azonnal 

reagálhatunk vagy szolgálhatunk információval. Nagyon fontos azonban a fokozatosság, 

azaz a diákkal kapcsolatos esetleges problémákat ugyanúgy kell kezelni, mint az iskolai 

helyzeteket, s csak akkor szabad egyből a diák háta mögött közbelépni, és beszélni a 

szülővel, ha az eset sürgőssége megkívánja. A „jó” kommunikáció első lépcsőjében a tanár 

és a diák között zajlik a diskurzus és a problémamegoldás, további résztvevőket (a szülők, 

a többi szaktanár, az intézményvezető, az iskolapszichológus, a gyermekvédelmi felelős, a 

bűnmegelőzési tanácsadó, az esetleges hatóságok, hivatalok), csak a következő lépcsőkben 

szabad bevonni. 

 

3. 4. 4. 8. Összegzés 

 

 A 25. ábrán (diagramon) összesítem a Facebook lehetséges funkcióit a bejelölt 

válaszlehetőségek alapján, amelyek a 2018-as kérdőíves vizsgálatban, vagyis az előzetes, 

„E” jelű kutatásban megjelentek. A dolgozat következő részeiben bemutatott 

feladatgyűjtemény ezekre a véleményekre és a kérdőívben szereplő egyéb lehetséges 

feladatokra, célokra, lehetőségekre épít, valamint az „F” jelű központi kutatás 

diskurzusvizsgálatának eredményeit is felhasználja. 

 Az egyéb válaszok között előkerültek a tanári továbbképzések szervezése, ezekre 

való felhívás, szülőkkel való kapcsolattartás, motiváció, oktatási anyagok (óravázlatok, 

PPT-k, tételek) feltöltése, az Internet / a közösségi oldal helyes használatának megtanítása, 

vélemények megismerése, feladatok megoldásainak nyilvánosságra hozatala, problémák 

kiváltása, vagyis csupa olyan dolog, ami a közösségi média tudatos és előnyöket kovácsoló 

használatát emelik ki. 
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25. ábra: 

A Facebook lehetséges funkciói a 2018-as kérdőíves vizsgálat alapján 

 

3. 4. 5. Következtetések 

 

 Több korábbi kutatás vizsgálta a pedagógusok IKT-használati szokásait a 

nemzetközi szakirodalomban és magyar nyelven is (Prensky 2001, Dávid–Páskuné 2005, 

Hunya 2007, Hercz et al. 2010, Fehér 2011, Gonda 2014, Gonda 2015), azonban a 

Facebookkal, a legnagyobb közösségi oldallal kapcsolatban még kevés kutatás készült 

(Hershkovitz–Forkosh-Baruch 2013). A 300 adatközlőtől kb. 3000 adat származik az „E” 

jelű előzetes kérdőíves vizsgálatban. Ennyi adatközlő és ennyi adat révén releváns 

következtetésekre lehet jutni ebben az újszerű témában. 

 A pedagógusok különböző régióból származtak, életkoruk, tanári tapasztalatuk is 

különféle. A Facebook napi használata a kitöltők között 60% fölötti, az oldal elterjedése 

igen magas körükben. Ebből adódik, hogy a honlapot magánemberként mindegyikük 

használja, azonban igen magas volt a kutatásban azok száma is, akik pedagógusként 

fordulnak a Facebookhoz (90%), vagyis tartják a kapcsolatot a tanítványaikkal. Ezek a 

dolgozat alapvető hipotéziseit (H1, H2) is alátámasztják. 

 Az oldal használati szokásait, a rajta lévő kommunikációs lehetőségek gyakoriságát 

is vizsgálta a kutatás a Facebook-használó pedagógusok körében. Ezeknek megfelelően 

állítottam fel a fejezet elején a kutatásra vonatkozó hipotéziseket: 
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E1: A kérdőívet kitöltő pedagógusok szerint a Facebook alkalmas a tanár-diák 

kommunikációra. – Mivel a kitöltők 90%-a használja a napi kommunikációra a 

Facebookot jelenlegi vagy volt tanítványaival, így ez a hipotézis igaznak bizonyult. 

A kommunikációs lehetőségek közül a dolgozat és a kutatás külön nem tér ki a 

tanárok lájkolási szokásaira, azonban ez volt az egyik legnépszerűbb 

kommunikációs mód, amely gyors, egyszerű, azonban a lájkolás szakirodalma 

alapján ismeretes, hogy sokszor félreértésekre adhat okot, hiszen sokféle jelentése 

van. A lájkolás mellett a személyes üzenetváltás is népszerű kommunikációs forma, 

ám itt a privát és szakmai szféra szétválasztása a válaszadók szerint is sokkal 

nehezebb. Azonban a jó pedagógus – a kitöltők véleménye szerint – akkor is 

pedagógus, ha a munkaideje lejárt, ha a tanítványának esetleg este vagy hétvégén 

van szüksége a segítségére, tanácsára, és ennek egyöntetűen kiváló terepe a 

Facebook. Sok probléma megoldásra találhat, a tanár beavatkozhat kínos vagy 

sérelmet okozó helyzetekbe is, ha él a kairosz lehetőségével, azaz jelen van, 

diszkréten figyel, és a megfelelő helyzetben lép. Ez felelősséggel és kellő 

körültekintéssel is jár. Ebben a válaszadók szinte teljesen egyetértettek. 

 

E2: A kérdőívet kitöltő pedagógusok szerint a Facebook leggyakoribb 

kommunikációs fóruma a hírfolyam / üzenőfal. – Az E2 hipotézis is igaznak 

bizonyult, hiszen az adatközlők a legtöbb kommunikációs formát az üzenőfalon, 

hírfolyamon végzik. A fejezet bemutatta a hírfolyam lehetőségeit: a diákokra is 

vonatkozó állapotfrissítéseket, a lájkolást, a születésnapi köszöntést, az ajánlást stb. 

Ezekre fog épülni a dolgozat főkutatása („F” jelű kutatás), a tanári 

megnyilatkozások alapján létrejövő diskurzusok elemzése. 

 

E3: A kérdőívet kitöltő pedagógusok szerint a Facebook alkalmas az osztálytermi 

feladatok kiegészítésére. – Ez a hipotézis is igazolt. A 25. ábrán (130. oldal) látható 

az, hogy a Facebook alkalmas a tanórai feladatok folytatására, tisztázására, 

kiegészítésére. Ezek közül, a kérdőívet kitöltő pedagógusok által hozott példákat a 

fejezet is bemutatott többet, például megerősítették a kitöltők, hogy az oldal 

alkalmas a házi feladat vagy egyéb más kötelességek felfrissítésére, megerősítésére. 

A leggyakoribb funkció, amivel a válaszadók éltek, az a fontos információk 

közlése, ami összefügg azzal a ténnyel, hogy a diákok IKT-használata és digitális 
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léte azzal jár, hogy jobban felfigyelnek az ebben a környezetben őket ért ingerekre. 

Erre jutottak a korábbi kutatások is, és jelen kutatás ezt csak megerősítette. 

 

E4: A kérdőívet kitöltő pedagógusok szerint a Facebook alkalmas a tanulók 

tudásának bővítésére és ízlésének kialakítására. – Az E4 hipotézisre kettős válasz 

érkezett a kérdőívekből. A tanulók ízlésének alakítását a 300 pedagógusból 256 fő 

elképzelhetőnek tartja a Facebookon is, és a beszámolók alapján bíznak abban, 

hogy az üzenet eljut a diákokhoz is, és ajánlóik hatást váltanak ki. A tudás 

bővítésére ennél kevesebb visszajelzés érkezett. A Facebook nem is alkalmas ilyen 

szempontból a közvetített tudás mérésére, csupán közvetítő szerepe van. Ezt az 

adatközlők is igazolták. Érdekes kérdés az anyanyelvi kompetencia egyes részeinek 

fejlesztési lehetősége a Facebookon, amivel kapcsolatban a kitöltők nagy része 

szkeptikus, és nem hiszi, hogy ez a Facebookon lehetséges lenne (csak 29%-uk 

jelölte meg a kérdőívben, hogy a Facebook alkalmas lehet az anyanyelvi nevelésre). 

Ezt a kérdést fogja körüljárni a dolgozat következő két nagy fejezete. 

 

3. 5. Részösszefoglalás 

 

 A Facebook ma a világ leggyakrabban használt közösségi oldala. Nyelvészeti és 

pedagógiai kutatásnak még kis részben volt csak terepe, ezért újszerű a dolgozat 

megközelítése. Bemutattam a Facebookkal kapcsolatos egyéb magyar nyelvű kutatásokat, 

felméréseket, amelyeket összehasonlítottam saját vizsgálatommal. Külön kiemeltem a 

Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének (MTE) 2015-ös kutatását (Tófalvy 2015), 

amelynek eredményei megalapozták a dolgozat hipotéziseit is. Bemutattam a Facebookhoz 

kapcsolódó demográfiai adatokat az össznépesség körében, és megvizsgáltam azt az MTE 

500 fős, magyar adatközlőkből álló mintavétele alapján végzett kutatásához képest is. 

 A fejezet második része elhelyezte a Facebook közösségi oldalt a web 2.0-n belül, 

kitekintve a témával kapcsolatos magyar és nemzetközi szakirodalomra. Ezt követően a 

Facebookon zajló kommunikációs lehetőségek szemléltetése következett. A hírfolyamon 

való állapotfrissítéstől kezdve, a lájkoláson és a születésnapi köszöntőn át, a bökésig és a 

tagelésig az összes kommunikációs formát áttekintettem. Ám ezek közül nem mindegyik 

kapcsolódik a pedagógusi munkához, így ezeket a területeket csak részlegesen érintettem. 

Sorra vettem azokat a változásokat, amelyek a Facebook kommunikációs lehetőségeiben 



133 

 

végbementek az elmúlt négy évben, amióta a kutatás zajlik, így például az állapotfrissítési 

mező újításait. 

 A harmadik szakasz első fele a tanárok IKT-használatával kapcsolatos magyar 

nyelvű vizsgálatok egy részének legfontosabb eredményeit mutatta be, ezeket veszi sorra a 

dolgozat további része. A magyar nyelvű Facebook-műhelyek között több pedagógiai és 

alkalmazott nyelvészeti fórum is szerepel, ezekről szólt a fejezet egyharmada. Bizonyossá 

vált, hogy a Facebook terepe a pedagógusok egymás közötti érintkezésének, szakmai 

fórumként szolgál sokak számára.  

 A fejezet negyedik szerkezeti része az „E” jelű előzetes kutatást mutatta be: a 

témaválasztás és kutatási anyag létjogosultságának igazolásával, a felállított, majd a 

dolgozat végén igazolt hipotézisekkel, a 300 fős kérdőíves vizsgálat adatközlőinek 

demográfiai adataival, szociográfiai változóival. A vizsgálat bemutatta a kérdőív kérdéseit, 

az azokra adott válaszok releváns különbségeit, diagramokban és ábrákon szemléltette azt, 

hogy a pedagógusok számára mit jelent a Facebook mint kommunikációs csatorna, 

módszer és pedagógiai eszköz. Ez a kérdőíves vizsgálat alapozta meg a dolgozat következő 

két fejezetét, amelyekben a téma mélyebb vizsgálata következik: a Facebookon zajló tanári 

jelenlét konkrét nyelvészeti vizsgálata és az anyanyelv-pedagógiában való alkalmazhatóság 

kérdése. 
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4. Diskurzusok a Facebookon 

 

 Az korábbi kutatásokból (Tóth-Mózer–Lévai 2011, Keszy-Harmath 2013, Tófalvy 

2015, Vincze 2016) és a dolgozat korábbi fejezeteiből kiderült, hogy a magyar társadalom 

jelentős része és ezen belül a pedagógusok használják a Facebookot, a legnagyobb ma 

ismert közösségi oldalt. A tanárok jelen vannak magánemberként és pedagógusként 

egyaránt, a tanulók pedig tanáraik diákjaként, szüleik gyermekeként, kortársaik 

barátaiként, azaz nagyon sok szerepet vesznek fel. Ennek szellemében kutatásom fő célja a 

Facebookon zajló tanár-diák beszélgetések, vagyis az idővonali (hírfolyamon 

megtalálható) bejegyzések és a hozzászólások vizsgálata. Ez adja jelen dolgozat 

főkutatását („F” jelű kutatás). Ezeket a beszélgetéseket a diskurzuselemzés (Foucault 1972, 

Boronkai 2009), a nyelvészeti konverzációelemzés (Iványi 2001) és tartalomelemzés 

(Antal 1976, Krippendorf 1996) ötvözött módszerének segítségével értelmezem, valamint 

azokat a pszichológiai aspektusait is vizsgálom a tanári kommunikációnak, amelyeket 

Gordon elmélete alapján az előző fejezetben a hatékony tanárról áttekintettem. 

 Nem térek ki a csevegés mint magánéleti műfaj (Crystal 2001, Érsok 2005, Érsok 

2007) elemzésére, hiszen a személyes üzenetváltások anyaggyűjtése (amelyek a Facebook 

Üzenetek rovatában vagy a Messenger applikációban érhetők el a felhasználók személyes 

profiljában), ezek rendszerezése, elemzése egy újabb kutatás feladata is lehetne, illetve itt 

más jellegű adatvédelmi beállítások és személyiségi jogok mérvadóak. Így tehát kutatásom 

az így is széleskörű elemzési lehetőségeket adó idővonali bejegyzésekre „korlátozódik”. 

 A Facebook idővonali vagy hírfolyambeli bejegyzéseiben a szerepek folyamatosan 

cserélődnek. A bejegyzést író tanár kezdeményez, de a hozzászólásban reagáló diák, másik 

tanár vagy egyéb kommentelő is kerülhet ebbe a kezdeményező szerepbe egy másik 

fordulóban. Fordulónak az egy beszélő által elmondott vagy jelen esetben leírt szöveget 

tekintjük (Boronkai 2009). A fordulókban szomszédsági párok alakulnak ki. Ez a két 

fogalom a diskurzuselemzés alapeleme, a kutatás alapját is ez adta. Azonban fontos már 

most leszögezni, hogy az általam vizsgált Facebookon zajló kommunikációban sem a 

diskurzus, sem a forduló, sem a szomszédsági pár megjelenési formája nem ugyanolyan, 

mint az eddig vizsgált hagyományos, élőnyelvi tanár-diák kommunikációban, így 

mindenképpen fontos ezeknek a fogalmaknak az újraértelmezése, jelen helyzethez 

igazítása. Ezt a problémakört járja körül az „F” jelű főkutatás ebben a fejezetben, és a 

fejezet végén a fogalmak újraértelmezése is megtörténik. 
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4. 1. A diskurzus- és tartalomelemzés alapjai 

 

 A nyelvészeti és a társadalomtudományi kutatásokban nem ritka, hogy egy adott 

korpuszt a kutató önálló, összetett módszerrel, a meglévő szövegelemzési stratégiák 

keveredésével vizsgál. Az elemzési eljárásnak igazodnia kell a vizsgált korpusz nyelvi és 

tartalmi sajátosságaihoz is, sőt sokszor az elemzés során alakulnak ki a módszerek. Jelen 

kutatásomban is szükség van erre a fajta rugalmasságra, ami egyrészt a kutatási anyag 

újszerűségéből is adódik. 

 Az adatgyűjtés időszaka után kialakul a vizsgált anyaggal kapcsolatban valamilyen 

problémafelvetés. Kutatásom korpusza tanárok internetes megnyilatkozásai, amiről az „E” 

jelű, 2014 és 2018 közötti kérdőíves vizsgálatban is kiderült, hogy bizonyos társadalmi 

elvárásoknak van alátámasztva, különös tekintettel a diákokkal való kommunikáció 

létjogosultságára, a tanári megnyilatkozások milyenségére, a diákok megnyilatkozásainak, 

személyiségének formálásában való szerepére. Így az elemzés felállított hipotéziseinél, 

vagyis az „F” jelű hipotéziseknél ezeket, a kérdőíves vizsgálatban kapott válaszokat is 

figyelembe vettem. 

 A tanárok jelenléte a Facebookon társadalmi jelenség is, amellett, hogy nyelvi 

korpusz. A társadalmi jelenségeket pedig alapvetően a társadalomtudományos módszerek 

is a kommunikáció folyamatában létrejövő szövegnek tekinthetjük. Szövegelemzés során a 

szöveg formájának, tartalmának és funkciójának vizsgálatával a nyelv és a társadalom 

viszonyát kutatjuk, valamint a szöveg elemzése során bizonyos társadalmi jelenségeket 

szeretnénk jobban megérteni. A társadalomtudományos kutatások során 

megkülönböztetünk kvantitatív és kvalitatív szövegelemzési módszereket. A 

szövegelemzési módszereknek, főleg a kvalitatív elemzéseknek nincs egy általánosan 

elfogadott eljárási rendje, minden kutató saját maga dolgozza ki a kutatási kérdés 

megválaszolása szempontjából legmegfelelőbb módszert. (Kmetty–Sztárayné 2011). Így 

próbáltam én is kialakítani a saját metódusomat a meglevő szakirodalom és kutatási anyag 

alapján. Ezzel együtt a dolgozat diskurzuselemzése egyben alkalmazott nyelvészeti és 

társadalomtudományi elemzés, az eredmények is kettős célt szolgálnak. 

 A kvantitatív tartalomelemzés a szavak gyakoriságára és együttes megjelenésére 

épít a különböző szövegkorpuszokban. Itt fontos a nagy adathalmazokból a megfelelő 

minták kiválasztása, valamit az elemzési egység kérdése is (Kmetty–Sztárayné 2011). Saját 

kutatásomban is leszűkítettem az összegyűjtött anyagot, felhasználásra alkalmas 

adathalmazzá alakítottam. 
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 A kvantitatív tartalomelemzés Klaus Krippendorf szerint hat jól elkülöníthető 

lépésből, tevékenységből áll (Krippendorf 1995). Az 1. lépés az anyag összegyűjtése, a 

vizsgálni kívánt szöveg rögzítése. Ez az anyag a jelen kutatásban („F” jelű főkutatás”) saját 

gyűjtésem eredménye. Kialakulásáról és részleteiről az Anyag és módszer című 

alfejezetben írok. A 2. lépésben meg kell határozni a vizsgált anyag egységét, amelyet a 

fejezet későbbi részeiben teszek meg, ugyanis ebben az esetben különösen fontos tisztázni, 

hogy mit is nevezünk diskurzusnak. Az összegyűjtött anyagból mintavétellel születik meg 

az alapegység. A vizsgált idővonali és hírfolyami bejegyzésekben a szavak szintjéig 

bontható a vizsgálat. 

 A 3. lépés Krippendorf szerint (Krippendorf 1995) az adott kutatási cél 

szempontjából releváns szövegek kiválasztása (Kmetty–Sztárayné 2011). Az én 

vizsgálatomban is az eredeti korpusz körülbelül 15%-a kiszóródott az alapján, hogy ugyan 

érdekes jelenséget mutattak be, de nem feleltek meg a kitűzött elvárásoknak, azaz nem 

tanároktól származó Facebook-bejegyzések voltak. A 4. fázisban a szöveg egyes részeit 

előre meghatározott kategóriákba soroljuk. Így alakulnak ki egy Facebook hírfolyambeli 

vagy idővonali bejegyzés esetén a posztoló és a kommentelő kategóriája, ami nem azonos 

a hagyományos diskurzusok résztvevőivel. A kategóriák nem lehetnek összekeverhetőek, 

egymást teljesen kizárónak kell lenniük. A kutatásom alapvető célja pedig a posztoló 

tanárok megnyilatkozásainak vizsgálata, ez minden esetben fölérendelt a hozzájuk tartozó 

kommentekkel szemben, akkor is, ha mennyiségileg a kommentek hosszabbak, több szóból 

állnak, vagy esetleg a hírfolyami bejegyzés egyáltalán nem tartalmazott szöveget, illetve 

akkor is, ha a bejegyzéshez nem érkeztek kommentek. Az 5. fázis az adatredukáció, itt az 

eredeti adatokat szűkebb adatcsoportokba kell rendszerezni, például az adatközlő neme 

szerint. Ez jelen kutatásban is megtörtént. Krippendorf vizsgálati módszerében a 6. elem 

pedig maga a kapott eredmények elemzése, következtetések levonása az adott kutatási 

célokkal összefüggésben, illetve az előzetes hipotézisek megválaszolása (Kmetty–

Sztárayné 2011). Erre a következő alfejezetekben kerül sor. 

 A kvalitatív szövegelemzési módszereknek nincs egy általánosan elfogadott eljárási 

rendje (Kmetty–Sztárayné 2011). Számos iskola létezik, amelyeket megismerve a kutatók 

a saját módszereiket követik a gyakorlatban. A szövegelemzés fontosabb iskolái közt 

megemlíthetjük a szemiotikát mint elméleti hátteret (Saussure 1967), a pragmatikát és a 

beszédaktusokat (Austin 1990, Searle 2000), vagy a narratívaelemzést (Propp 1928). 

Fontos kiemelni a konverzációelemzést (a szakirodalomban az angol kifejezés 

rövidítéseként CA), amely két ember hétköznapi vagy intézményes beszélgetésének 
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rögzítését, átírását és elemzését jelenti. Célja azon folyamatok feltárása, amelyekre egy 

adott kultúra tagjai (a beszélgetés résztvevői) alapoznak akkor, amikor kijelentéseket 

hoznak létre, illetve jelentést tulajdonítanak a másik fél kijelentésének. A CA segítségével 

választ kaphatunk arra a kérdésre, hogy a beszélők milyen cselekvéseket hajtanak végre, és 

a cselekvéseik által hogyan hozzák létre a társadalmi folyamatokat, intézményeket és 

struktúrákat. A konverzációelemzés (Bergmann 1980, Heritage–Atkinson 1984) a 

különböző szituációkban spontán módon létrejövő társalgások elemzésével foglalkozik. Az 

etnometodológia módszereit alkalmazza, amely abból indul ki, hogy a beszélgetés 

résztvevői a társadalmi valóságot a kommunikáció során teremtik meg, és ennek a 

folyamatnak a nyelvi tevékenységeit, eljárásait, alkalmazott stratégiáit írja le induktív 

módon, az egyes esetekből általános szabályokat alkotva (Iványi 2001, Boronkai 2009). A 

konverzációelemzést el kell különíteni a diskurzuselemzéstől, mivel vizsgálatai 

kifejezetten a beszélt nyelvi szövegekre irányulnak, és metodikája is eltér tőle. A 

diskurzuselemzés (Fairclough 1992, Dijk van 1997) tágabb fogalom, hiszen egyes 

területeken az írott szövegek elemzése is beletartozik, több képviselője pedig 

társadalomelméleti kontextusban értelmezi. Módszertana deduktív, tehát az analízis során a 

nyelvi cselekvés formái az interakcióban lefektetett célokból következtethetők ki 

(Boronkai 2009). 

 A gyakorlati iskolák közé tartozik a kritikai diskurzuselemzés (Foucalt 1972), 

amely elviekben minden szövegtípusra alkalmazható, leggyakrabban azonban írott, 

mediatizált szövegek elemzésére alkalmazzák (Kmetty–Sztárayné 2011), így jelen korpusz 

esetében is alkalmazható. A módszernek célja, hogy a szöveg elmélyült formai és tartalmi 

elemzése során kapott eredményeket összefüggésbe állítsa a szöveg kontextusát adó 

társadalmi, kulturális, politikai rendszerrel. Bár szövegelemzési módszer, végső célja nem 

az, hogy elsősorban a szövegről, hanem – a szöveg által – a társadalomról, annak működési 

mechanizmusairól, ezen belül is a társadalomban működő hatalmi viszonyokról tudjunk 

meg többet. Ilyen vonatkozásban jelen dolgozat esetén a tanárok társadalmi megítélésével 

kapcsolatos vélemények megjelenítése a cél. A módszer kiindulópontja szerint a szöveg 

egyrészt leképeződése annak a társadalomnak, amelyben létrejött, másrészt a szöveg is 

aktívan formálja, alakítja ezt a társadalmi kontextust. A módszer filozófiai hátteréül 

szolgált Michel Foucault, francia posztmodern filozófus elmélete (Foucalt 1972), mely 

szerint korszakunkban a hatalom gyakorlásának legfőbb eszköze a nyelv (szemben korábbi 

korszakokban uralkodó fizikai erővel). Így rendkívüli fontossá vált, – főleg a 

tömegkommunikáció elterjedésével –, hogy ki is alakítja az ún. „uralkodó diskurzust”, akár 
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a politikában, akár az élet más területén. Miről és hogy lehet beszélni? Ki határozza meg a 

fő témát, a közbeszéd fő irányát (Kmetty–Sztárayné 2011)? A dolgozatban megjelent és 

elemzett diskurzusokban mindenképpen a tanár diktál, hiszen a tanárok a bejegyzések 

közlői. Ők kontrollálják a bejegyzésükre érkező kommenteket, és részben a diskurzusok 

kialakulását is. Létrehozhatnak kommunikációs kapcsolatot, fenntarthatnak vagy 

folytathatnak már meglévő kommunikációs kapcsolatot, irányíthatják annak témáját, 

menetét, és megszüntethetik azt, lezárhatják a diskurzust. 

 A dolgozat mindegyik fent, röviden ismertetett irányzatból merít, de alapvetően a 

diskurzuselemzés elméleti alapjaihoz nyúl vissza.  Austin szerint (Austin 1990) a beszéd 

szabályok által irányított interaktív viselkedés, ezért az értelmezési keret is elsősorban 

maga a diskurzus lehet (Antalné 2006). Tágabb értelemben minden olyan spontán, 

többszereplős beszélgetéssel foglalkozik, ahol diskurzus szerveződik, így tárgya a tanári 

kommunikáció is, az Interneten létrejövő elektronikus kommunikáció, a csevegés, a 

csetelés, a hírfolyamra feltöltött üzenet, és még számtalan más egyéb nyelvi forma is. 

 Tisztázandó alapfogalom még a dialógus, amelynek kialakulása a dialektikával 

egyidejű (Platón 1983). Az ókorban a tanítás során is gyakran folyamodtak a szókrátészi 

párbeszédhez, a kérdezés művészetéhez. Ekkor a beszélgetés irányítója úgy kérdezett rá 

egy problémára, hogy a másik félnek csak két, egymást kizáró válaszlehetősége maradjon, 

amelyekben a problémának két megoldása fogalmazódhat meg. A párbeszédes módszer 

alkalmazása a dialogikus érvelés technikájának kimunkálása felé tolódott el (Boronkai 

2009). Arisztotelész munkásságát (Arisztotelész 1982) követően pedig a dialógus sokáig 

olyan konfliktushelyzet beszédeseményeként értelmeződött, amelyben a felek tényleges 

szellemi küzdelmet vívnak egymással az igazságért. A dialógus másik, irodalmi 

értelmezése szerint olyan szépirodalmi formaelemnek is tekinthető, amely a dráma 

műneműbe tartozó alkotások egyik legfontosabb szerkezeti eleme (Boronkai 2009). A 

párbeszédes társalgás, vagyis a dialógus a nyelvi tevékenység egyik legjellemzőbb 

megnyilvánulása. A kettőnél több résztvevőjű társalgásokat polilógusnak nevezzük 

(Boronkai 2009). A vizsgált korpusz jelentős része polilógus, azaz kettőnél több résztvevőt 

találunk benne. 

 A dolgozat tematikájához ennél közelebb álló filozófiai és nyelvfilozófiai 

indíttatású dialógus-értelmezések középpontjában a kommunikáló felek célja áll, amely 

vagy az igazság megtalálása, vagy önmagunk megismerése a kommunikáció által. A 

beszédaktus-elmélet a dialógusok beszédaktusainak kutatása során a párbeszédet olyan 

szövegformaként határozza meg, amelynek beszédaktusai két nagy csoportba sorolhatók. 
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Megkülönböztetünk beszélgetést szervező aktusokat (üdvözlés, búcsúzás, témaváltás 

jelzése, lezárás stb.) és a beszédaktust konstituálókat (kérdés-felelet, parancs-

elfogadás/elutasítás stb.) (Austin 1990, Searle 2000). Az interakció-elmélet 

meghatározásának fókuszában szintén a közös cél áll, amely ebben az esetben a társalgás 

eredményességét biztosító együttműködésben foglalható össze. Ennek fő eszközei az 

úgynevezett konverzációs maximák (Grice 1975/1997). Ezek az irányzatok már nagy 

hangsúlyt fektetnek a szövegek implikált információira, az előfeltevésekre, a kontextust és 

a szituáció szerepére is (Boronkai 2009). Későbbi fejezetekben az összegyűjtött 

diskurzusokat a beszédaktus- és az implikatúra-elmélet szerint is elemzem, csoportosítom, 

így ezek is dolgozatom tudományos hátterét biztosítják. 

 A dolgozatban vizsgált szövegek résztvevői a virtuális térben érintkeznek 

egymással. Sok esetben nincsenek előismereteik egymásról, csak a körülöttük levő 

világról. Non-verbális jelekre csak korlátozottan támaszkodhatnak, s mint a verbális jelek, 

ezek is csak írásos formájúak. Nincs igazi metakommunikáció, a verbalitás sokkal nagyobb 

számban eredményezhet félreértéseket. A Facebookon létrejövő beszélgetésekben a felek 

megnyilatkozásokat tesznek, ezeknek a megnyilatkozásoknak az egymáshoz való 

viszonyát és a hozzáadott mögöttes tartalmakat vizsgálja a dolgozat. 

 Abból indulok ki, amiből Antalné is, hogy a társalgáselemzés a társalgás 

pragmatikai alapegységének a megnyilatkozást tekinti, ennek megfelelően tanári 

megnyilatkozásokról és megnyilatkozástípusokról beszélhetünk (Antalné 2006). 

Ugyanakkor, mivel pragmatikai jelenségről van szó (Austin 1990, Searle 2000, Antalné 

2006), a diskurzust, így a tanórai és tanórán kívüli kommunikáció fogalmát az őt alkotó 

megnyilatkozások értelmezésére, vizsgálatukat a kontextus elemzésére kell vonatkoztatni. 

A Facebook formai kötöttségei mellett a kontextus lesz az, ami megteremti az egyes 

megnyilatkozásokból a diskurzust. 

 Boronkai szerint a diskurzus olyan nyelvi jelenség, amely egyszerre jelenti az egyes 

megnyilatkozások létrehozásának és befogadásának egymással kölcsönhatásban lévő 

folyamatát (Boronkai 2009). A Facebook idővonalán vagy hírfolyamán található 

diskurzusok írásban zajlanak, de az elektronikus kommunikáció a szóbeliség és az 

írásbeliség határán áll, részben mindkettő jegyeit mutatja. Véglegesen sosem lezártak, 

hiszen hosszú idő elteltével is lehet hozzászólni, azaz kommentet írni egy bejegyzésre. Ha 

a bejegyzés maga tervezetten jön is létre, a rájuk érkezett kommentek többsége spontán 

természetű, hiszen a bejegyzés írója nem mindig címzi direkt módon az üzenetet egy 

konkrét személynek. Az üzenet bárkit megtalálhat, bármelyik felhasználó része lehet egy 
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diskurzusnak. Maga az üzenet nem feltétlenül válik interaktívvá (26. ábra), hosszú idő után 

is érkezhet rá válasz, így időbeli korlátok sincsenek (Keszy-Harmath 2013). 

 Úgy is fogalmazhatunk, hogy a prototipikus társalgás esetén a résztvevői szerepek 

folyamatosan cserélődnek, a felek ugyanabban a fizikai világban helyezkednek el, 

közléseiket pedig közvetlen interakciós helyzetben, spontán módon alkotják, és szóban 

továbbítják. A prototipikus szövegek résztvevői szerepei nem cserélődnek fel, a felek 

között idő- és/vagy térbeli távolság van, ezért a befogadás késleltetett, a közlés tervezett, és 

általában írott formában jelenik meg (Boronkai 2009). 

 A társalgás jól meghatározható, szabályok által irányított folyamat. A társalgások 

között megkülönböztetjük a hétköznapi (informális) beszélgetéseket és a formálisabb, 

intézményspecifikus társalgásokat (Boronkai 2009). Ez a szembeállítás jelen korpusz 

esetén is fenn állhat, ugyanis a Facebook-bejegyzéseket közlő tanárok bizonyos posztjai 

kimondottan formálisak, a diákokat célozzák, így témájukban, szerkesztettségükben, 

helyesírásukban, egyéb nyelvhasználati jellemzőiket tekintve is kötöttebbek. Emellett 

találtam olyan diskurzusokat, amelyek kimondottan nem a tanár formális szerepében 

íródtak, célközönsége nem kimondottan a diákok, hanem csak úgy általában a nagyvilág, a 

tágabb felhasználói réteg, akik számára sokszor naplószerűen jegyzik fel, hogy mi történik 

velük, mit éreznek, mit gondolnak. 

 

 

26. ábra: 

Kétirányú társalgás és egyirányú szöveg különbségei 



141 

 

 

 A diskurzus alapelemei között tisztázni kell a forduló és a szomszédsági pár 

fogalmát. A forduló alatt a diskurzuselemzés és a korábban említett munkák, kutatások 

(Antalné 2006, Boronkai 2009, Hámori 2017b) az egy beszélő által elmondott 

megnyilatkozást értik. Jelen esetben a Facebook hírfolyamára vagy idővonalára feltöltött 

bejegyzéseket tekintem fordulónak, amelyekre érkezhetnek kommentek (ezek újabb 

fordulók), hiszen a fordulók az interakciókban általában következő fordulókat vonzanak 

magukkal, és két- vagy háromtagú szomszédsági párokká, szekvenciákká szerveződnek 

(Tolcsvai 2001). A szomszédsági párok tagjai a kontextustól függően különböző 

hosszúságúak lehetnek, és a társalgás folyamatossága, meg nem szakadása érdekében a pár 

egyik tagja olyan láncolási effektust, reakciót kínál, amely továbblendíti a társalgást 

(Antalné 2006). Az üzenetváltás alapegysége általában nem két, hanem három-négy 

egységre bontható: kezdeményezés, válasz, továbblendítés, értékelés (Antalné 2006). A 

fordulók leírásakor a kommunikációban résztvevő beszédpartnerek jellemzőit és 

megnyilatkozásaik szerkezeti felépítését szükséges megvizsgálni. A társalgásokban 

résztvevő felekkel kapcsolatos általános jellemzők, hogy a kommunikáló felek egy térben 

és időben helyezkednek el, amelyről közös ismereteik vannak. Ismereteik vannak saját és 

egymás cselekedeteiről. Általában ismerik egymás nemét, korát, társadalmi státuszát, 

egymáshoz való viszonyukat. A kommunikációs szituációnak és egymáshoz való 

viszonyuknak megfelelő szerep elvárásai szerint viselkednek. Ismerik saját és társuk 

nézőpontját és kiindulópontját is, amely egymástól különböző (Boronkai 2009). Ezeket az 

állításokat és fogalmakat át kell értelmeznünk a Facebookon zajló diskurzusok esetében, 

hiszen itt a diskurzus résztvevői más előismeretekkel rendelkeznek, más társalgási 

szabályokat tartanak be vagy szegnek meg a társalgás során. 

 Először a forduló fogalmát kell újraértelmezni, hiszen a hagyományos 

diskurzuselemzésben a forduló a dialógus elemi egysége, amely egy beszélőtől származik. 

Az idővonali vagy hírfolyamra feltöltött Facebook-bejegyzés valóban fordulónak 

tekinthető, de nem konkrét társalgási, kommunikációs partner irányába célozza az üzenetet 

a bejegyzést közlő személy, így a szomszédsági párt nem „vonzza be” szükségszerűen. Az 

„F” jelű főkutatásban vizsgált 150 bejegyzésből több mint azok egy ötödében, 31 esetben 

nem jött válasz a hírfolyamon publikált posztra, így a forduló nem vonzott új fordulót. 

Azonban ennek a 150 bejegyzésnek mindegyikében, azaz 100%-ában érkezett reakció a 

Like gomb megnyomásának segítségével, így a kétoldali kommunikáció mégis csak 

létrejött valamilyen formában. A dolgozatban a lájkok alapján nem hozok következtetést, 
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ugyanis a lájkolás sokszor nem jelenti azt, hogy a lájkoló valóban elolvasta a bejegyzést, 

hanem csupán általános tudomásulvétele annak, hogy érkezett egy új poszt. A korábbi 

fejezetekben már felvázoltam a lájkolás mint kommunikációs forma „kultúráját” a 

Facebookon, de a saját korpuszomon ezt a lehetőséget nem vizsgálom. Kizárólag a nyelvi 

formában érkezett válaszok, azaz a kommentek tekinthetők jelen kutatás vizsgálati 

elemének. 

 A forduló csak az őt megelőző és követő fordulók viszonylatában értelmezhető, 

tehát az értelmezés során a dialógus fordulói összeadódnak, és együttesen alakítják ki a 

párbeszéd értelemszerkezetét. A legkisebb dialógus a két fordulóból álló párbeszéd, ennek 

első fordulója kezdeményező, második része reagáló szerepű, funkciójuk nem cserélhető 

fel. A kétfordulós párbeszéd gyakran állandósult formában megjelenő szomszédsági 

párokat alkot. Az első forduló erősebb vagy gyengébb intenzitással, gyakran beszédaktus 

formájában elvárást támaszt a második fordulóval szemben (Boronkai 2009). A dolgozat 

egyik fő kérdése lesz, hogy a hagyományos szomszédsági párokon túl, vannak-e újfajta 

párok a Facebookon zajló kommunikációban. 

 És mit tekintünk szomszédsági párnak? Mivel a fordulók közötti interakció 

határozza meg a szomszédsági pár fogalmát, ez szintén újraértelmezendő jelen 

kutatásomban. A kiírt üzenetre ugyanis az egymás alatt érkező kommentek külön-külön is 

reagálhatnak, míg egymásra nem, így a bejegyzés alapjául szolgáló megnyilatkozás és a 

hozzá érkező kommentek párhuzamos szomszédsági párokat alkothatnak. A nyitó forduló 

válasz nélkül is maradhat. A fordulók közötti kapcsolat közbeékelés miatt megszakadhat, s 

csak a későbbiek folyamán folytatódik. 

 A szóbeli társalgások esetében beszélhetünk egyfokú, két fordulóból álló 

dialógusról, továbbá kétfokú, háromfokú, négyfokú stb. dialógusról is, annak megfelelően, 

hogy hány szomszédsági pár alakul ki (Boronkai 2009, Tolcsvai 2001). Azonban az 

általam vizsgált diskurzusokban nem lineárisan jönnek létre a szomszédsági párok, nem 

feltétlenül alakulnak ki az egyfokú, kétfokú stb. dialógusok, hiszen a felek sokszor nem az 

előző fordulóban leírt információra reagálnak, hanem egy korábbira (például a 

bejegyzésben szereplőre). A 4Fb jelű diskurzusban (a diskurzusok jelölésének jelentését ld. 

a következő Anyag és módszer című alfejezetben) pontosan erre látunk példát: 
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T: Mai uj dolgot tapasztaltam a suliban: Szakiskolában tudtam tanítani 

K1: No várj csak, még nagyon az eleje ez, most még lelkesek, de majd ha 

„belejöttek” akkor lesz az igazi! Hajrá, drukkolok, hoyg kitartsanak! 

K2: Ott nem oktatnak nyelvtan? :P 

 

 A T-vel jelölt Tanár, a bejegyzés írója üzenetet hagy a Facebook hírfolyamán, 

amelyben aznapi élményét, tapasztalatát fogalmazza meg a tanítással kapcsolatban 

(egyébként a vizsgált bejegyzések jelentős része ilyen jellegű, a tanítással kapcsolatos 

megállapítások, értékelések, reflexiók, amelyekről a fejezet későbbi részeiben teszek majd 

összefoglalást). Ebben a bejegyzésben a feladó ironikus stílusban beszél: nyíltan kijelenti, 

hogy eddig nehézséget jelentett neki a sikeres tanítás, avagy a tanítás „tudása”, de a mai 

napon mégis sikerélményre tett szert a szakiskolai osztályában. Erre a fordulóra két 

komment érkezik válaszként, melyek egymással nem teremtenek kapcsolatot, mindkettő az 

eredeti bejegyzésre reagál, és továbbviszi a témát valamilyen új gondolattal. Az első, K1 

jelű kommentelő figyelmezteti a tanárt, hogy ez a siker valószínűleg a tanév eleji, 

diákokban is meglevő lelkességnek tudható be, de a borúlátó jövő ellenére is sok sikert 

kíván a továbbiakhoz. Erre a véleményre sem, illetve a drukkolásra sem érkezik válasz T-

től. A második kommentelő (K2) valószínűleg gúnyolódik T helyesírásán, ugyanis azt 

kérdezi, hogy a kérdéses szakiskolában nem oktatnak-e nyelvtant, ám ő maga is hibát vét a 

mondatban, lehagyja a tárgy -t ragját, így erősítve az iróniát a kérdésben. K1 és K2 teljesen 

más oldalról közelítette meg T üzenetét, mást ragadtak ki belőle, másra reagáltak, így két 

teljesen különböző, témájában, pragmatikai szándékában (Tátrai 2011), szerkezetében is 

eltérő szomszédsági pár jött létre ebben a beszélgetésben. 

 A szóbeli két- vagy többirányú társalgások esetén a kommunikáció résztvevői 

között folyamatosan cserélődhetnek a szerepek, az adóból vevő, a vevőből adó lesz egy 

újabb szomszédsági párban. A fizikai valóság azonos, egy térben zajlik, így nagyon 

meghatározóak a metakommunikatív jelek is. A beszédhelyzet közvetlen interakcióra ad 

lehetőséget, és nincs lehetőség korábbi vagy későbbi elemeket beilleszteni a diskurzusba, 

ettől az lezárttá válik, amint megszűnik a kapcsolat a két fél között. Néhány kivételtől 

eltekintve a résztvevők üzenete spontán módon jön létre, persze lehetnek meghatározott 

céljai az üzenetnek, de maga a megvalósítás az esetek többségében spontán, így 

gyakorlatilag a szóbeli társalgások nem ismétlődhetnek meg. Ezzel szemben az egyirányú 

szövegek, közlések esetében az adó mindig adó marad, a vevő pedig mindig vevő. Nehéz 

is lenne válaszolni egy Jókai-regényre vagy egy televíziós műsorban látott aktuális 
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bulvárriportra, bár éppen ezért érdekes iskolai feladat lehet ilyen alapvetően egyirányú 

kommunikációs helyzeteket „kétirányúsítani”. A közlő és a befogadó között ilyen 

esetekben gyakran fizikai vagy időbeli is távolság van, az olvasott Arany János-verssel, 

vagy az újságban olvasott időjárás-előrejelzéssel sem vagyok teljesen azonos dimenzióban, 

mindkettő létrejötte jóval a befogadás ideje előtt történt. Így maga az üzenet késleltetett 

módon juthat el a befogadóhoz. A legtöbbször ezek az egyirányú szövegek megtervezettek, 

így részben reprodukálhatóak is. A legtöbb ilyen szöveg írásban jön létre, bár 

tulajdonképpen ide tartozik a hangosbemondón keresztül meghallgatott, előre felvett 

utastájékoztató információja is a 11:25 perckor induló gyorsvonat késéséről. 

 A Facebookon kialakuló diskurzusok valahol a két dimenzió között helyezkednek 

el. A résztvevők cseréje csak annyiban igaz, hogy a bejegyzést létrehozó személye nem 

változik, de a kialakuló társalgásban már nem biztos, hogy az egyetlen kezdeményező, ő az 

egyetlen feladó. Időben és térben lehet távolság a két vagy több résztvevő között, sőt nem 

is biztos, hogy az egyik résztvevő tud róla, hogy a kommunikáció még mindig tart, hiszen 

a diskurzusokra késleltetve, egy másik időpontban is lehet reagálni, amit a bejegyzést 

közzétevő fél később olvas csak majd el. Így részben interaktív is, hiszen a társalgás során 

azonnal válaszolhatunk a másik üzenetére, részben viszont szakaszos, késleltetett a 

kommunikáció. Ráadásul az online kommunikáció során nem is feltétlenül lineáris a 

diskurzus, hiszen az is előfordulhat, hogy a két fél ugyanabban az időpontban küldi el 

üzenetét, ezzel megnyit egy teljesen új szomszédsági párt, így egymás mellett párhuzamos 

diskurzusok is futhatnak ugyanabban a beszélgetésben (erre láttunk példát a korábbiakban 

a 4Fb beszélgetésben). A módját illetően van lehetőség tervezésre: mielőtt megnyomjuk az 

Enter gombot, és közzéteszünk valamit, átolvashatjuk, de akár utólag is módosíthatjuk, 

szerkeszthetjük vagy törölhetjük a bejegyzésünket vagy kommentünket. Ugyanakkor az 

online kommunikáció gyorsasága miatt nem mindig tesszük ezt meg, sokszor egyszavas 

vagy egyetlen emotikonból álló választ küldünk. Ezeknek az üzeneteknek a nyelvi 

sajátosságairól, helyesírásáról, megszerkesztettségéről szól majd a 4. fejezet további része. 

 

4. 2. Az „F” jelű főkutatás: Facebook-diskurzusok elemzése 

 

 A dolgozat központi vagyis főkutatása a Facebookon létrejött diskurzusok 

elemzése. Azért ez került a dolgozat centrumába, mert az előzetes („E” jelű) kérdőíves 

kutatás során világossá vált, hogy a tanárok jelen vannak a közösségi oldalon, és 

használják azt a diákjaikkal való kommunikációra is. Ez a tény vezette tovább tudományos 
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érdeklődésemet: vajon hogyan kommunikálnak itt, ebben a más jellegű közegben? Milyen 

társadalmi vetületet olvashatunk vissza a Facebook-bejegyzésekben a pedagógusi 

munkáról? Milyen szerepeket vesznek fel az itt posztoló tanárok? Vajon a gordoni 

modellben is látott (Gordon 1974) támogató, asszertívan kommunikáló pedagógusok 

vannak jelen a Facebookon, vagy inkább a rideg, diákjaikat megfigyelő, azok 

kommunikációjába beavatkozó, esetleg őket kritizáló, szigorú tanerők? Ha történik 

beavatkozás, javítás (például a diákok helyesírásába), akkor az milyen módon történik? 

Hogyan beszélnek egymással a tanárok a Facebookon? Mennyire felel meg mindaz, ami a 

nyelvi elemzés során feltárható, annak, amit az előzetes kérdőíves vizsgálatban saját 

magukról állítottak a pedagógusok, illetve általánosságban leírtak az itt zajló 

kommunikációval és pedagógiai attitűddel kapcsolatban? És ami szintén érdekes kérdés: 

van-e megjelenési formája az anyanyelvi nevelésnek a tanárok által közzétett Facebook-

bejegyzésekben? 

 Összesen 150 írásbeli, a Facebook közösségi oldalon, vagyis az Internet alapú web 

2.0-n létrejött diskurzust vizsgáltam meg. Ezeknek résztvevőit név és arckép nélkül 

rögzítettem. A bejegyzések 2013 és 2018 között keletkeztek, mindegyikük tanári közlés. A 

korábbi kérdésekre való válaszok megtalálása mellett cél volt az is, hogy megfigyeljem a 

hagyományos és nem hagyományos szomszédsági párok létrejöttének a folyamatát (vagyis 

azt, hogy melyik diskurzusban jött válasz a diákoktól, más tanároktól vagy egyéb 

kommentelőktől a tanári bejegyzésekre), továbbá ezek számát és arányát. A tanárok 

ezekben a diskurzusokban T, a diákok D, az egyéb kommentelők, akiknek személyéről 

nem volt eldönthető kép és név alapján, hogy kicsodák, K betűjellel szerepelnek. 

Amennyiben egy beszélgetésben felbukkant újabb tanár, diák, vagy egyéb kommentelőből 

volt több, akkor ezeket számozással különítettem el (T1 ilyenkor az elsőként megszólaló 

tanár, vagyis a bejegyzés közlője, T2 pedig a kommentekben T1 után először megjelenő 

másik tanár). 

 A bejegyzések jelentős része tartalmazott társadalmi visszacsatolásokat, utalásokat 

a pedagógiai gyakorlatra, a diákokkal való viszonyra, a kommunikációra, a helyesírásra, a 

normákra és egyéb, a tanári szakmával, hivatással kapcsolatos véleményekre. Ezeket is 

külön vizsgálom majd a fejezet későbbi részeiben. 

 A korábbi diskurzusvizsgálatok (Fairclough 1992, Dijk 1997) alapján az alábbi 

hagyományos szomszédsági párokat is kerestem: kérdés-válasz, üdvözlés-üdvözlés, kérés-

teljesítés, ajánlattétel-elfogadás, parancs-engedelmesség, bók-elfogadás/elutasítás 

(Boronkai 2009). A diskurzusokat részben ezekbe a kategóriákba is besoroltam, a 
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relevancia alapján, de volt olyan hiányos vagy nem a hagyományos módon zajló diskurzus, 

amely újfajta szomszédsági párt hozott létre.  

 Ezen kívül vizsgáltam az új, anyanyelvi neveléshez kapcsolódó feladattípusokat és 

ötleteket, amelyeket a dolgozat 5. fejezetében részletesen elemzek majd, továbbá a 

diskurzusok nyelvi jellemzőit is tárgyalom. Vizsgáltam, hogy mennyire normakövető 

ezekben a diskurzusokban a megnyilatkozó tanár, milyen a helyesírása, használ-e 

emotikonokat, hangulatjeleket, jellemzőek-e rá a facebookos kommunikáció sajátosságai, 

például tageli-e diákjai neveit a bejegyzésekbe. Vizsgáltam azt is, hogy mennyire 

jelentkezik társadalomkritika ezekben a bejegyzésekben (itt a szókincsvizsgálat statisztikái 

is irányvonalat adtak), illetve él-e a posztoló a humor eszközeivel. Megnéztem, milyen 

arányban vannak jelen a képviccek, szóviccek, rejtvények, idézetek, mémek a tanárok 

Facebook-bejegyzéseiben. Vizsgáltam a bejegyzések szókincsét, megszámoltam a 

különböző szófaji kategóriákba tartozó szavakat, a megnyilatkozó tanárok nemei szerint is. 

Figyelmet fordítottam a Searle-féle beszédaktusok (Searle 2000) megjelenésére, ezek 

csoportosítására. Megnéztem, mennyiben tér el a hagyományos leíró grammatikától 

ezeknek a bejegyzéseknek a nyelvtana (pl. mondatok szerkezete, modalitása stb.). 

Megfigyeltem a diskurzust teremtő bejegyzések hosszát is. 

 

4. 2. 1. Hipotézisek 

 

 A tanári bejegyzések elemzésekor hipotézisemet a korábbi, kérdőíves vizsgálat 

(„E” jelű előzetes kutatás) eredményeinek, az egyéb kutatásoknak és szakirodalomnak, 

valamint saját feltevéseimnek megfelelően állítottam fel. Ezeket pár bekezdésnyi bevezető 

után beszámozva, a korábbi vizsgálatok és a dolgozat általános hipotéziseinek megfelelően 

az alfejezet végén konkrét állítások formájában ismertetem. Jelzésük a főkutatáshoz 

igazodva F1, F2, F3 stb. 

 Hipotéziseim szerint a Facebookon megjelenő bejegyzések és a rá érkezett 

kommentek az elsődleges írásbeliség normáinak sokkal jobban megfelelő, megszerkesztett 

megnyilatkozások. Ebből adódóan jelentésében és pragmatikai szándékában egyértelmű, 

szerkesztett megnyilatkozások, ahol a kommunikáció célja is világos. A mondatok nem 

töredezett szerkezetűek, az átgondoltság jellemző rájuk. Ugyanakkor a Facebook és a 

mediatizált kommunikáció sajátosságainak megfelelően számítottam nem hagyományos 

szerkezetű mondatokra is, olyanokra, amelyek csak képet vagy egyéb non-verbális 

kifejezőeszközöket tartalmaznak, például írásjeleket, illetve beágyazott neveket (tageket). 
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 A kérdőíves vizsgálatok eredményei alapján azt feltételeztem, hogy 10% alatt lesz 

az olyan bejegyzések száma, amely az anyanyelvi nevelést szolgálja, vagyis hipotézisem 

szerint a tanárok nem fejlesztik tudatosan a diákok anyanyelvi kompetenciáit a 

Facebookon. Kevés irányított feladatra számítottam, holott a Facebook kiváló terepe lehet 

az ilyen jellegű fejlesztésnek. Erről szól majd a dolgozat 5. fejezete. Az viszont nagyobb 

százalékban várható volt, hogy a tanárok megfogalmaznak valamilyen kritikát, reflexiót a 

mai magyar oktatásról, a mai diákok képességeiről, szokásairól, és bár ezekben a 

véleményekben többnyire elmarasztalóak a jelenlegi helyzettel szemben, mégsem 

cselekednek aktívan a problémák megoldása érdekében. A diákok helyesírási hibáit nem 

javítják ki a legtöbben, és vélhetően sokan nincsenek is tisztában a különböző helyesírások 

alkalmazásának lehetőségeivel, vagy azzal a ténnyel, hogy nem csak egyféle helyesírás 

létezik. 

 A humorra, a kötetlenebb nyelvhasználatra, az internetes kommunikáció jellegzetes 

műfajainak (pl. mém) megjelenésére 25% fölött számítottam a bejegyzésekben. A 

pedagógiai gyakorlatban mindennapos, illetve a retorikában (Arisztotelész 1982) is bevett 

szónoki eszköz (Aczél 2012, Adamik 2010, Bóna 2015), hogy a tanár a humorával, egy 

tananyaghoz illeszthető poénnal, egy nem várt fordulattal veszi vissza a diákok figyelme 

feletti irányítást, főleg akkor, ha már fáradt az osztály, esetleg a napi sokadik órája közben 

vagy végén „másfele jár”. A csak verbális formában megjelent viccekre kevésbé 

számítottam, mint a képi formában megjelentekre. A mémek, a szóviccek, képviccek 

jelenléte segítheti a jó kapcsolat kialakítását tanár és diák között, és a nyelvi képességeket 

is fejlesztheti, így mindenképpen számítottam ilyen jellegű bejegyzésekre. 

 Az érzelemkifejezés egyéb eszközeivel, az emotikonokkal (Bódi-Veszelszki 2006) 

kapcsolatban azt feltételeztem, hogy kevés számú emotikonnal fogok találkozni a 

bejegyzésekben (a bejegyzések mindössze 15%-ában), reakciógifek pedig egyáltalán nem 

jelennek meg. Korábbi kutatások (Bódi-Veszelszki 2006, Laczkó 2007, Veszelszki 2012, 

Laczkó 2015) tükrében ezek inkább a fiatalok nyelvhasználatát érintik. 

 Azt is feltételeztem, hogy a diskurzusok mindössze 20%-ában fogok helyesírási 

hibákat találni, feltételezésem szerint nagyobb számban a férfi adatközlőknél. Azt vártam, 

hogy ezeket a saját hibákat a rá érkező kommentekben az adatközlők kijavítják, a válaszoló 

diákok vagy az egyéb, diskurzusban részt vevő személyek hibáit azonban nem. Korábbi 

empirikus vizsgálatom (Keszy-Harmath 2013) alapján az egyik hipotézisem az volt, hogy a 

férfi adatközlők bejegyzései rövidebbek, lényegre törőbbek, mint a női adatközlőké, és 

kevesebb fatikus elemet használnak. Feltételezésem szerint a megnyilatkozó pedagógusok 
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ugyanúgy ragaszkodnak az udvariassági formákhoz ezekben a bejegyzésekben, mint a 

hétköznapi, szóbeli társalgásban, így a tegezés és magázás egyaránt megtalálható majd a 

részükről, míg a diákok kizárólag magázni fogják tanáraikat. Ugyanakkor a kapcsolattartó 

funkció egyik itteni sajátosságára, a tagelésre a bejegyzések 5%-a alatt számítottam. Ez 

inkább a diákokra lehet jellemző, de a tanárok bejegyzéseiben kevés a tag. 

 Összesítve a dolgozat főkutatásának hipotézisei a következőek: 

 

F1: A pedagógusok megnyilvánulásai a Facebookon nyelvileg és a kommunikáció 

szándékát tekintve is pontosak, egyértelműek. 

 

F2: A pedagógusok Facebook-megnyilatkozásai között vannak olyan szövegek, 

amelyeknek mondatszerkesztése nem a leíró-előíró grammatikai szabályok szerint 

keletkeztek. 

 

F3: A pedagógusok Facebook-megnyilatkozásai között az alapsokaság 10%-ában 

vannak olyan szövegek, amelyek az anyanyelvi nevelést tudatosan célozzák meg. 

 

F4: A pedagógusok Facebook-megnyilatkozásai között az alapsokaság 20%-ában 

vannak olyan szövegek, amelyekben a bejegyzést közlő tanár a humor eszközével 

él. 

 

F5: A pedagógusok Facebook-megnyilatkozásai között az alapsokaság 15%-ában 

vannak olyan szövegek, amelyekben a bejegyzést közlő tanár véleményt, kritikát 

fogalmaz meg a pedagógusi hivatással, a pedagógusok társadalomban betöltött 

szerepével kapcsolatban. 

 

F6: A pedagógusok Facebook-megnyilatkozásai között az alapsokaság 15%-ában 

vannak olyan szövegek, amelyekben a bejegyzést közlő tanár emotikonokat 

használ. 

 

F7: A pedagógusok Facebook-megnyilatkozásai között az alapsokaság 20%-ában 

vannak olyan szövegek, amelyekben a bejegyzést közlő tanár helyesírási hibát vét 

az aktuális leíró-előíró magyar helyesírási szabályzat szabályai szerint. 
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F8: A pedagógusok Facebook-megnyilatkozásaiban megjelenő helyesírási hibák 

többségét férfi adatközlők vétik. 

 

F9: A pedagógusok Facebook-megnyilatkozásai között az alapsokaság 5%-ában 

vannak olyan szövegek, amelyekben a bejegyzést közlő tanár a tag jelenségét 

alkalmazza. 

 

F10: A Facebookon létrejött tanári bejegyzés által elindított diskurzusokban újfajta, 

a szóbeli társalgásokban ismertektől eltérő szomszédsági párok jönnek létre. 

 

4. 2. 2. Anyag és módszer 

 

 A hírfolyamon is megjelenő idővonali bejegyzések és a rájuk érkező kommentek 

egy soha le nem zárult szöveget alkotnak. A társalgásban részt vevő felek interakciója nem 

egyidejű, sok bejegyzésre később érkezik válasz, vagy ez a válasz indít el esetleg később 

újabb társalgást. Míg az egyirányú, többnyire írásbeli szövegnél a szerepek (a szöveg 

megalkotójának és befogadójának szerepei) nem cserélődnek, addig a két- vagy többirányú 

társalgásnál igen (26. ábra a 140. oldalon). A társalgásoknál a fizikai valóság – 

leegyszerűsítve – „azonos” a felek között, azonban az internetes kommunikációban ez nem 

érvényesül. A beszédhelyzet alapján sem egyértelmű, hogy ezeket az idővonali vagy 

hírfolyami bejegyzéseket kétirányú társalgás részeinek vagy egyirányú szövegnek 

tekintjük-e. Az előző alfejezetekből kiderült, hogy volt olyan bejegyzés, amelyre jöttek 

kommentek, és volt olyan is, amelyre nem. Módja alapján az idővonali vagy hírfolyami 

bejegyzések és a rájuk érkezett hozzászólások a félig spontán, írásbeli kommunikáció 

példái, hiszen a számítógép előtt ülve meg is tervezhetjük, mit válaszolunk egy már a 

hírfolyamon lévő bejegyzésre. A bejegyzések és a rájuk érkező kommentek spontaneitását 

vagy megtervezettségét, vagyis azt, hogy a bejegyzést vagy kommentet közlő személy 

mennyi ideig írja a megnyilatkozását, átnézi-e annak helyesírását, nyelvhelyességét, 

tartalmát, relevanciáját, egyelőre mérni semmilyen jelenleg ismert eszközzel nem lehet. 

Azt lehet mindössze látni, hogy ha a bejegyzés vagy komment közlője új változatot tölt fel 

a megnyilatkozásából, az eredetit szerkesztve, és ezzel felülírva, és vissza lehet nézni a 

Facebook-felhasználóknak is, hogy az adott szövegnek mi volt a korábbi változata. Ennek 

különösebb jelentősége nincs jelen kutatásomban, hiszen azt nem vizsgálom, hogy a 

megnyilatkozók milyen gyorsan válaszolnak a bejegyzésekre vagy a kommentekre, és azt 
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sem lehet tudni, hogy elolvassák-e az összes előzményt (például a sajátjuk fölött található 

korábbi kommenteket), vagy egyenesen csak a fő bejegyzésre adnak valamilyen választ. 

Erre csak a diskurzuselemek kapcsolódásai alapján lehet következtetni. Azt sem lehet 

mérni, hogy az egymás alá került bejegyzések valóban abban a sorrendben jelennek meg, 

ahogyan megírták őket, vagy csupán arról van szó, hogy ki nyomta meg előbb a 

megnyilatkozás közzétételéhez szükséges Enter gombot a billentyűzeten vagy az 

okoseszköz képernyőjén. Ezek a tényezők befolyásolhatják a kialakult diskurzusok 

vizsgálatát, de jelen kutatásomban kizártam őket a vizsgálat nehézségei és eszköztárának 

hiánya miatt. Úgy vizsgálom a diskurzusok egymás után követő elemeit, mintha időrendi 

sorrendben is így keletkeztek volna egymás után. 

 Ahogyan az előző bekezdésből is látszik, a kétirányú társalgás (mely szintén 

szöveg) és az egyirányú szöveg (mely tulajdonképpen a közlő és a befogadó közti 

közlésfolyamat) problematikáját oldva összefoglaló néven diskurzusoknak nevezem az 

idővonali vagy hírfolyami bejegyzéseket és a rájuk érkező kommenteket. Ilyen 

diskurzusokból különböző elérhető tanári idővonalakról válogattam. Ezek az adatközlők 

50%-ban saját ismerőseim, 50%-ban idegenek, akiket ismerősön vagy valamilyen fórumon 

keresztül elértem. Életkorukra vonatkozólag nincs adat (ennek a hipotézisek tekintetében 

sincs jelentősége), az egyetlen összehasonlítást segítő szociológiai tényező a bejegyzést 

közlők neme volt (ez releváns az F7 és F8 hipotézis esetében). A kutatás lényegi része nem 

is a szociolingvisztikai aspektus, hanem maguknak a bejegyzéseknek és a rájuk érkezett 

kommenteknek a nyelvészeti vizsgálata a korábban bemutatott tudományelméleti háttér 

alapján és az ebben a fejezetben is ismertetett módszerekkel. 

A pedagógusok a Facebook működési szabályzatát jóváhagyva rendelkeznek 

adatvédelmi beállításaikról, így sokszor ismeretlenek előtt is nyitva hagyják idővonalukat, 

továbbá egy nyilvános csoportba tartozók is sokszor láthatják egymás megosztásait annak 

ellenére, hogy esetleg nem személyes ismerősei egymásnak. 150 db diskurzust vizsgáltam 

a diskurzuselemzés és a korábban ismertetett egyéb irányzatok ötvözetének segítségével. 

Mindegyik diskurzusra jellemző, hogy tanári közlés. Egyes esetekben érkeztek rájuk 

válaszok, reakciók diákoktól és/vagy tanároktól, valamint a tanárok a legtöbb esetben 

visszatértek bejegyzéseikhez, és további kommentekben is jelen vannak a bejegyzésük 

alatt feladóként. A diskurzust kezdeményező tanárok között férfiak (69) és nők (81) is 

voltak. 

 A diskurzusok jelölésében az elmentett jpg képfájl sorszáma után a F vagy N betű 

az adatközlő nemét jelöli (F a férfi, N a női adatközlőt), illetve ha egy képfájlon több, 
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egymástól elkülöníthető diskurzus is található (vagyis több bejegyzés és azokra esetlegesen 

érkező kommentek), akkor az F vagy N betű után még az ábécé soron következő kisbetűje 

is jelölve van (pl. 73Nb jelű diskurzus azt jelenti, hogy a 73. képfájlon található női 

adatközlőtől származó második diskurzus). A képfájlok többségén egy diskurzust 

rögzítettem, de néhány esetben előfordult több is, ezért volt szükség a nemet jelölő N vagy 

F betű utáni alfabetikus jelölésre is. 

 Az alábbiakban egy példán keresztül bemutatom a Facebook hírfolyamán vagy 

személyes idővonalakon előforduló tanári bejegyzéseket és azok elemzését: 

 

67F 

T1: Szóbeli: 9. nap -  öregnek érzi magát. 

T2: Hányadik????!!! Ez érettségi? Fogadd részvétemet, nekünk csak kettő volt, de 

az is soknak bizonyult…. 

T3: This sucks  

T4: Szóbeli: 7 nap. VÉGE!!! 

T5: Maraton… 

 

 Ebben a 67F jelű diskurzusban T1 jel alatt a bejegyzést közlő férfi tanárt értjük, aki 

a folyamatos, már 9. napja tartó szóbeli érettségiztetés fáradalmairól beszél 

tőmondatokban, illetve ezt követően használ emotikont is, illetve az állapotfrissítési mező 

segítségével kiírja azt is, hogy hogyan érzi magát (ezt a Facebook a kiválasztott állapotra 

való kattintás után automatikusan generálja a poszthoz). A bejegyzésre négy másik tanár 

kommentel, a témába vágó véleményével. Ezeket a véleményeket beljebb kezdve, egymás 

alá írtam ki, ahogyan az eredeti posztban is szerepelnek, így a diskurzusban szereplő 

fordulók sorrendje nem sérül, és kiemelt helyre kerül (kijjebb kezdve) az eredeti 

megnyilatkozás. Látható, hogy ezek nem hagyományos diskurzusok, az egymást követő 

fordulók ezúttal sem egymásra reagálnak, hanem a bejegyzést közlő tanár mondatára, 

állapotára. T2 halmozott írásjelekkel érzékelteti, mennyire megdöbbenti, hogy 

kollégájának 9 napon keresztül kellett folyamatosan szóbeliztetnie (hiszen vélhetően ő is 

tudja, hogy ez reggeltől estig tartó elfoglaltságot jelent), illetve meg is kérdőjelezi, hogy ez 

a poszt valóban az érettségiztetésről szól-e. Nyilvánvalóan a kérdése költői kérdés, 

önmagát akarja megnyugtatni, hogy ez nem lehet az érettségiztetés időtartama, majd 

amikor ugyanebben a kommentben rádöbben, hogy ez lehetséges, részvétet nyilvánít, és 

együttérzését a saját tapasztalataival fejti ki. T3 kommentelő is használ szomorúságot 
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kifejező emotikont, valamint angolul káromkodik. Mondatvégi írásjelet nem használ. T4 

csatlakozik a posztoló által megkezdett panaszsorhoz, még ha ő 2 nappal kevesebb időt is 

töltött a szóbeli érettségiztetéssel, utána viszont a nagykapitális betűtípussal és a vége 

szóval fejezi ki örömét, illetve halmozott írásjeleket használ (három felkiáltójelet). 

Végezetül T5 is hozzászól a bejegyzéshez, de ő sem reagál a többi kommentelőre, csak a 

posztoló kiírására. Ő is halmozott írásjeleket, a sóhaj kifejezésre is alkalmas három pontot 

alkalmazza. 

 A diskurzus szerkezeti ábrája az egymásra adott reakciók alapján így értelmezhető 

(27. ábra): 

 

 T1:  

   T2 

   T3 

   T4 

   T5 

27. ábra:  

A 67F diskurzus fordulóinak egymásra hatása 

 

 A lejegyzés az eredeti Facebookon található bejegyzés helyesírásának 

megtartásával történt. A szövegen nem változtattam, a helyesírási hibákat, elgépeléseket 

megtartottam. A szöveghez tartozó képet (KÉP) szóval jelöltem, a megjelölt, betagelt 

személyeket (TAG) szóval, a csatolt linkeket vagy hipertexteket (LINK) jelöléssel. A 

szövegekben előforduló tulajdonneveket a személyiségi jogokra való tekintettel és a 

beazonosíthatóság elkerülése érdekében ****-gal jelöltem (a kihagyott személy- vagy 

intézménynév hosszára való tekintet nélkül minden esetben négy **** karakter jelöli a 

neveket). 

 A diskurzusok lejegyzett szövegében megszámoltam az egyes vizsgálati 

szempontok szerinti, a hipotézisekben is megjelölt jelenségeket. Az emotikonokat 

csoportosítottam gyakoriságuk és fajtáik szerint a különböző nemű adatközlők esetében. A 

diskurzusokban hagyományosan előforduló szomszédsági párok mellett új szomszédsági 

párok kialakulását is lejegyeztem. Vizsgáltam, hogy hány esetben és milyen jellegű 

helyesírási hibát követnek el a tanári adatközlők a bejegyzéseikben az akadémiai helyesírás 

alapján. Csoportosítottam a bejegyzések szókincsét szófajok szerint. Összességében tehát 

vegyes, kvalitatív-kvantitatív módszert alkalmaztam. 
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4. 2. 3. A vizsgálat és annak eredményei 

 

 A példának hozott 67F jelű diskurzusban a szomszédsági párok kialakulásának 

hiányát tapasztalhatjuk. Bár önmagában mindegyik kommentelő (T2-T5) reagál és válaszol 

T1 kiírására, ez a reakció egyirányú marad, nem tudjuk meg, hogy T1 mit gondol ezekről a 

válaszokról. A hagyományos, szóbeli megnyilatkozásoknál még akkor is könnyen 

vizsgálható a reakció, ha éppen nincs verbális elem, ugyanis non-verbális jelekkel még 

folytatódhat a kommunikáció. A Facebookon zajló hírfolyambeli csevegéseknél nincs 

ilyen, ezért nem is tekinthetők ezek igazi csevegésnek. A társalgásoknál megállapítható 

fordulók, amelyek az egyfokú, kétfokú, háromfokú stb. dialógust alkotják (Boronkai 

2009), összeadódnak, és együttesen alakítják ki a párbeszéd értelemszerkezetét. Köztük 

koreferenciális kapcsolat (Tolcsvai 2001) van. Itt azonban bonyolultabb szerkesztési mód 

jellemző. A belebonyolódás szakasza (Horányi 2001) a személyközi, szóbeli 

kommunikáció esetén a kommunikáció felépülésének folyamatát foglalja magában 

(Boronkai 2009). A nyelvi tevékenység e szakaszában kerülnek a résztvevők partneri 

kapcsolatba egymással. A kapcsolat kialakítása során definiálják saját szerepüket, 

felkínálnak és elfogadnak/elutasítanak egy sajátos szerepet vagy szerepmegvalósítást, 

meghatározzák a szituációt és a témákat vagy azok sorrendjét. A szerepmeghatározás 

egyrészt a résztvevők viszonyában történik (csoporton belüli szerepek: pl. kezdeményező, 

megfigyelő, akadékoskodó stb.), másrészt az adott szerepek közötti választást jelenti 

egymás viszonylatában (Boronkai 2009). Mint minden vizsgált Facebook-bejegyzés 

esetén, a 67F diskurzusban is a kezdeményező szerep a tanáré (jelen esetben T1-é). 

Belebonyolódási stratégiát nem kell alkalmaznia, hiszen önmagában a forduló közlésével a 

kezdeményező szerepbe kerül. Bár a szóbeli társalgásoknál lehetnek kívülálló, megfigyelő 

szerepben levő személyek, a Facebook-diskurzusok esetében ezeket ki kell zárnunk a 

vizsgálódás szempontjából. A bejegyzéseket biztosan többen olvassák, mint ahányan 

reagálnak rá, vagy ahányan belebonyolódnak, értelemszerűen ezeknek a csupán olvasó 

személyeknek a jelenlétét és hatását nem lehet mérni. Az egyetlen mérhető egység a 

passzív, megfigyelő résztvevői szerepek között a lájkolók szerepe, de ők is félig-meddig 

aktív részei a diskurzusnak, hiszen a lájk gomb megnyomásával véleményüket fejezik ki a 

bejegyzés tartalmát illetően. 

 A leggyakoribb belebonyolódási stratégiák (Horányi 2001) a köszönés, a 

bemutatkozás, a kezdeményezésre irányuló kérdés, a megszólítás, a szituáció vagy a téma 
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meghatározása, a kommunikációra való felszólítás, a szemkontaktus és az egyik fél által 

végzett tevékenységbe való bekapcsolódás. A Facebook-diskurzusok között a köszönés és 

a bemutatkozás kizárható, ezek a magán jellegű társalgások, internetes csevegések részei 

lehetnek, de az idővonalon nincs szükség rájuk, hiszen a diskurzusba bonyolódó felek 

eleve ismerőseik egymásnak, és önmagában a bejegyzésekhez való hozzászólás 

kapcsolatfelvételnek számít. A kezdeményező fél, vagyis a bejegyzés közlője minden 

esetben szituációt vagy témát határoz meg. A szituációk között találtam az oktatással-

neveléssel kapcsolatos reflexiókat, valamilyen iskolával kapcsolatos cselekvést, ajánlatot 

valamilyen tanulási célzatú témával kapcsolatban stb. Ezeket a későbbi fejezetekben 

részletezem és csoportosítom a bejegyzések alapján. Ezek voltak a leggyakoribb 

belebonyolódási stratégiák, a kommunikációra való felszólítás ezek mellett csak kis 

mértéken volt jelen. A szemkontaktus pedig a közvetett, írásbeli, internetes kommunikáció 

miatt eleve nem releváns mód. 

 A társalgásokat kezdeményező fél személyét általában a résztvevők közötti 

szerepviszonyok határozzák meg (Boronkai 2009). Itt a kezdeményező minden esetben 

tanár, a további résztvevők az ő ismerősei, köztük barátai, kollégái, diákjai. A 

belebonyolódás mértékét a téma iránti érdeklődés, a résztvevők közötti viszony és az 

érdeklődés mértékére vonatkozó szociokulturális elvárások befolyásolják. Az általam 

vizsgált bejegyzésekben a témához általában azok csatlakoznak, akiket szintén érint (a 

tanár kollégák, a megszólított diákok, a szülők stb.), de előfordult olyan diskurzus is, 

amelybe kívülálló, egyéb kommentelők bonyolódtak bele. Őket többnyire a kezdeményező 

személye iránti elköteleződés, a vele való viszony, az ő személyisége, tanári szerepe vonta 

bele a diskurzusba. Több esetben tapasztaltam, hogy a tanárokkal szemben a kívülálló 

hozzászólók esetében szociokulturális elvárásokat látni, például a korábban említett, az 

elemzés módszerének bemutatására példaként hozott 4Fb jelű bejegyzésben is. 

 A spontán társalgások beszélőváltásai (Iványi 2001) a befejezett témák, a kérdések, 

a szünetek és a töltelék elemek hatására következnek be (Boronkai 2009). Az általam 

vizsgált diskurzusokban más módon zajlik mindez, hiszen nincsenek valódi szünetek, a 

beszélgetések sosem lineárisak, hanem szerteágazóak, és sosem lezártak. A témák lezárása 

sokszor hirtelen történik, úgy is kezdhetnek új témába a résztvevők, hogy nem „varrják el a 

szálat” az eredeti témával kapcsolatban. A 142N diskurzusban is ezt tapasztalhatjuk (ennek 

elemzését ld. később). Töltelék elemek sincsenek igazán, hiszen minden hozzászólás, ami 

új elemet tartalmaz, fókuszba kerülhet, vagy válasz nélkül is maradhat. A többi résztvevő 

írásos reakciójától függ, hogy mennyire lesznek ezek az elemek diskurzusszervezők. Azt 
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tapasztaltam, hogy sokszor a kérdések sem eredményeznek beszélőváltást, nem vonzanak 

szomszédsági párt, sokszor pedig olyan beszélőváltással járnak, ami új témát hoz, az 

eredeti kérdésben felvetett téma pedig eljelentéktelenedik. 

 A társalgások esetében gyakori az önkiválasztás, de előfordul, hogy a beszélőket 

külválasztással kell felszólítani a társalgás folytatására (Boronkai 2009). A bejegyzést 

közlő tanárok sokszor direkt módon megszólították a diákokat vagy a szülőket, akik ilyen 

módon kerültek a beszélgetésbe. Azonban arra is láthattunk példát, hogy a diák 

önkiválasztással vált a diskurzus részévé (pl. 35F diskurzus). A szóbeliségben jellemző a 

beszédjog megszerzésére való törekvés, amelynek fő stratégiái a közös mondatalkotás, az 

erőszakos szóátvitel és az egymást átfedő megnyilatkozások alkalmazása (Boronkai 2009). 

Mivel a jelenleg vizsgált diskurzusokban a fordulók egymás után (fizikailag egymás alatt), 

egymással nem fedésben jönnek létre, az átfedések vagy szóátvitelek jelenségét nem 

tapasztalhatjuk. Azonban a téma visszaterelése, a fő csapásvonal magánál tartása jellemző 

ezekre a beszélgetésekre is. 

 A kommunikáció eredményessé tétele érdekében kompetitív és kooperatív 

stratégiákat (Berne 1968) alkalmaznak a társalgás résztvevői (Boronkai 2009). Ez azt 

jelenti, hogy a résztvevők vetélkednek, egymással versengenek a beszélgetés során, 

játszmákat folytatnak. A 142N jelű bejegyzésben, amelyben a kezdeményező gyakorlatilag 

elveszítette az irányítást a beszélgetés tématartását illetően, már a kezdet kezdetén, a 

hozzászólók szójátékokat gyártottak egy megadott sémára, indirekt módon versengtek, 

hogy ki alkot viccesebb mondatot. Az egymás károsítása, rossz pozícióba hozása egyik 

résztvevőnek sem volt célja. A kooperatív stratégiák alkalmazása során a résztvevők közös 

erőfeszítéseket tesznek a nyereség elérése és maximalizálása érdekében. Ez a stratégia a 

problémamegoldó interakciókra jellemző, amelyek során a felek olyan problémát oldanak 

meg együtt, amire külön-külön nem lennének képesek. A kooperatív stratégiák esetén 

mindkét fél győztes, még abban az esetben is, ha a nyereség csak az egyik résztvevőnél 

jelenik meg kézzelfogható módon (Boronkai 2009). A 67F jelű beszélgetésben a 

bejegyzést közlő tanár (T1) iránti együttérzésüket fejezik ki a további résztvevők, ki így, ki 

úgy, de mindenképpen jóindulattal, támogatással, így ez mindenképpen kooperatív 

stratégiának tekinthető. 

 A 67F diskurzusban részt vevő tanárok kis része volt kifejezetten normakövető (T1, 

T5), míg a többiek esetében láttunk az akadémiai, előíró helyesírás szabályai szerint 

helytelen szöveget is (főleg az írásjelek tekintetében). A humor megjelenésére is 

találhatunk példát, a maratoni csatához való hasonlítása a 9 napig tartó érettségiztetésnek 
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cinikus megjegyzésként csapódhat le, míg az angol nyelvű káromkodás is figyelemfelkeltő 

panasz. Emotikon pedig kettő volt, mindkettő ugyanaz (), a szomorúságot kifejező arc. 

 A 06Fa jelzésű szövegben a diskurzust kezdeményező tanár felhívja a diákok 

figyelmét, hogy az osztálykirándulás előlegének befizetésére már csak pár nap van hátra. 

Az első válasz rögtön egy másik kérdés, a diák visszakérdez a tanártól („Tanárúr holnap 

mikor tetszik suliba lenni? Én holnap tutira viszem.”). Ez, vagyis hogy kérdésre nem 

válaszolunk, hanem visszakérdezünk, szóbeli diskurzusokra is jellemző. A diák a 

kommentben az előíró helyesírás elveit megszegve hibásan, egy szóban írja le a Tanárúr 

megszólítást, de a rá érkező újabb fordulóban a tanár ezt nem javítja ki. Ugyanennek az 

ellenkezőjére találtam példát a 45N jelű bejegyzésben, ahol a diák ékezetek nélkül tanar 

no-ként szólítja meg a bejegyzést író tanárt, aki az ékezetességet nem veszi figyelembe, 

abba nem is köt bele; ismerve, hogy az elektronikus kommunikációban sokszor az 

ékezetesség a gépelés gyorsasága miatt vagy a karakterek nehezebb előhívhatósága miatt 

(okostelefon billentyűzetén második funkcióban lehet elérni az ékezetes betűket) 

elhanyagolható; és ehhez is igazítja a válaszát. Azonban az egybeírás-különírás szabályait 

követi, és az általa kijelölt helyes alak a *tanarno lesz (28. ábra). A diskurzus további 

részében megjelenik a humor is, ugyanis a tanárnő bejegyzése után a diák is felbátorodik, 

és odaírja a valóban helyes alakot *tanárnő. 

 

 

28. ábra: 

45N jelű diskurzus 

(A kép forrása: www.facebook.com Letöltés ideje: 2014. április 22.) 

 

http://www.facebook.com/
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 Gyakran jelent meg a tanári bejegyzésekben valamilyen véleménynyilvánítás, 

reflexió az iskolával kapcsolatban. Ezek sokszor a diákok részéről szomszédsági pár nélkül 

maradtak, esetlegesen csak egy-egy lájkkal lettek véleményezve. Előfordult a panasz 

kifejezése mint a bejegyzés témája, például az iskolakezdést illetően, vagy arra 

vonatkozóan, hogy a pedagógus szerencsésen túlélte a napot (01F-04Fb, 67F). Ennél 

szerencsére gyakoribb bejegyzéstípus volt a dicséret, gratuláció kifejezése, amelyben 

sokszor név vagy osztály szerint megdicsért valakit a pedagógus (07F, 53N, 110F, 139F 

stb.). Panaszra, nevelési célzatú dorgálásra 16 esetet találtam a diskurzusok között, míg 

gratuláció, dicséret vagy köszönetnyilvánítás 30 diskurzus esetén jelent meg. Ezek között 

voltak olyanok, amelyekben a tanár valamilyen eredményét köszönte meg a diáknak vagy 

osztálynak (pl. versenyeredmény vagy a kiránduláson nyújtott segítőkészség és jó 

magaviselet). Ebbe a csoportba soroltam azokat a bejegyzéseket is, amelyekben valamely 

korábbi felhívásra (pl. papírgyűjtés megszervezése) a diákok jól teljesítettek, és a tanár egy 

új bejegyzésben mondott hálát a munkájukért. A dicsérő szavak sok esetben válasz nélkül 

maradtak, a diákok legfeljebb egy lájkkal fejezték ki, hogy hálásak a dicséret miatt. A 

dicséretek és köszönetnyilvánítások közül mindössze 11 származott férfi adatközlő 

tanártól, ez a kommunikációs forma inkább a nőkre volt jellemző (19 diskurzusban). 

 Részvétnyilvánításra egy esetben került sor (121F), amikor a tanár belinkelte a pár 

évvel ezelőtt elhunyt Radnóti Miklósné nekrológját, és a bejegyzés egyik kommentjében 

bejelölte, megnevezte azt a végzős osztályt, akikkel éppen ebben az időben Radnóti Miklós 

költőről tanultak. Az ezt követő kommentekben a diákok talán a tiszteletadás jeleként is, 

jobban követték az előíró helyesírást, és teljes mondatban rótták le tiszteletüket (Nyugodjék 

békében!). Az ikes ragozott alakot megtartották, és a mondatot is nagy kezdőbetűvel írták. 

A tanár a bejegyzés elején belinkelte Radnóti egyik versének részletét, amit feleségéhez írt, 

illetve linkelte az Index nevű közösségi hírportál cikkét, ahol megjelent a nekrológ. 

Továbbá érdekesség, hogy a tanárok által viszonylag ritkábban (mindössze 2 diskurzusban) 

használt érzelemkifejezés is megjelenik a bejegyzés állapotánál, egy emotikonnal együtt: „ 

–  sajnálkozik.” (29. ábra). A részvétnyilvánításnál a lájkolás, kedvelés a részvét 

egyezményes jele (Veszelszki–Parapatics 2014), ezt sokszor oda is szokták írni az ilyen 

jellegű bejegyzésekhez, illetve ebben az esetben arra is utal, hogy a diák felfigyelt az 

információra, amiről az elmúlt időszakban tanultak az iskolában, továbbá sokan 

automatikusan lájkolnak minden útjukba kerülő bejegyzést. A tanár felhívására (12. DT!) 

több diák is csatlakozik a megemlékezéshez, és a szomorúságot kifejező emotikonnal 

fejezik ki részvétüket. 
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29. ábra: 

Részvétnyilvánítás hipertexttel a Facebookon 

(A kép forrása: www.facebook.com Letöltés ideje: 2014. augusztus 11.) 

 

 Üdvözlés-üdvözlés szomszédsági párra nem találtam példát, hiszen az idővonali 

vagy hírfolyami bejegyzésekben ritkán szerepel egyetlen köszönés. Ennek oka a diskurzus 

http://www.facebook.com/
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kialakulásának gyorsasága is, valamint az, hogy a közösségi oldalakon legnagyobb 

százalékban ismerősökkel kommunikálunk, így folyamatos, udvarias, beszélgetésekbe és 

bejegyzésekbe ágyazott köszönésekre nincs szükség. A tapasztalatok és a kutatások (Érsok 

2004, Érsok 2007) azt mutatják, hogy még a magánjellegű internetes kommunikációban 

sem feltétlenül szokás és nem feltétlenül szükséges köszönni a másiknak a diskurzus 

elején. Önmagában a másik nevére kattintás, a beszélgetést tartalmazó ablak felbukkanása 

már elkezdi a diskurzust. Nyelvi eszközre nincs is feltétlenül szükség. A Facebook 2017-es 

újítása volt, hogy egy gomb megnyomásával (a Facebook Messenger normál verziójának, 

és nem a kevesebb tárhelyet foglaló Lite verziójának letöltése esetén) integethetünk 

ismerőseinknek a beszélgetéspanelben (30. ábra). Ez a kommunikációs forma leginkább az 

okostelefonokra és táblagépekre készült alkalmazásban használatos, asztali gép esetén nem 

mindig jelenik meg az Integetés ikonja. Amennyiben megnyomjuk, az ismerősünk a 

Messengerre való csatlakozásakor értesítést kap arról, hogy üdvözöltük, és a velünk való 

beszélgetésre kattintva, azt megnyitva, megjelenik neki egy majdnem teljes képernyőt 

kitöltő kedveskedő tenyér ikonja, amely még rezeg is, ezzel imitálva az integetés gesztusát. 

Erre természetesen a fogadó a gomb megnyomásával visszaintegetéssel reagálhat. 

 

 

 

30. ábra:  
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Az Integetés ikonja a Facebook Messenger programban 2018-ban 

(A kép forrása: www.facebook.com Letöltés ideje: 2018. március 3.) 

 

 A nyilvánosságra szánt posztok esetében az információnak kell a poszt fókuszában 

lennie, nem a köszönésnek. Előfordulhat megszólítás üdvözlésként („Kedves Osztály!”), de 

erre ebben a közegben nem érkezik válaszként másik üdvözlés, így a szomszédsági pár 

nem alakul ki. 

 Leginkább a köszöntések és a rájuk érkező hálálkodás, megköszönés jellemző 

(„Boldog születésnapot!” / „Köszönöm szépen tanárnő ”) a Facebook hírfolyamára, a 

felhasználók idővonalára. A vizsgált anyagban alapvetően a diskurzusoknak jelentős része 

(34%) tartalmazott fatikus elemeket, pl. „Na, Drágáim!” megszólítással kezdte posztját az 

50F jelű bejegyzés írója, amikor is betegsége idején kiadta az az idő alatt elvégzendő házi 

feladatot a tanulói csoportnak. A bejegyzésben többször egyértelműen többes szám 

második személyben szól a diákokhoz, pl. „(…) hogy unatkozni kényszerüljetek.” vagy 

„(…) dolgozzatok szépen önállóan.”, de használja a többes szám első személyt is: „Kérnék 

visszajelzést, hogy fogtuk az adást…” vagy „Minden feladatnál alap lenne, hogy értsük a 

mondatokat”, így sok esetben bizalmasabb nyelvi stílusban beszél; él a diáknyelv (alap) és 

a szleng (fogtuk az adást) stíluselemeivel. A legszemélyesebb megszólítás („Bogyókáim!”) 

női bejegyzőtől jött, aki több alkalommal is így szólítja meg a diákjait, miközben dicsér, 

gratulál vagy érdeklődik az írásbeli érettségi eredményeiről. A 72Nb bejegyzésre 

(„Bogyókáim! Mit alkottatok?”) négy komment is érkezik, hárman releváns válaszolók, 

akik valóban abban az évben érettségiztek. Ők mind a hárman beszámolnak róla, hogy 

hány oldalt írtak, és melyik feladattípust választották a magyar nyelv és irodalom 

középszintű írásbeli érettségi szövegalkotási részében az ekkor felkínált három feladat 

közül (érvelés, összehasonlító elemzés vagy egy mű értelmezése). Egyikük sem szólítja 

meg a tanárnőt, nem is köszönnek vissza, célirányosan csak a kérdésre válaszolnak. Ez 

részben jele a megkönnyebbülésnek, hiszen arról van szó, hogy éppen ekkor vannak túl az 

írásbeli érettségi vizsga első megmérettetésén. A negyedik válaszadó már csak humor 

forrásaként használja a posztot, ő már korábban végzett diák, aki jelenleg egyetemista, és 

az egyik egyetemi vizsgájának eredményét írja meg a poszthoz a tanárnő kérdésére 

válaszolva. A tanárnő a három diák kommentjére csak lájkkal válaszol, verbálisan azonban 

csak a volt diák beszámolójára reagál, ezzel szomszédsági párt alakít ki. A 72Nb bejegyzés 

szerkezeti felépítése így néz ki (31. ábra): 
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31. ábra: 

A 72Nb jelű diskurzus szerkezeti ábrája 

 

 Először a tanár szólítja meg a diákokat, kérdezi őket. A diákok egyesével 

válaszolnak neki. A tanár csak a D4 jelű diák kommentjére válaszol, új fordulót nyit meg. 

Érdeklődik, hogy megy neki mostanában az egyetem, buzdítja, hogy pár sorban privát 

üzenetben írja meg neki, mi újság vele mostanában. Ezzel a szomszédsági pár lezárul, a 

beszélgetés vagy véget ér, vagy privát üzenetváltás formájában folytatódik. 

 A név szerinti megszólítás (pl. tanárnő, 10. e osztály, Kedves volt diákjaim) mellett 

érdekes jelenség a Facebookon a tagelés, vagyis az, amikor a bejegyzés írója belinkeli a 

megszólított nevét a bejegyzéshez. Erre mindössze 6 esetben találtam példát. Az egyiknél 

egy tanárnő kolléganőjét tagelte a bejegyzésben (134Na), egy másik esetben pedig egy 

diák tagelte tanárát (32. ábra a 162. oldalon). A bejegyzéshez (17N) mellékeli az egyik 

korábbi oklevelét, amelyet egy magyar nyelv és irodalom verseny második helyezéséért 

kapott. A bejegyzést a név bejelölésével, azaz tagelésével kezdi (ami a képen az 

adatvédelmi okok miatt nem látható, majd ezt követően írásjel nélkül, új mondatot kezdve 

(nagy kezdőbetűvel) folytatja a diskurzust egy kérdéssel (Látja Tanárnő? Akkor még képes 

voltam ilyesmire :)) ). A diskurzusban egy ideig nem vesz részt a tanárnő, de az utolsó 

előtti kommentben ő is megjelenik, és jelzi, hogy szerinte a diák még most is képes lenne 

elérni ezt az eredményt egy hasonló versenyen. A tanár tehát pozitív megerősítéssel 

biztatja a diákot, és egyáltalán nem veszi rossznéven, hogy a diák bejelölte a bejegyzés 

elején, képet töltött az idővonalára, és még központozási helyesírási hibát is vét a 

mondatban (az előíró, akadémikus helyesírás szerint: Látja, Tanárnő? a helyes alak). A 

tageléssel kapcsolatban a hipotézisem bevált, valóban 5% alatt volt a tagek száma a 

vizsgált 150 diskurzusban. Ez a forma azért is volt ritka, mert a tanári bejegyzések nagy 
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része indirekt módon szólítja csak meg a diákokat, rájuk is vonatkozó információ, feladat, 

ajánló segítségével, míg ha direkt megszólításra kerül sor, akkor az általában csoportnak 

vagy osztálynak a neve, nem pedig egyéneké. A tag túlságosan személyes megszólítás, ez 

talán túlmutat az internetes tanár-diák kapcsolatokon. A személyes tapasztalatom az, hogy 

ezzel inkább a diákok élnek, amikor nem mérik fel, hogy önmagában a tag nem 

kifejezetten udvarias megszólítás, de a sürgős információgyűjtés, a gyorsaság érdekében 

mellőzik az udvarias nyelvi formákat, és kifejezetten csak a taget használják. A tag 

segítségével a bejelölt személy értesítést kap a Facebook rendszerétől, így ha állandó 

internetkapcsolattal rendelkezik, akkor rögtön látni fogja, hogy megszólították. 

Amennyiben több személyt is érintő információt közlünk, de nem akarunk emiatt privát 

beszélgetést nyitni, használhatjuk a tagelést, de mind diáknak, mind tanárnak ügyelnie kell 

rá, hogy az udvariasság tekintetében ez egy kényes megoldás. Az udvariasság kérdését 

tekintve a 2018-as kérdőíves vizsgálat kitöltői nem tudták eldönteni, hogy romlik-e az 

internetes kommunikáció során a diákok udvariassága. Ebben nagyjából 50-50% volt a 

válaszadók megoszlása. A későbbi fejezetekben még kitérek erre a kérdésre. 

 

 

32. ábra: 

Diák tageli a tanárt egy Facebook-bejegyzésben 

(A kép forrása: www.facebook.com Letöltés ideje: 2013. december 25.) 
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 Az ajánlattétel és a rá érkező elfogadás mint jellemző szomszédsági pár is 

megjelent a vizsgált diskurzusok között: „Aki 1-1 hét során a számomra legértékesebb – 

irodalommal kapcsolatos – oldalt, rendezvényt, könyvet, folyóiratot, verset osztja meg 

velem néhány tartalmas és igényes mondattal ajánlva, és állja a sarat az esetleges 

kérdéseimmel, ellenvéleményemmel (vagy másokéval) kapcsolatban, az kap egy ötöst. A 

verseny feltétele, hogy hetente legalább öt jelölt legyen. A hét hétfőn kezdődik, és vasárnap 

éjfélkor ér véget. Az őszi, téli, tavaszi szünetek is versenyben vannak. (A tanév végéig kb. 

még 37 hét van még!)” (10Na diskurzus). Ez az ajánlat igazán nagylelkű, és még motiváló 

is. Érvényesül benne mindaz, amire az attitűdvizsgálatban választ adó pedagógusok egy 

része is gondolt, vagyis hogy a Facebook alkalmas lehet projektmunkák meghirdetésére. 

Az ajánlattételre ebben az idővonali bejegyzésben egy volt diák válaszolt: „Tanárnő, 

nekünk miért nem volt ilyen? Kompenzálni tudta volna a Baudelaire-Verlaine-Rimbaud-

trióból szerzett rossz jegyeket =)))”. A normát követi, udvarias, és megjelenik az internetes 

csevegés fő jellemzője, a hangulatjel, más szóval emotikon vagy szmájli (Bódi–Veszelszki 

2006). 
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33. ábra: 

Ajánlattétel a Facebook hírfolyamán megjelenő bejegyzésben (142N) 

(A kép forrása: www.facebook.com Letöltés ideje: 2018. március 3.) 

 

 Egy másik ajánlattételes posztban (142N) a szerző a Facebook egyik 2017-es 

újítását használva kiemelt háttérszínnel (33. ábra), nagyobb betűmérettel színesítette 

posztját, illetve dekorációnak az egyik beépített illusztrációt is használta. Tehát a bejegyzés 

figyelemfelkeltő a non-verbális jeleit, emblémáit tekintve is, illetve tartalmában is fontos 

problémára hívja fel a figyelmet. A bejegyzést közlő tanár implicit panaszt rejt el a 

posztban, amely arra vonatkozik, hogy megszaporodtak a hibásan írt igekötős igék a 

Facebook-bejegyzésekben. Az ajánlat így szól: „AKCIÓ!!! Ha küldesz 10 példát FB 

posztokból és kommentekből, amikor valaki helyesen írta az igekötős igét, Sport szelet 

nyersz.” Ez kifejezetten anyanyelvi nevelési célzatú bejegyzés, ugyanis arra buzdítja a 

diákokat, hogy helyesírási hibával megírt posztokat gyűjtsenek, s ezért cserébe jutalmat 

ajánl a tanárnő (33. ábra). Azonban a bejegyzés kisebb „lavinát” indít el, kommentek 

hosszú lánca érkezik a bejegyzésre, így különböző szomszédsági párok alakulnak ki. A 

diskurzus kialakulásának egyik oka a bejegyzésben elkövetett szándékos hiba, ugyanis a 

Sport szelet alanyesetben levő lexéma, főnév, tulajdonnév, magyar márkanév, a mondatban 

azonban tárgyesetben van (Mit nyersz?), elhagyva a –t tárgyragot. A –t tárgyrag a 

magyarban az elsőként megjelenő toldalék az anyanyelv-elsajátítás folyamatában (Gósy 

2005), hiszen a gyermek számára fontosak a tulajdonviszonyok, illetve a tulajdonítást 

kifejező nyelvtani szerkezetek. Ezért is lehet provokatív a tárgyrag szándékos elhagyása 

olyan főnevek végéről, amelyek eleve –t végű szótövek, ez a szójátékok és a nyelvi humor 

egyik forrásává válik. Ráadásul jelen esetben a tárgyrag nélküli lexéma (szelet) 

grammatikai homonímiában áll egy másik lexéma tárgyragos alakjával, a szél szó 

tárgyesetével. Ezt a jelenséget automatikus vagy funkcionális tárgyesetnek hívjuk, ami a 

nyelvi humor egyik formája. Ennek a humornak külön követői bázisa van a Facebookon
2
, 

saját oldalt hoztak létre, amelyen az automatikus tárgyesetet népszerűsítik. Magának az 

oldalnak is ez a neve: Használd az Automatikus Tárgyeset, azaz már a szlogen maga 

tartalmazza a humor forrását, hiszen az eset szó ugyanilyen félreértést eredményezhet, 

ezáltal pedig mosolyt válthat ki a címzettből. Az oldalon csak írásos bejegyzések és képpel 

                                                 
2
 https://www.facebook.com/automatikustargyeset/ (Letöltés ideje: 2018. március 16.) 

http://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/automatikustargyeset/
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mellékelt bejegyzések formájában is találunk ilyen automatizmusokat. Az ilyen jellegű 

feladványok fejleszthetik az intelligenciát, a humorérzéket, a nyelvi kompetenciákat is, így 

akár az anyanyelvi nevelés része is lehet, ha ilyen jellegű provokatív bejegyzéseket ír a 

tanár diákjai számára, vagy magyar nyelv tanórán kell esetleg olyan példamondatokat írni, 

amelyekben az automatizmus jelensége jelenik meg. A 34. ábrán a Használd az 

Automatikus Tárgyeset Facebook-oldal egyik bejegyzését láthatjuk, amelyben két 

szóalaknál is használja ezt a humoros jelenséget („Ha baleset okozol, ne hagyd cserben a 

sérült!”). Az automatizmus egyébként nem csak a tárgyesetnél lehet humor forrása, hanem 

bármelyik toldalékot elhagyhatjuk az ilyen allomorf végződésű szavak esetében. 

 

 

 

34. ábra: 

A Használd az Automatikus Tárgyeset Facebook-oldal bejegyzése 

(A kép forrása: www.facebook.com Letöltés ideje: 2018. március 16.) 

 

http://www.facebook.com/
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 A 142N bejegyzés elején (33. ábra a 163. oldalon) az AKCIÓ!!! nagykapitális 

betűtípusban szerepel, azaz csupa nagybetű, ami még jobban erősíti a figyelemfelhívást, 

illetve az utána lévő halmozott írásjelek (!!!) szintén ezt a hatást érik el. A Facebook 

kiemelt posztjainak sajátossága, hogy a tömegkommunikációs termékekhez, a 

reklámokhoz, plakátokhoz és hirdetésekhez hasonlóan a figyelem középpontjába állítja a 

bejegyzést. A szöveg középre zárt, ezzel fókuszba kerül, a kék színű háttér a fehér 

betűszínnel kiváló kontraszthatást ér el, így megint csak látványos. 

 A 142N bejegyzés (33. ábra a 163. oldalon) a Facebook jellegzetes 

nyelvhasználatát, az internetes kommunikáció szókincsét mutatja. Magát a Facebookot 

rövidítéssel láthatjuk (FB) benne, a posztok és a kommentek pedig magyarul, magyar 

fonetikus helyesírással jelennek meg. Mintha a tanárnő tudatosan hangsúlyozni akarná a 

bejegyzés címzettjei, a diákok felé, hogy a nyelv állandóan változik, és amit befogad ez a 

rendszer, ami idomulni tud hozzá, azt a nyelvhasználók bátran használhatják. Nincs 

szükség a poszt és a komment eredeti angol helyesírással írt változataira a magyar nyelvű 

bejegyzésekben. Ha már nem a magyar kifejezést használjuk (bejegyzés), akkor az idegen 

eredetű szó magyar helyesírással írt alakjával éljünk. A komment esetében bármiféle 

magyarítás pontatlan lenne, hiszen a kommentár, a vélemény, a válasz egyike sem fejezi ki 

a kifejezetten hírfolyamon megjelent bejegyzésekre érkezett, nyelvi vagy nem nyelvi (kép, 

emotikon, emoji, gif) eszközökkel kifejezett reakciókat. A komment szó tehát 

hiánypótlónak tekinthető a magyar nyelvben. 

 Bonyolult szerkezeti lánccal bír a 142N bejegyzés, mivel a rá érkező kommentek 

részben kapcsolódnak egymáshoz, részben az eredeti posztra reagálnak. Több lépcsőben 

mutatom be ennek a diskurzusnak a szerveződését. Elsőként a 35. ábra mutatja be az első 

részletet. 

 

 

 

 

 

35. ábra: 

A 142N diskurzus szerkezeti ábrájának részlete I. 

 

 A T jelű tanár bejegyzésére, az ajánlattételre reagál K1 jelű kommentelő, de nem a 

kérdéses problémát, az igekötős igék helyesírását veszi bele válaszába, hanem az 

T  

   

K1 

   K2 

  K3 
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automatikus tárgyesetre hívja fel a figyelmet. Kérdéssel reagál, ráadásul cinikus 

hangnemben, azonban a használt emotikonokból arra következtethetünk, hogy a hiba 

észlelését nem rosszindulattal közli, hanem továbbviszi a poszt humoros elemét, az 

automatikus tárgyesetben használt szelet szót (K1: Tessék mondani, milyen az a Sport 

szél?! :,-D :-O ). Erre a kérdésre reagál K2, aki továbbviszi a szóviccet (K2: Szerintem 

olyan, ami futáskor hátulról belefúj a célba.), tudniillik a Sport szelet nevű csoki helyett 

értelmezett Sport szél az olyan természeti jelenség, amely sportolás közben fújja az embert. 

K3 megint új fordulót nyit meg, és új szomszédsági párt alkot T bejegyzésével, nem 

reagálva K1 és K2 fordulóira. Ő azt a részletet emeli ki a bejegyzésből, hogy az 

ajánlattételhez kapcsolódó díj sem mindegy az automatikus tárgyeset értelmezése mellett 

vagy anélkül. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. ábra: 

A 142N diskurzus szerkezeti ábrájának részlete II. 

 

 A következő 36. ábrán a 142N diskurzus újabb részletével egészítettem ki a teljes 

diskurzus szerkezeti ábráját. Itt T visszatér bejegyzéséhez, és reagál tulajdonképpen saját 

magára és az addig érkezett kommentekre is. Felfedi az automatikus tárgyeset jelenségét, 

de nem egyértelmű, hogy az eredeti posztban hibázott, vagy valóban csak egy tesztről volt 

szó, ahogyan azt a komment második mondatában állítja (T: Ez volt a rejtett teszt, az első 

megfejtőnek plusz csokii.). Nem szólít meg konkrétan senkit, fatikus elemet sem használ, 

de az ajánlattételt kibővíti újabb jutalommal. K1 is visszatér a bejegyzéshez, és 

T  

   

K1 

   K2 

  K3 

   

  T 

 

   K1 

 

   T 

 

   K1 

 

   K4 
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szomszédsági párt alakít ki T fordulójával. Non-verbális jeleiből ítélve (nagykapitális 

betűméret, amely a megemelt hangerőt vagy a rácsodálkozást jelenti általában az internetes 

kommunikációban, illetve a komment végén használt szemérmesen puszit dobó arcot 

jelképező emotikon) veszi a humort, de utal azért arra, hogy a Tanárnő tanári mivoltának 

megfelelően jól megmagyarázta az eredeti posztban elkövetett tévedését. Jelzi, hogy a 

Sport szeletet, azaz a felkínált nyereményt nem szereti. Ekkor három tagúvá bővül a 

diskurzus, T ismét visszatér a beszélgetéshez, és kijelenti, hogy „Akkor majd új kérdést kell 

kérni.”. A humoros beszélgetés negyedik eleme ismét K1 kommentje lesz, aki 

reménykedett a könnyebb útban, azaz, hogy „potyacsokit” kap. A megjelenő K4 újfent 

csak T kommentjére reagál, az alá ágyazott többi kommentre nem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. ábra: 

A 142N diskurzus szerkezeti ábrájának részlete III. 
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 A 142N diskurzusba új belépő érkezik, K5 (37. ábra), aki a K1 által fölvetett szél-

szelet problémára reagál, illetve részben T ajánlattételére is („Sport szél most pont jól 

jönne.”). Ezt T úgy értelmezi, hogy K5 vágyik a beígért csokoládéra, így megismétli az 

ajánlat tárgyát (példák gyűjtése), de már emel a téten, és 15 példát kér az újabb csokiért. 

K6 reakciója igencsak meglepő (Dik?), ami értelmezhető a nyelvi humorizálás 

folytatásaként (önmagában használt sorszámnévképző), értetlenkedő kérdésként is. K7 K5 

kommentjére reagál, vele teremt diskurzust, de az újabb szóviccre („De aki Sport szelet vet, 

vihart arat”) már nem K5, hanem K8, egy újabb belépő reagál, megint csak nyelvi 

humorral („Ez igaz. Viszont hogy veti a bukfencet, úgy hányja a fittyet.”). Állandósult 

nyelvi formákból, szólásokból csinálnak viccet. A torzítás, nem megfelelő 

szövegkörnyezetbe helyezés és a szórend cseréje („fittyet hány” helyett „hányja a fittyet”) 

lesz a humor forrása. K9 az egész bejegyzésre reagál, tulajdonképpen ő az első, aki 

globálisan értékeli a diskurzust („Én lájkolom a poszt.”), méghozzá úgy, hogy ő is az 

automatikus tárgyesettel él. Erre reagál ismét a visszatérő K5, aki a korábban említett 

Facebook-oldalon is megtalálható automatikus tárgyesetre építő szóviccel viszi tovább a 

játékot („Ajándék csónak ne nézd a lapát!”). Ezeknek a szóvicceknek az alapja a nyelvi 

automatizmusok mellett az állandósult nyelvi formák (közmondások, szólások) elferdítése, 

humorossá tétele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. ábra: 

A 142N diskurzus szerkezeti ábrájának részlete IV. 
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 Az utolsó részlet látható a 142N diskurzusból a 38. szerkezeti ábrán (itt a korábban 

már elemzett részeket kihagytam és (…) jellel jelöltem). K10 reagál T bejegyzésére, illetve 

az egész diskurzusra, miszerint: „**** mit szabadítottál el… :,-D”. Az ő hozzászólása nem 

csak azért érdekes, mert az egész beszélgetésre reagál, hanem azért is, mert fatikus elemet 

tartalmaz (megszólítja T-t, az eredeti bekezdés közzé tevőjét, aki követte a bejegyzéséhez 

érkező kommenteket), illetve emotikont is, a sírva nevető arcot utánzó szmájli szerepel a 

mondat végén. K11 az utolsó hozzászóló, aki saját példát hoz az automatikus tárgyesetre, 

egy aranyos, szintén humoros történet keretében, amire T is reagál, és kialakul kettejük 

között a dialógus. K11 egy esetben nemcsak nevén szólítja T-t, de tageli is a kommentben. 

A történet utolsó részletének közlése után a beszélgetés befejeződik, azaz egész pontosan 

nyitva marad. Bármikor indulhat újabb forduló, hiszen a bejegyzés eredeti témájára nem is 

érkezett még egyetlen válasz sem, az igekötős igék problematikáját háttérbe szorította az 

automatikus tárgyeset mint humorforrás, a hozzászólások nagy része ebben a témában 

született. 

 A társalgások kontextuális tényezői a létrehozott szöveg kommunikációs közegének 

legfontosabb egységei, így a szöveg külső kapcsolódási tartományához sorolhatók 

(Boronkai 2009). Ide tartozik a résztvevők által megértett beszédhelyzet, a dialógus során 

végbemenő cselekvés, a szövegek tematikus kontextusa (Tolcsvai 2001), a szövegek 

létrehozásához és feldolgozásához szükséges előzetes tudás, a kommunikáló felek között 

létrejövő nyelvi interakció és a szöveget mint produktumot meghatározó nyelvi norma 

(Tolcsvai 2001). Az előzőekben elemzett 142N jelű diskurzusban a résztvevők többsége 

nem az alaphelyzetnek, a témának megfelelő megnyilatkozást hozta létre, a bejegyzés 

tematikus kontextusától eltért. Kiragadott egy momentumot belőle, az automatikus 

tárgyeset véletlen vagy direkt használatát a diskurzust kezdeményező tanár bejegyzéséből, 

és ebből teremtett új diskurzust. A párbeszédes szövegek tematikus kontextusában 

megjelenő téma vagy topik reprezentációs jellegű összefoglalása annak, amiről a szöveg a 

kommunikáció résztvevői szerint szól (Boronkai 2009). A beszédtevékenység során 

folyamatosan módosulva, lépésről-lépésre jön létre, a társalgási műfajokra (Hámori 2016) 

jellemző gyakori témaváltások miatt pedig egy adott párbeszédes szövegnek több témája is 

lehet (Boronkai 2009). A vizsgált diskurzusra nézve ez is igaz, hiszen az alaptéma 

(ajánlattétel) és a kialakult főtéma (szóviccek az automatikus tárgyesetet használva) mellett 

voltak melléktémák is (például K11 anekdotája), illetve reflektálások az egész diskurzusra 

vonatkozólag (K10 hozzászólása). A Facebook-diskurzusok esetében sokkal nehezebb 
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megállapítani a topikfolytonosságot (Tolcsvai 2003), azaz az állandó jellegű, adott 

szövegrészben hosszabb ideig jelen levő szövegtopikot, mivel a résztvevők nem mindig 

rendelkeznek előzetes tudással a témával vagy egymással kapcsolatban, illetve a 

topikfolytonosságot megszakítják az adott helyen új elemek (Boronkai 2009). 

 A bejegyzéseket közlő tanár mindegyik diskurzusban résztvevő személynek 

(diáknak, tanárnak vagy egyéb kommentelőnek) ismerőse, hiszen csak így szerepelhetnek 

hozzászólóként az általa kiírt és közzétett bejegyzésnél. Viszont ezek a személyek nem 

feltétlenül, sőt csak kis részben ismerik egymást. Ennek az előzetes tudásnak a hiánya 

állhat annak hátterében, hogy tematikusan sokkal szerteágazóbbak ezek a diskurzusok. 

Azonban egy diskurzusban a téma ismerete szorosan összefügg a résztvevők világról való 

előzetes tudásával is, hiszen a szövegek értelmezéséhez az explicit formában kifejtett vagy 

a beszédhelyzetből kikövetkeztethető információkon kívül egyéb ismeretek is szükségesek. 

A résztvevők kognitív tudatában fogalmi rendszerekbe tömörülő tudás az adott szöveg 

beszédhelyzettől független értelmi összetevőinek létrehozását és megértését biztosítja a 

kommunikáció során (Boronkai 2009). Így lehetséges az, hogy az egymást valószínűleg 

nem ismerő különböző kommentelők, akik ugyanannak a diskurzusnak lesznek a részei, 

tudnak reagálni egymás hozzászólásaira, diskurzust tudnak teremteni, hiszen például nem 

tudtak volna bevonódni a beszélgetésbe, ha nem tudnák, hogy a Sport szelet az egy 

csokoládé, és a bejegyzést kezdeményező tanárnő eltévesztette az ajánlattételben a szeletet 

szót (attól függetlenül, hogy ezt valóban direkt tette, mint azt egy későbbi hozzászólásban 

állítja, vagy csak elgépelte). Végbemegy tehát a kontextualizáció is (Verschueren 1999), 

vagyis a kontextus létrehozása során működésbe lépő folyamat, amely során a résztvevők a 

későbbi megnyilatkozások hatására módosítják vagy pontosítják elképzeléseiket, 

átalakítják értelmezésüket (Boronkai 2009). T, amikor észleli, hogy a bejegyzését nem 

vették komolyan, és tulajdonképpen „elszabadult a humor-pokol”, akkor módosítja 

hozzáállását, növeli az ajánlattétel jutalmazását, lereagálja az egyes szóvicceket, 

csatlakozik a melléktémák nagy részéhez is. 

 Az ízlést is kialakító ajánlók 16 alkalommal fordultak elő a vizsgált 

diskurzusokban, és ezeknek fele származott női, fele férfi adatközlőtől. Ezek mellett külön 

csoportba vettem azokat a diskurzusokat, amelyek projekt- vagy egyéb feladatok révén az 

anyanyelvi vagy az irodalmi nevelésben játszottak szerepet. Az előbbieken túl ilyen 

bejegyzésből még 33-at találtam. Volt köztük a helyesírásra vonatkozó bejegyzés, például 

olyan cikknek a linkje, amely a magyar nyelv szépségeivel foglalkozik, vagy amelyik 

összehasonlítja az angol nyelvi magyarázatokat (138F) a magyar elég szó allofónjaival 
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(elég mint ’elegendő’, illetve mint ’gyullad’ stb.). Volt olyan belinkelt cikk, amely a 

szokatlan hangzású -lik, -zik végű ikes igék felszólító módjának használatát ecsetelte 

(137F). 

 Az Facebook az iskolai irodalmi/nyelvi normák közvetítője is, hiszen a tanár 

számára legértékesebb dolgokat kell gyűjteni, nem mindegy azonban, hogy ki szerint 

értékes valami (Sidnell 2005). Sidnell szerint a különböző ideológiák (az ő 

terminológiájában: tudások) forgalmazását – újratermelését, újraelosztását – egyes 

személyek, szervezetek kontrollálják. Tevékenységet fejtenek ki annak szabályozása 

érdekében, hogy az egyes ideológiák milyen formában fogalmazódjanak meg, illetve 

szabályozzák az egyes ismeretekhez való jogot (a hozzáférést) és azt is, hogy egy-egy 

ideológia véleményként vagy biztos tudásként reprezentálódjon-e különböző 

diskurzusokban (Sidnell 2005). Jelen esetben a tanár által a hírfolyamon megosztott, 

diákokat célzó bejegyzések, amelyek valamilyen irodalmi, kulturális, tudományos stb. 

esemény, hír, érdekesség ajánlói, minden esetben kontrolláltak. A tanár posztolhatja, de 

vissza is vonhatja, és törölheti a publikálásra szánt hírt. Fontos, hogy kellő utánajárással 

adjon közre bármit is, mert a diákok ilyen informális közegben sokkal fogékonyabbak 

bármire, sokkal jobban elhisznek bármit, és jobban megmarad az ismerőssé vált, otthonos 

környezet, az internetes kommunikáció által hozzá címzettként eljutott információ. A tanár 

világnézete vagy az általa közvetített eszmék, gondolatok a közösségi oldalakon sokszor 

jobban bevésődnek a diákok emlékezetébe, mint a tankönyvekben olvasott, a memóriából 

viszonylag hamar törölt ismeretek. Erről számoltak be a kutatáshoz kapcsolódó kérdőíves 

vizsgálat kitöltő pedagógusai is („A Facebook valójában az oktatás új terepe, a kontakt 

órák bővíthetők vele.”, illetve „A tanulók jobban figyelnek az információkra, hírekre!”). 

 A következő diskurzusban a tanár is enged a nyelvi stílus szigorából, és fiatalos 

nyelvhasználattal él utasításában: „Hozzatok teremdekornak valót és növényeket, please! 

Köszönöm!”. A kérésben megjelenő angol nyelvű kifejezés is érdekes, illetve a válasz, 

amely a diák részéről egyetlen egy link, vagyis hiperhivatkozás. Nem illeszt elé 

megszólítást, még csak nem is „linkeli” be a tanár nevét, ahogy szokás, nem köszön el, 

nem mond semmit. A link egyébként egy kertészeti honlapra vezet el. Így gyakorlatilag a 

teremdekoráció megvalósítása nem derül ki a diskurzusból, a valóságban lezajló 

folyamatokra nem tudunk következtetni. A tanár kiírása alapján tegezi a diákokat, és 

megengedhetőnek érzi ezt a kötetlenebb, bizalmas szóhasználatot. A végén azonban 

formálisabb hangnemben mond köszönetet, nem rövidíti a „Köszönöm.” szóalakot. 
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 A 10Nb jelzésű tanári idővonali bejegyzés egy feltöltött kép, amelyen a tanárnő 

szerepel kissé elbóbiskolva. Ezzel gyakorlatilag kezdeményezett egy beszélgetést, bár 

nyelvi megnyilatkozása nem volt. A diákok közül egy rögvest kérdést is intéz a kép alapján 

a tanárnőhöz: „Mit tetszik csinálni? Netán dolgozatjavítás?” A tanárnő válasza pedig ez: 

„Már nem emlékszem, de szerintem csak igyekszem méltóságteljesen és tekintélyt 

parancsolóan nem elaludni.”, vagyis próbál humorral reagálni a kérdésre, azaz 

ugyanabban a nyelvi regiszterben marad, mint a kérdező. A diákot ez a megengedő gesztus 

újabb kötetlen hangvételű válaszra sarkallja: „De ez kevéssé sikerült…”. Ez külső 

szemlélőnek szemtelenségnek is tűnhet, sok tanár még ma sem engedne meg egy ilyen kis 

pikírt megjegyzés diákja részéről. De az tény, hogy „magas labda volt”, a tanár által 

közzétett kép mindenképpen kezdeményezésnek tekinthető, és a diákok tulajdonképpen 

megválaszolták a fel nem tett, de implikált „Mit csinálok a képen?” kérdést.  

 

4. 2. 4. A tanári megnyilatkozások nyelvi jellemzői a Facebookon 

 

 A 150 diskurzus komplex vizsgálatában a helyesírás kérdése volt az első fontos 

szempont. A kérdőíves vizsgálatokban is világossá vált, hogy a pedagógusok számára 

fontos az igényes, az elsődleges írásbeliségben is alkalmazott akadémiai helyesírás 

követése, és ennek közvetítése, átadása a diákoknak. Ebben a fejezetben ezt a kérdéskört is 

megvizsgálom, összefüggésben a tanári megnyilatkozások leíró nyelvtani jellemzőivel, az 

érzelemkifejező emotikonokkal, a bejegyzésekben megjelenő szókinccsel, valamint a 

tanári beszédaktusokkal.  

 

4. 2. 4. 1. A helyesírás 

 

 A nemzetközi szakirodalmi eredmények mellett a közösségi oldalak helyesírásával 

kapcsolatos kutatásoknak az utóbbi években gazdag szakirodalma van magyar nyelven 

(Tóth 2014) is, így a folyamatosan változó és aktualizált magyar helyesírási szabályzat és a 

Facebook közösségi oldal közös kutatás tárgya lehet. 

 A magyar helyesírás szabályainak 12. kiadása a Magyar Tudományos Akadémia és 

az Akadémiai Kiadó hozzájárulásával készült, és ezt is több szakirodalom vizsgálta az 

utóbbi években (Tóth 2016). Az érvényességének kezdete: 2015. szeptember 1. A magyar 

helyesírásra vonatkozó szabálypontokkal, példákkal, a szabályzathoz szervesen 

kapcsolódó, és az egyes szabályokra hivatkozásként utaló szótárral, a 11. és a 12. kiadás 
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közti lényeges különbségekkel, változásokkal, jól használható tematikus tárgymutatóval, 

internetes változattal jelent meg. Egy ideig még párhuzamosan érvényes volt a 11. kiadás 

is, így a pedagógusok számára is volt türelmi időszak, amíg megtanulják a változásokat. 

 A másik irányadó a helyesírással és a pedagógusokkal kapcsolatban – a 

dolgozatban is – a kétszintű érettségi rendszer helyesírási szabályzata, javítási útmutatója. 

Mivel a dolgozat legfőbb célja az anyanyelvi nevelésben való lehetőségek bővítése, ennek 

támogatása, és legmagasabb százalékban magyar nyelv és irodalom szakos tanárok vettek 

részt a diskurzuselemzést megalapozó kérdőíves vizsgálatban, ezért az írásbeli közép- és 

emelt szintű magyar nyelv és irodalom érettségi javítási útmutatójában kijelölt, különböző 

súlyosságú helyesírási hibatípusokat veszem figyelembe. Az érettségi vizsgán 2017 

májusától a 12. kiadásnak megfelelő értékelési rendszer él. 

 A 2018-as kérdőíves vizsgálat („E” jelű előzetes kutatás) 7. kérdésében a kitöltő 

pedagógusoknak el kellett döntenie bizonyos állításokról, hogy szerintük igazak vagy 

hamisak. Ezeknek az állításoknak a nagy része a helyesírás kérdését járta körül. A 39. 

ábrán (175. oldal) láthatjuk ennek eredményeit. Az ábrán látszik, hogy 300 válaszoló több 

mint fele egyetértett abban, hogy a diákok helyesírása és stílusa rosszabb a Facebookon, 

mint a dolgozatokban. A vizsgált diskurzusokban megjelentek a diákok is hozzászólóként. 

Nincs mellé összehasonlítási alapként egy másik korpusz a dolgozatokból összeválogatva, 

így ez az adat továbbra is csak a tanárok véleménye marad. Valószínűleg azért voltak 

ennyire szigorúak a kérdőív kitöltői, mert az akadémiai helyesírásnak valóban nem tesznek 

eleget sok esetben a diákok, nem használják a mondatkezdő nagybetűket (pl. 106F, 122F 

bejegyzéshez tartozó kommentekben), nem használnak minden esetben ékezetes betűt ott, 

ahol kellene (pl. 45N, 50F), holott ennek csak az a magyarázata, hogy az interneten és az 

okoseszközökön közölt szövegek helyesírása más, mint az előíró akadémiai helyesírás. Itt 

sokszor a gyorsaság és a kényelem számít, és nem biztos, hogy a gyerek azért írja 

helytelenül az adott szót, mert nem tudja, hogy kell helyesen írni, hanem azért, mert ebben 

a közegben ez megengedett, és nem fog kivételt tenni még akkor sem, ha éppen a tanára 

bejegyzéséhez kommentel. 
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39. ábra: 

A 2018-as kérdőíves vizsgálat helyesírásra vonatkozó válaszai 

 

 A második és harmadik állítás azzal kapcsolatos volt, hogy a tanárnak kell-e vagy 

szabad-e beavatkoznia a diák helyesírásának javításába. Csupán 31% gondolja úgy, hogy a 

tanár kijavíthatja a diákok helyesírási hibáit, de ennél még kevesebben, mindössze 8,7% 

gondolja azt, hogy ezt szükséges is megtennie. 56%, azaz a többség úgy gondolja, hogy a 

tanár nem javíthatja ki a diákok helyesírási hibáit, és még ennél is többen, a kitöltők 80%-a 

vallotta azt, hogy nemhogy nem kötelessége, de nem is szabad ezt tennie. 

 A legérdekesebb adat a 2018-as kérdőíves vizsgálatban a helyesírásra vonatkozólag 

(43. ábra) a tanárok bejegyzéseivel kapcsolatos elvárások. Majdnem az összes válaszadó, 

95% gondolta úgy, hogy a tanárnak a Facebookon is kötelessége példamutatónak lennie: 

helyesírása, stílusa, nyelvhelyessége legyen kifogástalan. Olyan, mint az órai írásos 

munkákban (például a táblakép, bejegyzések a gyerekek füzeteibe), illetve a 

dolgozatokban, értékelésekben. Ehhez az elváráshoz képest a vizsgált tanári 

bejegyzésekben kis számban azért előfordultak az akadémiai helyesírás szerinti helyesírási 

hibák. Az alábbiakban ezeket csoportosítom az alfejezet további részében. 
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A hiba típusa 
A hibák 
száma 

Példa 

Mondatvégi írásjel 
hiánya 

9 „Holnap ugyanez” (3F) 

Mondatkezdő nagybetű 
hiánya 

6 
„köszönöm a professzionális segítséget, 

ilyen csapattal jó dolgozni!! :D” (11F) 

Ékezetes magánhangzók 
hiánya 

7 „Golyatabor kipihenes alatt” (1Fc) 

Egybeírás-különírás 
hibái 

3 „tesi óra” (85N) 

Mássalhangzó 
zöngésségének hibája 

1 „egyszersmint” (69F) 

Hibás tárgyragos szó 
használata 

1 „szeretetteljeset” (104F) 

 

40. ábra:  

Az „F” kutatásban szereplő Facebook-bejegyzések helyesírási hibái 

 

 A kutatás során vizsgált diskurzusok bejegyzéseiben a tanárok jellemzően olyan 

helyesírási hibákat követnek el, amelyek valójában ebben a közegben nem tekinthetők 

helyesírási hibának, sokkal inkább az internetes kommunikáció természetes jelenségének. 

A mondatkezdő nagybetűk elhagyása vagy a mondatvégi írásjel hiánya a gyorsaság, a 

gépelés során használt szövegalkotó stratégia része. Egyszerűbb és gyorsabb kisbetűvel 

kezdeni a mondatot, mint egy plusz gombnyomással vagy érintéssel átváltani a kapitális 

funkcióra. Ugyanilyen jellegű hiba az ékezetes magánhangzók használatának a mellőzése. 

A bejegyzést közlő tudja, hogy egyébként az adott szóban a magánhangzó hosszú lenne, de 

a gyorsabb közlésnek alárendelve inkább röviden hagyja, épp úgy, mint a többi 

magánhangzót is. A 40. ábrán látható csoportosításból kiderül, hogy a tényleges helyesírási 

hibák száma minimális, és ezek jó része is csupán elgépelésből ered. 

 

4. 2. 4. 2. Az érzelemkifejezés speciális eszközei 

 

 A hagyományos nyelvtanok a helyesírás témakörén belül beszélnek az írásjelek 

szerepéről, én mégis külön fejezetet szánok dolgozatomban az érzelemkifejezés speciális 

kifejezőinek, amelyeket a digitális kommunikációban használunk, s részben írásjelekből 

alkotunk meg. Ezek nyelvtana sokkal inkább pragmatikai kérdés, mint helyesírási. 

Különösen azért, mert a digilektus, vagyis a digitális nyelvhasználat (Veszelszki 2010, 

2013, 2017) sokkal gyorsabban változó rendszer része, köszönhetően a technikai és 
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kulturális forradalomnak. Ahogy azt már a korábbi fejezetekben is kifejtettem, a diákok 

mellett már a tanárok is részei a digitális világnak, és ha érvényesülni akarnak, azaz sikeres 

pedagógiai munkát akarnak végezni, nekik is digitális bennszülöttekké kell válniuk 

(Veszelszki 2010). Ebben a folyamatban megfigyelhető a tanárok nyelvhasználatának 

változása is, amit a vizsgált diskurzusokon keresztül személtetek. 

 A 150 diskurzus vizsgálata során kirajzolódott, hogy a tanárok is használnak 

érzelemkifejezésre alkalmas nem nyelvi kifejezőeszközöket az internetes 

kommunikációban. Az egyik nagy csoportja ezeknek a kifejezőeszközöknek az 

úgynevezett hangulatjelek, emotikonok (Bódi-Veszelszki 2006), vagy az angol 

kifejezésből átvett szóval szmájlik. Ezeknek alkotóelemei a latin betűs ábécé tagjai (pl. 

XD), az arab számok (pl. <3), az írásjelek (pl. :-) ), illetve egyéb karakterek, amelyeket a 

számítógép billentyűzetén parancssorokkal elérhetünk (pl. :-$).  

 Az emotikonok érzelemkifejező grafikus jelek, olyan karakterkombinációk, 

amelyek a (tényleges vagy virtuális) billentyűzet, illetve grafikus jelek segítségével 

jeleníthetők meg. A kép (az emotikonok) és a szöveg erőteljes interakciója révén kép-

szöveg konglomerátumok jönnek létre, amelyekben a kép és a szöveg kölcsönösen 

kiegészítik, kontextualizálják és értelmezik egymást. Vizsgálatok szerint az emotikonok 

egyrészt kontextus nélkül értelmezhetetlenek, vagy csupán nagyon általános jelentéssel 

rendelkeznek, másrészt viszont segítenek a gépelt (írott) szöveg félreérthetőségének a 

kiküszöbölésében (Bódi–Veszelszki 2006, Veszelszki 2015a). 

 Az emotikonoknak két fő típusa van: Az első ASCII-karakterekből, nagyobbrészt 

írásjelekből épül fel. E típusnak számtalan variációja alakult ki az állítólag Scott E. 

Fahlman által 1982-ben leírt, két első forma: :-) és :-( után. Míg a „nyugati” szmájlikban az 

emberi arc kilencven fokkal elfordítva fedezhető fel, addig az emojik (japán, koreai vagy 

ázsiai arcjelek) az arcot elfordítás nélkül jelenítik meg, erre példák a következők: (>_<) 

(¬_¬). A másik jellemző emotikonfajtához grafikus (kép)fájl kapcsolódik.  Ez utóbbinak is 

két fő alkategóriája van: a statikus és a dinamikus (mozgó) emotikonok. A dinamikus, azaz  

animációval ellátott emotikonok – a mozgás komponense miatt – rokonságot mutatnak a 

reakciógifekkel (Veszelszki 2015a). Az utóbbi években az emoji elnevezés jelentése 

kibővült, ma már a képbe sűrített szójelentéseket is értjük rajta. 

 A reakciógifek az interneten a non-verbális kommunikáció új formáját jelentik 

(Veszelszki 2015a). A reakciógif egy olyan rövid mozgókép(fájl), amely a digitális 

kommunikációban különböző beszélgetési szituációkban válaszul, reakcióként küldhető, 

érzelmek kifejezésére szolgál, az emotikonoknál intenzívebb érzelemkifejezési forma, 
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nagyrészt ismert filmekből kivágott jeleneteket mutat meg, egyik fő alkotóeleme a humor, 

és stilisztikai értelemben él a túlzás eszközével (Veszelszki 2015a, Veszelszki 2017). 

 A verbális érzelemkifejezési módokkal (részletes verbális érzelemleírás, 

inflektívák) szemben – az emotikonokhoz hasonlóan – vizualitásuk révén nagyon 

szemléletesek. Az emotikonok statikusságával szemben (együtt azonban a dinamikus 

emotikonokkal, más néven az animotikonokkal) a gifek dinamizmusukkal, mozgóképes 

jellegükkel az időbeliség aspektusát is bevonják az érzelemkifejezés eszköztárába. A 

folyamatos újrajátszás (ha végére ér az animáció, kezdődik elölről) kivonja a lezártság,  a 

lezárhatóság, a mulandóság érzését a kommunikációs aktusból. Mind a statikus, mind a 

dinamikus emotikonokkal összevetve megállapíthatjuk, hogy a reakciógifek (nagy 

többségükben, de nem minden esetben) tartalmaznak verbális komponenst, idézhető 

szöveges elemet is. Míg az emotikonok rajzolt (éppen ezért viszonylag univerzális) 

figurák, addig a reakciógifek szereplői általában ismert vagy ismeretlen arcok 

(természetesen itt is lehetnek eltérések: állatszereplők, rajzfilmfigurák). Ehhez illeszkedik 

az a további különbség, hogy az emotikonok túlnyomó többsége különösebb háttérismeret 

nélkül értelmezhető, befogadható, ezzel szemben a reakciógifekhez általában szükségesek  

popkulturális ismeretek (filmek, sorozatok, zenei szereplők, politikusok sajátosságai, 

jellemző mozdulatai, megnyilvánulásai), esetleg egyes szubkultúrák sajátosságainak 

ismerete. A reakciógifek a mémekhez hasonlóan divatszerűen terjednek, igen gyorsan 

változnak, és máris megjelent mellettük egy „konkurrens” terület: a vine-ok, e hat 

másodperces rövid videók (Veszelszki 2015a, Veszelszki 2017). 

 A vizsgált korpuszban számos példát találtam emotikonokra, de a reakciógif 

megjelenésére nem, így igazolható Veszelszki (Veszelszki 2015a, Veszelszki 2017) 

állítása, miszerint a reakciógif megjelenése erősen felülreprezentált a fiatalabb 

korosztálynál. Az én vizsgálatomban szereplő tanári adatközlők életkora ennél több, az 

idősebbek még nem használják a reakció- vagy animgifeket. 

 Az emotikonok esetében a statisztika a következőképpen alakult: külön vizsgáltam 

a bejegyzésben és a hozzájuk érkező kommentekben előforduló emotikonokat, ez utóbbiak 

közül csak azokat néztem, amelyek adatközlője a bejegyzést rögzítő tanár volt. A 

bejegyzésekben, vagyis a fordulót elindító tanári megszólalásokban 15 bejegyzésnél 

találtam a leggyakoribb mosolygós hangulatjelet, amelynek három megjelenési formája 

van: egyrészt a klasszikus szem-orr-száj mosolyát követő :-) jel, amely viszonylag ritkán, 

mindössze három alkalommal fordult elő. Második megjelenési formája a :), amely akkor 

jelenik meg a képernyőn, ha az előtte levő szóhoz szóköz nélkül tapad, erre mindössze 
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három esetben találtam példát. A többi esetben nem mondható meg, hogy mi volt az 

emotikon eredeti billentyűparancsa, mert a :) és a :-) jelek kiadják a mosolygós arcot, azaz 

a -t, amely akkor jelenik meg a képernyőn, ha a bejegyzés írója szóközt tesz a jel előtt és 

után is. Ez volt a leggyakoribb megjelenési formája a hangulatjelnek, vagyis amikor már 

nem csupán indexikus nyelvi jelről van szó, hanem ikonikus jelről, azaz a megjelenő jeltest 

és a hozzá tartozó valóságelem (maga a mosolygós emberi arc) között hasonlóság 

fedezhető fel. 

 További megjelenései voltak a mosolynak a halmozott, túlzó mosolyjelek, amikor a 

kérdőjelet többször is kiteszi a bejegyzés írója, ezzel érzékeltetve az öröm vagy a jókedv 

erősségét (pl. :))))))))))))))))))))))))))))) a 106F bejegyzésben. Halmozva is megjelent a 

mosolyjel, vagyis egymás után több szóló, hagyományos mosolygós arcot írt a bejegyző, 

ez szintén az öröm kifejezését szolgálja (82N bejegyzésben, 41. ábra) 
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41. ábra: 

Példa az emotikonokra egy Facebook-bejegyzésben (82N) 

(A kép forrása: www.facebook.com Letöltés ideje: 2014. július 27.) 

 

 A második leggyakoribb emotikon a tanári bejegyzésekben az a :D jelzés, ami egy 

szélesebb mosolynak a kifejezőeszköze, erre hat alkalommal találtam példát. A többi 

emotikon már sokkal ritkábban fordult elő a bejegyzésekben, ezek közül kiemelném a <3 

jelet, amely billentyűparancs egy szívecskét ad ki a Facebookon, s minden esetben az 

öröm, a meghatódottság kifejezésére használjuk, valamint a szomorú, lebiggyedő :( 

ajkakat, amely panasz vagy rossz közérzet esetében bukkant fel a bejegyzések non-verbális 

megerősítésére, illetve érdekességképpen megjelent az egyik adatközlő 

diskurzuskezdeményezéseiben a :v billentyűparancs, amely egy vidám, nyitott szájjal 

mosolygó, oldalnézetben jelentkező emotikont adott ki (42. ábra). Ebben a bejegyzésben 

(101F) az is érdekes, hogy a bejegyzésben lelkesen gratuláló földrajztanár a 

kommentekben külön név szerint megemlíti, tageli a kiemelkedő teljesítményt nyújtott 

diákokat is. 

 

 

http://www.facebook.com/
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42. ábra: 

Emotikon egy Facebook-bejegyzésben (101F) 

(A kép forrása: www.facebook.com Letöltés ideje: 2014. július 27.) 

 

 A bejegyzésekhez tartozó kommentekben már sokkal több emotikon bukkant fel. 

26 bejegyzésben közel 50 emotikon jelent meg a bejegyzést író tanároktól (a 

diskurzusokban részt vevő diákok által használt emotikonokat ezúttal sem vizsgáltam). 

Ezek között is a mosolygós arc emotikonja volt a leggyakoribb (20 alkalommal), és ezúttal 

is több változatát használták a tanárok: megjelent a tapadó :) jel, az ikon formájában 

megjelenő , a halmozott :))))))))))))) jel, illetve a : )) és : )))) jelek is, amelyek az eredeti 

hangulatjelek „elrontott”, szóközzel ellátott változatai. A kommentekben is népszerű volt a 

:D, vagyis a nevetés jele, három alkalommal megjelent a kacsintás jele a ;), de itt is 

szerepelt a :( szomorú arc jele, vagy éppen a <3, a szívecskét kiadó billentyűparancs. 

 

4. 2. 4. 3. A szókincs 

 

 Az „E” jelű előzetes kérdőíves vizsgálatban az adatközlők többsége azt vallotta, 

hogy a tanárnak oda kell figyelnie, milyen szókinccsel, mennyire választékosan nyilatkozik 

meg diákjai előtt. Ennek érvényesülnie kell a hagyományos, osztálytermi körülmények 

között és a virtuális térben is. A tanár megnyilatkozásai ugyanis példaértékűek lehetnek a 

diákok számára. 

 Az adott szöveg, így az általam vizsgált Facebook-diskurzusok témájára és stílusára 

is nagy pontossággal következtethetünk a bennük legtöbbször előforduló szavak alapján. A 

szövegbányászatban és a korpusznyelvészetben is elfogadott módszertani kiindulás a 

szavak gyakoriságának vizsgálata. A számítógépes nyelvészet eszköztárában a 

szógyakorisági vizsgálatok a szöveg- és nyelvfelismerés és a megadott szempontok szerinti 

automatikus csoportosítás, információkinyerés az alapvető cél. A kritikai diskurzuselemzés 

esetében inkább a szövegek jellegzetességeinek feltárása a fő motiváció a szógyakorisági 

vizsgálatok választásakor. A szógyakoriságot úgy kapjuk meg, ha az adott szó (type) 

összes előfordulását elosztjuk a szövegben található összes szó (token) számával. Az ilyen 

jellegű számítások előtt a szövegeket tokenekre kell lebontani, döntés kérdése, hogy a 

szavakat szótövezzük-e (Tóth 2015). A tartalomelemzés során feltárjuk a szövegekben az 

egyes szavak megjelenésének gyakoriságát, illetve azok egymásba kapcsolódásának 

http://www.facebook.com/
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formáit. Az elemzés során a manifeszt tartalmak mellett vizsgáljuk a szövegben megbújó 

összefüggéseket is (Kmetty–Sztárayné 2011). 

 A szógyakoriság megállapítására a http://textalyser.net
3
 programot használtam, 

amelynek honlapja egy txt felület, ahol a szövegpanelbe kell beilleszteni, azaz be kell 

másolni a szöveget a forrásból (másik honlap, txt dokumentum, vagy idemásolt vagy 

gépelt szöveg), és egy egyszerű gombnyomás segítségével megadja az alapértelmezett 

statisztikákat. A dolgozat mellékleteként is közölt szövegkorpuszt azzal a változtatással 

másoltam be, hogy előzetesen töröltem a diskurzusokban a résztvevők jelölésére használt 

T, D, és K betűjelzéseket, így a szövegekben valóban előforduló szavak gyakorisági 

sorrendje jelent meg az eredményekben. A program ignorálta a szövegből a számokat, csak 

a betűket tartalmazó szavakat analizálta. 

 Az összes, korpuszban előforduló szavak száma 6312, amelynek csaknem fele, 

2983 szó egymástól különböző, a másik fele ezeknek a szavaknak a kisebb-nagyobb számú 

ismétlődése. A komplexitási faktor, vagyis a szókincs sűrűsége tehát 47,3%. A program az 

olvashatóságot külön faktorként vizsgálja a Gunning Fog Index (Gunning 1952) alapján, 0-

20-as skálán, ahol a 0 a könnyen, 20 pedig a nehezen olvasható szövegkorpusz. A Gunning 

Fog Index egy olvashatósági teszt, amelyet az angol nyelvre dolgoztak ki. Robert Gunning 

1952-ben publikálta ezt a mérési tesztet, amely alkalmas megállapítani, hogy az adott 

szöveget milyen életkorú ember tudja értelmezni a benne levő szavak gyakorisága alapján. 

A minél kisebb érték jelenti a fiatalabbak számára is könnyebben értelmezhető szöveget (a 

6-os skála egy hatodik osztályos tanuló, míg a 17-es egy végzett egyetemi diplomás fiatal 

szintje). A szélesebb olvasóközönség számára is befogadható szöveg 12-es szint alatt kell, 

hogy legyen. Ezen a skálán a tanári kezdeményezésre létrejött Facebook-diskurzusokból 

álló korpuszom 6-os, azaz könnyen olvasható kategóriába esett, azonban a tesztet Gunning 

alapvetően az angol nyelvre dolgozta ki, így a program analízise nem biztos, hogy 

mérvadó ebben az esetben. 

 Összesen 50 661 karakterből áll a vizsgált anyag, amelyben a karakterek száma 

szóközök nélkül 37 849. Átlagosan 1,75 szótagból áll egy szó, tehát az internetes 

kommunikációra jellemzően kerülik a hosszabb szavakat a diskurzusok résztvevői (43. 

ábra). 

 

                                                 
3
 Az oldalt 2018. április 24-én használtam, innen töltöttem le az eredményeket. 

http://textalyser.net/
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Összes szó 6312 

A különböző szavak száma 2983 

Komplexitási faktor (szókincs sűrűsége) 47,3 

Gunning Fog Index 6 

Összes karakter szóközök nélkül 37 849 

Átlagos szavankénti szótagszám 1,75 

Mondatok száma 1070 

Átlagos mondathossz / szó 9,4 

Leghosszabb mondat / szó 73 

 

43. ábra: 

A korpusz statisztikai adatai 

 

 A program 1070 mondatot számlált, ám meg kell állapítani, hogy az írásjelek 

különböznek, sokszor összetettebbek vagy egyszerűen hiányoznak a hagyományos, nem 

elektronikus kommunikációban létrejövő szövegekhez képest, így nem is szabad a 

hagyományos mondat fogalmát alapul venni. Az átlagos mondathossz 9,4 szó, azonban a 

leghosszabb mondat, amely egy nosztalgikus gondolatlánc (egy osztálykirándulás 

összegzése afféle felsorolással) 73 szóból áll („rókavadászat esőházas alvások 

bangmaraton szerdai mindenki mindenki ellen hiszti trónok harca kibeszélő „nem mondtad 

hogy solo” pirománkodás sikermegbeszélő ki mit tud focikupa 7 1 tábortüzes disputa 

özönvízben csigákat menteni melegszendvics készítés trollkodás a kultúrházban minden és 

mindenki magyar kiskifli nagykifli vízibomba mikor már éppen megszáradnánk”), nem 

kezdődik nagybetűvel, és nem tartalmaz semmilyen írásjelet, se mondat közben, se mondat 

végén. 

 A leggyakoribb szavak a névelők voltak, az a határozott névelő 351 alkalommal 

jelent meg, ezzel gyakorisága 5,6% az összes előfordult szóhoz viszonyítva (44. ábra). A 

második ennek allomorf változata, az az névelő volt, amelynek 2,5%-os gyakorisága van a 

159 alkalom révén. Ezt követi a nem szó a harmadik helyen 120 előfordulással és 1,9%-os 

gyakorisággal. A tartalmas szavakat tekintve, tehát ha kivesszük a statisztikából a 

viszonyszókat, akkor az én személyes névmás és a nagyon ragozott melléknév érte el a 

legmagasabb gyakoriságot 0,4%-kal, ezeket követi a köszönöm és a gratulálok, 0,3%-kal 

(22 és 21 előfordulással). Ez utóbbi kettő tükrözi a beszédaktusok és a korábbi 

tanáribeszéd-kutatások elméleti hátterét és eredményeit, azaz a pedagógusok alapvetően 

udvarias, hálás személyek, a bejegyzéseik 30%-ában megjelent ez a két szó. 
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A szó 

sorszáma 
A szó Előfordulás Gyakoriság 

1. a 351 5,6 

2. az 159 2,5 

3. nem 120 1,9 

4. és 93 1,5 

5. is 86 1,4 

6. hogy 76 1,2 

7. egy 62 1,0 

8. de 41 0,6 

9. csak 40 0,6 

10. ha 38 0,6 

11. ez 37 0,6 

12. meg 35 0,6 

13. már 32 0,5 

14. volt 30 0,5 

15. még 29 0,5 

 

44. ábra: 

Az összes szó sorrendjében az 1-15 leggyakoribb 

 

  Ha csak a valódi, másképpen tulajdonképpeni alapszófajba tartozó (Keszler 2000) 

szavakat (főnevek, melléknevek, igék, határozószók) vizsgáljuk, azaz a tartalmas 

jelentéssel bíró szavakat rangsoroljuk, akkor az előbb említett ragozott melléknév (nagyon) 

és a két fatikus jelentéssel is bíró ige (köszönöm, gratulálok) is szerepel a leggyakoribb 

szavak között, mellettük a többes számú alak, a köszönjük is megjelenik. Érdekes, hogy a 

tanár és a tanárnő kifejezés, megszólítás 12 alkalommal szerepel a vizsgált 150 

diskurzusban, vagyis összesen 24 alkalommal szólították meg tanáraikat a diákok. 

Alapvetően kevés komment érkezett a diákoktól, így ez a 24-es szám nem is számít 

annyira kevésnek. Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy külön számolta a program a 

helyesírásában eltérő megszólításokat, így a tanar alak is szerepelt további 4 alkalommal. 

Az iskolával kapcsolatos kifejezések között maga az iskola, illetve az érettségi szó 7-szer 

fordult elő (45. ábra). 
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A szó 

sorszáma 

A valódi (tulajdonképpeni) 

alapszófajok közé tartozó szó 
Előfordulás Gyakoriság 

1. nagyon 25 0,4 

2. kell 24 0,4 

3. jó 23 0,4 

4. köszönöm 22 0,3 

5. gratulálok 21 0,3 

6. most 20 0,3 

7. van 19 0,3 

8. sok 17 0,3 

9. kedves 17 0,3 

10. lehet 16 0,3 

11. holnap 15 0,2 

12. köszönjük 15 0,2 

13. nap 14 0,2 

14. tanár 12 0,2 

15. tanárnő 12 0,2 

 

45. ábra: 

A leggyakoribb alapszófajba tartozó szavak sorrendje 

 

 Az első 200 leggyakoribb szó legalább 4 alkalommal fordult elő a teljes 

korpuszban, így a 200. helyre került szavak is 0,1% gyakorisággal jelentek meg (itt 

szerepeltek a következők: mondom, kis, kép, kaptam, lenne, kötelező, voltatok, Úr, rá, 

tehát, jajj, alatt, várom, úgy, általános, menni, inna, vissza, vers, ti, figyelem, valami, 

szerdán, neki, tényleg, másik, köszi, ilyenkor, amúgy, jegyeket, hogyan, érettségizők, 

tisztelt, amikor, saját, láttam, új, benne. Érdekesség, hogy az előkelőbb helyen szerepelt 

köszönöm szó rövid alakja, a köszi csak a 200-as lista vége felé található, és gyakorisága is 

harmadannyi, mint a teljes formulának. A pedagógusok a teljes alakot preferálják, kevés 

alkalommal rövidítenek, de diáktól sem szerepelt egyetlen alkalommal sem a köszi szó. 

Önmagukra gyakrabban utalnak a pedagógusok, az én személyes névmás 25 alkalommal, 

míg az Én nagybetűs alak további 11 alkalommal jelent meg, ez összesen 36 előfordulás. 

Ennél jóval kevesebbszer fordult elő a többi személyes névmás. A ti 4, míg a te 10 

alkalommal. Ugyanitt, a gyakori szavak 200-as listájának végén szerepel 4 előfordulással a 

Facebook, a közösségi oldal, igaz, kisbetűvel írva, facebook-ként. 

 A szavak hosszát tekintve a három betűből állóak szerepeltek leggyakrabban, 965 

alkalommal, így ezek előfordulása 14,2%. A karakterek számát tekintve a szavak 

gyakoriságának sorrendje esetén az első tíz helyen: a 3, 2, 4, 6, 1, 5, 7, 8, 9 és 11 

karakterből álló szavak voltak a leggyakoribbak. A leghosszabb szó 24 karakterből állt. A 
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szótagszámot tekintve a 46. ábrán látható sorrend érvényesült, azaz többségben vannak az 

egy szótagú közlések a Facebookon, és a szótagok számával egyenes arányban csökken a 

szavak gyakorisága. 

 

A szótagok száma 

a vizsgált szóban 

Szavak száma a 

teljes korpuszban 
Gyakoriság 

1 3032 51,1% 

2 1742 29,4% 

3 833 14% 

4 272 4,6% 

5 38 0,6% 

6 8 0,1% 

7 7 0,1% 

8 1 0,01% 

 

46. ábra: 

A korpusz szavainak gyakorisága a szótagszám alapján 

 

 A szógyakoriság vizsgálata utalhat a nyelvhasználatra. Rövid áttekintésemben én is 

utaltam rá, hogy a tanárok Facebook-bejegyzéseiben és a rájuk érkezett kommentekben 

milyen szófajú, jelentésű szavakat használnak. Ezek nem különböznek a korábbi 

gyakorisági vizsgálatok eredményeitől: a névmások, viszonyszók, indulatszók itt is 

nagyobb arányban szerepelnek, mint a valódi jelentéssel bíró tulajdonképpeni alapszófajba 

tartozók. Külön vizsgáltam az iskolával kapcsolatos kifejezéseket, és elmondható, hogy a 

tanár, iskola, érettségi szavak jelentek meg legtöbbször ezek közül. 

 

4. 2. 4. 4. A társalgási alapelvek 

 

 A diskurzusok vizsgálatában több alapvető nyelvészeti megközelítést is követtem, 

alkalmaztam a saját szövegkorpuszok esetén. Az egyik ezek közül Paul Herbert Grice 

nevéhez köthető társalgási maximák (Grice 1975/1997), a másik pedig John Rogers Searle 

nevéhez fűződő beszédaktus-elmélet (Searle 1969, Searle 1975). Mindkét elméletet a 

Facebookon megjelenő tanári diskurzusoknál alkalmaztam. 

 Grice a kommunikációt elsősorban nem a beszélő, hanem a hallgató felől vizsgálja 

(Grice 1975/1997). A kidolgozott implikatúra-elmélet nem lenne alkalmazható ez alapján 

jelen kutatásban, hiszen a Facebook-diskurzusokban nem mindig derül ki, hogy a 

befogadó, aki a következő fordulóban feladó is lesz, hogyan értelmezi az eredeti 
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kommunikátor bejegyzését. Így a társalgási vagy konverzációs maximák főként a 

kooperatív stratégiák során érvényesülnek, ezért együttműködési alapelveknek is 

nevezhetjük őket. Az alapelveknek Grice nyomán (Grice 1975/1997) négy alapvető típusát 

szokás elkülöníteni: a mennyiség (annyi információt közölj, amennyit a szituáció és a 

kommunikációs cél megkövetel, se többet, se kevesebbet), a minőség (mondj igazat, ne 

mondj olyat, amit hamisnak vélsz, vagy amiről nincs elegendő bizonyítékod), a relevancia 

(mondanivalód illeszkedjen a szöveg többi részéhez és a szituációhoz) és a modor (légy 

érthető, kerüld a homályosságot és kétértelműséget, légy rendezett) maximáját (Boronkai 

2009). Ezeket a társalgási maximákat nem szabályokként kell felfognunk, sokkal inkább 

értelmezhetők úgy, mint a megnyilatkozóval szemben támasztott elvárások. 

 A korpusz 150 bejegyzése alapvetően 95%-ban tartotta magát a Grice-i 

maximákhoz. Természetesen voltak olyan jellegű, belső körnek (például saját tanított 

csoportnak, szülői munkaközösségnek) szánt posztok, amelyeket egyéb kívülállók nem 

érthettek. Ettől eltekintve mégis igaz az, hogy a tanárok törekedtek bejegyzéseikben a 

mennyiségi maxima betartására, azaz információik kimerítőek voltak, nem voltak 

túlbonyolítva. Betartották a minőségi maximát, azaz nem hazudtak, nem állítottak 

valótlanságot, utánajárással meggyőződtek róla, hogy amit kiírnak, az igaz. Nem volt 

politikai tartalmú vagy a társadalmat bármilyen formában megosztó bejegyzés, ami 

alkalmas lett volna a minőségi maxima megsértésére. Nem volt csúsztatás, elhallgatás, 

manipuláció. A relevancia maximájával kapcsolatban föl kell vetni azt a problémát, hogy 

mivel a tanári közlések a diskurzusok kezdeményezései, megszületésükkor még nincs 

mihez relevánsnak lenni. A bejegyzések maguk teremtik meg a kontextust, amihez 

relevánsnak kell lenni, így ilyen formában a relevancia kérdése értelmét veszti. A mód 

vagy modor maximájával kapcsolatban ugyanaz elmondható, ami általánosságban a 

bekezdésekről: bizonyos információk valóban csak a címzettek számára érthető, így 

tartalmazhatnak kétértelmű vagy homályos elemeket. Ilyenek például az iskola vagy az 

osztály adottságaival kapcsolatos tények (a termek számozása vagy elhelyezkedése, az 

osztályjelzések); az iskola házirendjébe foglalt elvárások, szabályok, jogok, kötelességek, 

amelyek a feladó és a címzettek számára evidensek; a szervezett programok, 

rendezvények, ünnepek, amelyekre ismét számos hivatkozást találtam stb. 

 Természetesen ebben a korpuszban is van példa az alapvető négy Grice-i maxima 

kisebb-nagyobb mértékű megsértésére. Az 1Fa jelű bejegyzés mindössze egyetlen mondat 

(Az élet kegyetlen), amelyhez nem is érkezik hozzászólás, így hiányos diskurzusnak is 

tekinthetjük. Ebből a rövid bejegyzésből nem tudjuk meg, hogy a posztoló tanár miért 
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gondolja így, mi oka van bánkódni az életen, esetleg általános rossz hangulat uralja, vagy 

érte őt valami megpróbáltatás. Ezzel a rövid mondattal tulajdonképpen a mennyiség és a 

modor maximáját is megsérti, hiszen ha ilyen mondatot teszünk közzé egy közösségi 

oldalon, az már automatikusan vonzza a hozzászólásokat, kérdéseket. Ilyen jellegű, 

bölcsességnek szánt világfájdalmat belebonyolódási stratégiaként (Horányi 2001) is 

értelmezhetünk. Ez esetben azonban a bejegyzés magára maradt, nem követték 

kommentek, nem alakultak ki szomszédsági párok. 

 A 34F jelű diskurzust egy igen hosszú bejegyzés indítja el, amelyben a bejegyzést 

közlő tanár nem is titkolja el, hogy szándékos a témában való hosszas kifakadása, és 

valamiféle változást akar előidézni gondolataival („ha tanárféle az ember, akkor nem csak 

és kizárólag a szakmájában kell megszólalnia. most, hogy közeledik a Karácsony, nem 

tudom megállni,h ne írjak le pár gondolatot, mégpedig néhány reklám kapcsán, amiket 

mostanában tévében, plakátokon látok megjelenni. az egyiken egy bambaarcú pasi buzdít 

arra,h vegyek fel bankkölcsönt hasznos (!) ajándékok vásárlására, a másikon (egy pláza 

reklámján) egy csomagokkal megpakolt hölgy közeledik, aláírás: a Karácsony a szeretetről 

szól, míg a harmadikon egy leírhatatlan, szarvakkal megáldott szörnyen cuki szörnykutya 

látható, amit nyilván Karácsonyra kellene ajándékként megvenni egy jobbsorsú gyereknek. 

nakéremszépen… világnézettől és hittől függetlenül a Karácsony egy pogány gyökerekre 

(téli napforduló) épülő keresztény ünnep, Jézus születése kapcsán. az öröm, a békesség a 

család és a szeretet ünnepe. az,h a média ill. az üzleti szemlélet mivé próbálja tenni 

(silányítani) lehetőleg ne tévesszen meg senkit…”). A bejegyzésnek társadalmi üzenete 

van, amely a karácsony tömegcikké válásáról szól, és felhívja a figyelmet, hogy ez egy 

egyre romló tendencia mai világunkban, ugyanis nem erről kellene szólnia az ünnepnek. A 

gondolatokat talán túl hosszan fejezi ki, többszörösen összetett mondatokban, 

közbeékelésekkel. Hangulatjeleket egyáltalán nem használ. A Facebook hírfolyamán ilyen 

hosszú bejegyzéseket kevesen olvasnak el, a közösségi oldal és az Internethasználat egyik 

sajátossága ugyanis a gyorsaság, célirányosság. Minél hosszabb egy bejegyzés, annál 

kisebb esély van rá, hogy eljut a címzetthez. A szerző tagolhatta is volna a bejegyzést, 

akkor talán áttekinthetőbb lenne, és az üzenete ugyanúgy nem sérülne. Sőt. Ebben a 

formában valamilyen szinten megsérti a modor maximáját is, hiszen az érvelése ad hoc 

jellegű, nem tudatosan megszerkesztett. A bejegyzésre érkezik egy komment T2-től, aki a 

bejegyzés lényegét kicsit semmibe véve, az üzenetet elbagatellizálva rákérdez, hogy mit 

kér karácsonyra T1. Ezzel a relevancia maximáját sérti meg, a komoly üzenetet helyett 

komolytalan mókázásba hajtja a beszélgetést. T1 válaszol T2 üzenetére, és megmarad az 
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általa behozott új, az eredeti bejegyzés stílusához és üzenetéhez képest nem releváns 

módnál, és ő is iróniával kezeli a kérdést. Persze ez még nem jelenti azt, hogy T1 ne 

gondolta volna komolyan az eredeti bejegyzést, az első megszólalását a diskurzusban. 

Valójában az ironizálás, gúnyolódás nagyon is eszköze lehet a mondanivaló 

megerősítésének. K is becsatlakozik a beszélgetésbe, ő visszatér az eredeti szöveghez 

releváns stílushoz, és elismerően beszél T1 gondolatairól („Ez már vélemény. Ennyi.”). T1-

é az utolsó hozzászólás, amelyben ismét előveszi az eredeti bejegyzés felháborodott 

stílusát, ezt a kérdése végén levő halmozott írásjelekkel teszi egyértelművé: „chi-chi love 

monster devil kutya (????????)”. T1-et tényleg foglalkoztatta és mélyen érintette a 

bejegyzésben felvetett társadalmi krízis, különösen a képként még csatolt (belinkelt) 

szörnyecske kutya mint karácsonyi ajándék, üzleti fogás zavarja. T2 cinizmusára ő is 

hasonlóképpen reagált, de látható, hogy a diskurzus végére visszatért az eredeti 

szándékához, így releváns maradt stílusában és mondandójában is. Az 47. ábrán a 34F 

beszélgetés szerkezeti ábráját láthatjuk. T1 üzenete a külvilágnak, a közösségi oldalon 

található ismerőseinek szól. Erre reagál T2 cinikusan. T1 ekkor humorosan válaszol T2-

nek, majd belép a diskurzusba K, aki T1 eredeti megszólalására reflektál, végül neki 

válaszol T1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. ábra: 

A 34F diskurzus szerkezeti ábrája 

 

 A 65N számú bejegyzés valamilyen szinten megsérti a minőség maximáját, mivel a 

posztoló olyat ír ki, aminek nincs teljesen a birtokába. Azonban a bejegyzésnek éppen ez a 

lényege, nem rendelkezik a pontos információval az adott kérdésben, így fejezi ki 

felháborodását és segítségkérését. A bejegyzés közlője tömegközlekedési eszközön, a 61-
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es villamoson utazik. A villamoson bemondják, hogy a jármű rövidített útvonalon 

közlekedik, de T számára kivehetetlen a hangosbemondóból az új, rövidített végállomás 

neve, ezért így reagál: „Felhivom figyelmuket, hogy a 61es villamos csak a hgsdfdzsdrd 

megalloig kozleledik…” Hat koszonom.” A bejegyzéssel implikálja a segítségkérést, és 

meg is kapja a hozzászólásoknál a választ, így a relevancia és a minőség maximája is 

„helyreáll”. K1 válaszában ott a megálló neve („zuhatagsorig ”), még egy emotikonnal 

erősíti is, hogy a probléma megoldódott. T köszönetet mond, nevén szólítja K1-et, majd 

ironikusan megjegyzi, hogy máskor is igényt tart ilyen segítségre, csak gyorsabban 

(„koszonom ****, legkozelebb gyorsabb legy ”). K1 ugyanebben a karcos stílusban 

válaszol T köszönetnyilvánítására („hat azert csak nem fogom percenkent nezni a fbot 

:D”), utalva arra, hogy a segítségnyújtás a kairosznak volt köszönhető, azaz pont jó helyen 

volt, és jókor. T tovább folytatja a viccelődést, maradva most már ennél az új témánál, a 

gyors és hatékony segítségnyújtásnál, de továbbra is használ emotikonokat, hogy éreztesse, 

ez nem elvárás („ Nem is kell. Csak ilyenkor :P”). Újabb forduló következik, amivel K1 

megint szomszédsági párt teremt T hozzászólásával, maradva az ironizáló, de azért 

humoros hangnemnél („hat persze ”). A diskurzus utolsó eleme a szorosan ezekhez nem 

kapcsolódó, a beszélgetés egész eddigi ideje alatt passzívan megfigyelő K2 kommentje, 

amely egyetlen emotikonból áll (XD). Ő valószínűleg a beszélgetés egészére reagál, 

humorosnak tartotta a párbeszédet, vagy az is lehet, hogy csak az alaphelyzetet, mely 

szerint T nem értette a hangosbemondót. Az 48. ábrán szerepel a 65N jelű beszélgetés 

szerkezeti rajza, amelyből kiderül, hogy T és K1 folyamatosan szomszédsági párokat 

alakítanak ki a másikuk fordulójával az által, hogy továbbviszik a beszélgetés főtémáját, 

kontextusban maradnak, új altémát hoznak be és arra is reagálnak, alkalmazkodnak a 

másik stílusárnyalatához, és nem értik félre a másik szándékait. A maximákat ilyen 

értelemben teljesen betartják. 
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48. ábra: 

A 65N jelű diskurzus szerkezeti ábrája 

 

 Grice elméletének bírálói ki is bővítették az eredeti elméletet, hiszen a maximák 

olykor egymással ellentmondásba is kerülhetnek, és csak az implikáció tényét jelzik, okát 

azonban nem tárják fel (Boronkai 2009). Éppen ezért az együttműködési elvek kiegészítése 

céljából megjelentek az udvariasság elvei (Leech 1983), amelyek célja már nem csupán 

illokúciós cél, hanem egyben szociális is. Az együttműködési alapelvekhez csatolt 

udvariassági alapelvek a személyközi retorika formálásában kapnak szerepet. Ez 

lényegében arra vonatkozik, hogy növeljük minél nagyobbra az előzékeny aktusok 

udvariasságát („pozitív udvariasság”), és csökkentsük a lehető legkisebbre az udvariatlan 

megnyilvánulások következményeit („negatív udvariasság”). Maga az udvariassági elv is 

több maximát tartalmaz, melyek közül a legfontosabbak az együttérzés, a tapintat, a 

nagylelkűség, az elismerés, a szerénység és az egyetértés maximája (Boronkai 2009). 

 Az együttérzés maximája látható a korábban már elemzett 67F beszélgetésben, 

mely teljes egészében arra épül, hogy a hozzászóló tanárok együtt éreznek tanártársukkal, 

osztoznak az érettségiztetés fáradalmaiban („Ez érettségi? Fogadd részvétemet, nekünk 

csak kettő volt, de az is soknak bizonyult….”). A tapintat maximájára láthatunk példát a 9N 

jelű diskurzusban, amelyben egy tanárnő finoman dorgálja meg a diákjait, akik valami apró 

baklövést követtek el („A legbátrabb osztályomnak üzenem, hogy ♥ titeket, de ha még 

egyszer ott hagyjátok a tévében a mappáitokat, sejhajon billentés lesz!!!!”). Az elismerés 

maximájára több példát is találtam a korpuszban, főleg versenyeredmények kapcsán 

gratuláltak diákjaiknak a tanárok, így a 101F jelű szövegben is („Gratuláció a 12. d-s 
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csapatnak, mely a **** verseny első fordulóján országosan a harmadik legjobb eredményt 

nyújtva jutottak be a nov. 8-i középdöntőbe.”). Az elismerés mellett a szerénység 

maximájára is láthatunk példát a 139N jelzésű diskurzusban, ahol a tanárnő a saját 

bátorságát háttérbe állítja, hogy elismerhesse a diákok teljesítményét egy hegymászással 

kapcsolatban („A legnagyobb dolog, ha az ember saját magát legyőzve kilép a 

komfortzónájából. Ilyenkor csodákra képes. Köszönöm 10. D, hogy ezt ma átélhettük 

együtt.”). A nagylelkűség is jellemző volt a tanárokra (49. ábra). Több tanári csoportban 

megosztották egymással a pedagógusok saját szellemi termékeiket, az évek tapasztalatából 

összegyűjtött ötleteiket, feladatgyűjteményeiket, innovatív megoldásaikat. A nagylelkűség 

maximája érvényesül a 148N jelzésű bejegyzésben („Kedves Magyarosok, elnézést, hogy 

eddig nem jutott eszembe, pedig itt a helye: én is gyorsan megosztom a dolgaimat, 

remélem, találtok hasznosíthatókat.”). 

 

Maximák 
Előfordulás 

száma 
Példa 

Minőség 1 

„Felhivom figyelmuket, hogy a 61es villamos 

csak a hgsdfdzsdrd megalloig kozleledik…” Hat 

koszonom.” (65N) 

Mennyiség 6 „Az élet kegyetlen” (1F) 

Relevancia 7 „Aranyos csütörtök a Margitszigeten” (4F) 

Mód 3 „Ének, teknek.” (19Na) 

Udvariasság 3 
„Janus Pannonius: Egy tiszaparti körtefa alatt… 

Itt szúrtam le magam…” (93F) 

 

49. ábra: 

A Grice-i maximák megszegése a korpuszban 

 

4. 2. 4. 5. A tanári beszédaktusok 

 

 Antalné Szabó Ágnes tanulmányában kiemeli, hogy a tanári kommunikációban 

létrejövő tanári és tanulói megnyilatkozások – a társalgási szövegekhez hasonlóan – 

többszemélyes, együttműködést feltételező interakcióban jönnek létre (Antalné 2006), és 

különféle beszédaktusok kapcsolódnak hozzájuk. A társalgási szövegek szerkezetét lokális, 

más néven mikrostukturális és globális struktúrák egyaránt alkotják. A lokális struktúrák 

elemei a kommunikációs partnerek megnyilatkozásait tartalmazó fordulók. A mindennapi 

társalgásban a résztvevők felváltva szólalnak meg, ezek a váltások a fordulókon keresztül 

valósulnak meg. A beszélgetés folyamatában „reflexív” viszony áll fenn a kommunikációs 
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partnerek megnyilatkozásai között (Antalné 2006). Az élőnyelvi, szóbeli vizsgálatokban, 

amilyen Antalné 2006-os munkájának alapja is, a forduló általában addig tart, ameddig egy 

beszélő magánál tartja a szót. 

 Nagyon fontos tényezője a tanári beszédnek a kérdezés és a magyarázat kultúrája és 

módszerei, és ezzel összefüggésben a tanári beszédaktusok (Searle 2000). Searle a 

beszédaktusok (Searle 1969) közé sorolja az asszertívumokat (ide tartoznak a tanári 

kommunikáció esetében a kijelentések, például a diktálás, a magyarázat egy-egy felmerült 

problémára: ez nem fordult elő a vizsgálati anyagban), a direktívumokat (ide tartoznak a 

tanári utasítások, kérések és parancsok, például a szükséges felszereléssel kapcsolatban, 

ezekből találhatunk többet is a vizsgált korpuszban), az expresszívumokat (ide tartoznak a 

köszönetnyilvánítások, például az óra végén a közös munka dicsérete, illetve a Facebook-

bejegyzések nagy része is ilyen), a deklarációkat (ide tartoznak a kinyilatkozások, ítéletek, 

vélemények egy diákkal kapcsolatban, vagy például a szidalmak, elmarasztalások, ez is 

jellemző volt a lejegyzett diskurzusokra) és a komisszívumokat (ide tartoznak az ígéretek, 

fogadalmak, például egy dolgozat elhalasztásával kapcsolatban, ez is ritkán fordult elő a 

korpuszban). Ezeknek arányát, előfordulását mutatja az alábbi táblázat (50. ábra). 

 Antalné 2006-os tanulmányában a fentieken túl fatikus, feladatkijelölő, 

válaszkérő/kérdő, tájékoztató, magyarázó, értékelő, kommunikáció- és 

tevékenységszabályozó / fegyelmező, óraszervező és önmegszólító megnyilatkozásokat 

különít el (Antalné 2006), melyekkel ebben a részben én is foglalkoztam a Facebookról 

származó tanári bejegyzések kapcsán. 

 

BESZÉDAKTUS ELŐFORDULÁS PÉLDA 

ASSZERTÍVUM 0% --- 

DIREKTÍVUM 20% 06Fb 

EXPRESSZÍVUM 21% 80N 

DEKLARÁCIÓ 13% 67F 

KOMISSZÍVUM 8% 13N 

 

50. ábra: 

Tanári beszédaktusok Searle alapján a Facebook-diskurzusok között 
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4. 2. 5. Következtetések 

 

 Az „F” jelű főkutatás korpuszát jelentő társalgások elemzésének eredményeként 

megállapítható, hogy a dialógusok térben és időben is nyitottak, így gyakran érkeznek a 

kezdeményezésekre késleltetett válaszok. Például az előző alfejezetben említett 10Nb 

diskurzus (173. oldal) során megosztott kép és a rá érkezett első hozzászólás között is több 

nap eltérés volt. Az időpontra a kommentekből tudunk következtetni, ugyanis  Facebook 

rögtön generálja a poszthoz képest eltelt időt (3 perce vagy 21 órája), majd 24 óra elteltével 

a konkrét dátumot és percre pontos időt jelzi. A fejezet elején felvázolt hipotéziseket az 

elemzés alapján a következőképpen igazolhatjuk:  

 

F1: A pedagógusok megnyilvánulásai a Facebookon nyelvileg és a kommunikáció 

szándékát tekintve is pontosak, egyértelműek. – A vizsgált diskurzusokban a 

megnyilatkozók magyar nyelven tettek közzé bejegyzéseiket, azonban voltak olyan 

angol nyelvű, a magyar internetes nyelvhasználatban és szókincsben ismert 

kifejezéseket, szavakat (pl. FB, poszt stb.), amelyeket a bejegyzésre kommentelő 

személyek is értenek, használnak. A magyar nyelv folyamatosan változik, 

szókincse bővül, az egyes jelenségek elterjedését és azok elfogadását a válaszadók 

reakciójából következtethetjük ki. Nem volt a posztok között olyan szó vagy 

kifejezés, amely félreértésekre adott volna okot, kivéve azt az esetet, amikor ez a 

kommunikációs szándék része volt. Ezt igazolta a Grice-i maximákkal kapcsolatos 

alfejezet is. 

 

F2: A pedagógusok Facebook-megnyilatkozásai között vannak olyan szövegek, 

amelyeknek mondatszerkesztése nem a leíró-előíró grammatikai szabályok szerint 

keletkeztek. – Az internetes nyelvhasználatnak vagy e-nyelvnek megfelelően a 

mondat fogalma különböző az elfogadott akadémiai nyelvtanhoz (Keszler 2000) 

képest. Egyrészt azért, mert a diskurzusok alapját szolgáló tanári bejegyzések 

sokszor nem egyetlen lezárt mondategységből állnak, hanem képpel, linkekkel, 

hipertextekkel teletűzdeltek. Így másfajta olvasási stratégiát kell alkalmaznia a 

befogadónak ezek megértéséhez. Másrészt ezek létrejöttében nagyon fontos 

szempont a gyorsaság kérdése, amely úgy szintén az elektronikus kommunikációval 

magyarázható. A mondatok emiatt sokszor nem is lezártak. 
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F3: A pedagógusok Facebook-megnyilatkozásai között az alapsokaság 10%-ában 

vannak olyan szövegek, amelyek az anyanyelvi nevelést tudatosan célozzák meg. – 

Ez a hipotézis is igazolt a korpusz vizsgálata alapján. 33 esetben jelent meg olyan 

ajánlattétel, projektfeladat, vagy bármilyen hasonló, diákokat megcélzó javaslat, 

amely az anyanyelvi nevelést is magában foglalja kitűzött célként (10Na, 14Nb, 

15Nb, 20N, 21N, 22N, 32F, 38N, 39N, 40N, 41N, 42N, 43N, 45N, 83N, 96F, 97F, 

98F, 100F, 103F, 116F, 117F, 122F, 123N, 124N, 127F, 129, 130F, 131F, 135N, 

137F, 138F, 140F) 

 

F4: A pedagógusok Facebook-megnyilatkozásai között az alapsokaság 20%-ában 

vannak olyan szövegek, amelyekben a bejegyzést közlő tanár a humor eszközével 

él. – A humor igen fontos eszköze egy tanárnak a szóbeli és az írásbeli 

kommunikáció során is, ami a diákok figyelmének megnyerése, a tanár 

személyének elfogadása érdekében fontos. Erre 34 esetben találtam példát a 

diskurzusok között (pl. 10Nb, 12F, 13N, 15Na, 78F, 79F, 84N, 91F, 92F, 93F, 

95Fa, 102F, 105F, 106F, 107F, 119F, 120F, 126F, 136F) 

 

F5: A pedagógusok Facebook-megnyilatkozásai között az alapsokaság 15%-ában 

vannak olyan szövegek, amelyekben a bejegyzést közlő tanár véleményt, kritikát 

fogalmaz meg a pedagógusi hivatással, a pedagógusok társadalomban betöltött 

szerepével kapcsolatban. – A Facebookon tetten érhetőek társadalmi jelenségek és 

változások is, ebben a pedagógusoknak is kiemelkedő szerepe van. Konkrét, 

kimondott társadalomkritika a bejegyzések között 9 esetben jelenik meg (18F, 29F, 

30F, 31F, 34F, 62N, 78F, 84N, 133F), 11 diskurzusindítóban olvashatunk tanári 

panaszt, nevelési célzatú üzenetet (01F, 02F, 03F, 04Fa, 04Fb, 09N, 12F, 13N, 

24N, 67F, 104F) és 2 esetben egyéb reflexiót (01F, 44N). Ez 14,66% az 

alapsokasághoz (150 diskurzushoz) képest. 

 

F6: A pedagógusok Facebook-megnyilatkozásai között az alapsokaság 15%-ában 

vannak olyan szövegek, amelyekben a bejegyzést közlő tanár emotikonokat 

használ. – Összességében elmondható, hogy a tanárok ritkábban használják a 

Facebook-bejegyzéseikben a hangulatjeleket, mint a korábbi szélesebb körben 

végzett más kutatások adatközlői, ahol a tanárokon kívül másokat is vizsgáltak. Az 

is leszűrhető, hogy a kommentekben gyakrabban használják az emotikonokat, mint 
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a bejegyzésekben. Ezt támasztotta alá az érzelemkifejezés egyéb eszközeit vizsgáló 

alfejezet is. 

 

F7: A pedagógusok Facebook-megnyilatkozásai között az alapsokaság 20%-ában 

vannak olyan szövegek, amelyekben a bejegyzést közlő tanár helyesírási hibát vét 

az aktuális leíró-előíró magyar helyesírási szabályzat szabályai szerint. – Ez a 

feltételezés nem igazolódott. A bejegyzéseket közlő tanárok ügyeltek a 

helyesírásra, és csupán olyan hibákat vétettek, amelyek az internetes kommunikáció 

velejárói, így például a csupa kapitális betűvel írás (ez az érzelemkifejezés egyik 

eszköze, jelzi az indulatot, örömöt), a betűhalmozás (pl. Neeeeee a 119F 

bejegyzésben), illetve a 40. ábrán (176. oldal) összesített hibatípusok. 

 

F8: A pedagógusok Facebook-megnyilatkozásaiban megjelenő helyesírási hibák 

többségét férfi adatközlők vétik. – Az összes 150 bejegyzés között 23 olyan 

bejegyzés található (15,3%), amelyek férfi adatközlőtől származnak és van bennük 

az akadémiai helyesírás szerinti hibák, de ezek egy része megfelel az internetes 

nyelvhasználat íratlan szabályainak. Nőktől ugyanilyen hibákat 10 bejegyzésben 

találtam (6,6%), azaz a hipotézis igazoltnak nevezhető: a női pedagógusok 

kevesebb helyesírási hibát vétettek a bejegyzéseikben, mint a férfiak. 

 

F9: A pedagógusok Facebook-megnyilatkozásai között az alapsokaság 5%-ában 

vannak olyan szövegek, amelyekben a bejegyzést közlő tanár a tag jelenségét 

alkalmazza. – A tag a Facebook sajátságos fatikus eleme, amellyel a tagelt személy 

figyelmét fordíthatjuk a bejegyzés felé. A bejelölt személy oda fog klikkelni az 

adott bejegyzésre, hiszen a bejelölésről értesítést kap. Ezek a tagek tehát nem is 

annyira a kapcsolatteremtést szolgálják, mint inkább a felhívás funkcióját töltik be. 

Összesen 6 bejegyzés tartalmazott taget, köztük volt olyan, amelyben több személyt 

is tagelt egyszerre a bejegyzés írója. Ez 4% az alapsokasághoz képest, így a 

hipotézisben még felülbecsültem a tagek vélhető számát. 

 

F10: A Facebookon létrejött tanári bejegyzés által elindított diskurzusokban újfajta, 

a szóbeli társalgásokban ismertektől eltérő szomszédsági párok jönnek létre. – A 

Facebook hírfolyamán vagy idővonalán létrejövő diskurzusok különböző módon 

szerveződnek, mint a szóbeli társalgások. Vannak olyan bejegyzések, amelyekre 
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különböző kommentelőktől érkeznek válaszok, ezeket a diskurzusteremtő 

bejegyzéseket és a rájuk érkező kommenteket nevezem egyfókuszú 

szekvenciáknak. Ilyen szerveződésű diskurzusok jöttek létre a feladatkijelölő és a 

dicsőségeket, eredményeket közlő bejegyzések esetében. A feladatot vagy 

kötelességet megjelenítő tanári bejegyzésre a diákok vagy egyéb kommentelők 

reagáltak, de egymás kommentjeitől függetlenül. Ugyanez igaz volt az 

eredményeket közlő bejegyzésekre, pl. a papírgyűjtés sikerét vagy egy-egy 

tanulmányi verseny szép eredményét jegyző posztokra. Itt a bejegyzést közlő tanár 

közzéteszi a hírt vagy eredményt, amire büszke, és erre érkeznek a gratulációk (pl. 

134Na). A bejegyzések egy része többfókuszú szekvenciákból épül fel, így 

nevezem azokat, amelyekben a posztban szereplő főtéma után melléktémák 

jelennek meg, a diskurzus többfelé ágazik (pl. 142N). Ilyenkor a diskurzusban részt 

vevő személyek a poszt főtémájára is reagálnak, de vannak aláágyazódások, azaz 

kommentek születnek a kommentekre, és a főtéma mellett melléktémák is szervezik 

a társalgást. Ezeknek a többfókuszú diskurzusoknak sokkal bonyolultabb a 

szerkezeti ábrája, mint az egyfókuszúaknak. Ilyen bejegyzések általában valamilyen 

társadalmi kérdéssel kapcsolatos kiírás, vélemény kifejezése, sokszor humorral, 

iróniával. Ezek a témák indították a legtöbb ilyen, szerteágazó, többfókuszú 

szekvenciát. Megjelentek a hagyományos szóbeli társalgások forgatókönyvének 

megfelelő diskurzusok is, amelyekben a fordulók egymást követik, egymásra 

reagálva alkotnak szomszédsági párokat (pl. 132N), ezáltal dialógust, de ezek jóval 

kisebb arányban jelentek meg, mint a Facebookra jellemző egyfókuszú vagy 

többfókuszú diskurzusok. Ezek általában kevesebb embert megszólító témák esetén 

alakultak ki, például egy-egy kisebb csoportot, vagy néhány személyt érintő 

témában. Ezeket dialogikus szekvenciáknak neveztem. Utolsó kategóriaként 

nullfókuszú Facebook-bejegyzésnek nevezem azokat, amelyekre nem jött 

egyáltalán válasz. Sajnos ezek között találtam olyan képeket, mémeket, amelyeknek 

valamilyen fontos társadalmi üzenete van, esetleg elgondolkodtatják a diákokat 

vagy közösségi szerepvállalásra sarkallják. Kevésbé szóltak hozzá az ilyen jellegű 

bejegyzésekhez, így ezek sokszor válasz nélkül maradtak. Sok volt ezek között az 

angol nyelvű kép vagy felirat is. Ide tartoznak azok a bejegyzések is, amelyekre 

csak a bejegyzést közlő tanár reagált, másoktól nem érkeztek kommentek (pl. 

118F). A négyféle Facebook-diskurzus típust megszámoltam a 150 bejegyzés 

esetén. A legtöbb (52%) egyfókuszú és a többfókuszú, azaz a bejegyzések 
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többségénél a posztoló tanáron kívül legalább két másik személy csatlakozik a 

párbeszédbe. Az egyfókuszúak esetében mindannyian egymástól függetlenül 

reagálnak a főtémára, míg a többfókuszú diskurzusokban beágyazott dialógusokat, 

melléktémákat is megfigyelhetünk (51. ábra). 

 

Diskurzus típusa db % Példa 

egyfókuszú 46 30,6% 

 

56N 

 

T: Köszönöm mindenki munkáját a papírgyűjtésen. Méréseink szerint 
25895 kg papír gyűjtöttünk. Ez rekordnak számít! :D 

K1: :D 

K2:  
K3: Szuper!! 

K4: Es mikor lessz eredmeny hirdetes? 

K5: Nem semmi! 
K6: Gratulálunk ismét jó csapat gyűlt össze ! 

T: Még kaptam egy mérlegjegyet, így 27 155 kg lett a mi 

mérésünk alapján. Egyre jobb az összeg. :D 

 

többfókuszú 33 22% 

 

14Nb 

 
T: Azt tanultam ma, hogy az országban virtuális polgárháború zajlik. 

 K1: Hány virtuális halott van? 

 T: tudod, milyen a média… 
T: viszont elkezdtem beazonosítani bizonyos állandóan 

visszatérő mondatokat mindkét oldalról – azok 

butasági/indulati mértéke szerint – bizonyos fegyvernemekkel 
K2: Hogyan áll a front? 

K1: én már csak az idokep.hu-ban bízom meg 

K3: Mit nevezhetünk tömegpusztító fegyvernek? :D Vagy az 

már maga a választási kampány? :D 

T: az internet 

K4: Ha még csak virtuális lenne 
K5: monny néhányat! de lőtte mindenképpen monnyá le! 

dialogikus 29 19,3% 

 

132N 

 

T1 és T2 (tagelve): Erre gondolsz? (hipertext: youtube link) 

T2: Dec. 20-án??? 
T1: Háát….sűrű addig….most hétvége haza kocsiért…jövő 

hét bimbi….aztán szav…dec6 puf….majd meglátjuk…..  

T2: Mi az a szav???? A többit értem, bármennyire is 
igyekszel… :p 

T1: Tudod te azt…. nov.29. pirkadattól alkonyatig…. 

T2: Majd jól lelőlek egy kisgépfegyóval, te állat!!!! 
T1: Nem baj lesz ott nekünk… „adjatok”!!!! Ha azért nem irt 

ki senki akkor mindent túlélünk…….:)  

T2: Túlélünk mi mindent, ****… 
T1: Kérek még egy kis Coldrexet…jót tett! 

T1: Majd megmérgeznek a gyerekek a büfében…. 

T2: :D 
 

nullfókuszú 42 28% 

 

98Fb 

 

T: Napi pedagógiai idézet tizenkettedikesek figyelmébe 1. 

„Az iskola nem azért van, hogy vizsgálatokat tartson, hanem hogy 
tanítson.” 

Finánczy Ernő, a pesti egyetem pedagógiaprofesszora és rektora, 1911 

 

 

51. ábra: 

A diskurzusok típusainak eloszlása a korpuszban, példával 
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4. 3 Részösszefoglalás 

 

 A dolgozat negyedik nagy fejezete egy saját kutatás, az „F” jelű főkutatás, 

amelynek alapját a Facebookon előforduló tanári bejegyzések képezik. Ezeket a 

bejegyzéseket saját magam gyűjtöttem tanárok Facebook oldaláról, nyilvános 

csoportokból, illetve egy részüket kaptam tanár ismerősöktől. A kutatás célja az volt, hogy 

bemutasson egy újfajta diskurzust, amely az Internet segítségével jön létre a közösségi 

oldalon, s amelynek különböző funkciói lehetnek a tanár-diák kommunikációban. 

 A fejezetben kialakítottam a saját ötvözött kvalitatív-kvantitatív vizsgálati 

módszeremet, figyelembe véve a korábbi kutatásokat azonos vagy hasonló témában. A 

diskurzuselemzés és más határterületi nyelvészeti elemzés elméleti alapjának ismertetése 

után újraértelmeztem néhány fogalmat (forduló, szomszédsági pár, szekvencia), jelen 

kutatás tartalmához igazodva. A kutatási céljának ismertetése után hipotéziseket állítottam 

fel a Facebookon található tanári bejegyzésekkel kapcsolatban, melyekre az egyes 

alfejezetekben, az elemzést követően visszautaltam. Összesen 10 hipotézist bizonyítottam 

vagy cáfoltam a vizsgálati eredményekkel, amelyek kiegészítik a dolgozat első szerkezeti 

részében, a Bevezetésben felállított hipotéziseket. Ezt követte a vizsgálat anyagának és 

módszerének ismertetése, amelyben újfajta szerkezeti ábrák segítségével mutattam be a 

Facebookon zajló kommunikáció szerveződését, az itt létrejövő társalgások 

forgatókönyvét. Maga a vizsgálat és annak eredményei a diskurzuselemzés módszerével 

történtek, de segítségül hívtam más nyelvészeti elméleteket, amelyek a korpusz szélesebb 

megközelítését, elemzését tették lehetővé. Példákat hoztam a korpuszból az egyes 

vizsgálati szempontokra, amelyeket az 52. ábrán lehet látni. Végezetül a kutatás 

következtetéseit ismertettem, a hipotézisek mentén haladva, amelyeket a dolgozat végén az 

összefoglalásnál beemelek majd a tézisekbe is. Ezek az eredmények egyértelműen 

igazolták, hogy a Facebookon zajló kommunikáció széleskörű vizsgálata újdonság, új 

jelenségeket fedezhetünk fel, amelyek hatással vannak a tanár és diák közötti 

kommunikációra, s amelyeknek eredményeit az anyanyelvi nevelésben is lehet használni. 
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VIZSGÁLATI 

PROBLÉMA 

KUTATÁSI 

MÓDSZERTAN, 

ELMÉLETI 

HÁTTÉR 

EREDMÉNY 

Alkothatnak-e a Facebookon 

zajló különböző adatközlőktől 

származó tanári, hírfolyambeli-

bejegyzések egy korpuszt? 

Korpusznyelvészet, 

tartalomelemzés 

150 diskurzusból álló korpusz lejegyzése, 

rendszerezése, vizsgálati anyaggá szűkítése 

Dialógus, polilógus, társalgás 

vagy diskurzus? 

Diskurzuselemzés, 

társalgáselemzés, 

konverzációelemzés 

A korpusz részeit összefoglalóan 

diskurzusnak tekintem. 

Mit tekinthetünk fordulónak? Diskurzuselemzés 

Forduló: maga a Facebook-bejegyzés (poszt) 

VAGY a posztra érkező komment VAGY a 

kommentre érkező komment 

Mit tekinthetünk szomszédsági 

párnak? 
Diskurzuselemzés 

Szomszédsági pár: a Facebook-bejegyzés és a 

rá érkező komment, amely nem feltétlen 

lineáris felépítésű VAGY a komment és a rá 

érkező másik komment 

Milyen belebonyolódási 

stratégiával jönnek létre a 

diskurzusok? 

Diskurzuselemzés, 

kommunikációelmélet 

Köszönés és megszólítás helyett jellemző a 

tag, vagy a választ indikáló kérdés, illetve a 

mém. 

Milyen témájú bejegyzéseket 

posztolnak a tanárok 

Facebookon? 

Tartalomelemzés, 

diskurzuselemzés 

Gratuláció, tájékoztatás, anyanyelvi nevelést 

is segítő feladat, panasz, dicséret, 

társadalomkritika, hála 

Milyen a tanárok helyesírása a 

Facebookon? 
Diskurzuselemzés 

A tanárok példamutatóak, kevés helyesírási 

hibával posztolnak, illetve a hibáik zöme az 

internetes nyelvhasználat velejárója. 

Milyen szavakat használnak a 

tanárok? 

Diskurzuselemzés, 

szókincsanalízis, 

kvantitatív vizsgálat, 

statisztika 

A szókincs vizsgálata összecseng korábbi 

kutatások eredményeivel. Gyakoriak a 

tanítással kapcsolatos szavak (iskola, tanár, 

érettségi). A bejegyzések érthetősége a 

Gunning Fog Index alapján: 6. 

Milyen érzelemkifejező nem 

nyelvi eszközöket használnak a 

tanárok? 

Diskurzuselemzés 
Alapvető emotikonok (szmájlik): igen, 

reakciógifek, emojik: nem. 

Mely társalgási maximák 

megsértése jellemző a tanári 

megnyilatkozásokra a 

Facebookon? 

Pragmatika, társalgási 

implikatúra-elmélet 

A Grice-i maximák megsértése nem jellemző 

a tanári Facebook-megnyilatkozásokban (5%), 

azonban a relevancia elve fenntartásokkal 

értelmezhető ebben a sajátos környezetben. 

Mely beszédaktusok jelennek 

meg a tanári Facebook-

posztokban? 

Beszédaktus-elmélet 

Főleg az expresszívumok és a direktívumok 

jellemzőek, pl. a gratulációk, 

köszönetnyilvánítások, illetve a tanulók 

kötelességeire emlékeztetése, feladatok 

kiadása. 

Létrejönnek-e újfajta 

diskurzusok a Facebookon? 
Diskurzuselemzés 

A diskurzusokat a bennük kialakuló 

szekvenciák alapján 4 csoportba soroltam: 

nullfókuszú (komment nélkül maradt vagy 

csak a posztoló által megválaszolt 

bejegyzések), egyfókuszú (csak a bejegyzéssel 

szomszédsági párokat kialakító kommentek), 

többfókuszú (beágyazott kommentek, több 

altémával) és dialogikus (hagyományos 

párbeszéd jellegű). 

 

52. ábra: 

Az „F” jelű főkutatás vizsgálati szempontjai 
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 Összességében elmondható, hogy a szomszédsági párok létrejönnek ezekben az 

interakciókban is, de gyakran keverednek (pl. kérdésre kérdéssel válaszolnak a diákok, 

ahogy az élőszóban is gyakori), és sokszor megnyitnak egy új fordulót. Ráadásul az e-

kommunikáció, és különösen a web 2.0 és a közösségi oldalak (így a Facebook) 

sajátossága, hogy a diskurzus időben sokkal széttagoltabb, nyitottabb, így másképpen kell 

őket vizsgálni, mint a hagyományos, élőnyelvi diskurzusokat, amelyek kutatásának 

jelentős hazai (Antalné 2006, Boronkai 2009, Fehér 2011, Antalné 2015, Asztalos 2015, 

Király 2015, Hámori 2016) és nemzetközi szakirodalma (Foucalt 1972, Barker 1982, 

Heritage–Atkinson 1984) is van. 

 Pedagógiai szempontból még sok vizsgálnivaló van a szövegeken, de az már az 

előzetes eredményekből látszik, hogy a diákok egy része „bátorsággal” reagál a tanárok 

bejegyzéseire, ráadásul a közösségi oldalak „az ő terepük”, ebből a szempontból azonban a 

pedagógusok is egyre inkább digitális bevándorlókká (Prensky 2001, Veszelszki 2010) 

válnak. 

 A következő fejezetben arra keresem a választ, hogy az anyanyelvi nevelés mely 

területein lehet még élni a Facebook adta lehetőségekkel, összefüggésben az „E” jelű 

előzetes kérdőíves attitűdvizsgálattal, amelyek a tanárok véleményét mutatta meg a 

témával kapcsolatban, és az „F” jelű főkutatás diskurzuselemzésével, amely feltárta, hogy 

a Facebookon zajló kommunikációnak milyen eltérései vannak a hagyományos, 

osztálytermi, szóbeli kommunikációval szemben. 
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5. A Facebook szerepe az anyanyelvi nevelésben 

 

 A dolgozat előző nagy fejezeteiben láthattuk, hogy a Facebook alkalmas lehet a 

tanár-diák kommunikációra, illetve azt is, hogy mi jellemző a Facebookon zajló 

diskurzusokra. Az értekezés jelenlegi fejezete azt a funkciót igyekszik betölteni, hogy 

példákat hozzon a Facebook alkalmazhatóságára a gyakorlatban, a tanítás-tanulás 

folyamatában. Egyfajta feladattár, amelynek célja olyan feladatok bemutatása, amelyeknek 

célja egyszerre az anyanyelvi nevelés és a szórakoztatva tanulás (Keszy-Harmath 2014a). 

 

5. 1. Ízlést formáló feladatok, ajánlók 

 

 A ráhangolódási gyakorlatok a tanulók előzetes tudásának a mozgósítására, a 

motiválásra, az érdeklődés felkeltésére, az új probléma felvázolására fókuszálnak, és 

megfelelő kontextust biztosítanak az új ismeretek számára, ennek köszönhetően – 

remélhetőleg – tartósan be is ágyazódnak az új információk (Petres-Csizmadia 2013).  

 Az ilyen ráhangolódó, ízlést formáló feladatok, ajánlók között fontos kiemelni, 

hogy az idővonal segítségével felhívhatjuk diákjaink figyelmét kulturális eseményekre, a 

következő tananyagokkal kapcsolatos hírekre, információkra. Mindezek megjelennek a 

diákok hírfolyamán. A 14Na Facebook-diskurzusban az adatközlő tanárnő kulturális 

programajánlatot tesz két 11. évfolyamos osztálynak, a felújított Madách-kastély 

megtekintésére hívja fel a figyelmet („11. XX és 11. XX! Elmegyünk tavasszal?”). A 

bejegyzésben hiperhivatkozást használ, vagyis a diskurzusba ágyazza az esemény elérhető 

linkjét. A diskurzusba kapcsolódó diák (D1) kiegészíti a szomszédsági pár hiányzó tagját, 

és válaszol a kérdésre (D1: „Én benne vagyok, mehetünk!”), mire egy másik diák (D2) 

szintén helyesel (D2: „Én is! J”). A programajánlónak ez a legegyszerűbb módja, hiszen a 

linkhez automatikusan képet is csatol a Facebook a bejegyzésbe, ezzel is növeli az 

odakattintások lehetséges számát.  

 A 10Na bejegyzésben az egyik tanárnő sokkal komplexebb ráhangolódási, 

érdeklődést felkeltő feladatot írt ki az idővonalára: „Aki 1-1 hét során a számomra 

legértékesebb – irodalommal kapcsolatos – oldalt, rendezvényt, könyvet, folyóiratot, verset 

osztja meg velem néhány tartalmas és igényes mondattal ajánlva, és állja a sarat az 

esetleges kérdéseimmel, ellenvéleményemmel (vagy másokéval) kapcsolatban, az kap egy 

ötöst. A verseny feltétele, hogy hetente legalább öt jelölt legyen. A hét hétfőn kezdődik, és 

vasárnap éjfélkor ér véget. Az őszi, téli, tavaszi szünetek is versenyben vannak. (A tanév 
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végéig kb. 37 hét van még!)”. Ebben a bejegyzésben (10Na) a tanár nemcsak arra sarkallja 

a diákot, hogy érdeklődést keltsen, hanem kritikai véleményformálást is elvár tőle, 

valamint bevon másokat is a programajánló diskurzusba. Vitára, megbeszélésre ösztönzi a 

diákokat, ezzel az ajánlat több más anyanyelvi részkompetenciát is érint (például az érvelés 

témakörét). A versenynek nagyon korrekt, pontos, ugyanakkor nagyvonalú feltételei 

vannak, és a jutalom garanciája motiválhatja is a diákokat. A tanár ügyelt a nyelvi 

megformáltságra is, a bejegyzés megfelel a mai magyar helyesírás szabályainak és 

normáinak, de nem köti ki, hogy a diákoktól várt bejegyzés is ilyen legyen. 

  A következő bejegyzésben (53. ábra) a tanár mindössze egy képet posztolt, amely 

az esztergomi Babits Múzeum egyik érdekes falát ábrázolja. A magyartanár a tananyaghoz 

kapcsolódó tanulmányi kirándulást ajánlja a diákoknak. 

  

 

53. ábra 

Programajánló az üzenőfalon 

(A kép forrása: www.facebook.com Letöltés ideje: 2013. december 25.) 

 

5. 2. Stílusgyakorlatok 

 

 Az anyanyelvi nevelésben nagyon fontos a diákok nyelvi stílusának alakítása, 

illetve a nyelvi témakörök között a stilisztikai ismeretetek bővítése, a stílusárnyalatok, a 

stílusrétegek és a stílusirányzatok megismertetése a diákokkal. 

 A nyelvi stílus megválasztása alapvető probléma a diákok dolgozataiban és 

osztálytermi kommunikációjában. Ha azt erősítjük bennük, hogy az internetes 

http://www.facebook.com/
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kommunikáció mennyivel megengedőbb, mint az osztálytermi elsődleges írásbeliség, 

akkor jobban elkülönítik majd a két közeget, és helyesen kezelik a két, egymástól eltérő 

normakövetést. 

 Írhatunk a Facebookra olyan bejegyzéseket is, amelyekben kifejezetten olyan 

programajánlót várunk, amelyben a diáknyelv saját nyelvhasználatától különböző, precíz, 

szofisztikált stílusban írnak, vagyis stílusgyakorlatokra is kiválóan alkalmas az oldal. 

 Fontos az anyanyelvi nevelésben, hogy ne csupán tanítsuk az internetes 

kommunikáció sajátos nyelvi jellemzőit és stílusbeli sajátosságait, és nyomtatott 

változatban vigyünk be példákat a tanórákra (Simon 2014), hanem élőben, online is 

kommunikáljunk. Az iskolák felszereltsége változó, de arra kevés példát látunk, hogy az 

anyanyelvi órákat számítógépes teremben tartanák. Pedig az ilyen óráknak nemcsak az az 

előnye, hogy demonstrálni és gyakoroltatni lehet az e-kommunikációt, hanem 

kialakíthatunk virtuális közösségeket is, újfajta szabályrendszert sajátíttathatunk el a 

diákokkal egy számukra sokkal ismerősebb, valamivel kötetlenebb és kellemesebb 

környezetben, így motiváljuk is őket a közös munkára.  

 A legalapvetőbb feladatok közé tartozhat az, ha a tanár stilisztikai hibát követ el a 

bejegyzésében, és arra kéri a diákokat, hogy javítsák ki a hibát. Ilyenkor mindig tisztázni 

kell, hogy milyen norma szerint hiba a hiba. Ennek segítségével érzékeltethetjük a 

társalgási, magánéleti stílus és a hivatalos stílus közti különbséget (Veszelszki 2015c). A 

stílusgyakorlatok a 2018-as kérdőíves vizsgálatban résztvevő pedagógusok 20%-a találta jó 

ötletnek, s jelölte be, hogy rendszeres használója. 

 Gyakoroltathatjuk az udvariasság kérdéskörét is. A magázás/önözés és a tegezés 

közti különbségtétel sok diák számára okoz gondot még középiskolában is. A Facebook 

egyik sajátossága, hogy ha valakit meg akarok szólítani, ki akarok emelni egy 

bejegyzésben, akkor a nevét betagelhetem, vagyis belinkelhetem a bejegyzésbe. A tag úgy 

keletkezik, hogy a megszólított nevét begépeljük, a Facebook automatikusan hiperlinket 

társít hozzá, és ezt leggyakrabban kék betűszínnel kiemelve jeleníti meg a bejegyzésben 

(ez böngészőnként eltérő lehet, illetve a mobilalkalmazások esetén is másképpen jelenik 

meg). A diákok sokszor bejelölik tanárukat és osztálytársaikat ugyanabban a bejegyzésben, 

de nem tesznek különbséget az önözéssel/magázással, hanem tegező formában írják le a 

mondatot. Ezért fontos gyakoroltatni a szabályokat, és tudatosítani bennük, hogy a 

magázás/önözés ugyanúgy él az e-kommunikációban is, mint az elsődleges írásbeliségben. 

Ezt a fejlesztési területet a 2018-as kérdőív megválaszolóinak 26%-a használja, számukra 

fontos az önözés és tegezés különbségeinek gyakoroltatása a Facebookon is. 
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 A hivatalos stílus sajátosságait is megfigyeltethetjük a diákokkal: az is lehet feladat, 

hogy olyan idővonalat hozzanak létre, amely online önéletrajzként, vagyis hivatalos 

szövegtípusként funkcionál. Felhívhatjuk diákjaink figyelmét arra, hogy ez ma már nagyon 

divatos formája az önéletrajzírásnak, több cégről köztudott, hogy az állásra jelentkezők 

Facebook idővonalát/adatlapját nézik meg, és többek között ez alapján döntenek a felvételi 

jelentkezésről. Az idővonal melletti Névjegy fülben találhatók a felhasználó alapadatai, 

lakhelyei, munkahelyei, iskolái és elérhetőségei, így gyakorlatilag a hagyományos és a 

modern amerikai típusú önéletrajz mellett ez a harmadik, digitális típusú önéletrajz. A 

továbbtanulásban és a munka világában használt szövegtípusok közül talán ez a 

legfontosabb számukra, így érdemes egy egész tanórát azzal tölteni a számítógépes 

teremben, hogy mindenki a saját oldalát változtassa hivatalos önéletrajzzá, majd utána a 

diákok és a tanár is reflektáljanak ezek erényeire és hibáira. A 2018-as kérdőív kitöltői 

közül még kis számban (6%) jelölték, hogy használnák a Facebookot a hivatalos szövegek 

gyakoroltatására is (az önéletrajz-alkotásra vagy a kérvény, illetve egyéb hivatalos 

szövegtípusok megírására), de a kérdőív végén található szöveges részben rajtuk kívül 

többen is jelezték, hogy jó ötletnek tartják. 

 A tanárnak fel kell hívnia a figyelmet a biztonsági és az adatvédelmi beállításokra, 

és a diákoknak meg kell tanulniuk, hogy mit oszthatnak meg felelősséggel a nagy 

nyilvánosság előtt – ez is lehet az önéletrajzírás egyik tanulsága, amit közösen levonhat a 

tanár és az osztály, a feladat végrehajtását követőt tanórán. 

 Az íráskészség fejlesztésére alkalmas feladatokkal foglalkozik a Read Write Think 

című amerikai honlap (Zalányi 2013). A honlap célja az, hogy változatos gyakorlatokhoz 

biztosítson hozzáférést a pedagógusoknak, a szülőknek és a diákoknak az anyanyelvi 

nevelés területén azáltal, hogy ingyenesen letölthető anyagokat kínál. Az oldalon 

óravázlatok, feladatok, foglalkozások, interaktív segédeszközök, stratégiai útmutatók és 

különféle nyomtatható vagy interaktív táblán kivetíthető segédanyagok gazdag tárháza áll a 

rendelkezésünkre. Szakértői csoport hozza létre a megjelenő tartalmakat, amelyeket 

független szakértők vizsgálnak felül és hagynak jóvá. A legtöbb feladat a mindennapi 

szövegtípusok körébe tartozik. Ezek a gyakorlatok jól használhatóak a magyar anyanyelvi 

nevelésben is az érettségire való felkészítés során, hiszen a gyakorlati írásbeliség témaköre 

2005 óta szerepel az emelt szintű érettségi feladatai között, 2016 óta pedig a középszintű 

érettségi része köznapi írásbeliség néven. Az elmúlt években az e témakörhöz kapcsolódó 

szövegtípusok között a leggyakrabban előforduló feladat a levél volt (körlevél, hivatalos 

levél, olvasói levél), de megtalálhatóak hozzászólások, újságcikkek, felszólalások, 
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vitaindítók is (Fercsik 2013). Ezeknél a szövegeknél véleménynyilvánításra, a konkrét 

kommunikációs szándéknak megfelelő formálisabb nyelvi és szerkesztési megoldások, 

stíluselemek kiválasztására van szükség, amelyekhez sokféle, igen változatos gyakorlati 

segítséget kínál a Read Write Think internetes oldal. Az irányított gyakorlatok során a 

diákok szabad témaválasztása és az önálló kutatáson alapuló munka hangsúlyosan jelenik 

meg. Írás közben a tanulók egymással is folyamatos interakciót folytatnak, reflektálnak 

egymás szövegeire. A szöveg végső kidolgozása, a fogalmazás komplex anyanyelvi 

képességként jelenik meg, ennek megfelelően a diákok gondosan végiggondolt 

műveletekkel jutnak el a végleges írásműhöz (Zalányi 2013). 

 

5. 3. Irodalom a Facebookon 

 

 A szépirodalmi szövegek jelenléte a Facebookon szintén mindennapos dolog. 

Tanárként és magánemberként is oszthatunk meg idézeteket irodalmi művekből, és ezeket 

különböző feladatokhoz használhatjuk. Az irodalmi művek ajánlása, vagy az ezekből 

készült feldolgozások, pl. színdarabok, filmek videórészleteinek megosztása hiperlink 

segítségével a 2018-as kérdőív kitöltőinek leginkább kedvelt és alkalmazott módja volt az 

anyanyelvi nevelésben (az összes válaszadó 67%-a él ezzel a lehetőséggel). 

 2013-ban terjedt el az oldalon az a „játék”, miszerint a megosztó kiteszi az 

idővonalára a játék szabályait, és a bejegyzést lájkolóknak a bejegyzés kommentjeibe ajánl 

egy költőt. A lájkoló utánanéz a kapott költőnek, és később a saját idővonalán közzétesz 

tőle egy verset, mellékelve a játékszabályokat is, így majd a bejegyzése lájkolóinak ő 

ajánlhat költőt. Indoklást vagy véleményt is megfogalmazhatnak a diákok a választott 

verssel kapcsolatban. Az üzenőfali bejegyzések kommentjei között sok új információ is 

felbukkanhat a gyűjtőmunka eredményeképpen. Egy ilyen tanári bejegyzést láthatunk az 

54. ábrán, ahol a diákok közül először nem mindenki érti a játék lényegét, ám a pedagógus 

útbaigazítja őket. 

 További módja a szépirodalom alkalmazásának egy olyan új kezdeményezés, amely 

szerint a költészet napja alkalmából versmaratont lehet tartani a virtuális térben is, nem 

csupán irodalmi felolvasó délutánokon. Bár tudjuk, hogy a „vers az, amit mondani kell”, 

mégis kiváló lehetőség ez arra, hogy a diákok maguk keressenek verseket, és 

kommenteljék őket a megfelelő idővonali vagy hírfolyambeli bejegyzésben. A játék 

lényege az, hogy a költészet napja alkalmából a tanár kiteszi az első verset és a 

játékszabályokat, a diákok feladata pedig az, hogy megszakítás nélkül, bizonyos 
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időközönként (mondjuk óránként) új verssel folytassák a láncot. A játékot lehet úgy is 

játszani, hogy a legutolsó vers utolsó szavával kell kezdődnie a következőnek, de úgy is, 

hogy a vers szerzőjének kereszt- vagy vezetéknevének utolsó betűjével kezdődjön a 

következő költő nevének első betűje. 

 

 

 

54. ábra 

Versajánló lánc a Facebookon  

(A kép forrása: www.facebook.com Letöltés ideje: 2013. december 25.) 

  

http://www.facebook.com/
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 Ismertté vált az a 2013 márciusában lezajlott projekt (Unger 2013), amelyben 

budapesti középiskolások készítettek nagyon színvonalas adatlapokat XIX. századi 

irodalmi személyiségeknek. Idővonalukon a feltámasztott irodalmi hősök újra csevegnek, 

magukról az irodalomtörténetből ismert információkat osztanak meg (például Petőfi 

Sándor megosztja 1848. március 15-ei élményeit). A projektben részt vevő diákok óriási 

munkát végeztek, a kutatás és a szerkesztés közben komoly ismeretekkel gazdagodtak, 

ráadásul az adatlapok kedvcsinálóként is funkcionálnak a XIX. századi magyar irodalom 

megszerettetésében (Unger 2013). Ehhez a projekthez hasonlót szívesen végeztet 

diákjaival a 2018-as kérdőíves vizsgálat válaszadóinak 45%-a. 

 A 2000-es évek egyik vívmánya a szófelhő vagy címkefelhő nevű számítógépes-

grafikus képi megjelenítés, amely egy weboldal tartalmára jellemző címkék vagy 

szövegbeli szavak olvasók általi használati gyakorisága vagy más fontos tulajdonsága 

szerinti vizuális ábrázolása. A címkék többnyire egyszavas kifejezések, ABC sorrendbe 

rendezve, fontosságukat színük illetve betűméretük jelzi (Halvey–Keane 2007). A képi 

megjelenítés kiváló vizuális szervező, amely kiegészítheti a szöveget, vagy vázlatként is 

szolgálhat. Irodalmi szövegek esetében a szövegben vagy szövegekben (esetleg életműben) 

előforduló szavak (például egy költőre jellemző összes szó, afféle irodalmi szótárként) 

statisztikáját mutatja meg, vagyis a kiugróan gyakori szavakat valamilyen grafikus 

elemmel (leggyakrabban betűmérettel) ábrázolja. Arra is kitűnően alkalmas, hogy egy-egy 

szöveg megadása helyett a szófelhő segítségével kell a diáknak rájönni, hogy melyik 

szövegről (például versről) van szó, és ki a szerzője. Előnye, hogy manapság egyre több 

„szófelhőgyártó” program és weboldal is létezik, angol és magyar nyelven is, így könnyen 

készíthetünk ilyet tanárként, és gyárthatunk hozzá feladatot, és a közösségi oldalakon egy 

egyszerű hipertext vagy a megjelenített kép segítségével meg is oszthatjuk azt. 

 A költői képek és alakzatok tanítása a nyelvtanórák stilisztika, retorika és egyéb 

témaköreinél, illetve az irodalomtanításban folyamatosan jelen van. Az alábbi 

bejegyzésben (55. ábra) azt figyelhetjük meg, hogy a bejegyzést író tanár csupán egy 

versrészletet közölt, mégis egy kommentelő diák észrevett egy tanult költői képet, a rész-

egész metonímiát. Az előzményeket nem ismerjük, így lehet, hogy mindössze egy tanórán 

is előkerült példa megismétlését látjuk, de ez esetben figyelemreméltó. 

 Úgy is népszerűsíthetjük az irodalmat, vagy térhetünk vissza az irodalomórán 

elhangzott információkra, művekre, értelmezésekre, hogy a Facebookon olyan tartalmakat 

osztunk meg, amelyek ehhez kapcsolódnak. Az 56. ábrán megjelenő diskurzusban (125F) 

egy Arany Jánossal kapcsolatos cikk ajánlója jelent meg, Arany arcképével és egy hozzá 
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közel álló, az irodalomkönyvekből kimaradt nőalak fotójával, valamint a cikk kezdő 

soraival. A teljes cikkhez kattintani kell a linkre, így akit érdekel, annak még egy-két 

mozdulatába és némi olvasásba kerül a dolog. A posztoló tanár örömmel veszi, hogy a 

cikket elolvasó diákja azt kommentelte, hogy bár hosszú volt a szöveg, ő mégis elolvasta, 

és érdekesnek találta. Bizony, ilyen lehetőségeket is tartogat a hírfolyam, és egyaránt 

kellemes meglepetést okozhat a bejegyzést író tanárnak és a kíváncsivá váló diáknak is. 

 

 

 

55. ábra: 

Idézet megosztása a Facebookon 

 (A kép forrása: www.facebook.com Letöltés ideje: 2014. augusztus 8.) 
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56. ábra: 

Irodalmi vonatkozású hír megosztása a Facebookon 

(A kép forrása: www.facebook.com Letöltés ideje: 2014. augusztus 12.) 

 

http://www.facebook.com/
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 A 57. számú ábrán látható szófelhő Madách Imre Az ember tragédiája című 

művének szövegét foglalja grafikus formában, de nem egyszerű sematikus alakban, hanem 

egy előre megadott képre (jelen esetben Albrecht Dürer híres Ádám és Éva metszetére) 

vetítve, így sokkal érdekesebbé téve a szavak halmazát. 

 

 

 

57. ábra: 

Szófelhő Az ember tragédiájából 

(A kép forrása: http://tanarblog.hu/internet-a-tanoran/2587-szoevgfelhk-alakra-szabva 

Letöltés ideje: 2014. augusztus 12.) 

 

http://tanarblog.hu/internet-a-tanoran/2587-szoevgfelhk-alakra-szabva
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 A következő példán (58. ábra) már azt látjuk, hogy a bejegyzést közlő tanár 

feladattal együtt osztja meg a szófelhőt, amely az előzőhöz hasonlóan emberi alakokba 

rendeződik. A Facebook-felhasználó pedagógus „feldobja az ötletet” a hírvonalra, 

miszerint összehasonlító verselemzéseket vár a képeken megjelenő három életérzésről. A 

három alak három különböző szövegnek a szófelhőábrája, címkefelhője. Az első egy 

kortárs magyar könnyűzenei együttes, a Quimby Unom című dalának szövege, a második 

József Attila Tiszta szívvel című programadó verse, míg a harmadik Ady Endre Sem 

utódja, sem boldog őse… kezdetű kötetet nyitó verse szófelhőbe rendeződve. A bejegyzést 

közlő tanár indirekt módon közölte azt is, hogy várja a három szófelhőhöz tartozó mű 

szerzőjének nevét is („Hát még ha felfednénk a három alakot, akik ezen szövegek mögött 

állnak!!! ”). A letöltés idejéig egyelőre nem érkezett válasz, vagyis „megfejtés” a 

feladványra. 
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58. ábra: 

Írásbeli feladat lehetősége szófelhő alapján a Facebookon 

(A kép forrása: www.facebook.com Letöltés ideje: 2014. augusztus 12.) 

 

http://www.facebook.com/
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 A 2014-es évi költészet napjának kezdeményezése volt a Facebookon az InstaVers 

nevű projekt elindítása, melynek célja a kortárs költészet népszerűsítése, illetve „(…) a 

költészet popularizálása”, amelyet az oldal készítői úgy kívánnak megvalósítani, hogy 

„(…) könnyen érthető, azonnal oldódó verssorokat” válogatnak „(…) és egy sajátos képi 

rendszerben tálaljuk a közönségnek”. Az oldal nevében a fiatalok, diákok körében igen 

népszerű internetes közösségi oldal, az InstaGram neve található, amely rövid videók és 

fényképek gyors megosztását teszi lehetővé okostelefon vagy egyéb tömegkommunikációs 

eszköz segítségével. Az InstaVers oldalon megjelenő versek, idézetek az InstaGram 

közösségi oldal fotóinak stílusát idézik, így vonzóbbak lehetnek a diákok számára, 

nagyobb eséllyel kattinthatnak rá egy-egy ilyen megosztott tartalomra. A 59. ábrán egy 

példát láthatunk az InstaVers-re. 

 

 

 

59. ábra: 

Kortárs irodalmi ajánló (InstaVers-bejegyzés a Facebookon) 

(A kép forrása: www.facebook.com Letöltés ideje: 2014. augusztus 13.) 

 

http://www.facebook.com/
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5. 4. Vita, megbeszélés, retorika 

 

 A következő terület, ahol használhatjuk a Facebookot, az a retorika. Külön ág, az 

úgynevezett e-retorika (Balázs 2010, Keszy-Harmath 2014b) alakult ki eköré, ahol a cél 

továbbra is ugyanaz, mint a hagyományos retorikában, vagyis „művelt és erkölcsös 

közéleti embereket, polgárokat neveljen, akik szóban és írásban képesek a közösség 

érdekeit hatékonyan képviselni. Olyan polgárokat kíván tehát nevelni, akiknél a szó és a 

tett összhangban van egymással” (Adamik 2010). A diákoknak felelősségteljesen kell 

megnyilatkozniuk a nagy nyilvánosság előtt. Ezen a területen is kezdhetjük a munkát 

hibakereséssel. Például a jó szónok tulajdonságainak tanításánál vihetünk be a Facebookról 

hozott olyan bejegyzéseket, ahol az ethosz, a páthosz vagy a logosz (Arisztotelész 1982) 

valamelyikét megszegte a bejegyzés írója.  

 Gyűjtőmunkaként is adhatjuk a feladatot: keressenek a diákok olyan bejegyzéseket, 

amelyek célja a meggyőzés, és valamilyen ponton sértik az arisztotelészi retorikai hármas 

egységet, pl. gyűjtsön manipulatív érveket. Ezt a 2018-as kérdőíves vizsgálatban résztvevő  

magyar és nem magyar szakos tanárok 16%-a alkalmazza pedagógiai munkája során. Ha a 

tanórán ismét lehetőségünk van számítógépes teremben lenni, akkor különböző online 

retorikai feladatokat végezhetünk az idővonalon.  

 Kezdetnek a tanár kiírhat valamilyen megosztó, tételmondatként is funkcionáló 

állítást, amelyre a diákoknak kell megfogalmazniuk a saját érveiket. A feladat sokkal 

összetettebb és nehezebb, mint a hagyományos, szóban zajló érvpingpong, ugyanis itt a 

diákoknak figyelniük kell arra, hogy amíg ők saját érvüket, véleményüket 

megfogalmazzák, addig mások is beírhattak már ugyanarra a bejegyzésre egy másik érvet. 

Sokkal nagyobb koncentrációt és ezzel együtt átfogóbb szövegértést is igényel a feladat. 

Vissza kell tudni keresni azt a hozzászólást, amelyre legutóbb reagáltunk, de akár egy 

kommentben több korábbi hozzászólásra is válaszolhatunk. Mindenesetre itt is rendkívül 

fontos a szabályok megbeszélése. Lehet úgy is vitázni, hogy ha valaki beírt egy érvet, 

akkor mindenképpen arra kell válaszolni, de meg is lehet osztani a szerepeket, és 

lehetséges az is, hogy valaki csak „az utolsó szó jogán” kapcsolódik be a beszélgetésbe, 

bölcs megfigyelőként összefoglalja az elhangzottakat, és reflektál rájuk. A 2018-as 

kérdőíves felmérésben választ adó pedagógusok 18%-a alkalmazza saját hírfolyamán a 

megosztó tételmondatok közzétételét. Erre láthatunk példát a következőkben (60. ábra), 

ahol a hírvonalbeli bejegyzés egyetlen érthető tanári utasítást, feladat-meghatározást és 

magát a megosztó tételmondatot, s ezt követően a kommentekben kialakuló diskurzus adja 
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az érveket és ellenérveket. Vannak olyan hozzászólások, amelyek komolytalanok, nem 

veszik figyelembe az érvelési feladatot, de látható, hogy összesen 87 komment érkezett, 

amely a téma kibontását, sokoldalú megvitatását mutatja. 
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60. ábra: 

Megosztó tételmondatra érkezett érvek a Facebookon 

(A kép forrása: www.facebook.com Letöltés ideje: 2014. augusztus 11.) 

 

  Én magam is használom pedagógiai munkám során ezt a megoldást. Alkalmas arra, 

hogy akár az irodalomórát előkészítsük, vagy éppen a reflektálás szakaszában ilyen módon 

bírjuk a diákokat véleményeik összegzésére, közlésére. A következő 61. ábrán azt 

láthatjuk, hogy a tanár megszólítja jelenlegi és régi tanítványait is. A megszólítás 

informális, nem használ nagy kezdőbetűt a megnevezésben, illetve a kedves jelzőt teszi 

elé. A szöveg mondataiban érvényesül a globális és a lineáris kohézió is. A globális 

kohéziót adja a szám és személy nélküli megfogalmazás, amivel a tanár kikerüli a tegezés 

és magázás problematikáját. Külön kiemeli, hogy itt, a Facebookon várja az 

állásfoglalásokat, érveket és ellenérveket, méghozzá a bejegyzéshez tartozó 

kommenteknél. A kötelező olvasmány Henrik Ibsen 1879-es Nóra című színműve, amely a 

korabeli nézőközönségnél botrányt váltott ki a főszereplő darabvégi döntése miatt. Ugyanis 

a főhős, Nóra elhagyja a családját, miután rádöbben, hogy a férjével gyakorlatilag nyolc év 

házasság alatt idegenként és hazugságokban éltek egymás mellett. Elmegy, mert meg kell 

ismernie és fel kell fedeznie önmagát, meg kell találnia a céljait az életben, fel kell mérnie, 

hogy mire képes és mire nem. Tanulni, fejlődni, élni akar, legalábbis elkezdeni. Emellett 

persze a botrányt kiváltó ok leginkább az, hogy Nóra elhagyja a gyermekeit is, hiszen úgy 

érzi, a három kisgyerek csak a játszópajtása, az ő babái, nem tud értük felelősséget vállalni, 

nem tudná őket felnevelni, eltartani, gondozni, hiszen eddig sem kellett ezt tennie. Igazán 

megosztó téma, ami a 11. évfolyamon, amikor a XIX. század végének világirodalma 

tananyag, gondolkodásra, érvelésre, vitára sarkallja a diákokat is. 

 A 64. ábrán látható bejegyzésben a tanár nagyon ügyel rá, hogy pártatlan maradjon, 

felvezetésével ne befolyásolja a diákokat, hogy Nóra döntése helyes-e, vagy hogy szerinte 

az-e. Az első kommentelő egy volt tanítvány, aki múlt időben beszél erről az 

olvasmányélményről, méghozzá elismerően. Kiemeli, hogy Nóra döntése példaértékű, ő 

maga is drukkolt neki a mű olvasása során, hogy elég erős legyen meghozni ezt a döntést. 

Utal más olvasmányélményre is a XIX. század realista irodalmából, amelyekben a nő 

szerepe hasonló volt, a lázadás minimálisan tért el, adott új képet a nők akkori szerepéről. 

A második hozzászóló szintén utal arra, hogy elolvasta a művet, és egyből véleményre is 

sarkallta annak tartalma. Szintén tisztelettel beszél a címszereplőről, megérti és elismeri 

döntésének jelentőségét, és reméli, hogy ő maga nem fog sosem hasonló helyzetbe kerülni, 
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mint Nóra férje, azaz a leendő saját házasságában nem akar elnyomó, uralkodó szerepbe 

kerülni.  
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61. ábra: 

Érvelési feladat a Facebookon egy kötelező olvasmány alapján 

(A kép forrása: www.facebook.com Letöltés ideje: 2018. április 11.) 

 

 Ezzel a feladattal máris megjelenik valamiféle erkölcsi nevelés, amelyben döntő 

szerepe magának a műnek az elolvasásának volt, de a Facebookon zajló reflexiók és egyéni 

konklúziók megfogalmazása is fontos. Érdekesség, hogy bár ugyanazon a véleményen van 

az első és a második hozzászóló diák, a második nem reflektál az első véleményére, külön 

egységként kezelhető a kommentje és az eredeti bejegyzés között kialakult diskurzus.  

 Az Ibsen Nóra című művéhez kapcsolódó tanári hírfolyami bejegyzésre érkező 

harmadik komment már nem ilyen egyértelműen foglal állást az előző kettőhöz képest. Itt a 

hozzászóló ki is fejti, hogy nem tudott ilyen egyértelműen állást foglalni. Volt olyan része 

(a színjátékból való távozás), ami szerinte érthető, viszont volt olyan is, ami szerinte 

megkérdőjelezhető vagy elítélendő (a gyermekei magára hagyása felelősség alóli kibúvás). 

A diskurzus ezzel nyitva marad, kétirányúság egyedül a bejegyzés és a rá érkező 

kommentek között van külön-külön. A hozzászólások írói egymás véleményére direkt 

módon nem reagálnak, szomszédsági párok nem alakulnak ki megszólalásaik között még 

akkor sem, ha van jó néhány olyan tartalmi elem, amelyben egyetértenek. Elmarad a tanár 

részéről is a reflexió, nem véleményezi a tanulói hozzászólások tartalmát, nem fedi fel, 

hogy ő mit gondol az általa felvetett problémáról. Emellett a hozzászólások formai 

jellemzőire sem utal, hiszen ha a helyesírási hibákat nyilvánosan kiemelné, valószínűleg 

elvenné egy életre a kedvét a diákoknak az efféle véleménynyilvánítástól. Ezeket a segítő 

szándékú megjegyzéseket célszerű négyszemközt, akár nem is feltétlenül az online térben 

közölni. Sok esetben ráadásul a diákok válasza az ékezet vagy központozás nélküli, de a 

digitális írásbeliség alternatív helyesírási normáinak megfelelő megnyilatkozásaival 

kapcsolatos aggályoknak az, hogy a gyorsaság, illetve az internetes közeg adta lazaság 

miatt hibáztak ők maguk is a szövegben, de természetesen tudják, hogy oda és oda vessző 

kellett volna tenni, vagy azt és azt külön kell írni. 

 A következő, 62. ábrán látható egy zárt csoportban zajló diskurzus. A vita indítója, 

kezdeményezője ezúttal is a pedagógus, magyartanár, aki a diákok tudtára adja, hogy 

hamarosan számonkérés lesz nyelvtanból és irodalomból is, ezzel a kötelességeikre is 

emlékezteti őket, azonban a bejegyzés fő célja az, hogy gondolatokat, érveket csaljon ki a 

diákokból, illetve vitára sarkalljon. Az előző bejegyzéshez képest itt most szavazással 

egybekötött véleménynyilvánításra van lehetőség. A diákoknak arra a kérdésre kellett 
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válaszolniuk, hogy egyetértenek-e azzal az állítással, hogy a XXI. századi költők feladata 

is vezetni a népet „Kánaán felé”, ahogyan az Petőfi Sándor A XIX. század költői (Petőfi 

1847) című versében is megjelenik saját korának költőire vonatkoztatva.  

 A bejegyzés elején megszólítja őket, és a megszólítás mindkét szava nagy 

kezdőbetűvel szerepel a posztban. A bejegyzésben bátorítja a diákokat, hogy válaszoljanak 

egymás gondolataira is, illetve külön kiemeli a kulturált vita szabályainak betartását. Így 

gyakorlatilag ez a bejegyzés legalább négy pedagógiai funkciót is betölt, amelyre a 

kérdőíves vizsgálatoknál rákérdeztem: kötelességekre emlékeztet (dolgozatírás retorikából 

és felelés Petőfi-versekből), nevel (a vitakultúra szabályaira és a hangnemre hívja fel a 

figyelmet, valamint arra, hogy lehetőség van reagálni egymás kommentjeire is), illetve 

fejleszti az anyanyelvi kompetenciákat (jelen esetben az érvelést), illetve előhív bizonyos 

irodalmi ismereteket is (a téma Petőfi váteszköltészetére utal, abból indul ki). 
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62. ábra: 

Vitafeladat zárt csoportban a költők vátesz szerepével kapcsolatban 

(A kép forrása: www.facebook.com Letöltés ideje: 2018. május 18.) 

 

 A váteszszereppel kapcsolatos diskurzusban, amelyet a fenti 62. számú ábrán 

láthatunk, a tanári bejegyzés (T) alatt megjelennek a diákok kommentjei. Itt már láthatunk 

egymás véleményére utalást is. A diskurzus szerkezete a következőképpen ábrázolható (63. 

ábra): 
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63. ábra: 

A 62. ábrán megjelenő Facebook-diskurzus szerkezeti rajza 

 

 A szerkezeti rajzon (63. ábra) az egymás alatt érkező kommentek jelzik a 

többfókuszú diskurzus fordulóinak időbeli sorrendjét is. A másodikként belépő diák (D2) 

mindössze annyit tesz hozzá az első diák (D1) kommentjéhez, hogy egyetért vele, ő az 

eredeti bejegyzés tartalmára nem reagál. A negyedikként belépő diák (D4) azonban már 

részletezi is, hogy miért ért egyet a harmadik diák (D3) véleményével, miközben saját 

véleményét is kifejti az eredeti bejegyzéssel (T) kapcsolatban. Az ötödik diák (D5) megint 

új fordulót nyit, és új szomszédsági párt alkot a kommentje az eredeti poszttal, míg a hozzá 

csatlakozó hatodik diák (D6) vele indít újabb diskurzust. A legvégén a tanár ismét 

megjelenik, és együttesen reagál a diákok megszólalásaira. Köszönetet mond, de a 

Facebook diskurzusainak sajátsága is megjelenik: a beszélgetés nyitott marad, az osztály 

többi tanulója is írhat bármikor véleményt, illetve a szavazófelületen is jelölheti, hogy mit 

gondol a kérdésről. A diákok kommentjeinek helyesírására, nyelvhelyességére itt sem 

történik reflexió. Érveik széles skálán mozognak, érett gondolkodásra utalnak. Megjelenik 

közöttük a váteszköltő felelősségének kérdése, a művészet öröméért történő alkotás és az 

érzelemkifejezés mint lehetséges önérdekszerű küldetés, a másokra való hatás, a 

költemények sokrétűsége, a feladatvállalás önálló döntésének megteremtése, a tömegek 
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megmozgatása, esetenként manipuláció, buzdítás stb. A vita valóban kulturált hangnemben 

zajlik, nem ütköznek nagyon élesen a vélemények, nem jelenik meg gúnyos vagy sértő 

stílusárnyalat. Egymás véleményére még mindig csak kis számban reagálnak, de a 

megindult párbeszéd kiváló előkészítése vagy lezárása is lehet egy osztálytermen belüli, 

offline vitának is. 

 Az érvelés, a vita területén belül a Facebook tehát arra is alkalmas lehet, hogy egy 

tanórai, élőszóban lezajlott vitának lezárást adjon. Reflektálni az idővonalon közzétett 

gondolatokkal vagy képekkel is van lehetőség. A következő idővonali (hírfolyamra 

feltöltött) bejegyzés előzménye egy olyan vitafeladat, amely egy, az emelt szintű érettségi 

részeként készített reflektálás előkészítése volt. A téma a mai divatos e-book (e-könyv) és 

a hagyományos könyv elterjedtsége, funkciói, létjogosultsága volt, egészen pontosan a 

következő: „Az e-book kiszoríthatja a mai tinédzserek életéből a hagyományos, papíralapú 

könyvet”. A tanórai vitára reflektál a tanár az alábbi humoros képen (64. ábra).  

 

 

 

64. ábra: 

E-book vs. hagyományos könyv – vitaindító feladat 

(A kép forrása: www.facebook.com Letöltés ideje: 2013. december 25.) 

 

 A Facebookon terjedő mémek, azaz modern, digitális toposzok így folyamatosan 

felhasználási módokkal és jelentéstartalmakkal gazdagodnak, jelen esetben is. Eredetileg a 

mém szót Richard Dawkins oxfordi evolúciós biológus vezette be 1976-ban, hogy leírja a 
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kulturális információátvitelt. „A genetikai evolúció analógiájára, de vele nem azonos 

módon működő »kulturális evolúció« során a mémek – azaz a kultúra apró egységei – 

agyról agyra vándorolnak azért, hogy minél erőteljesebben gyökeret ereszthessenek 

bennünk” (Dawkins 1976). 

 A vizuális megerősítés, vizuális megoldások kreativitásáról is sok szakirodalmat 

olvashatunk (Veszelszki 2008), s nem kétséges, hogy a vizuális megerősítés sokszor az 

anyanyelvi kompetencia szolgálatában áll. Az alábbi érvelési feladatban a tételmondatot 

gyakorlatilag egy kép helyettesítette: az egyenlőség és az igazság egyensúlyáról szól az 

előzőhöz hasonlóan elgondolkodtató, de humorosnak is mondható kép (65. ábra), amely 

ugyancsak Facebook-mém. A kép angol nyelvű feliratának szövege („Equality doesn’t 

mean Justice”, vagyis ’Az egyenlőség nem jelent igazságot is’) indítja el a diskurzust. A 

tanári megosztás érvelési láncot indíthat el, bár a jelenlegi idézett bejegyzésben csak 

lájkokkal mondták el a véleményüket a témáról a diákok. 

  

 

 

65. ábra: 

Egyenlőség vs. igazság – vitaindító kép a Facebookon 

 (A kép forrása: www.facebook.com Letöltés ideje: 2013. december 25.) 

 

 A vita és a retorika területét a Facebookon is tematikai sokszínűség jellemzi: 

bármiről megpróbálhatjuk meggyőzni a másikat. Az érvek fajtáit utólag csoportosíthatjuk a 

létrehozott társalgásokon. Felhívhatjuk a figyelmet arra, hogy újfajta érvek alakulhatnak ki, 
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például a számítógép és az internet adottságainak megfelelően hiperhivatkozások 

ágyazódnak a diskurzusba, hipertextek jönnek létre. Gyakoroltathatjuk az indukció és a 

dedukció módszerét is, nyitva hagyott érvrendszereket írhatunk le, amelyeket minél 

gyorsabban be kell fejezni egy megadott minta alapján.  

 Ugyanilyen behelyettesítéses, kiegészítéses feladat a metaforaképzés, amely a 

diákok elvonatkoztató gondolkodását, képzeletét, kifejezőkészségét stb. fejleszti. A 

behelyettesítések után itt is lehetőség van a leírt metaforák megbeszélésére. A tanár a 

bejegyzésben nyitva hagyott kételemű metaforát kezd el (Az élet egy nagy…), a diákoknak 

ezt kell befejezniük a kommentekben. 

 

5. 5. Szókincs, nyelvhelyesség, helyesírás 

 

 A következőkben a szókincsfejlesztés és a nyelvhelyesség kérdését tárgyalom. A 

2018-as vizsgálatban egy válaszadó kiemelte, hogy ha valaki tanárként kimarad ennek az 

eszköznek (a Facebooknak) a használatából, sokat veszíthet, ugyanis például a nyelvezetük 

megismeréséhez, illetve értéséhez kulcsfontosságú, vagyis a szókincsük, nyelvhasználati 

szokásaik csak úgy érthetők meg, s csakis úgy fejleszthetők, ha mi magunk teljesen 

ismerjük ezeket. Ha valamit hibának kezelünk, s emiatt kezdjük el fejleszteni, beavatkozni 

a dologba, miközben ez az internetes kommunikációból adódó nyelvi sajátosság, akkor 

pedagógiai célunk hamisan érvényesül, vagy pedig egyáltalán nem valósul meg. Fontos 

tehát tudni, hogy mit és hogyan fejleszthetünk, s nem szabad úgy értékelnünk, hogy a 

Facebooknak van egy kialakult, sajátos nyelvezete, amin a diákoknak nehéz túllépniük, és 

nem is teszik szívesen, hanem meg kell tanítanunk őket a kódváltás jelentőségére, a külön 

nyelvi regiszterek használatára. 

 Az ismert szókincsfejlesztő feladatok többsége alkalmazható a Facebookon is. A 

szókeresés, a szóaktiválás legegyszerűbb módja az, ha egy szó jelentéskörébe tartozó 

szavakat gyűjtenek, vagy ellentétes és rokon értelmű szavakat keresnek. A következő 

lehetőségként a képrejtvények, a képviccek, a szóviccek alkalmazását említhetjük egy-egy 

szó előhívására. A nyelvi játékok leírása, csoportosítása már az 1970-es évektől megindult 

magyar nyelven. Nem is csoda, hiszen a magyar nyelv különleges lehetőségeket ad a 

nyelvi humor területén a fonológiai állomány és a grammatikai rendszer révén. Grétsy 

László szerint „az emberiség jelentős része (…), így: népünk jelentős része – vonzódik is a 

nyelvi játékokhoz, még akkor is, ha ezt észre sem veszi. Ki nem mesélt vagy hallgatott még 

vicceket? Nos, szinte minden második vicc valamilyen szójátékon alapul.” (Grétsy 2012). 
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 A Facebook azért is ad nagyon sok lehetőséget, mert az interneten terjedő képeknek 

nagy kultusza van, a képrejtvények a legtöbb Facebook-felhasználóhoz eljutnak. Ezeket is 

alkalmazhatjuk a pedagógiai munkánk során, és a szókincsfejlesztés mellett még 

szórakoztatnak is. Egy angol nyelvű képrejtvényen például az egyik oldalon egy körte, a 

másik oldalon fehér üresség volt látható (a megfejtés: pear és disappear, amely angolul a 

’körte’ és az ’eltűnik’ szavakat jelenti). De hasonló találós kérdés volt a bárányfejű, 

haltestű lény (bariton) vagy a halfejű, telefonáló patás képe (halló) is. Ezek 

elgondolkodtatnak, asszociációkat indítanak el, és végül (így vagy úgy) szórakoztatnak is. 

A következő 66. számú ábra egy magyar nyelvű, irodalomhoz köthető fejtörőt tartalmaz, 

képes szóvicc formájában, és tanártól származó megosztás a Facebook üzenőfaláról, ahol a 

bejegyzés szövege már eleve tartalmazza megoldást is, mégis diskurzust nyit a diákok 

számára. 

 

 

 

66. ábra: 

Képrejtvény a Facebookról 

(A kép forrása: www.facebook.com Letöltés ideje: 2014. augusztus 11.) 

 

http://www.facebook.com/
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 Több érdekes szókereső játék van, amelyek közül érdemes kiemelni azt, amikor 

hárombetűs szavakat kell előhívni úgy, hogy csak a definíciójukat adják meg, magát a szót 

azonban nem szabad leírni. Mindig az előző definíció alapján kell a szóban egy betűt 

megváltoztatni, és az így kapott új szót is körül kell írni. A bejegyzés maga lehet a játék 

magyarázata, majd az első kommentben megadjuk az első definíciót (ház tartóeleme) a 

megfejtés leírása (fal) nélkül, majd a következő hozzászóló tanuló, aki a leggyorsabb, 

megad egy új definíciót (retteg), és az újabb megfejtés sem „hangzik el” (fél). A szólánc 

egyéb típusait is lehet játszani: nagy fegyelmet igényel, oda kell ugyanis figyelni a 

másikra, és meg kell állni, hogy esetleg valaki helyett ne írjuk le a következő láncszemet, 

mert ha egyszerre többen is kommentelnek, összeomolhat a lánc, vagy párhuzamosan futó 

láncok alakulnak ki. 

 A szókincsfejlesztés további módja lehet az, ha szógyűjtéseket végzünk 

grammatikai vagy jelentéstani kategóriákra (például Írjatok igeneveket!, Írjatok 

viszonyszókat!, Írjatok indexikus jeleket!). Szótári szócikkeket is létrehozhatunk az 

idővonalon. A szó és a magyarázata után azt is be tudjuk jelölni (tagelni), hogy melyik 

szótárból származik a magyarázat, hiszen a tag nemcsak valós helyszíneket, városokat, 

országokat jelölhet, hanem gyakorlatilag bármilyen helyszínt, így egy könyvet is. A feladat 

fejleszthető és kiterjeszthető úgy is, hogy akár a saját vagy egymás bejegyzéseiben 

kerestetünk a diákokkal szavakat, kifejezéseket, amelyeknek a stílusértékét kell 

meghatározniuk. A szavakat kiemelhetik a kettőskereszt jellel (#), amelyet a digilektusban, 

angol kifejezéssel hashtagnek nevezünk. Egy-egy jellemző kifejezés, szó kész 

gyűjteményét találhatjuk meg ismerőseink szóhasználatában a # segítségével, pl. 

#irodalom. 

 Az interaktív (SMART) táblák (Gonda 2015) anyagai, feladattípusai is kiválóan 

használhatók a Facebook hírfolyamán (pl. ábécérendbe sorolás, szinonimagyűjtés 

szótárhasználattal, alliterációk alapján fogalmak meghatározása stb.) Pl. a diákoknak 

néhány megadott szó szinonimáját kell megkeresniük. Ezt követően egy szöveget látnak, 

amelyben maguknak kell kiválasztaniuk, hogy mely szavakat cserélik ki egy-egy 

szinonimára a szótár alapján (Boda 2012). A feladattár lehetséges megoldókulcsot is ad, 

így a feladatmegoldás ellenőrizhető. 

 A szólások, közmondások, szállóigék gyűjtése is módja lehet a 

szókincsfejlesztésnek. Az egyik bejegyző tanár többször is kiírt szállóigékre, idézetekre, 

aranyköpésekre vonatkozó diskurzusokat. A diákok aranyköpéseiből is sokat lehet tanulni, 

de az is jó módszer, amikor a tanár arra szólítja fel a gyerekeket, hogy posztoljanak egy 
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olyan idézetet, amelyet az elmúlt időszakban olvastak, és annyira tetszett nekik, hogy 

megosztanák másokkal is. Ugyanez más formában megjelent egy másik bejegyzésben 

(15N): „Komolyan fontolgatok egy váratlan dogát: mindenkinek fejből le kell írni 5 

idézetet azok közül, amiket az utolsó két hétben osztott meg”. Ez az emlékezetet is 

megdolgoztatja. 

 A helyesírás kérdése vitatható az előíró (preskriptív) és a leíró (deskriptív) 

nyelvészeti meggyőződés szempontjából (Crystal 1998). Azaz vannak olyan pedagógusok, 

és ez a 2018-as kérdőíves vizsgálat megfelelő kérdésénél is kiderült (39. ábra a 175. 

oldalon), akik úgy tartják, hogy a tanárnak mindig feladata a diák helyesírási hibáinak a 

kijavítása, még ebben a közvetlen nyelvi közegben, az internetes kommunikációban is; és 

vannak olyanok, akik szerint nem szabad direkt beavatkozni, csupán példamutató 

magatartást tanúsítani. Két állítás véleményezése eltérő eredményt mutatott. A 2. 

kérdésben 1/3-2/3 volt a válaszadók aránya abban a kérdésben, hogy a tanár kijavíthatja-e a 

diákok helyesírási hibáit, ugyanakkor a 3. kérdésben már csak elenyésző számú adatközlő 

vélte úgy, hogy ez egyben kötelessége is. 

 A hibák értelmezése amúgy is normafüggő. Volt olyan, a kérdőívet kitöltő 

magyartanár, aki megjegyezte, hogy a diákok a bejegyzésben normakövetőek, de a 

hozzászólásokban már nem, és ez jól is van így, mert a műfajnak ez is természetes 

jellemzője. Az összes hibát kijavítani nem feladatunk; óvatosan, a kedvet és a motivációt 

megőrizve szabad csak foglalkoznunk ezzel a kérdéssel. A helyesírási hibák javarészt 

elgépelésből adódnak. Ha ezeket mind kijavítanánk, az a kommunikáció gördülékenységét 

akadályozná. Ettől függetlenül személyesen, privát üzenetben megírhatjuk, ha egy 

visszatérő hiba szúrta a szemünket, és szeretnénk, ha a diák tudná, hogyan írjuk helyesen a 

kérdéses szót. Az is lehet, hogy a válaszüzenetben egyszerűen annyit kapunk, hogy 

„Tudom.”, és a diák valóban tudja, mindössze az internetes kommunikáció sajátosságait 

figyelembe véve más szabályokat követ (pl. gyorsaság). 

 Az 5. állítás arra vonatkozott, hogy a Facebookon az udvariassági szabályok 

betartása kötetlenebb-e, mint a tanórai, személyes kommunikáció esetén, s ebben a 

kérdésben a válaszadó pedagógusok majdnem 50-50%-os arányt mutattak (a válaszadók 

közel fele szerint ez az állítás igaz, másik felük szerint hamis). Volt olyan adatközlő, aki 

kiemelte, hogy mindenkeppen hasznos az oldal, de fontos, hogy ne vesszen el teljesen a 

tanár-diák viszony a közvetlenség miatt, s volt olyan is, aki kifejezetten kiemelte, hogy 

„(…) meg kell tanítani a diákokat arra, hogy a neten is érvényesek az udvariassági 

szabályok”. 
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5. 6. Egyéb tantárgyak 

 

 Az anyanyelvi nevelés mellett más lehetőségek is kínálkoznak a tanári Facebook-

használatban. A 2018-as kérdőíves vizsgálatban az adatközlők egy része (45%) magyar 

nyelv és irodalom szakos tanár, a többiek között pedig a matematikától az idegen 

nyelveken át a szakmai tárgyakig szinte minden szerepelt (ld. a 2. fejezetben).  Egységesen 

elmondható, hogy mindegyik tantárgy tanórai feladatait, anyagát kiegészíthetjük, 

színesíthetjük, folytathatjuk a Facebookon. Az általános ötletek közé tartozik, hogy a már 

korábban említett osztálycsoportokban a projektmunkák feladatmegosztását, célkitűzéseit, 

anyagait, eredményeit megoszthatjuk, így a munka egyes fázisai követhetővé válnak. 

Mivel egy-egy zárt csoport tárhelyként is funkcionálhat, vázlatok, prezentációk 

közzétételére is alkalmas, így sokszor a tanóráról betegség vagy egyéb ok miatt hiányzó 

diákok is hozzájuthatnak a pótolni kívánt anyagokhoz. Kiegészítő anyagokat, gyakorló 

feladatokat is megoszthatunk szinten minden tantárgyból, vagy olyanokat, amelyekre az 

óra szűkös 45 perce miatt nem volt idő. 

 Nemcsak a magyarórák tananyagát egészíthetjük ki, színesíthetjük játékokkal, 

humoros kiírásokkal, hanem tulajdonképpen bármelyik tantárgy esetében alkalmazhatjuk 

őket. Erre jó példa a 67. ábra képe, amely matematikai ismereteket elevenít fel, ismételtet: 

a függvényeket gyakoroltatja egy humoros, jópofa kép segítségével. 

 Az anyanyelvhez kapcsolódóan az idegen nyelvek oktatásában is kiemelkedő 

szerepe van a Facebooknak. Mivel maga az oldal eredetileg angol nyelvű, az angol nyelvi 

beállításokra biztatással, illetve angol szövegű posztok megosztásával is fejleszthetjük a 

diákok angol nyelvtudását. A 2018-as kérdőíves vizsgálatban több idegen nyelv szakos 

tanár is részt vett (a válaszadók 19%-a). Közülük többen kiemelték, hogy milyen 

lehetőségek rejlenek a Facebookon az idegen nyelvekkel kapcsolatban. Egy adatközlő 

szerint idegen nyelv fejlesztése céljából lehetne nem magyar nyelvű szófordulatokat 

használni, akár Facebook-szótárat kialakítani idegen nyelven. A nyelvtanulásban 

nélkülözhetetlen autentikus hanganyagok közlésében is fontos szerepe van, hiszen a 

diákokhoz minden más módnál könnyebben eljutnak a célnyelvi hang- vagy képanyagot, 

filmet, zenét, egyéb videót tartalmazó linkek. Egy franciatanár kiemelte, hogy ő arra is 

használja az internetes kommunikációt, s azon belül a Facebookot, hogy franciául köszönti 

diákjait név- vagy születésnapjukon, míg egy spanyoltanár azt emelte ki, hogy az aktuális 

eseményekkel kapcsolatban, amelyek a világban történnek, meg tud osztani olyan 

anyagokat (mint például a spanyol király hivatalba iktatásának menete), amelyek a további 
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órai beszélgetéseknek, foglalkozásoknak, kooperatív csoportmunkáknak is alapjául 

szolgálhatnak, ráadásul további kutatómunkára is sarkallhatja a diákokat. 

 

 

 

67. ábra 

Függvények alakjának a gyakoroltatása  

(A kép forrása: www.facebook.com Letöltés ideje: 2013. december 25.) 

 

5. 7. Részösszefoglalás 

 

 A dolgozat ötödik nagy része az előző négy fejezetre épül. A bevezetésből az 

értekezés általános céljait jeleníti meg újra. A második fejezetből a tanári osztálytermi 

kommunikációt állítja az anyanyelvi nevelés szolgálatába, hiszen a pedagógus, legyen 

bármilyen szakos, felelős diákjai nyelvhasználatáért, annak fejlesztéséért is. A harmadik 

fejezetből a kérdőíves vizsgálatok tanári véleményeit vetettem össze az anyanyelvi nevelés 

feladataival, illetve a Facebook által nyújtott lehetőségekkel. A negyedik fejezet elemzett 

diskurzusai között több olyan is volt, amely alkalmazható a pedagógiai munkában, 

http://www.facebook.com/
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konkrétan az anyanyelvi nevelésben, így a folytatás feladata az volt, hogy ezeket a 

lehetőségeket feltárja. 

 Először a ráhangolódó feladatokra hoztam példát, utána pedig a nyelvtan 

tantárgyhoz tartozó területeket (stilisztika, helyesírás, nyelvhelyesség, retorika, szókincs) 

tekintettem át. A fejezet tartalmazta az interdiszciplináris kapcsolódásokat, az irodalom 

tanórákon is alkalmazható feladattípusokat, ötleteket, illetve kitértem a többi tantárgyra is, 

így széles skálán helyeztem el a kutatás gyakorlati eredményeit, hasznát. A feladattár 

használható általános iskolai és középiskolai anyanyelvi nevelés során, de akár a 

felsőoktatásban is. 
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6. Empirikus vizsgálatok A Tanár című televíziós sorozat kapcsán 

 

 A mai magyar társadalom előtt vegyes kép jelenik meg a pedagógusokat illetően. 

Ennek a képnek a formálásában nagy szerepe van a tömegkommunikációs eszközöknek, a 

különböző médiumoknak, így a televíziós csatornáknak is. Annál is inkább, hiszen a 

magyar társadalom legnagyobb része számára a televízió az elsődleges médiafelület, 

ahonnan információkat szerez, és ami formálja a véleményét, ízlését, gondolkodásmódját. 

A pedagógusi hivatás is gyakran megjelenik a médiában, a napi híradásoktól kezdve a 

közéleti műsorokon át a szórakoztató műsorokig. A fejezet a 2018-ban bemutatott A Tanár 

című sorozattal, az általa bemutatott pedagógusképpel és a benne megjelenő (fikciós) 

tanári kommunikációval foglalkozik. Ez a három fázisból álló kutatás utolsó szakasza, 

amelyet „M” jelű mellékkutatásnak nevezek. Ez a szakasz kiegészíti a tanári 

kommunikáció több szempontú vizsgálatát. 

 

6. 1. Bevezetés 

 

 2018. március 31. és 2018. május 19. között vetítette az RTL Klub nevű 

magyarországi kereskedelmi televíziós csatorna A Tanár című saját gyártású, fikciós 

televíziós sorozatának első, nyolc önálló epizódból álló évadát. A formátum német 

adaptáció, az eredeti német Die Lehrer a UPC Németország saját fejlesztése, ezt adaptálta 

az RTL Magyarország. A sorozat írói Köbli Norbert, Kovács M. András és Csurgó Csaba, 

rendezője pedig Kovács Dániel Richárd. Az első évad nyolc kb. 45 perces epizódból áll. A 

magyarországi médiatörvénynek megfelelően 12-es korhatáros jelzés besorolása alá került 

a sorozat, azaz megtekintése 12 év aluliak számára csak nagykorú felügyelete mellett 

ajánlott, mivel a sorozatban előfordul erőszakos jelenetsor illetve káromkodás. 

 A Tanár forgatási helyszíne Budapest, az egykori Fényes Elek Közgazdasági 

Szakközépiskola XI. kerületi épülete, amely az elmúlt években elhagyatott volt, de a 

filmforgatás kedvéért néhány tantermét és folyosóját felújították. A forgatás bizonyos 

részei és utómunkálatai stúdióban zajlanak, azonban a régi iskola által biztosított helyszín 

autentikussá teszi a sorozatot. Hiteles képet kapunk a magyar oktatás dologi adottságaival 

kapcsolatban (tantermek, tanári szoba, iskolai folyosó, szertár, tornaterem stb.). A 

középpontban egy fiktív szakgimnázium áll, konkrétan annak egyik fizika, kémia és 

testnevelés szakos tanára, Vasvári Szilárd, akit Nagy Ervin alakít. Ő a központi figura, az 

első epizódban alig volt olyan jelenet, amelyben ne szerepelt volna. További szerepeket 
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töltenek még be Anger Zsolt (az iskola igazgatóját alakítja), Ubrankovics Júlia (az iskolába 

újonnan érkezett magyar nyelv és irodalom szakos tanárnő, Nógrádi Klaudia), Simon 

Kornél (Dr. Nyelves Krisztián, Klaudia párja), illetve a tantestület további tagjainak 

alakítói. Az epizódszereplők (például a szülők megtestesítői) között is találhatunk híres 

színészeket, a diákokat pedig fiatal színészek, illetve színészhallgatók alakítják, így 

jelentős részük idősebb, mint az általa alakított középiskolás kamasz karaktere. 

 A sorozat célja alapvetően a szórakoztatás, így sokszor találhatunk benne humoros 

jeleneteket is, de alapvetően érzékeny és drámai témákat is bemutat. Ilyen téma például az 

örökbefogadás, a tinédzserkori identitáskeresés és elfogadáson, a diákok közötti rivalizálás, 

tehát társadalmi üzenete is van. Emellett az üzenet mellett megfigyelhető a tanár-diák 

kapcsolat és a két fél közötti kommunikáció több fajtája is, amelyről jelen tanulmány 

empirikus kutatás alapján nyújt áttekintést. 

 

6. 2. Elméleti háttér 

 

 A tanár kommunikáció jellemzőinek bemutatása kapcsán, a korábbi fejezetekben 

már világossá vált, hogy a jó pedagógusnak nagyon jól kell kommunikálnia. Thomas 

Gordon amerikai szociálpszichológus modellje (Gordon 1974) adja az „M” jelű 

mellékkutatás elméleti alapját, amelynek bemutatását a 2. fejezetben olvashatjuk. A 

gordoni modell kulcsfogalmai: az asszertív kommunikáció, én-közlések a közléssorompók 

helyett, hatékonyság, őszinteség, humanisztikus szemlélet, gyermekközpontúság. Ezeket a 

kulcsfogalmakat tekintem jelen kutatás elméleti alapjának is. 

 

6. 3. Kutatás 

 

 A Tanár című televíziós sorozat epizódjainak megtekintése után felmerül a kérdés, 

hogy mennyire reprezentálja ez a fikciós dráma-vígjáték a korábbi elméletekben megjelent 

tanári magatartást és kommunikációt. Vajon Thomas Gordon modellje (Gordon 1974) 

alapján inkább karikatúrának tűnik a filmsorozatban Nagy Ervin által alakított főhős, vagy 

esetleg a nézők számára a jól és hatékonyan kommunikáló tanár képe jelenik meg? A 

következő kutatás ehhez a filmsorozat első évadjának epizódjait és jeleneteit veszi alapul. 
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6. 3. 1. Anyag és módszer 

 

 A kutatás korpuszát az epizódok egyes jeleneteiben megjelenő néhány, a 

pedagógiai munka (nevelés, tanítás) bemutatására alkalmas diskurzus vizsgálata adja. A tíz 

szóbeli társalgás szövege a magyar helyesírás szabályai szerint került rögzítésre. A 

rögzített szövegekben tanár kommunikál diákkal, vagy diákokkal különböző helyzetekben. 

A jelenetek kiválasztása véletlenszerű volt. 

 A kutatás arra a kérdésre keresi a választ, hogy törekszik-e a sorozat a hatékonyan 

kommunikáló tanár ábrázolására, vagyis a gordoni elvek szerint a közléssorompók 

(Gordon 1974) helyett inkább én-közléseket használ-e a problémák megoldására.  

 A jelenetek visszanézése a sorozatot közvetítő csatorna, az RTL Klub internetes 

applikációjának (RTL Most) használatával történt. A lejegyzett szövegek a tanulmány 

mellékletében szerepelnek. A szövegek, társalgások vizsgálatában a diskurzuselemzés 

módszerei adtak támpontot. A diskurzus (Boronkai 2009) alapegység, amelyben az egyes 

megnyilatkozások kapcsolatban állnak egymással. Volt olyan diskurzus, amelyben két, és 

volt olyan, amelyben több megnyilatkozó, vagyis résztvevő volt. Az egy megnyilatkozó 

által elmondott szöveg a forduló, az egyes fordulók pedig szomszédsági párokat alkotnak. 

A kutatás emellett vizsgálta a beszélőváltásokat, illetve a megjelenő kommunikációs 

stratégiákat is (Gordon 1974). 

 A kutatás kizárólag a tanári kommunikációt vizsgálja az említett modell 

segítségével, azonban igen kis minta alapján, így összességében a tanári kommunikációval 

kapcsolatban nem kíván reprezentatív állításokat tenni. Pszichológiai jellegű vagy egyéb 

más tudományterülethez tartozó következtetéseket sem kíván levonni. Célja csupán az, 

hogy kiderüljön, egy szórakoztató televíziós műsorban milyen tanári szerepek, milyen 

tanári kommunikáció tárul a nézők elé. Az eredményeket össze lehet vetni más kutatások 

anyagaival, a már meglevő, nem fikciós, élő tanáribeszéd-kutatásokkal (Antalné 2006; 

Herbszt 2010), vagy az Interneten zajló tanári kommunikáció kutatásaival (Tóth-Mózer–

Lévai 2011; Keszy-Harmath 2013) is. 

 

6. 3. 2. Hipotézisek 

 

 A feltételezések között szerepelt, hogy a sorozat szórakoztató jellegéből adódóan 

több lesz a humoros, félreértésekre alapozott helyzet. Ugyanakkor a tanári empátiát, 

felelősségvállalást, problémamegoldó-képességet reálisan, de színesen fogja ábrázolni a 
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sorozat, hiszen beharangozójában olyan érzékeny társadalmi problémákat állított a 

középpontba, amelyek megkövetelik a komolyabb hangvételt. Feltételezhető volt az is, 

hogy a lejegyzett diskurzusokban ugyanúgy megjelennek a tanári megnyilatkozások 

jellemzői, mint az élőnyelvi kutatások esetében. 

 

A kutatás hipotézise összefoglalva: 

M1: A Tanár című filmsorozat vizsgált diskurzusainak többségében fellelhető a 

humor, a szórakoztató funkció. 

 M2: A Tanár című filmsorozat diskurzusaiban megjelennek a gordoni én-közlések a 

komolyabb társadalmi és egyéni problémák kezelésére. 

 M3: A Tanár című filmsorozat diskurzusai az élőnyelvi diskurzusok mintázatait 

mutatják, azaz jellemzőek a beszélőváltások, fordulók, szomszédsági párok. 

 

6. 3. 3. Eredmények 

 

 A gordoni modell alapvetően pszichológiai megközelítésű, és azt vallja, hogy a 

tanár facilitátorként, a problémák megoldására rávezető, alapvetően domináns helyzetben 

levő személyként kommunikál a diákokkal. Ilyen jellegű társalgásokat találtam a lejegyzett 

anyagban (a dolgozat melléklete). 

 Az 1. számú diskurzusban rögtön megmutatkozik a sorozat egészére jellemző tanári 

attitűd, tanári kommunikáció, a közvetíteni kívánt kép. Ez a sorozat nyitójelenete, amely az 

első epizód főcím előtti, ráhangolódó életképét mutatja be. Szilárd, a főszereplő rezignált 

hangon kezdi meg a fizikaórát, amelynek témája az energia-megmaradás törvénye. A 

tanári beszédkutatások eredményeivel egyező jelenséggel találkozunk itt: a pedagógus nem 

bírja kivárni a 3 mp-es szünetet sem, hogy választ kapjon a kérdésére, rögtön ő maga lesz 

az, aki válaszol. Az első jelenet előbb kiemelt szövegében kitűnik, hogy a saját maga által 

megválaszolt kérdést a következő követi. Indukciót alkalmaz, az általános állítás és 

definíció után várja a példákat a vizsgált fizikai jelenségre. A társalgásba egy lány 

csatlakozik be, aki sajátosan értelmezi a problémát, és „józan paraszti ésszel”, nem pedig 

fizikai ismereteire támaszkodva válaszol. Ez azt a látszatot kelti, hogy senkinek nincsenek 

releváns ismeretei az osztályteremben az energia-megmaradás törvényéről, vagy legalábbis 

nem osztják meg válaszaikat a tanárral. Ekkor radikális szemléltető eszközhöz folyamodik 

Szilárd, tudtára adja a diákokkal, hogy elégedetlen („Most lett elegem belőletek.”), gordoni 

közléssorompót alkalmaz (Gordon 1974), majd kiugrik az ablakon. 
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 Kiderül, hogy Szilárd ugrása valójában a szemléltetés folytatása, és a figyelem 

felkeltésére szolgáló radikális eszköz. Az ablak alatt egy előzőleg odakészített trambulin 

várja, így az ugrás nem öngyilkossági kísérlet, hanem példa az energia-megmaradás 

törvényére. A diákok ijedt kiáltására, szólítására („Tanár úr!”) a tanár nem is reagál, 

folytatja az általa kitalált személtetést. Ezt követően visszaérkezik az ablakpárkányra, 

megáll, és magyarázatot ad a jelenségre. Szeretne megbizonyosodni róla, hogy érthető volt 

a magyarázata, így visszajelzést kér („A mozgási energia átalakul. Ha a trambulin elnyeri 

eredeti formáját, megint mozgási energia lesz belőle. Jelentkezzen, aki érti! Senki? Jó, 

akkor kiugrom még egyszer, de most már trambulin nélkül.”). Ismét hosszú, többtagú tanári 

közléssel van dolgunk, amelyben a negatív szemlélet, az enyhe fenyegetés és a zsarolás is 

jelen van. A párbeszéd az egyik diák fordulójával zárul, amely gyakorlatilag az egyetlen 

eredményes kommunikációt, egy valódi kérdés-felelet szomszédsági párt hozza a majdnem 

három perces jelenetben. A végén a tanár ironizálva köszönetet mond, hogy Roland, a diák 

ezzel a válasszal megmentette az életét. 

 A 2. számú lejegyzett jelenet ismét osztálytermi közegben zajlik. Ugyanúgy Szilárd 

az óratartó tanár, ezúttal kémia tanóra következik. A napszaknak megfelelő köszönés után 

Szilárd gúnyolódó megjegyzéssel állapítja meg, hogy nem sikerült minden diáknak időben 

beérni, és név szerint megemlíti azt a diákot, Zsófit, aki nem érkezett meg, és akinek 

történetét a második epizód képezi. A megjelenő becéző formából („Zsófikának megint 

nem sikerült felkelnie.”) arra következtethetünk, hogy a becézés mögött az elmarasztalás, 

és nem a kedveskedés áll. A jelenetben Szilárd bevezeti az óra témáját, de meglepő 

szóhasználattal utal a téma érdekességére („Pedig ma nagyon szexi dologról lesz szó.”). A 

szokatlan minősítést követően az osztály egyik hangadó tagja válogatás nélküli 

asszociációkat társít a szexi dolog kifejezésre, amit Szilárd humorizálva hárít. A 

szemléltetés ekkor is meglepő, diszkójelenetet imitál, feláll a padra, a szervetlen gázok 

segítségével elváltoztatott hangon énekel. A produkció közben megérkezik a késő, Zsófi is, 

de Szilárd nem reagál erre, hanem folytatja az elkezdett szemléltetést. 

 A 3. számú lejegyzett jelenet ugyanúgy a második epizódból származik, kvázi az 

előző jelenet folytatása. Itt már nem osztálytermi, hanem interperszonális helyzetről van 

szó. A korábban az osztály előtt megjegyzést tevő Szilárd megpróbál utánajárni a dolognak 

Zsófi késését illetően, és megoldani a problémát. Az első diskurzus a folyosón zajlik, 

rohanás közben kapja el az osztályfőnök a diáklányt, és próbálja kideríteni, mi az oka a 

mostani késéseknek. 
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 A diskurzus háromelemű, amelyben az első forduló tanári közlés. A fatikus elem 

után a tanár empatikusan közelít diákjához. Megállapítja, hogy szétszórtnak látja, és 

érezhető rajta a segítő szándék. Még humort is visz bele a forduló végén, ami még Gordon 

szerint is elfogadható bizonyos mértékben a tanári kommunikáció során. A diák nem nyílik 

meg, bocsánatot kérve kihátrál a beszélgetésből. A végén a tanár kihangosítja gondolatait a 

nézőknek, és új fordulóban a tanári hivatás legfontosabb erényének a tekintélyt nevezi. 

Ugyanennek a jelenetnek a folytatásában új diskurzus következik. Ebben Szilárd 

megpróbál Zsófi osztálytársaitól olyan információt gyűjteni, amely magyarázatot adhat a 

lány viselkedésére, de nem jár sikerrel. Laci, a csajozógépnek keresztelt diák 

szóhasználata, stílusa túlságosan bizalmas és közvetlen („Csak smároltunk.”, „Honnan 

tudjam?”), de Szilárd nem feddi meg ezért, nem veszi tiszteletlenségnek. A későbbi 

epizódokban és jelenetekben kiderül, hogy Szilárd sem kifejezetten mintaértékű 

szókinccsel kommunikál, előfordulnak káromkodások, kakofemizmusok a beszédében. 

 A második epizódban Zsófi szituációja kapcsán a gyermekvállalás és a biztonságos 

szex is előkerülnek, mint érzékeny témák. A 4. számú jelenetben Klaudia, a sorozat másik, 

de Szilárdnál sokkal kevésbé központi alakja tart rövid prevenciót a biztonságos nemi 

életről. A diákok komolytalan megjegyzéseit meglovagolva elveszti a beszélgetés a 

jelentőségét, és Klaudia is humorizálva, ironizálva, és egy hozzászóló diákot 

megszégyenítve hárít, így nem követi a gordoni elveket. Ez a kommunikáció a nézőknek 

szól, hiszen komikum forrása. Ugyanez a szituáció ismétlődik meg az 5. számú lejegyzett 

jelenetben, de ezúttal ismét Szilárd óráján. Ő sokkal rövidebbre próbálja vágni a szexről 

való beszélgetést, kínosnak érzi azt, így hamar kihátrál (ez szintén gordoni 

közléssorompó). Az oka ennek az a helyzetkomikum, amelyben próbál lavírozni a tanórát 

tisztességesen megtartó pedagógus, és a diákjának falazó, titokban neki segítő partner 

szerepe között. Sok kérdést tesz fel a tananyaggal kapcsolatban, hogy ezzel is visszafojtsa 

a diákok kérdéseit az ügyről. Majd amikor titka lelepleződik, és a diákok is átlátnak rajta, 

az igazgató ellen hergelve, megint heccnek gondolva a helyzetet, kezd el más hangnemben 

kommunikálni a diákokkal. 

 A 6. számú lejegyzett és megvizsgált jelenetben Szilárd autokratikus 

személyiségének próbálkozásait láthatjuk a diákokkal való kommunikációban. 

Megpróbálja kideríteni a diákok között, hogy hol van az egyik társuk („Mi az, kitört a 

forradalom? Én vagyok a főnök. Csend legyen! Helyes! Feltennék egy kérdést.”). Ez ismét 

tekinthető a gordoni elvek megszegésének. Az asszertív kommunikáció teljesen hiányzik, 

helyette a parancs, a humorizálva terelés és az önigazolás közléssorompói vannak jelen. 
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Miután Szilárd nem kap információt a gyerekektől, kiakadását az ő hibáztatásukkal, 

generációjuk sokat szajkózott problémáival tüzeli fel („Jellemző. Csak a telefonotokat 

bújjátok, aztán fogalmatok sincs róla, hogy mi történik körülöttetek. A mobiltelefonra 

történő utalás több alkalommal negatív kontextusban jelentkezik, így Szilárd vélhetően 

nem azt a felfogást képviseli, miszerint a Z generáció tagjaival ebben a kérdésben sokkal 

megengedőbben kell bánni. Az eszközhasználat egyik megjelenése az, amikor Szilárd 

utasítására a diákok a terem közepére állított diszkógömböt a telefonjaik Flash funkciója 

segítségével megvilágíthatják. Ugyanez az autokratikus tanárszerep jelentkezik a 8. számú 

lejegyzett jelenetben, ahol Szilárd kinyilatkoztatja, hogy ő a főnök, és piros közlekedési 

dudákkal ad ki erős hangjelzéseket. Így bizonyos mértékben terror alatt tartja az osztályt, 

de megőrzi a tekintélyét, miközben humoros is próbál lenni. 

 A 7. számú lejegyzett jelenetben Klaudia próbál egy Timi nevű diáklány lelkére 

beszélni, kommunikációja meglehetősen asszertív, támogató jellegű („… ennél sokkal több 

van benned”). Kérdései és kijelentései én-közlések, kivárja a lány reakcióit. Igaz, itt a 

szomszédsági párok egyoldalúak maradnak, Timi majdnem mindenre annyit mond csak, 

hogy „Nemtom.”. A folyosón hallgatózó másik két tanár ebből paródiát is kreál, 

kigúnyolják Timit. 

 A 9. számú lejegyzett megnyilatkozás egyetlen hosszú, tanári közlés. Szilárd 

fizikaórán tanári előadást tart frontális munkában, hozzá magyarázatokat is fűz. Az életből 

kiemelt helyzetekkel illusztrálja a hangnyomás mennyiségének emelkedését egy 

hangnyomásmérő segítségével, mint fizikai kísérlet. Monológja elején megszólítja a 

diákokat. („Hölgyeim és Uraim!”). Ezt követően bemutatja a szemléltetőeszközt („Ez itt 

egy úgynevezett hangnyomás mérő.”). Előreutal, hogy az eszköz működési elveit később 

fogja elmondani, egyelőre az eszköz működőképességéről akar megbizonyosodni 

(„Mindjárt megnézzük, hogy hogyan működik, de előtte teszteljük le, hogy működik-e 

egyáltalán.”). A tanári előadás során Hasszán, az egyik tanuló folyamatosan jelentkezik, de 

Szilárd nem ad neki szót („Nyugi, Hasszán. Majd, később.”), sőt senki másnak. A 

helyzetkomikum alapját képezi a hosszas monológ, amelyben nagy szerepe van a 

fokozatosságnak, a kísérlet által bemutatott jelenségnek és a retorikai felépítésnek. Példái 

egy részét improvizatív módon a tanulóktól veszi, ott helyben, de több esetben is viccet 

csinál belőlük, a komikum forrásává teszi őket („Az átlagos emberi sugdolózás az kb. 30 

decibel értékű, egy átlagos, de ez itt 50 decibel, de hogyan is nevezhetnénk átlagosnak egy 

olyan sugdolózást, ami arról szól, hogy a csőtopok a plázában mennyire lettek leértékelve, 

igaz, Léna?” vagy „A normál utcazaj általában 75 decibel, kevésbé ismert tudományos 
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tény azonban, hogy… Nyugi már! Hogy Feri bácsinak a horkolása ennél jóval hangosabb. 

Ez 90 decibel.”). Az elemzett jelenetekben Szilárd nem győződik meg róla, hogy mindenki 

veszi-e a humorát, illetve engedélyt sem kér egyszer sem a vicc elsütése előtt. A 

szituációban egyre növeli a tétet, egyre hangosabb eszközöket vet be, hogy feljebb menjen 

a hangnyomásmérő értéke, de azért tesz előzetes biztonsági lépéseket, hogy a diákok 

hallása ne sérüljön („Mindenki rakjon be egy füldugót, mert közelítünk az egészügyi 

határértékhez. A 150 decibelhez. Mindenki vegyen (füldugót), tessék körbeadni, én is 

beteszem. Gyerünk, fiúk. Most pedig termonukleáris csapást mérünk a hallójáratainkra. 

Igen, gyerünk, fiúk, nyomjátok keményen. Ne feledjétek, a tudományért teszitek! Egy-két, 

egy, két, há és. (Rockzene szól.) 160! 160!”). Szóhasználata itt is fiatalos, vagány, ezzel 

próbálja magára felhívni a figyelmet. Kérdéses azonban, hogy a tananyag, a mondanivaló 

nem vész-e el egy ilyen látványos, teátrális szemléltetés mögött? 

 Az utolsó, 10. számú lejegyzett jelenetben megmutatkozik Szilárd Gordon által is 

jól kommunikálónak nevezett tanári oldala. Ez a jelenet ismét osztálytermi szituációval 

kezdődik: Szilárd bejelenti a fizikaóra elmaradását, és helyette kitűzi a feladatot, miszerint 

takarítaniuk kell az iskolai nyílt nap megszervezésének előkészítéseként. A szövege itt sem 

a hagyományos pedagógiai kommunikáció elvét tükrözi, vulgáris, alacsony stílusnemet 

használ. Azonban a folytatásban, ahol egy interperszonális helyzet alakul ki, már sokkal 

inkább asszertív és jólnevelt. Humorizálni itt is humorizál, azonban így is sokkal 

komolyabb. Megértően próbál segítséget nyújtani a diák problémájában, ami szerelmi 

bánat. Én-közléseket használ, amelyek segítenek a bizalom kialakításában, a diák 

őszinteségében, a problémamegoldásban („…nekem nyugodtan elmondhatod, segíteni 

akarok”). Itt található példa az aktív hallgatásra is, ugyanis ahogyan Tomi elmeséli a 

történteket és az érzéseiről is beszámol, Szilárd folyamatosan segítő, támogató 

megjegyzésekkel reagál. 

 

6. 3. 4. Következtetések 

 

 A Tanár című sorozat tíz kiemelt jelenetének vizsgálata után a következő 

megállapítások fogalmazhatók meg. A sorozat igencsak főszereplő-centrikus, így Szilárd 

tanári kommunikációját lehet leginkább elemezni, hiszen övé a legtöbb tanári közlés ebben 

a korpuszban. Az ő karaktere a vagány, modern tanár képe, aki meglepő húzásokkal 

szemlélteti a tananyagot, sokszor enged meg magának káromkodást, és folyamatosan 

humorizál. Kommunikációja és tanári példája azonban sok szempontból nevezhető mégis 
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hagyományosnak, vagy inkább régimódinak. Nem ad elég időt a diákoknak a válaszadásra, 

folyamatosan ő szerepel, ő kommunikál a legtöbbet. Az 1. számú jelenetben megjelent 

stratégiák nem kimondottan tanulást támogatóak. A tananyag szemléltetése látványos, ez 

sok diáknak tetszhet, azonban a nevelés és a pozitív kommunikáció háttérbe szorul. A tanár 

magabiztos, de flegmatikus énképe ellenérzéseket kelthet a filmbeli diákok és a befogadók 

egy részében is. Ráadásul a szünettartás, a hallgatás sem jelenik meg, ami elfojthatja a 

diákokban a mondanivalót, vagy a véleményük jelentéktelenségének érzését kelti. Sajnos 

ez a pedagógusok egyik nagy hibája, nem tudnak eleget várni a diákok megszólalásaira, és 

túl sokat beszélnek. Ez Szilárd karakterére is igaz, a lejegyzett diskurzusok 80%-ában ő 

beszél, nagyon kevés jut a tanulói megszólalásokra. Kevésbé képes az asszertív tanári 

közlésekre, nem veszi figyelembe a diákok különbségeit a humorhoz való hozzáállásában. 

Én-közléseket kevésszer, közléssorompókat viszont sokszor használ (Gordon 1974). A 

főhős gyakran használ vulgáris és a szlenghez tartozó kifejezéseket is, amely egy tanártól 

minden esetben szokatlan, a normák szerint elítélendő nyelvhasználat. Továbbá az sem 

szerencsés, ha bélyegeket használunk a diákokkal kapcsolatban (például Laci 

csajozógépnek nevezése), és ez a televíziós sorozat gyakran ezt közvetíti elfogadottnak. Ez 

a fajta megszégyenítés káros hatást válthat ki, árthat a diáknak. Az ilyen jelenetektől lesz 

nézett és kereskedelmi szempontból értékes egy tévéműsor. Főleg, ha olyan témát érint, 

mint a szex, a nemi orientáció vagy a nem kívánt terhesség. Ez azonban erőteljes 

eltorzítása a valós osztálytermi kommunikációnak és a pedagógiai munkának. Ezeknek a 

témáknak nem ilyen köntösben kellene megjelennie a tantermi munka során. 

 A másik tanári karakter, Klaudia kevesebb önálló jelenetet kapott az első évadban, 

mint férfi partnere. Ugyanakkor ebben a kevés lejegyzett anyagban is több olyan 

kommunikatív elem található, amelyek Gordon elveit tükrözik a hatékony tanárról (Gordon 

1974). A sorozat talán azt a sztereotip képet kívánja közvetíteni, hogy a női pedagógusok, 

vagy úgy általában a nők jobban kommunikálnak, megértőbbek, és ez által jobban tudnak 

segíteni. 

 A hipotézisekre a következő válaszok születtek a vizsgálat során: 

 

M1: A Tanár című filmsorozat vizsgált diskurzusainak többségében fellelhető a 

humor, a szórakoztató funkció. – A vizsgált diskurzusok 90%-ában megjelent a 

humor valamelyik formája.  

- Szilárd jelleméből eredendően jellemkomikum: flegmatikus, sokszor cinikus 

megszólalásai révén) 
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- Szilárd vulgáris megnyilatkozásai révén: „Jajj, hagyjuk már ezt a hülye minden 

rendben dumát, öreg vagyok ahhoz, hogy beszopjam, szóval.” 

- az adott helyzetnek köszönhető helyzetkomikum: a dudálás vagy az egyre erősödő 

hangok mérése a hangnyomásmérővel 

- a nyelvi humor is: „Laci, te eltévedtél, vagy aranyered van?” 

 

M2: A Tanár című filmsorozat diskurzusaiban megjelennek a gordoni én-közlések a 

komolyabb társadalmi és egyéni problémák kezelésére. – A gordoni én-közlések 

mindössze a vizsgált diskurzusok 20%-ában jelentek meg. Egyik alkalommal 

Klaudia kommunikációjában, amikor a gyengébb teljesítményű Timit próbálta 

segíteni az életcélja megtalálásában, és egy alkalommal Szilárd esetében, amikor 

Tomit meghallgatta a szerelmi bánata kapcsán. 

 

M3: A Tanár című filmsorozat diskurzusai az élőnyelvi diskurzusok mintázatait 

mutatják, azaz jellemzőek a beszélőváltások, fordulók, szomszédsági párok. – A 

vizsgált diskurzusok közt 80%-ban valóban következtek be beszélőváltások, így 

kialakulhattak a szomszédsági párok, azonban 20% esetében Szilárd monologikus 

megnyilvánulása miatt nem volt válaszra lehetőség egyetlen tanuló részéről sem. 

 

6. 4. Részösszefoglalás 

 

 Összességében elmondható, hogy ez a szórakoztató filmsorozat valóban inkább 

szórakoztató, mint a valóságot visszaadó műsor. A humor, a helyzetkomikum fontos 

szerepet játszik benne. Pedagógiai szempontból karikatúrának tűnhet a diákok és a férfi 

főszereplő megformálása is. A kommunikáció nem a tanári normák szerint zajlik, 

túlzásokkal teli, és kevésszer jelenik meg benne a hatékony problémamegoldás. A 

sorozatbeli helyzetek sokszor deus ex machina jelleggel oldódnak meg, ami torzképet fest 

a valódi pedagógiai gyakorlatról. Kérdés maradt, hogy a sorozatban megjelenő iskola a 

valóságos magyar állapotokat tükrözi-e. A vizsgált jelenetekben kizárólag frontálisan 

szervezett órákat láttunk, jellemző volt a szemléltetés, az érzékenyítés egy-egy témával 

vagy tananyaggal kapcsolatban. A tanulók szociális kompetenciáira nem történt utalás, 

nem volt csoportmunka, pármunka, de még differenciált egyéni munka sem. A Tanár azt 

sugallja, hogy a tanítás és a szórakoztatás, vagyis az edutainment (Luhmann 2011) a jövő 

oktatási-nevelési modellje. Azonban hiányoznak belőle olyan részek, mint az ismeretátadás 
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folyamata, a tananyag számonkérése, a tanórák szervezési-előkészítési fázisa és egyéb 

didaktikai feladatok. De ez természetes, sokkal szórakoztatóbb egy tanárközpontú 

ismeretátadó, szemléltető órarészlet filmbeli jelenetként, mint egy dolgozatírás. 

 A Tanár című filmsorozat, ha nem is a hiteles, mai magyar osztálytermi munka 

reprezentációja a tévénézők számára, a kommunikációelméleti kutatásoknak kiváló anyaga 

lehet, illetve sokaknak jó szórakozást, kikapcsolódást nyújthat. 
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7. Összefoglalás 

 

 Az értekezés témaválasztása utal arra a tízéves személyes pedagógiai és 

kutatómunkára, amely a dolgozat hátterében áll, illetve a nemzetközi és hazai 

szakirodalomra, amely a tanári kommunikációt vizsgálta. Kísérletet tesz arra, hogy ezt a 

mások által is sokat kutatott témát új megközelítésben vizsgálja és mutassa be az olvasó 

számára. A témaválasztást indokolja a Facebook mint közösségi oldal elterjedése is. A 

digitális kommunikáció fontossá vált az oktatásban. A pedagógusok innovatív törekvései a 

huszonegyedik században a diákokkal szemben olyan generációs „szakadékokat” oldanak 

fel, amelyeket korábbi és jelenlegi kutatások, felmérések, illetve a saját tapasztalatok is 

igazoltak. 

 A dolgozat fő témaköre a tanári kommunikáció. Ehhez kapcsolódóan empirikus 

vizsgálatok és azok eredményei is bemutatásra kerülnek. A dolgozat több 

kommunikációtanban ismert modellt (Shannon és Weaver 1949, Jakobson 1960, Crystal 

2001 stb.) mutat be a szűken vett témához, a tanári kommunikáció vizsgálatához igazodva. 

A dolgozat másik fontos elméleti keretét a diskurzuselemzés adja, amely tudományos 

háttér és egyben kutatási módszer is. A harmadik a dolgozatban is megjelenő elmélet a 

pragmatikai megközelítés. Ezen belül a dolgozat alkalmazza a beszédaktus-elméletet 

(Austin 1990, Searle 2000) és a társalgási implikatúra elméletét (Grice 1975/1977) mint 

keretet, amelyek szerint vizsgálja a Facebookon zajló tanár-diák diskurzusokat. 

 

7. 1. A kutatás fő célja 

 

 A tanári kommunikáció kvantitatív és kvalitatív vizsgálata című dolgozat 

létrejöttének egyik fő célja a tanárok jelenlétének vizsgálata a ma ismert legnagyobb 

közösségi oldalon, a Facebookon, valamint annak bebizonyítása, hogy a közösségi oldalon 

publikáló pedagógusok érintkeznek a diákokkal, és ezt az újfajta, huszonegyedik századi 

kommunikációt régi és új célokra használják. Ezt jelzi a dolgozat alcíme is: Tanár-diák 

kommunikáció a Facebookon. A dolgozat bemutatja azt is, hogy a Facebookon zajló 

kommunikációnak pedagógiai haszna van, különös tekintettel az anyanyelvi nevelésben 

való szerepére, lehetőségeire. Olyan újfajta, huszonegyedik századi anyanyelvi nevelést 

biztosíthat, amely a diákok és a tanárok nyitottságára épít. Mindenképpen feltételezi a 

legnagyobb közösségi oldal, a Facebook széles körű használatát. Célja az is, hogy 
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bemutassa a Facebookon zajló diskurzusok sajátosságait az eddig megismert és kutatott 

kommunikációs formákhoz képest. 

 

7. 2. A kutatás hipotézisei 

 

 A kutatás első hipotézise: a tanárok használják a digitális eszközöket a diákokkal 

való kommunikáció során. Ez azt jelentette, hogy a digitális eszközök a tanítás-tanulás 

folyamata mellett kapnak-e új szerepet az osztálytermi vagy osztálytermen kívüli 

kommunikáció esetén tanár és diák között. 

 A kutatás második hipotézise: a web 2.0 bizonyos fajtái, az internetes közösségi 

oldalak, így a Facebook is alkalmas terep a közvetlen, személyközi pedagógusi munka 

kiegészítésére, megerősítésére. Ez azt jelentette, hogy feltételezésem szerint a tanárok 

lehetőséget látnak abban, hogy a Facebook közösségi oldalon is elvégezhetők bizonyos 

pedagógiai feladatok: a tanulás támogatása, az anyanyelvi nevelés, a személyiségfejlesztés 

vagy bármilyen más, hagyományosan az interperszonális kapcsolatokra jellemző fejlesztési 

terület. 

 A kutatás harmadik hipotézise: a tanárok mind a személyközi, mind az Interneten 

zajló kommunikációban a tanári szereptől elvárt módon viselkednek. Ez azt jelenti, hogy 

feltételezésem szerint az írott és íratlan szabályokat betartják a közösségi oldalakon (így a 

Facebookon), mint azt a pedagógiai erkölcsi kódex előírja az osztálytermi tanár-diák 

kapcsolat esetében is. 

 A kutatás negyedik hipotézise: a tanárok mind a személyközi, mind az Interneten 

zajló kommunikációban törekszenek a választékos, helyes nyelvhasználatra. Ez azt jelenti, 

hogy feltételezésem szerint a tanárok kerülik a stílushibákat, a vulgarizmusokat, a sértő 

megnyilatkozásokat, valamint szókincsük változatos. Azt is feltételeztem, hogy a tanárok 

helyesírása a Facebookon zajló diskurzusokban is követi az akadémiai helyesírás 

szabályait. 

 A kutatás ötödik hipotézise: a tanárok mind a személyközi, mind az Interneten zajló 

kommunikációban törekszenek az anyanyelvi nevelésre is. Ez azt jelenti, hogy 

feltételezésem szerint a Facebookon létrejöhetnek olyan diskurzusok, amelyek anyanyelvi 

fejlesztést is támogató feladatokat tartalmaznak, a tanított tantárgytól függetlenül. 
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7. 3. Anyag, módszer, kísérleti személyek 

 

 A dolgozat alapja egy olyan három szakaszból álló kutatás, amelyet a közös téma, a 

tanár-diák kommunikáció köt össze. Az előzetes („E” jelű) kutatási szakaszban tanári 

attitűdvizsgálatra került sor 2014 és 2018 között, amelyben 300 adatközlőtől közel 3000 

adat származott. A kérdőíves vizsgálat kérdései között szerepelt, hogy a kitöltő 

pedagógusok használják-e a digitális (IKT) eszközöket a tanítás során és a tanórán kívül is. 

Az egyik konkrét vizsgált elem a Facebook közösségi oldal volt, erre vonatkozott a kérdőív 

több kérdése is. 

 A kutatás főszakasza („F” jelű kutatási szakasz) a Facebookon zajló kommunikáció 

vizsgálatát tűzte ki célul. A Facebook idővonaláról (hírfolyamáról) gyűjtöttem 150 

bejegyzést, amelyeket tanárok publikáltak 2010 és 2018 között. Ezek részben saját 

ismerőseim, részben nyílt vagy zárt csoportokban tagként jelen levő pedagógusok 

bejegyzései voltak. Ezeket a bejegyzéseket jpg képfájlként mentettem le, így 

megfigyelhetőek maradtak a diskurzusok beszélőváltásai, fordulói, szomszédsági párjai 

(Boronkai 2009). A diskurzusok jelzésében szerepel azok sorszáma, illetve az adatközlő 

neme is (pl. 33F) 

Ebben a szakaszban nem végeztem kérdőíves vizsgálatot, itt nem a pedagógusok 

attitűdje volt fontos, hanem a megnyilatkozásaik elemzése a diskurzuselemzés 

segítségével, kvalitatív és kvantitatív ötvözött módszerrel. Azt a tényt akartam feltárni, 

hogy a spontán, tehát nem irányított módon létrejövő Facebook-bejegyzésekben szabályos 

mintázatokat vélhetünk felfedezni. A kvantitatív kutatás során a diskurzusokban 

megnyilatkozó tanárok helyesírásának, szókincsének elemzésére is sor került. További 

szempont volt a diskurzusokban megjelenő beszédaktusok és társalgási alapelvek 

vizsgálata is. Az „F” jelű fő kutatási szakaszhoz tartozik egy tematikus feladatgyűjtemény 

is, amelynek célja bemutatni az új módszer pedagógiai gyakorlatba való beemelését. 

 Az „M” jelű mellékkutatás ebben az évben zajlott, a dolgozat létrejöttének utolsó 

szakaszában. Ez a kutatás a 2018-ban vetített A Tanár című televíziós filmsorozat első 

évadának tíz véletlenszerűen kiválasztott tanár-diák diskurzusát vizsgálja. Ennek keretét a 

pszichológiában és a kommunikációelméletben is ismert gordoni modell (Gordon 1974) 

adja. 
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7. 4. Eredmények 

 

 A dolgozat bemutatta az IKT-használattal kapcsolatos eddig ismert szakirodalmat, 

és azt a gondolatot vitte tovább, hogy a magyar pedagógusok többsége ennek megfelelően 

használja is ezeket az eszközöket a tanítás során, valamint a diákokkal való kommunikáció 

céljából. 

 Az „E” jelű kérdőíves attitűdvizsgálat eredményei között szerepelt, hogy a kitöltők 

90%-a használja a napi kommunikációra a Facebookot jelenlegi vagy volt tanítványaival, 

ez releváns adat az első hipotézis igazolására. A kommunikációs lehetőségek közül a 

dolgozat és a kutatás külön nem tér ki a tanárok lájkolási szokásaira, azonban ez volt az 

egyik legnépszerűbb kommunikációs mód, amely gyors és egyszerű.  A lájkolás mellett a 

személyes üzenetváltás is népszerű kommunikációs forma a kérdőívet kitöltő tanárok 

között, ám itt a privát és szakmai szféra szétválasztása a válaszadók szerint is sokkal 

nehezebb. Azonban a jó pedagógus – a kitöltők véleménye szerint – akkor is pedagógus, ha 

a munkaideje lejárt, ha a tanítványának esetleg este vagy hétvégén van szüksége a 

segítségére, tanácsára, és ennek kétség kívül kiváló terepe a Facebook. Sok probléma 

megoldásra találhat, a tanár beavatkozhat kínos vagy sérelmet okozó helyzetekbe is, ha él a 

kairosz lehetőségével, azaz jelen van, diszkréten figyel, és a megfelelő helyzetben 

cselekszik. Ez felelősséggel és kellő körültekintéssel is jár.  

 A kérdőívet kitöltők példákat hoztak arra is, hogy a Facebook milyen további 

funkciókra alkalmas. A Facebook terepe a pedagógusok egymás közötti érintkezésének, 

szakmai fórumként szolgál sokak számára. Ezeken a szakmai fórumokon, zárt 

csoportokban a pedagógusok megosztják egymással tudásukat, ötleteiket, ajánlanak 

egymásnak konferenciákat, egyéb eseményeket, amelyek az oktatásba beemelhető digitális 

technikákat mutatják be. A szülőkkel való kapcsolattartás terepe is a közösségi oldal, 

azonban a dolgozat központi kutatása („F” jelű kutatási szakasz) nem elemezte részletesen 

a szülők és a tanárok között létrejött diskurzusokat, kizárólag a tanár-diák kommunikációt 

vizsgálta. 

 Az IKT-eszközök és egyéb alkalmazások megjelentek a kutatás eredményében, az 

anyanyelvi nevelést célzó feladattípusok esetében is. Már a kérdőíves vizsgálatban is utalt 

rá több válaszadó, hogy fontosak számára az innovatív megoldások, a hagyományos, 

frontális osztálytermi munka is színesebbé, érdekesebbé tehető a digitális eszközök 

használatával. A dolgozat bemutatta a virtuális valóságok (VR) alkalmazásának 

lehetőségét is a tanítás-tanulás folyamatában. 
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 A kutatás főszakaszában a diskurzuselemzés és más határterületi nyelvészeti 

elemzés elméleti alapjának ismertetése után újraértelmeztem néhány fogalmat (forduló, 

szomszédsági pár, diskurzus), jelen kutatás tartalmához igazodva. A diskurzuselemzés 

során vizsgáltam a Facebookon zajló kommunikáció belebonyolódási stratégiáit, amelyek 

eltérést mutattak az eddig ismert stratégiákhoz képest. Felmértem a diskurzusokban 

megtalálható tanári beszédaktusok (Austin 1990, Searle 2000) számát, valamint a társalgási 

implikatúrák (Grice 1975/1997) megszegésének mértékét is. Ezeket az eredményeket a 49. 

és 50. ábra összesíti (192-193. oldal). 

 A mellékkutatás legfőbb eredménye az, hogy A Tanár című szórakoztató 

tévésorozat fő célja valóban elsősorban a szórakoztatás, a gordoni modell alapján mérhető 

asszertív kommunikáció (Gordon 1974) kis részben volt jellemző (a diskurzusok 20%-

ában). 

 A pedagógusok megnyilvánulásai a Facebookon nyelvileg és a kommunikáció 

szándékát tekintve is pontosak, egyértelműek. A vizsgált diskurzusokban a 

megnyilatkozók magyar nyelven tették közzé bejegyzéseiket, azonban voltak olyan angol 

nyelvű, a magyar internetes nyelvhasználatban és szókincsben ismert kifejezések, szavak 

(pl. FB, poszt stb.), amelyeket a bejegyzésre kommentelő személyek is értenek, használnak 

(43. ábra a 183. oldalon). A magyar nyelv folyamatosan változik, szókincse bővül, az 

egyes jelenségek elterjedését és azok elfogadását a válaszadók reakciójából 

következtethetjük ki. Nem volt a posztok között olyan szó vagy kifejezés, amely 

félreértésekre adott volna okot, kivéve azt az esetet, amikor ez a kommunikációs szándék 

része volt. Ezt igazolta a Grice-i maximákkal kapcsolatos elemzés is. 

 A bejegyzéseket közlő tanárok ügyeltek a helyesírásra, és csupán olyan hibákat 

vétettek, amelyek az internetes kommunikáció velejárói, így például a csupa kapitális 

betűvel írás (ez az érzelemkifejezés egyik eszköze, jelzi az indulatot, örömöt), a 

betűhalmozás, illetve az 176. oldalon, a 40. ábrán összesített hibatípusok. 

 

7. 5. Következtetések 

 

 A három szakaszból álló, tanári kommunikációt elemző kutatásból arra 

következtethetünk, hogy a ma pedagógusai nyitottak a körülöttük levő világra, így az 

oktatás innovatív felfedezései iránt is. A kérdőíves attitűdvizsgálat tapasztalatai azt 

mutatják, hogy a tanárok hatékonyan használják kommunikációra és egyéb célokra a 

közösségi oldalakat, így a Facebookot is, és erre a tudatosságra nevelik diákjaikat is. A 
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digitális bevándorlás folyamatában (Prensky 2001, Veszelszki 2015) aktívan részt vesznek, 

fejlesztik magukat és sokszor egymást is. Megosztják tapasztalataikat kollégáikkal, ami 

alapvetően hasznos a pedagógus szakma megújulása érdekében. 

 A kérdőíves vizsgálat 300 adatközlője válaszaival meghatározta, hogy a Facebook 

közösségi oldal hogyan vonható be az oktatásba (25. ábra a 130. oldalon). A leggyakoribb 

válaszok között szerepeltek az információk közlése (94%), érdeklődés felkeltése (85%), 

emlékeztetés a házi feladatra vagy egyéb kötelességekre (76%), azonban az 

ifjúságvédelemben betöltött szerepe (41%). 

 A diskurzuselemzés során kiderült, hogy az adatközlők, vagyis a Facebook 

hírfolyamán publikáló tanárok betartják a szabályokat, és úgy mutatnak példát diákjaik 

számára, hogy sosem avatkoznak be direkt módon, nem javítják ki a diákok helyesírási 

hibáit. Tudják, hogy az internetes kommunikációban más helyesírási norma érvényes. A 

szókincset tekintve is megállapítható, hogy a tanárok a diákok nyelvhasználatához 

igazodva posztolnak a Facebookon, erre utal a korpusz statisztikai elemzése során kapott 

Gunning Fog Index szám, amely könnyen érthetőséget mutatott. 

 

7. 6. Tézisek 

 

I. tézis: A tanárok digitális eszközhasználata folyamatosan bővül. A technikai innovációk 

között az elmúlt évek egyik legfontosabb fejlesztése volt az úgynevezett virtuális valóságok 

kidolgozása. A virtuális valóság (angolul VR, azaz virtual reality) fogalma alatt alapvetően 

digitális technikával létrehozott, a retinánkba vetített képet, és az általa felkeltett 

perceptuális élmény egészét értjük (György 1995, 2016). A virtuális valóságok oktatásba 

beemelése új keletű dolog, és nem is célkitűzése mindegyik VR-rel foglalkozó cégnek, 

szoftvernek. Az immerzív VR, vagyis az egyes szám első személyű, számítógépes 

játékokban alkalmazott virtuális valóság segítségével olyan prezentációkat is készíthetünk, 

amelyek kilépnek a kétdimenziós síkból, és többletélményt nyújtanak a diákok számára. A 

VR számtalan előnye között megjelenik, hogy használata során jelentősen lecsökkentjük a 

klikkelések, kattintások számát egy PowerPoint PPT vagy egy Prezi prezentációhoz képest, 

így időt spórolunk vele a tanórán. A diákok a frontális oktatás során a helyükön ülve 

figyelik a vászonra kivetített virtuális valóságot, nem használnak eszközt. VR 

reprezentációnk, amely bejár egy teret, el tudja végezni a virtuális térben azokat a 

kísérleteket is, amelyekhez esetleg az offline valóságban nincsenek meg az eszközeink. A 

VR használható minden tantárgynál, helyettesítheti a hagyományos, már ismert frontális 
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szemléltetőeszközöket. Alkalmazható otthoni tanulás, távoktatás, korrepetálás esetén is, 

hiszen nem szükséges hozzá közös fizikai valóság tanár és diák között. 

 

II. tézis: A Facebook alkalmas eszköze az ifjúságvédelemnek. A pedagógusok a 

személyes, osztálytermi találkozások során nem biztos, hogy felfigyelnek minden olyan 

tényezőre (a diák fizikai vagy lelkiállapota kapcsán), amelyek súlyos problémák felé 

fordítják a figyelmet (fizikai vagy lelki bántalmazás szülő vagy kortárs részéről). 

Különösen fontos a cyberbullying (Smith et al. 2018) elterjedése kapcsán a minél 

gyakoribb és védelmezőbb tanári jelenlét. Ez a nehéz feladat kiemelendő azok közül a 

funkciók közül, amelyeket a kérdőíves vizsgálatban részt vevő pedagógusok a Facebook 

legfontosabb oktatásban-nevelésben betöltött céljai között megemlítettek. 

 

III. tézis: A Facebookon zajló kommunikációban a tanár képes megmaradni a szakmai 

szerepben, és jelenléte a közösségi oldalon nem árt a diákokkal való kapcsolatának. 

Kijelenthető, hogy a diákok a vizsgált diskurzusokban ugyanúgy kommunikálnak 

tanáraikkal, mint a korábbi élőnyelvi kutatásokban, természetesen az internetes 

kommunikáció sajátosságait beleszámítva. 

 

IV. tézis: A diskurzuselemzés alapfogalmait újra kell értelmeznünk a Facebookon zajló 

kommunikációhoz igazodva, hiszen sosem véglegesen lezárt, térben és időben is nyitott 

társalgásokról van szó. Fordulónak tekintjük magát a Facebook-bejegyzést (posztot) vagy a 

posztra érkező kommentet vagy a kommentre érkező újabb kommentet. Ezek a fordulók 

szomszédsági párokat hoznak létre, de nem a hagyományos módon. A Facebook-bejegyzés 

és a rá érkező komment alkothat szomszédsági párt, de ez nem feltétlen lineáris felépítésű, 

és nem vonzza magával az újabb forduló lehetőségét. Szomszédsági párt alkothat egy 

komment és a rá érkező másik komment is. 

 

V. tézis: A Facebookon zajló diskurzusok esetében a hagyományos szóbeli társalgásokhoz 

képest más belebonyolódási kommunikációs stratégiák jellemzőek. Köszönés és 

megszólítás helyett jellemző a tag, vagyis a címzett nevének bejelölése a diskurzusindító 

bejegyzésben, vagy a választ indikáló kérdés, illetve a mém. Ezeket a stratégiákat tanárok 

és diákok egyaránt alkalmazták a vizsgált korpuszban. Más, mint a hagyományos, 

élőnyelvi, közvetlen, személyközi kommunikáció esetén, mégsem számít udvariatlannak, 

szokatlannak. 
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VI. tézis: A Facebook hírfolyamán vagy idővonalán létrejövő diskurzusok különböző 

módon szerveződnek, mint a szóbeli társalgások. Vannak olyan bejegyzések, amelyekre 

különböző kommentelőktől érkeznek egymással össze nem függő válaszok, ezeket a 

diskurzusteremtő bejegyzéseket és a rájuk érkező kommenteket nevezem egyfókuszú 

szekvenciáknak. Ilyen szerveződésű diskurzusok jöttek létre a feladatkijelölő és a 

dicsőségeket, eredményeket közlő bejegyzések esetében. A feladatot vagy kötelességet 

megjelenítő tanári bejegyzésre a diákok vagy egyéb kommentelők reagáltak, de egymás 

kommentjeitől függetlenül. Ugyanez igaz volt az eredményeket közlő bejegyzésekre, pl. a 

papírgyűjtés sikerét vagy egy-egy tanulmányi verseny szép eredményét jegyző posztokra. 

Itt a bejegyzést közlő tanár közzéteszi a hírt vagy eredményt, amire büszke, és erre 

érkeznek a gratulációk (pl. 134Na). A bejegyzések egy része többfókuszú szekvenciákból 

épül fel, így nevezem azokat, amelyekben a posztban szereplő főtéma után melléktémák 

jelennek meg, a diskurzus többfelé ágazik (pl. 142N). Ilyenkor a diskurzusban részt vevő 

személyek a poszt főtémájára is reagálnak, de vannak aláágyazódások, azaz kommentek 

születnek a kommentekre, és a főtéma mellett melléktémák is szervezik a társalgást. 

Ezeknek a többfókuszú diskurzusoknak sokkal bonyolultabb a szerkezeti ábrája, mint az 

egyfókuszúaknak. Ilyen bejegyzések általában valamilyen társadalmi kérdéssel kapcsolatos 

kiírás, vélemény kifejezése, sokszor humorral, iróniával. Ezek a témák indították a legtöbb 

ilyen, szerteágazó, többfókuszú szekvenciát. Megjelentek a hagyományos szóbeli 

társalgások forgatókönyvének megfelelő diskurzusok is, amelyekben a fordulók egymást 

követik, egymásra reagálva alkotnak szomszédsági párokat (pl. 132N), ezáltal dialógust, de 

ezek jóval kisebb arányban jelentek meg, mint a Facebookra jellemző egyfókuszú vagy 

többfókuszú diskurzusok. Ezek általában kevesebb embert megszólító témák esetén 

alakultak ki, például egy-egy kisebb csoportot, vagy néhány személyt érintő témában. 

Ezeket dialogikus szekvenciáknak neveztem. Utolsó kategóriaként nullfókuszú Facebook-

bejegyzésnek nevezem azokat, amelyekre nem jött egyáltalán válasz. Sajnos ezek között 

találtam olyan képeket, mémeket, amelyeknek valamilyen fontos társadalmi üzenete van, 

esetleg elgondolkodtatják a diákokat vagy közösségi szerepvállalásra sarkallják. Kevésbé 

szóltak hozzá az ilyen jellegű bejegyzésekhez, így ezek sokszor válasz nélkül maradtak. 

Sok volt ezek között az angol nyelvű kép vagy felirat is. Ide tartoznak azok a bejegyzések 

is, amelyekre csak a bejegyzést közlő tanár reagált, másoktól nem érkeztek kommentek (pl. 

118F). A négyféle Facebook-diskurzus típust megszámoltam a 150 bejegyzés esetén. A 

legtöbb (52%) egyfókuszú és a többfókuszú, azaz a bejegyzések többségénél a posztoló 
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tanáron kívül legalább két másik személy csatlakozik a párbeszédbe. Az egyfókuszúak 

esetében mindannyian egymástól függetlenül reagálnak a főtémára, míg a többfókuszú 

diskurzusokban beágyazott dialógusokat, melléktémákat is megfigyelhetünk. 

 

VII. tézis: A Facebookon zajló diskurzusok szerkezeti ábrázolásában jelölhető a bejegyzés 

és a kommentek sorrendje, az egymással összefüggő és az egymással össze nem függő 

szomszédsági párok párhuzamos kialakulása is. Ez a szerkezeti ábrázolás érzékelteti a 

Facebook hírfolyamán vagy az idővonalakon létrejövő diskurzusok mintázatait, amelyek 

az egyes tanári közléstípusoknál különbözőek (pl. 28. ábra az 156. oldalon). 

 

VIII. tézis: A Facebook alkalmas a hagyományos anyanyelvi nevelés kiegészítésére. 

Különböző anyanyelvi témakörökhöz tartozó feladattípusokat alkalmazhatunk, például 

retorika témakör esetén vitát, érvelési feladatokat, szókincsfejlesztés keretein belül 

szóláncot, nyelvi játékokat használhatunk. Ezeket a feladattípusokat mutatja be a dolgozat 

5. számú fejezete.  

 

7. 7. Összefoglalás 

 

 A Facebook tanári, pedagógiai használatával foglalkozó értekezés bemutatta, hogy 

a huszonegyedik század legismertebb közösségi oldalát hogyan lehet megközelíteni az 

alkalmazott nyelvészet több diszciplínája felől, illetve azt is, hogy a pedagógusi munka 

során számtalan helyzetben lehet alkalmas az oldal, különösképpen az anyanyelvi 

nevelésre. A dolgozat megszületésének célja az, hogy segítse a pedagógusokat, ötleteket 

adjon nekik a tanításban, és új diskurzuselemzési megközelítést vázoljon fel. 
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8. The theses of the dissertation in English 

 

8. 1. Introduction 

 

 The choice of the dissertation’s topic refers to the ten-year personal and 

pedagogical research I have carried out during my years spent in education as a teacher. 

The other sources it wishes to hint at is the international and domestic literature done into 

teachers’ communication. 

 My dissertation attempts to present the topic from a new viewpoint, added to the 

researches done by others. The option is justified by the rapid expansion of Facebook, as a 

Social media. Digital communication is becoming more and more important in education. 

The innovative attempts of teachers in teaching in the 21th century-schools try to bridge 

the generation gap between teachers and students, which has been proved by previous and 

current researches, surveys and my own experiences respectively. 

 The main subject of the dissertation is Teacher’s communication, showing the 

results of the previous investigations and tests. My work presents several models well-

known in „science” of communication, adopted to the topic itself, among others The 

Communication models of Shannon and Weaver (1949), Jakobson (1960) and Crystal 

(2001). The other key element of the dissertation is the analysis of the discourse, which 

provides both a scientific background and a research method. 

 The third theory appearing in the work is pragmatism, which gives a frame and 

aspect to the research of the discourse between teachers and students on Facebook. 

 

8. 2. The Aim of research 

 

 The Quantitative and Qualitative Investigation of Teachers’ Communication aims 

to prove that teachers posting messages or pictures on Facebook, chatting with students via 

this use Facebook as a communication novelty for old-new purposes examining the 

presence of teachers on Facebook. Therefor the dissertation was given its subtitle: Teacher-

student’s communication on Facebook. The work also wishes to prove that this kind of 

communication has its own pedagogical benefit, highlighting its role and opportunities in 

mother-tongue education. It might provide a new kind of mother-tongue education that is 

based on the open-minded teachers and students using Facebook widely. It intends to show 
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the distinguishing features of Teacher-students’s discourse on Facebook compared to its 

previous forms. 

 

8. 3. The hypotheses of the dissertation 

 

 The hypothesis is that teachers use digital devices to communicate with their 

students. Facebook provides them with a new form of communication inside and outside 

classrooms added to using digital devices as a means of the teaching process. 

 The second hypothesis is that the different sorts of ’web2.0, the different social 

networking sites like Facebook are suitable forms of reassuring and supplementing the 

direct forms of pedagogical work. In my opinion it means teachers viewing Facebook as a 

sphere of doing and completing their job, among others supporting the process of learning 

or personal development added to the traditional fields of interpersonal relations. 

 The third hypothesis is that teachers’ behaviour and acts on the social websites 

doesn’t differ from the way expected from them as pedagogues behaving within schools or 

in the lessons. For me this means that teachers keep to the written and unwritten rules on 

social websites as found in the Ethics for Teachers and students within classrooms. 

 The forth hypothesis is that teachers do their best to use sophisticated and 

linguistically correct language both in their personal and Internet communication. I 

suppose and say that teachers avoid making stylistic mistakes, vulgarity and offensive 

language, in addition, they use diverse vocabulary. I also supposed that teachers’ 

orthography is based on the Academic rules of spelling while chatting on Facebook. 

 The fifth hypothesis is that teachers endeavour to teach students to use their mother 

tongue correctly in their personal and social media –communication respectively. I wish to 

prove that communicating on Facebook is suitable to develop the correct usage of students’ 

mother tongue and that teachers really take the chance to do that. 

 

8. 4. Material, methods, people taking part in the research 

 

 The basis of the dissertation is a 3-stage research with a common topic: 

Communication between Teachers and Students. The preliminary stage marked with ’E’ 

was carried out between 2014 and 2018 and resulted in 3000 data from 300 informants. It 

was a survey with questions like whether the teachers use digital devices in and outside 
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their lessons. Most of the questions were aimed at Facebook. The main stage of the 

research targeted to analyze communication on Facebook. 

 The main stage of the research targeted the analysis of communication on 

Facebook. I collected 150 posts from the News Feed of Facebook, published by teachers 

between 2010-2018.  The posts came from either my own ’Facebook friends’ or were parts 

of different group-posts in open and closed Facebook groups. I saved two posts in jpg. 

format, thus it is observable when the ’speakers’ changed partners or changed the direction 

of the conversation. The ’speakers’ were given numbers their sexes are also available, eg.: 

33F. 

  In this stage of the research no survey was carried out as it was not the teachers’ 

attitude that was important, but the analysis of their post /statements – by means of the 

blend of qualitative and quantitative methods. I intended to bring to light the fact that a 

spontaneous /not controlled/ Facebook posts have a particular special pattern. During the 

quantitative research I did the analysis of the spelling and vocabulary of teachers. Another 

research was made into the analysis the speech acts and the basic principles of 

conversations. Find enclosed a thematic workbook – belonging to the Mail Stage marked 

with ’F’, whose aim is to find how to apply the new method in the pedagogical practice. 

 The secondary research was carried out this year, as part of the final stage of the 

dissertation – marked with ’M’. This part studies and analyses ten randomly chosen 

dialogues of the series 'A Tanár' (The Teacher) shown on TV in 2018. The guidelines of 

the analysis were based on the ’Gordon-model’, well-known in psychology and 

Communication Theory. 

 

8. 5. Results 

 

 The dissertation shows the literature of using digital devices / technique known so 

far and states that most of the Hungarian teachers use them during teaching and 

communicating with students as it is shown in it. The results of the attitude-analysis – 

marked with ’E’ – reveals that 90 % of teachers filling in the questionnaire use Facebook 

in their everyday communication with their current and ex-students. This data justifies my 

first hypothesis. The research did not deal with the habit of putting ticks (liking) posts, 

videos or pictures, however, this proved to be the most popular communication method – 

as it is simple and fast. Another popular communication method of teachers was writing 
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personal messages, but it was a lot more difficult to separate the private and the 

professional sphere of theirs. 

 Nevertheless, a good teacher is a teacher – even when their working hours are over 

– according to teachers filling in the questionnaire. If their students are in need of help or 

advice either in the evening or at the weekend, the best „place” for giving some is 

Facebook. Via this social website a lot of problems might be solved. Teachers can also 

intervene in disputes or embarrassing situations by using chairos that is they are present, 

observe the situation from the background and take steps when they are needed. These 

actions require great responsibility and caution. 

 Teachers answering the questions even cite examples of what other functions 

Facebook can fulfil. Facebook is the field of teachers communicating with each other and 

it also provides opportunities to discuss professional problems. Using its „closed groups” 

teachers can share their knowledge, experiences, ideas, moreover, they can offer 

conferences, events to one another among them ones that show how to use modern 

techniques in education. Facebook may also provide a place for keeping in touch with 

parents but this kind of communication is not intended to be researched. This work 

concentrates only upon the discourse between teachers and students. 

Digital devices and various applications appear in the result of the research and in 

the tasks aiming to use mother tongue correctly. Not only does my dissertation contain 

replies from informants that hint as to how important for them innovative methods are but 

answers that  point out that the frontal work in classrooms may be varied and made more 

fascinating by using digital devices. My dissertation offers several opportunities of using 

VR in the process of teaching and learning. I redefine some terms after outlining the 

theoretical basis of the analysis of discourse and other linguistic analysis of borderline 

sciences in the main stage of the dissertation. While doing it I studied the ’involving 

strategies’, which show a significant difference to the strategies known so far. 

 As the result of the secondary research I have found that the main target of the TV-

series „The Teacher” is to entertain the viewers and the assertive communication described 

in the Gordon Model is just partly characteristic of its discourses. 

 

 

 

 



257 

 

Analyzed Problem 

Research methodology, 

Theoretical 

Background 

Result 

Can teacher oriented entries  

from the timeline on Face-

book by different data 

providers form a corpus? 

Corpus linguistics,  

content analysis 

Notation, organization of corpus 

made out of 150 discourses and its 

refinement into research material. 

Dialogue, polylogue, 

conversation or discourse? 

Discourse analysis,  

conversation analysis,  

discussion analysis 

I consider the parts of the corpus 

comprehensively as discourse. 

What can we consider as a 

round? 
Discourse analysis 

Round: the Facebook entry (post) 

itself OR a comment received on a 

post OR a comment received on a 

different comment 

What can we consider as a 

neighboring pair? 
Discourse analysis 

Neighboring pair: The Facebook 

entry and the comment on it which 

isn’t specifically constructed linearly 

OR a comment and another 

comment received as a response to  

it 

What kind of involvement 

strategies appear during 

discourses? 

Discourse analysis, 

communication theory 

Tags, questions indicating the 

response and memes are usually 

used instead of greetings and 

addressing someone directly 

What kind of post do 

teachers create on Facebook 

thematically? 

Content analysis, 

discourse analysis 

Congratulations, public information, 

as well as exercises for developing a 

native language, complaints, praises, 

social critique, expressing gratitude 

How is the spelling of 

teachers on Facebook? 
Discourse analysis 

Teachers are exemplary, their 

writing contains few spelling 

mistakes, most of these mistakes are 

inherently the result of speaking on 

the internet 

What kind of words do 

teachers use? 

Discourse analysis, 

vocabulary analysis, 

quantitative research 

The results of the vocabulary 

analysis are similar to previously 

published research. Words used for 

teaching are common (school, 

teacher, final exams). The 

intelligibility of the entries according 

to the Gunning Fox Index is: 6. 

What kind of linguistics 

instruments do teachers use 

to express feelings? 

Discourse analysis 
Standard emoticons (smileys): yes,  

reaction gifs, emojis: no 

What maxims related to Pragmatics, The violation of Gricean maxims  is 



258 

 

 

Figure I. 

The research points of the “F” main research 

 

 The entries of teachers on Facebook are linguistically precise and easy to 

understand and they also show their intention to communicate in an exact, clear manner. 

The speakers in the analyzed discourses published their entries in the Hungarian language, 

however English expressions, words (such as “FB”, “poszt” etc..) appeared which were 

known by people who commented and are used in the Hungarian language and vocabulary 

found on the internet. The Hungarian language constantly changes, its lexicon expands and 

we can extrapolate the proliferation and acceptance of specific phenomena based on the 

reaction of the response givers. No word or expression appeared in posts that could have 

been misunderstood only except when it was done intentionally. This was also proved by 

the analysis in relation to the Gricean maxims. 

 

conversation are typically 

violated by teachers on 

Facebook? 

conversational 

implicature-theory 

not typical in the entries of teachers 

on Facebook (5%), however 

relevance theory can be interpreted 

with some reservations in this 

particular environment. 

Which speech-acts appear in 

the posts of teachers on 

Facebook? 

Speech act theory 

Expressives and directives are 

typical, ex. Congratulations, 

expressing gratitude, reminding 

students of their responsibilities 

handing out tasks. 

Do new kind of discourses 

appear on Facebook? 
Discourse analysis 

I categorized discourses into 4 

groups based on interior sequences 

that appear in them: null focus 

(entries without comments or 

answered only by the original 

poster), single focused (comments 

that create neighboring pairs with the 

entry), multiple focused (embedded 

comments with multiple sub-topics) 

and dialogues (possessing aspects of 

a traditional dialogue). 
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Total words 6312 

Individual words 2983 

Complexity factor (density of the vocabulary) 47.3 

Gunning Fog Index 6 

Total characters without spaces 37849 

Average syllable count per word 1.75 

Number of sentences 1070 

Average sentence length / word 9.4 

Longest sentence / word 73 

 

Figure II. 

The statistics of words and sentences that make up the corpus used in the research paper 

 

 The teachers who wrote the entries paid attention to write without errors and the 

mistakes they have made are inherently the result of communication over the internet, for 

example the use of capital letters exclusively (which is a method to express feelings of 

anger, happiness), excessive use of letters, or the mistake types summarized in figure 3. 

 

Type of mistake Number 

of 

mistakes 

Example 

Missing punctuation mark at 

the end of a sentence 

9 “Holnap ugyanez” (3F) 

Missing capital letter at the 

beginning of a sentence 

6 “köszönöm a professzionális segítséget, 

ilyen csapattal jó dolgozni!! :D” (11F) 

Missing accents on vowels 7 “Golyatabor kipihenes alatt” (1Fc) 

Mistakes writing words 

together or separately 

3 “tesi óra” (85N) 

Lack of voiced consonant 1 “egyszersmint” (69F) 

Improper use of accusative 

case 

1 “szeretetteljeset” (104F) 

 

Figure III. 

The spelling mistakes found in the Facebook entries of the “F” research 
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8. 6. Conclusions 

 

 From the three part research analyzing the communication of teachers we can 

conclude that nowadays teachers are open to the world surrounding them, thus also to the 

innovative discoveries of teaching as well. The conclusions drawn from the attitude inquest 

questionnaire show that the teachers efficiently use social media platforms, thus Facebook 

as well, for communication and other purposes as well and are educating their students to 

do the same. They actively partake in the process of digital immigration (Prensky 2001, 

Veszelszki 2015d), develop themselves and many times each other as well. They share 

their experiences with their colleagues which is fundamentally useful in the interest to 

renew the teaching profession. 

 The 300 participants of the questionnaire defined in their answers how Facebook, 

the social media website, can be involved in education. Among the most frequent 

responses were its use to publish information (94%), arousal of interest (85%), reminder 

for homework or other responsibility (76%), role in the protection of youths (41%). 

 During the discourse analysis we concluded that the participants, that is, the 

teachers publishing on Facebook’s timeline adhere to the rules and set an example for 

students in a way where they don’t actively intervene, correct the spelling mistakes of the 

students. They know that different spelling rules apply to communication over the internet. 

Looking at their vocabulary it can be ascertained that the teachers conform to the language 

use of their students when posting on Facebook as shown by the Gunning Fog Index 

number received during the statistical analysis of the corpus which indicates that the 

language used is easily understandable. 

 

According to you what could Facebook be used for in the teaching profession? (X/300) 

 

293/300 For publication of information (ex. Date of opening ceremony). 

229/300 For giving tasks (ex. Homework reminder). 

256/300 For arousal of interest (ex. Required reading, film etc.). 

183/300 For personal connections, building trust 

79/300 For persuasion, convincing (ex. Social responsibility). 

88/300 For developing competencies in the native language (correct spelling, vocabulary 

etc.). 

40/300 For increasing the popularity of a teacher 
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44/300 For education, discipline 

21/300 For closure on questions appeared during the lesson 

134/300 For gathering information about students 

204/ 300 For creating social experiences (ex. Class groups) 

2/300 I don’t know. 

21/300 Other 

 

Figure IV. 

Use of Facebook in the teaching profession 

 

8. 7. Theses 

 

Theses No 1.: The range of the digital equipments used by teacher is constantly getting 

wider. Among the technical innovations one of the most important inventions of latest 

years has been the virtual reality. Virtual reality (VR) means a picture perceived by our 

retina, created by digital technology, and the whole experience which is bigger by this new 

technology (György 1995, 2016). Using VR in education is a new idea and it isn’t the aim 

of many of the companies and softwares that work with VR. By using the so called 

immersion VR we are able to create presentations where space and giving a first person 

singular experience can give additional enjoyment to the students. Another advantage of 

using VR is that we can significantly reduce the number of clicking compared to a 

PowerPoint or Prezi presentation, so we can save time on to lessons. Students remain in 

their places, focusing on the virtual reality shown on the screen. We do not need to use any 

equipment. The VR presentation being able to move in space is capable to make 

experiments which are more possible in offline reality. VR can be used with teaching any 

subjects and can be a substitution or more equipments. It can be used at home, in long 

distance teaching as there is no need for the teacher and the student to be in the same 

physical reality. 

 

Theses No 2.: Facebook is a useful tool for protecting the youth. Teachers meeting 

students on the lessons are not necessarily aware of all the factors that could lead to 

discover serious problems, caused by the parents or peers. The frequent and defensive 

presence of teachers on Facebook is getting more and more important with the spreading of 

cyberbullying. We wish to emphasise this hard task among those other functions 
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mentioned by teachers who participated in completing the survey about the role of 

Facebook in education. 

 

Theses No 3.: The teacher must keep his/her role as a teacher during a Facebook 

communication and his/her presence should not harm his/her relationship with the students. 

We can state that students’ communication with their teachers do not differ from those 

earlier verbal ones, of course we shall consider the characteristics of Internet 

communication. 

 

Theses No 4.: We have to reconstruct the basics of discourse-analysis talking about 

Facebook as these conversations are never really closed. We see a Facebook post or a 

comment answering it us a turning point. These turning points create relation pairs but 

those are not created in a traditional way.  A Facebook post and the comment answering it 

would create a relation pair but it is not necessarily linear and does not always attracts the 

possibility of another answer. The comments also can create a relation pair.  

 

Theses No 5.: Discourses happening on Facebook the involvement strategies differ from 

those of the traditional live conversations. Instead of greetings, tag is characteristic which 

means marking the addressee when starting a conversation, or asking an answer 

provocating question, or a meme. These strategies were used by teachers and students in 

the examined field. It differs from traditional live conversation forms, but not regarded as 

impolite or unusual. 

 

Theses No 6.: Those discourses generated on Facebook timeline or News Feed are 

organised differently than live conversations. These are posts receiving comments from 

different people and these are not connected to each other. We can call these discourse 

creating posts and the incoming answers a sequence with a single focus. Those discourses 

were created with task-giving and result-satisfying posts. Students reacted to the posts 

created by the teacher assigning a task but their reactions were not dependent on other 

comments. The same was true about posts report results for example the success of paper 

collection or the achievements on a competition. Here, the teacher shares the post, he/she is 

proud of any people send their congratulations (e.g. 134Na). A part of the posts is made up 

by sequences with multiple focus. These posts are those in which following the main 

theme new ideas appear and the discourse develops side branches (e.g. 142N). In these 
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cases the people participating in the discourse answer to the main idea of the original post 

but they create side branches and those also initiate comments. These multiple-focused 

sequences have a more complicated structure than the one with one focus. These posts are 

sometimes in connection with a society issue, expressing an opinion, many times they are 

written with irony and good humour. These topics have started the most diverse multiple-

focused sequences. In these posts we can also find the appearance of the traditional live 

conversational discourses, where the posts follow each other. They react to each other thus 

creating relation pairs (e.g. 132N) and developing into dialogues, but these are less likely 

appear than the single- and multiple-focused discourses so characteristic of Facebook. 

These traditional conversations are usually created by topics that are followed by only 

small groups of people. We call these dialogue sequences. The last category of Facebook 

posts is what we call null-focused. These are those posts that had no answers. 

Unfortunately, we can find pictures and memes among these with serious messages to our 

society, these could also move students to accept a role in society. Students reacted less to 

these types of posts. Many of them was in English. We also put those signs in this category 

which were reacted only by the teacher who posted them (e.g. 118F). We’ve counted the 

four types of Facebook posts in 150 posts. The majority (52%) is single-focused and 

multiple-focused which means that apart from the posting teacher at least two other people 

reacted to the post. The react independently to the topic in the case of the single-focused 

post, while we can see side topics and imbedded dialogues in the multiple-focused posts. 

 

Theses No 7.: It is possible to mark the order of the posts, their reactions and the 

development of the relationships on the discourses happening on Facebook. Figures show 

the patterns of the discourses created on Facebook by the teacher. 

 

Theses No 8.: Facebook can be used to complete traditional education of one mother 

tongue. We can use different types of exercises with different topics, for example debate 

with rhetoric, arguing, developing vocabulary with word-chain or other games. These tasks 

are shown in the 5
th

 chapter of this paper.  
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2. számú melléklet: A dolgozatban vizsgált diskurzusok szövege 

 

A lejegyzésben használt rövidítések jelentése: T = tanár, D = diák, K = egyéb kommentelő. 

Amennyiben egy bejegyzésben több van valamelyikből, úgy ezeket megszólalásuk 

sorrendjében sorszámozom (pl. T1, T2). A lejegyzésben maga a Facebook hírfolyamán 

megjelenő üzenőfali bejegyzések szerepelnek a szélső margóhoz igazítva, míg a rá érkező 

kommentek egy bekezdéssel beljebb szerepelnek. A megszólalásokon kívül zárójelben 

jelöltem a bejegyzést közlő neve mellett, ha valamilyen egyéb tevékenységet végez, pl. 

fájlt tölt föl, képet csatol a bejegyzéshez, MÉM-et közöl, szavazást indít stb.). Az 

azonosítás elkerüléséért a bejegyzésekben megjelenő személy- és intézményneveket ****-

gal jelölöm. 

 

1) 1Fa 

 

T: Az élet kegyetlen 

 K1: ? 

 K2: az örök igazságok. minden rendben? 

 T: Miért olyannak kell távoznia, aki nem ezt érdemelte, ráadásul értelmetlenül? 

K3: Most olvastam… :’( 

 

2) 1Fb 

 

T: Megint suli! 

 

3) 1Fc 

 

T: Golyatabor kipihenes alatt 

 

4) 1Fd 

 

T: Aranyos csütörtök a Margitszigeten 

 

5) 2Fa 
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T: Lehet hogy beteg vagyok? Hétfő reggel megint jó hangulatom van 

 

6) 2Fb 

 

T: Meg volt az idei első kiállításom. Egy 10:2 meccsen a győztes csapatból a 10-ik percben 

 K: Okosak. :D 

 

7) 2Fc 

 

T (hipertexttel): Miért is jó a suli? 

 K: a matek tézé feladatsorát eladhatod a diákoknak 

 

8) 2Fd 

 

T: Szept 1 sulikezdés 

 K: **** majd gondolok rád, mikor 10kor kelek :))) 

T: Remélem utoljára keltem a tanévben hajnali fél 7kor :) 

 

9) 2Fe 

 

T: Holnaptol suli, igy ma az ev utso napja, mikor nem csinálok semmit 

 K: semmi kispályás vezetés?:D 

T: Még nem indulnak a bajnokok 

  

10) 3F 

 

T: Mai nap túlélve két szakiskolai (munkás) osztállyal. Holnap ugyanez 

K1: hajrá!! gondolj arra, hogy mindjárt itt a hétvége :) és ha jó vagy matekból, azt 

is beláthatod, hogy alig pár hét és itt a nyári szünet 

T: Egy focibírónak nem igazán öröm, hogy jön a hétvége, hiszen azzal jönnek a 

meccsek is (újabb meló). :) 

T: …bár még mindig könnyebben fegyelmezhetőek a játékosok, mint a nem 

érdeklődő diákok. :D 

K2: Ő választotta… :D 
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11) 4Fa 

 

T: Péntek legnehezebb iskolai nap. Borus, ködös napon tanitani, mikor a diákok már nem 

itt járnak fejben… 

 K: …meg te sem … :) 

 

12) 4Fb 

 

T: Mai uj dolgot tapasztaltam a suliban: Szakiskolában tudtam tanítani 

K1: No várj csak, még nagyon az eleje ez, most még lelkesek, de majd ha 

„belejöttek” akkor lesz az igazi! Hajrá, drukkolok, hoyg kitartsanak! 

K2: Ott nem oktatnak nyelvtan? :P 

 

13) 5F 

 

T: Újdonsült 12.**** FIGYELEM! Évnyitó (csak emlékeztetőként) szeptember 1, reggel 

9-től a belső udvaron. Megjelenés ¾ 9-re kötelező jelleggel alkalomhoz illő öltözetben! 

 K1: alias díszmagyarban! :) 

 D1: Osztály kirándulás melyik nap lesz? Elfelejtettem :( 

 T: :D Kirándulás szeptember 2-5-ig (csütörtöktől egészen vasárnapig) 

 K1: nyugi gyerekek, kirándulásra nem kell öltöny :) 

 T: Nem is rossz ötlet! :-) 

K2: „alkalomhoz illő öltözetben” na már emlékszem, miért nem szenvedhettem az 

iskolának nevezett inzétményeket-) 

T: Nos, ami jár, az jár! :D 

K2: we don’t need noooo…….:) (dalolgat) 

the rest is history 

K3: The wall… great song 

D1: köszönöm az infot 

K2: amúgy dde télleg… mi történik azzal, aki nem „alkalomhoz illően” jelenik 

meg? kivágják? vagy megróják? vagy csúnyán néznek rá? vagy hogy megy ez 

mostanában? (ne felejcsük el, tíz éve éreccségiztem) 

K4: vagy 10 éve eszedbe se jutott ilyen? :) 
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D2: és mennyit kell még befizetni osztálykirándulásra? 

T: Még 9 ezret nekem, ezen kívül meg kell venned a jegyet Balatonszéplak-felső 

megállóig oda-vissza, ez kb. 2400 Ft. 

T: Amúgy aki nem öltözik alkalomhoz illően, annak velem gyűlik meg a baja... :-) 

D3: Tanár Úr Drága mégis mi az alkalomhoz illő öltözet… 

 

14) 6Fa 

 

T: LAci és Robi, szépen dolgoztatok! Gratulálok! Hajrá Nusi, egy kalappal holnapra, nem 

is, egy szekérrel! :-) 

 

15) 6Fb 

 

T: 11. **** FIGYELEM!!!! 11 EMBER MÉG MINDIG NEM HOZTA A 

SZEPTEMBERI OSZTÁLYKIRÁNDULÁSRA AZ ELŐLEGET! (5000 FT) SZERDÁIG 

VAN RÁ LEHETŐSÉG! OF 

 D1: Tanárúr holnap mikor tetszik suliba lenni? Én holnap tutira viszem! 

D2: Én is betudom holnap vinni . A bizonyítványomat megkaphatom akko 

esetleg?:-) 

T: Igen, gyertek be, szerdán 7 és ¾ 8 között reggel, vagy délután ¾ 6-ra. Nincs több 

esély! :-) 

 

16) 6Fc 

 

T: 11. **** figyelem! Egészen pontosan LACI és NUSI! Ne felejtsétek el, hogy hétfő 

reggel mindkettőtöknek be kell jönni a reggeli érettségi megnyitóra! Tehát akkor is, ha 

nem aznap érettségiztek, a megnyitó kötelező! OF 

 D1: Ott leszünk.Amúgy Robi is bejön, viszont a Szilárd nem. 

 D2: jajj de jó héétfőn:D:D 

T: Ok, akkor tali hétfőn! :-) Illetve gyertek ti is vasárnap az Aquaworldbe, gyertek 

sokan!  Reggel 10-kor tali az Aquaworld előtt! 

 

17) 7F 
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T: Gratulálok mindenkinek, aki már megmérettetett az érettségin és nem találtatott 

könnyűnek! :-) 

 D1: vagy csak simán nem bukott meg :D 

 D2: hoooolnap :( 3. felelő leszek, akkor még jó kedve lesz ugye Tanár Úr? :) 

 T: Persze :) 

 D2: akkor az azt is jelenti h át is enged? :D 

 D3: XD 

 T: :-) 

D2: na jó akkor stresszelek, izgulok és tanulok tovább…… :( :D 

D3: **** sajnos ezek nem így mennek **** bácsi mindig oldja a dolgokat de ettől 

függetlenül nem kapta meg a 4esem. Úgy hogy… 

D2: akkor félek, nem mintha eddig nem féltem volna :D nekem a 3as is tökéletes :) 

eddig ott állok :D 

D3: :D ne érd be ennyivel :D 

D2: akkor nem jó :D harcolok a 4esért de nem tom h van-e rá esélyem :S 

D3: hidd el van :) 

D2: neked mindent elhiszek szivem!! ♥ :) 

D3: oooooh jól teszed :) ♥ 

D2: :D ♥ 

 

18) 8F 

 

T: 11. ****! Köszönöm a szép fehér virágot, megkaptam! :-) 

 D1: holnap mikorra kell menni?ű 

 D2: :D2órája próbálom megtudni 

D3: mi köszönjük az egész éves munkáját,és a boldog örömteli perceket minden 

szerdán és pénteken:) azt hiszem mindenki egyetért ha azt mondom, hogy ilyen 

Tanárúr mellett csak imádni lehet a franciát:) kellemes pihenést a nyáron! :) 

T: Én is szeretem a csoportot nagyon :-) Pihenjetek sokat a nyáron! :-) 

 

19) 9N 

 

T: A legbátrabb osztályomnak üzenem, hogy ♥ titeket, de ha még egyszer ott hagyjátok a 

tévében a mappáitokat, sejhajon billentés lesz!!!! 
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:) 

 K1: A modern oktatás mi??? A FB-on dorgáljuk meg a diákokat? 

 K2: hoppá :$ 

 

20) 10Na 

 

T: Aki 1-1 hét során a számomra legértékesebb – irodalommal kapcsolatos – oldalt, 

rendezvényt, könyvet, folyóiratot, verset osztja meg velem néhány tartalmas és igényes 

mondattal ajánlva, és állja a sarat az esetleges kérdéseimmel, ellenvéleményemmel (vagy 

másokéval) kapcsolatban, az kap egy ötöst. A verseny feltétele, hogy hetente legalább öt 

jelölt legyen. A hét hétfő kezdődik, és vasárnap éjfélkor ér véget. Az őszi, téli, tavaszi 

szünetek is versenyben vannak. (A tanév végéig kb. még 37 hét van még!) 

 K: Nekem miért nem volt ilyen tanárom sosem? :D 

 T: Miért nem csináltál neki időben fb profilt? 

K: Próbáltuk rávenni a tanárokat,de azt mondták,hogy ők ehhez már öregek.Bezzeg 

az elmúlt egy évben a legtöbb tanár csinált magának. :D Hát nem felháborító? :P 

T: Vagy te születtél rosszkor vagy ők vagy a Facebook :) 

K: Ez ám a komoly dilemma… :D Tisztára,mint egy matematikadolgozat. :D 

D: Tanárnő, nekünk miért nem vol ilyen? Kompenzálni tudta volna a Baudelaire-

Verlaine-Rimbaud trióból szerzett rossz jegyeket =))) 

T: Miért, miért! Jutott volna eszetekbe. 

 

21) 10Nb 

 

T: KÉP 

 D: Mit tetszik csinálni? Netán dolgozat javítás… 

T: Már nem emlékszem, de szerintem csak igyekszem méltóságteljesen és 

tekintélyt parancsolóan nem elaludni. 

K: De ez kevéssé sikerült… 

 

22) 11F 

 

T1: köszönöm a professzionális segítséget, ilyen csapattal jó dolgozni!! :D 

 T2: Mi is nagyon, de nagyon köszönjük nektek!!!! 
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 D1: Igazán nincs mit :D segítünk bármikor :D 

 T3: HA elengedlek 

 T4: plusz magyarházi 

 D1: írjam újra Tanárnő? :D úgy gondoltam én is Tanárúr :D 

T1: bizonyos sorrendeket persze be kell tartani! ne rontsa a teljesítményetek 

megítélését semmi! 

 

23) 12F 

 

T: miért nincs a facebook-on szűrő?? barbi avatarok, animék, mangák, tamagocsik, 

pucsítás, csücsörítés, valamint esik, hózik, jóreggelt, jóestét, berugtam, elaludtam, (sajnos 

felébredtem) stb.-k ellen??????? 

 K1: törölhetlek **** bácsi : )) 

 T: egy szerencséd : )))) 

 K2: nem te csak a „tamagocsi” meg stb……… XD 

 K3: mi a baja ezzel egy műszaki informatikusnak? I/O 

T: rögtön kiszaladok a fürcsiszobába, és tolok a fészre egy csücsöritős pikcsört 

magamról 

K3: röktön, mert itt kb ilyen a helyesírás 

D: tanár úr maga nem változott semmit :) 

D: le lehet tiltani és akkor nincs több hír a nagyvilágból :D 

K4: Süni, te tényleg nem változtál semmit! Jó érzés nagyon! :) És jót vidulok! 

 

24) 13N 

 

T: Komolyan fontolgatok egy váratlan dogát: mindenkinek fejből le kell írni 5 idézetet 

azok közül, amiket az utolsó két hétben osztott meg. 

 K: és aki nem osztott meg idézetet? :) 

 T: az négyesről indul 

 D1: nem gond :) 

 D2: Jól hangzik ! :D 

 D3: Tanárnő inkább irasson verset amit le osztályoz :D 

 T: leosztályoz. Benne vagyok! 

 D3: szoktam verseket írni, tehát nem probléma ;) 
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 D3: DDD 

 D1: Ilyen helyesírással? 

 D5: attól még lehet jó vers, legfeljebb a nyelvtan bukta 

D2: versben még a nyelvtant sem lehet buktatni, mert „alkotói szabadság” Főleg, ha 

saját vers. 

 

25) 14Na 

 

T: 11. **** és 11. **** Elmegyünk tavasszal? (Hipertext: Átadták a felújított Madách-

kastélyt Alsósztregován) 

 T: van aquapark is 

 T: ha főnök lennék, nem kérdezném 

 D1: Én benne vagyok, mehetünk! 

 D2: Én is ! :) 

 

26) 14Nb 

 

T: Azt tanultam ma, hogy az országban virtuális polgárháború zajlik. 

 K1: Hány virtuális halott van? 

 T: tudod, milyen a média… 

T: viszont elkezdtem beazonosítani bizonyos állandóan visszatérő mondatokat 

mindkét oldalról – azok butasági/indulati mértéke szerint – bizonyos 

fegyvernemekkel 

K2: Hogyan áll a front? 

K1: én már csak az idokep.hu-ban bízom meg 

K3: Mit nevezhetünk tömegpusztító fegyvernek? :D Vagy az már maga a választási 

kampány? :D 

T: az internet 

K4: Ha még csak virtuális lenne! 

K5: monny néhányat! de lőtte mindenképpen monnyá le! 

 

27) 15Na 

 

T: „A 4. felvonásban Orgon szeméről lehull a hólyag.” 
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 K1: :D :D :D 

 K2: hihi  

 K3: Hólyagosan homályosan látunk…. 

 

28) 15Nb 

 

T: Szívesen olvasgatnám a tanítványaim arra érdemes újévi fogadalmait. 

K: Ilyenkor a leggyakoribb fogadalom az szokott lenni, hogy nem iszom többet… ;) 

:P 

T: az pl. arra érdemes 

 

29) 16N 

 

T1: (MÉM: Köszönöm, nem! Inkább dolgozatot íratok) 

K1: Ha szabadna javasolom: Kupica be, papírokat elő… vagy inkább javításkor. 

K2: !!! 

T2: Node javítás közben… 

T1: tudom, tudom… helyett! 

T3: Alázatosan ellopom. 

T1: nem bánom, ha inkább méltóságteljesen 

T3: Úgy is jó. 

T1: kíváncsi vagyok, mikor jut vissza hozzám 

 

30) 18F 

 

T: (KÉP: „What’s that?” „It’s an old phone.” „Weird, how does it take pictures?”) 

T: Our kids used to call imaginary friends using a tv remote. That is more like a phone, 

than these old weird ones. 

 K: jó cucc 

 

31) 19Na 

 

T: Ének, teknek. 
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T: Ha az ember az agyát ráállítja a szójátékra, rövid időn belül azt veszi észre, hogy 

hangokra bomlik a világ, és ez túl sok és túl kevés. 

K: De mi köze ennek a TEKhez? Itt valami készül. 

T: csak teketóriázom 

T: (és nem bontom ki az első ránézésre is 3 szójátékot) 

 

32) 21N 

 

T: A Facebookon van egy új játék. Ha tetszikeled ezt a verset, akkor mondok egy költőt, 

akinek a versét a játék szabályai szerint neked kell megosztanod. Nem baj, ha nem 

ismered. Nézz utána és amelyik a legjobban tetszik, azt írd ki. A szabályokat ne felejtsd el 

leírni. 

 

****-től kaptam: Szergej Jeszenyin 

 

HOL AZ ÖRÖK TITOK SZUNNYAD 

 

Hol az örök titok szunnyad, 

van egy túlvilági rét. 

Itt… 

 

 D: Ezt hogy kell játszani? 

 T: Úgy, hogy azt mondom neked, Kosztolányi Dezső, és innentől ld. a leírást. 

 D: Babits Mihály. 

 T: ÉN mondok költőt (ha lájkolnád Jeszenyint). 

D: Elolvasom, csak most Babits munkásságának fontosabb részleteit tömöm az 

agyamba, hogy holnap ne érjen meglepetés. 

T: Nem tömni kell! Érteni és szeretni. 

 

33) 22N 

 

T: (bemásolva a kép az autogramfalról a Babits-házban és annak hipertextje) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Babits_Mih%C3%A1ly#/media/File:Esztergom.Babits.Muse

um5.jpg  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Babits_Mih%C3%A1ly#/media/File:Esztergom.Babits.Museum5.jpg
https://hu.wikipedia.org/wiki/Babits_Mih%C3%A1ly#/media/File:Esztergom.Babits.Museum5.jpg
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 D: Nagyon jó! 

 T: El kéne mennünk ide tavasszal, nem? 

 D: Barmikor, amikor ideje engedi 

K: Babits esztergomi életvitele nagyon szegényes volt, semmi köze nem volt a 

„bencúr pompához”. Vizet is hozatni kellett. 

T: „Ez az évszázados nyomor már, mint egy ittmaradt emlék, az emlékek szépségét 

árasztja. A mai szegénység csúf dolog; az ősszegénység képét szépnek látom.” 

K: Meglátszik, hogy jóban volt Kosztolányival. 

 

34) 23N 

 

T: Na ezért ne írjon inkább senki verset! „A költő a vers közepe felé már intenzívebben 

akar meghalni.” 

 K: asztán meg nem 

 T: igen, mert hatodik versszakban megerzi, hogy a jovoben ugyis meg fog halni 

 K: a hetedik meg… 

K: bocs, hetedick 

K: az meg moby dick. 

T: na az mar koltoje valogatja 

K: az meg már szerkesztő. 

 

35) 24N 

 

T1: Titokban tetszik ám nekem minden szalagavatós kép meg videó, csak nem mondom. 

 D: én ott voltam  amúgy jobbulást tanárnő ! ( én is lebetegedtem :-/ ) 

 T1: Köszönöm. Akkor jobbuljunk együtt! 

 T2: Mindig csak a politika!  

 

36) 25N 

 

T: (MÉM: Soha ne fogadj el idegenektől segítséget magyardoga alatt !!!) 

 

37) 26N 
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T: Sok boldog névnapot kívánok minden Éva barátnőmnek, volt tanítványomnak, 

ismerősömnek! 

 

38) 27Na 

 

T: Barátaimnak, volt tanítványaimnak, ismerőseimnek áldott, békés, karácsonyi ünnepeket 

és nagyon boldog új esztendőt kívánok sok szeretettel! 

 K1: Kellemes ünnepeket kívánok! 

 K2: Áldott , békés ünnepeket kívánok én sok-sok szeretettel 

 

39) 28F 

 

T1: A szombati szalagavatón a Hair zenéjére táncoltunk a kollégáimmal (kétszer is), és a 

délutáni előadás szintén egy kedves kolléga jóvoltából most meg is megtekinthető: 

(hipertext) 

 T2: :D Bravo! 

T1: Köszi szépen! Az esti egyébként jobban sikerült, ha előkerül róla valami 

felvétel, kiteszem  

K1: Gratula 

K2: it’s cooooooool, ****:-) 

T1: Thanx a lot, sista ;) 

K3: ja! 

K3: úgy nevettem! :D Bomba volt :D 

 

40) 29F 

 

T: (KÉP: Equality vs. Justice) 

 

41) 30F 

 

T: (KÉP: How to extend the battery life of your cellphone.) #lifehack #fun 

 

42) 31F 
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T: (KÉP: How marketing works.) 

 K: true story 

 

43) 32F 

 

T: (KÉP) Beuatiful dance moves. #math #maths 

 

44) 33F 

 

T1: (KÉP: Facebook will not be accessible February 29, 30, and 31. PLEASE SHARE) 

előre szólok, hogy fel tudjatok készülni! Ha nem találod a dátumokat a naptárban, lehet az 

se fog akkor működni, csak ők nem szóltak előre. 

 K: De miért? 

 T2: már a naptárainkat is teltörik! 

 

45) 34F 

 

T1: ha tanárféle az ember, akkor nem csak és kizárólag a szakmájában kell megszólalnia. 

most, hogy közeledik a Karácsony, nem tudom megállni,h ne írjak le pár gondolatot, 

mégpedig néhány reklám kapcsán, amiket mostanában tévében, plakátokon látok 

megjelenni. az egyiken egy bambaarcú pasi buzdít arra,h vegyek fel bankkölcsönt hasznos 

(!) ajándékok vásárlására, a másikon (egy pláza reklámján) egy csomagokkal megpakolt 

hölgy közeledik, aláírás: a Karácsony a szeretetről szól, míg a harmadikon egy leírhatatlan, 

szarvakkal megáldott szörnyen cuki szörnykutya látható, amit nyilván Karácsonyra kellene 

ajándékként megvenni egy jobbsorsú gyereknek. nakéremszépen… világnézettől és hittől 

függetlenül a Karácsony egy pogány gyökerekre (téli napforduló) épülő keresztény ünnep, 

Jézus születése kapcsán. az öröm, a békesség a család és a szeretet ünnepe. az,h a média ill. 

az üzleti szemlélet mivé próbálja tenni (silányítani) lehetőleg ne tévesszen meg senkit… 

 T2: mit kersz karacsonyra?  

 T1: ööö… üziben küldöm a listát… :D:D jóóó sok legyen… 

 K: Ez már vélemény. Ennyi. 

 T1: chi-chi love monster devil kutya (????????) (KÉP hipertexttel) 

  

46) 35F 
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T: „A számítástechnika, mint tudjuk, a van áram, nincs áram problémájának igen szellemes 

és szerteágazó megoldása”. :D 

 D1: én vagyok a számítástechnika ördöge. 

 T: a számítástechnika ördöge az a vírus, nem? : )) 

 D1: Meg én:DDDDD 

 D2: az én vagyok ( amint páka kerül a kezem ügyébe ) ón nem marad raktáron :) ;) 

 

47) 36F 

 

T: (fájl feltöltése Zárt csoportba) A januári dátumok tévesek voltak, most javítottam őket. 

Ide is beírhatjátok magatokat, vagy nekem küldjetek üzenetet. Szóbeli infot nem tudok 

megjegyezni. 

 D: tanár úr feltettem a javított rappet. tessék letölteni 

 

 

48) 37F 

 

T: (KÉP: Why not try a book?) Faktosok! 

 D: Azt hiszem a hagyományos könyv nyert az e-bookkal szemben ;) 

 

49) 38-43N 

 

Az alábbi bejegyzés több lementett jpg fájlon keresztül fut, a bejegyzéshez érkező 

kommentek a versmaraton felhívásának eleget téve verseket másolnak be kommentjeikbe. 

 

T: Kedves ****isok! Kedves Irodalomszeretők! A költészet napja alkalmából „virtuális 

versmaratont” rendezünk, ezzel ünnepelve az irodalmat és József Attila születésnapját. 

Annyi a dolgod, hogy kommenteld a poszt alá kedvenc versed. Reméljük, sok szép 

költeményt olvashatunk, s a lánc sokáig tart. Versekre fel!  

 

50) 44-45N 

 

T: Na én most elkezdek jegyeket beírni az e-naplóba. 
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 T: hm, mi a jelszavam? 

D1: (humoros kép: VörösMarty, a Vissza a jövőbe… filmek főszereplője vörös 

színben) 

D2: jajj jajj jajj 

T: nyugi, megvan, csak előbb adminisztrálnom kell khm mennyiségű órát, hogy a 

jegyeket is be tudjam írni 

D3: egyeseket nem kerem tanar no  

T: tanarno* 

D2: egyes 

T: Nem lehet így dolgozni, ha állandóan zaklatjátok az embert. 

D3: *tanárnő 

 

51) 46N 

 

T1: 12. **** 2. csoport figyelmébe  Aki nem tudja megcsinálni (3. perc 58. másodperc), 

annak 4 órás titrálás + számolás lesz holnap! (hipertext) 

 D1: de a tanárnő is bemutatja :D 

 T1: Kriszti, nekem csak az megy.  

 T2: En emlekszem amikor Te nagyon is tudtad! Szuper volt ugye! 

 D2: ;) 

 D3: Azok a jó kis titralasok! :D :D 

 T1: De jó is volt! Ti még vizsgáztatok is belőle.  

 D2: Én vizsgázni nem de most titráltunk párszor laboron:) Nem felejtettem el:))) 

 

52) 47N 

 

T: (feltöltött egy fájlt) Sziasztok! A mellékelt tankönyv listát kell kitöltve visszahozni 

szerdán – 23-án. Megkaptátok kinyomtatva, csak biztonságból küldöm, ha elveszne, 

tudjátok pótolni ! Kérlek nézzétek át, hogy melyik tankönyvet kéritek. Szerdán le kell adni, 

hogy csütörtökön vissza tudják küldeni! 

 

53) 48N 

 

T: Tisztelt Szülők! 
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Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a NAV kiutalta a 2012. évi SZJA 1% összegét, 

melyről Önök 2013-ban rendelkeztek. 

 

A **** Alapítvány számlájára 2014.02.26-án érkezett összeg: **** Ft. 

 

Köszönjük a segítségüket, mely hozzájárul kitűzött céljaink megvalósításához. 

 

Kérem, 2014-ben is legyenek támogatóink! 

 

****, 2014. március 12. **** igazgató 

 

54) 49N 

 

T: EMLÉKEZTETŐ!!!!!! 

 

MEGHÍVÓ 

 

TISZTELT SZÜLŐK, ÉRDEKLŐDŐK, KEDVES KOLLÉGÁK, GYEREKEK! 

 

Az **** Általános Iskola fáklyás felvonulást szervez 2014. március 14-én 18 órától az 

1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére az ****i 48-as emlékműhöz. 

 

A hagyományosan megrendezésre kerülő felvonulás az iskola **** út **** székhelyétől 

indul a 48-as emlékműhöz. 

 

Gyülekezés: 2014. március 14-én (pénteken) 17:45 és 18:00 óra között a **** úti épület 

belső udvarán. 

 

A menet a **** út - **** út - **** utca - **** utca útvonalon haladva érkezik 

a 48-as emlékműhöz. 
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Kérem az osztályfőnököket és az osztályaikat, az SZMK és a DÖK képviselőit, az 

érdeklődő lakosságot támogassák a hagyományőrző programot, valamint minél nagyobb 

számban és több fáklyával , egy-egy szál virággal vegyenek részt a megemlékezésen! 

 

**** igazgató 

 

55) 50F 

 

T: Na, drágáim, a helyzet az, hogy nem lettem jobban, szóval kénytelenek lesztek a hét 

első felében könnyek közt nélkülözni a jelenlétem. DE természetesen nem venném a 

lelkemre, hogy unatkozni kényszerüljetek, ezért a feladatok a következők (hétfői, szerdai 

óra + 2hf – csak azért írom, ha valaki sokallná…): th 21/5 (főleg múlt idő), mf. 10/3 

(időhatározók), 10/4 (megfelelő létige imperfectóban), 1165 (kérdő- v. vonatkozószó), 

11/7 (hasonlítást tavaly már vettük, ami új lehet: középfokú hasonlításnál számok előtt 

„que” helyett „de”), és 12/12. Minden feladatnál alap lenne, hogy értsük a mondatokat, 

nem hiszem, hogy túl sok új szó lenne bennük. Lehet, hogy **** tanárnővel lesztek 

összevonva, de legyetek jó niggák, és dolgozzatok szépen önállóan. 

Kérnék visszajelzéseket, hogy fogtuk az adást (noha a feladatok ennek hiányában is 

„számonkérésre kerülnek” ;) 

D1: visszajelzés, bar azt nem mondom, hogy fogtam :D megteszunk azert mindent 

Tanar úr!  jobbulast!!! 

T: Köszi! Ha előtted lesz a könyv, mf, nem lesz nagy kihívás, könnyűek (kivéve a 

könyves…) 

D2: holnap tiszteletét teszi a tanár úr? 

T: Nem tudok, nagyon meg vagyok fázva  Csütörtökön már megyek, de beszélni 

minél kevesebbet fogok, mert kizárt, hogy addigra teljesen rendbe jöjjek. Majd ti 

beszéltek végig ;) A fentieket azért csináljátok meg addigra, lécci. 

D2: Jobbulást!! 

T: Kösz  

 

56) 51Na 

 

T: Köszönjük minden 2. 3. és 4. osztályos tanulónak, aki részt vett a november eleje óta 

tartó versenyünk felkészülésében! Az iskolát összesen 14 gyerek képviselhette, ezért nem 
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vihettünk mindenkit, aki szeretett volna részt venni a versenyen. Köszönjük mindenkinek a 

támogatást és a gratulációkat! Drukkoljatok velünk a következő fordulóban is! Célunk az 

országos döntőbe való bejutás! A döntő 1. helyezettje 3 millió forintot nyer. 

 

57) 51Nb 

 

**** Városi Könyvtár Prózamondó versenyén első helyezett lett és továbbjutott a megyei 

döntőbe: 

 

Tanuló neve: **** 

Felkészítő pedagógus: **** 

 

 K1: Gratulálok! 

 K2: Gratulálok! 

 

58) 52N 

 

T: Tisztelt Szülők! 

A **** Általános Iskola Szülői munkaközössége aláírásokat gyűjt a **** úti székhely és a 

**** utcai telephely épületek megközelítésének, valamint az **** vasútállomás gyalogos 

átkelőjének biztonságosabbá tételéhez. Mindkét épületben gyűjtik az aláírásokat: a **** 

úton ****, a **** utcában ****. Kérjük, támogassák a szervezet kezdeményezését! 

 K1:  

 K2: :D 

 K3: Ilyen papírt lehetne másolni nekem? A környéken lakókkal aláírathatnám. 

 T: Persze, küldök majd! Köszi 

K4: Épp ma láttam ismét, hogy az egyik alsós kisfiú átrohan a VONAT 

ELŐTT…az ütő megáll az emberben..:( Épphogy átért előtte… 

K5: Napi szinten látom hogy közlekednek.2éve járunk fel, többször szóltam emiatt 

mert naponta 4* megyek át a vasúti kereszteződésnél a gyerekek kavicsokat raknak 

a sinekre a pénzérméket , a jelzőlámpán hintáznak, lógnak.Kérdezem én a vasúti 

átjaronal miért nem áll valaki? Igéret volt hogy valami lesz.Amig baleset nem 

történik addig senki nem lép.. ? Elnézést ha nyers voltam de ez így nem állapot:-( 
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T: A Polgárőrségtől már állnak ki reggelente, természetesen, egész nap nem várható 

el a felügyelet! 

K5: Hol? Én nem láttam őket:-(Csak a Máv-os bácsit aki a váltókat nézi minden 

nap  

 

59) 53N 

 

T1: Most fejeződött be a városi Prózamondó Verseny, ahol a felsős mezőnyben 1. helyet 

ért el **** 5.**** osztályos tanuló (**** néni a felkészítője) és szintén 1. helyezett **** a 

7.**** osztályból, aki az én tanítványom. Nagyon büszke vagyok rájuk, ők képviselik a 

megyei fordulóban a várost. 

 K1: Nem semmi!!! Gratulálok!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 K2: Grautula!!! 

 T2: Ez igen!!Az **** minden versenyen szuper teljesítményt nyújt!!! :D 

 K3: Gratulálok ****! 

K4: Gratulálok nekik…  

K5: Mindenkinek Gratulálok! 

K6: Mindenkinek elismerésem! 

K7: Gratulálok!!! 

D: Köszönöm  

 

60) 54N 

 

T1: Az **** Általános Iskola Diákönkormányzata 2014. április 15-én papírgyűjtést tart a 

**** úti és a **** utcai épület udvarán reggel 7 órától este 1/6-ig. Kérünk mindenkit, hogy 

a papírokat összekötözve, vagy dobozokban hozza ! Köszönjük! A z összegyűjtött papírt 

még aznap este elszállítják! 16-án már nem veszünk át papírhulladékot! 

 K1: Jövünk és hozzuk! Köszi az infót. 

 K2:  

T2: Természetesen ½ 6-ig!! 

T2: :D 

 

61) 55N 
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T: Tisztelt Szülők! 

Ha valakinek nagyon sok papírja lenne a papírgyűjtésre (teherautónyi), lehetőség van rá, 

hogy az **** KFT telepére bevigye (**** utca). A telepen be kell mondani az iskola nevét 

és a megjegyzésbe be kell íratni a gyermek nevét, osztályát. Egy átvételi számlát fognak 

adni, amelyen ezek az adatok szerepelnek. Ezt kéne eljuttatni **** néninek vagy nekem. 

Természetesen ez az osztály által gyűjtött papír mennyiségébe számít bele. Szerdáig lehet 

bevinni az esetleges papírt. Segítségüket előre is köszönöm. 

 

62) 56N 

 

T: Köszönöm mindenki munkáját a papírgyűjtésen. Méréseink szerint 25895 kg papír 

gyűjtöttünk. Ez rekordnak számít! :D 

 K1: :D 

K2:  

K3: Szuper!! 

K4: Es mikor lessz eredmeny hirdetes? 

K5: Nem semmi! 

K6: Gratulálunk ismét jó csapat gyűlt össze ! 

T: Még kaptam egy mérlegjegyet, így 27 155 kg lett a mi mérésünk alapján. Egyre 

jobb az összeg. :D 

 

63) 57N 

 

T: **** megyei döntőn az **** Általános iskola 1. helyezett lett, így továbbjutott a 

következő fordulóba!! 

Köszönjük az élményt minden lelkes gyerkőcnek, a fergetegesen drukkoló szülőknek és a 

fáradhatatlan felkészítőknek: **** néninek és **** néninek! 

HAJRÁ ****!!!!!!! 

 K1: Gratulálunk. Ügyesek voltatok. Hajrá. 

 K2: Gratulálok :D!!!!! 

 K3: Gratulálok!!!!!Mindent bele!!! 

K4: Gratulálok.!  

K5: Gratulálok! 

 



287 

 

64) 58N 

 

T1: A tegnapi ****i természettudományi vetélkedő képekben, mind két csapat a suliból 

arany minősítést szerzett! (KÉPEK) 

 K1: Gratulálok! 

 T2: Nagyon ügyesek voltatok! Gratulálok! 

 K2: Ügyesek voltatok. Gratulálok. 

 K3: Gratulálok! 

 

65) 59N 

 

T: (KÉP) Győztes Csapat! 

 K1: Gratulálok! Ügyesek voltatok! 

 K2: Gratulálok!!! 

 

66) 60Na 

 

T1: Kedves érettségizők a budapesti ****ból! Veletek együtt izgulok az érettségi idején, 

kívánok nektek nagyon sok jobbnál jobb jegyet! 

 T2:  

 

67) 60Nb 

 

T: Kedves ****i ****os érettségizők!  

Nagyon kedves emlékek fűznek iskolátokhoz, ahol 7 éven át tanítottam németet. Kívánok 

nektek minél jobb jegyeket az érettségi vizsgákon, minél több sikerélményt nektek és 

tanáraitoknak! 

Sok szeretettel üdvözöl iskolátok volt némettanárnője 

 K:  

 

68) 61N 

 

T: KÉP (MÉM) 
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69) 62N 

 

T: KÉP (MÉM) 

 

70) 63N 

 

T1: Tudom, hogy fb könyörtelenül emlékeztet mindenkit , de végtelenül jólesett, hogy 

ennyien felköszöntöttetek ma! Köszönöm! ♥ 

 K: Boldog szülinapot!  

 T1: koszonom!  

 T2: Húúú, én el is felejtettem! Boldog szülinapot!  

 T1: :D milyen lehet, mikor nem felejted el… 

 

71) 64N 

 

T1: (Hipertext) Létezik az iskolaallergia 

 T2: hehe 

 T1:  

 

72) 65N 

 

T: Felhivom figyelmuket, hogy a 61es villamos csak a hgsdfdzsdrd megalloig 

kozleledik…” Hat koszonom. 

 K1: zuhatagsorig  

 T: koszonom ****, legkozelebb gyorsabb legy  

 K1: hat azert csak nem fogom percenkent nezni a fbot :D 

 T:  Nem is kell. Csak ilyenkor :P 

 K1: hat persze  

 K2: XD 

 

73) 66F 

 

T: (KÉP: Folyékony angol tudás 20perc alatt?! Lehetséges!!) 

 K: egy jó whiskey mindenre képes :D 
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74) 67F 

 

T1: Szóbeli: 9. nap -  öregnek érzi magát. 

T2: Hányadik????!!! Ez érettségi? Fogadd részvétemet, nekünk csak kettő volt, de 

az is soknak bizonyult…. 

T3: This sucks  

T4: Szóbeli: 7 nap. VÉGE!!! 

T5: Maraton… 

 

75) 68F 

 

T: (KÉP ajándékról) Az osztályom úgy látszik, olykor figyel az óráimon!  Köszönöm 

11.****, igazán jólesett! 

D1: Minden lényeges dologra figyelünk ;) Boldog születésnapot előre is Tanár Úr! 

 

K1: Így lehet élni :P 

D2: Egyre erossebb az a vagyam, hogy tanar legyek :D 

K2: Ohhh! Hát neked nagyon rendes osztályod van!  :D 

K3: Örülök, hogy ennyire szeretnek ****!  

K4: csak meg akartak úszni egy dolgozatot….tipikus stratégia 

T: Ok, de el kell ismerned van stílusuk!  

K4: taktika….:)  

 

76) 69F 

 

T: Alkalmas most szünetet tartanom a javításban e becses mondatnál: „Montesquieu 

felvilágosította Franciaországot.” (Ez egyszersmint sok mindent megmagyarázhatna a 

franciákról…) 

 K1: Rendes tőle, csak kissé elkésett vele 

Bár ez önmagában is nagy teljesítmény a kivetítők, óriásképernyők nélküli XVIII. 

században. Turnéja volt, vagy hogyan?  

D: Tanár úr a válasz helyes! Hiszen ő erősáramú technikus volt vagy nem? 

T: és facebook nélkül… De fel is függesztem, mert félreírok már: „egyszersmind” 
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T: Erősáramú technikus? Már úgy értve VEZETŐ személyiség? 

D: Úgy is fogalmazhatunk :’)) 

T: Meg ne sértődjön Ben Franklin szelleme…! Ki vállalja a villámhárító szerepét? 

K2: Félpontot adhatsz neki, jól írta le a nevét, tudja h Franciaországhoz köthető és 

még a felvilágosodás szó is benne volt, az a kis kontextusbeli eltérés, légy 

nagyvonalú:) 

K3: Sziporkázol ma, ****! 

K4: Hápedig lehetett vóna akár igyis. Hamennem há vannékem befojásom ho’ 

micsinának a zuraságok?! 

 

77) 70N 

 

T: „Ha egy évre tervezel, ültess rizst, ha húsz évre tervezel, ültess fákat, ha a következő 

generációknak tervezel, tanítsd az embereket.” kínai közmondás (KÉP) 

 

78) 71Na 

 

T: Bogyókáim! A KGST összes végtermék-ét holnapra! Megtanultatok olvasni, írni, 

számolni, használni is kellene!  

 D: MC=MR! 

 

79) 71Nb 

 

T: Bogyókáim! Küldtem még feladatokat, lehet gyakorolni. Holnap 10.30-tól pedig 

konzultálni egy utolsót. 

 K: Én nem kaptam semmilyen feladatot! :D 

T: Már kaptál!  

 

80) 72Na 

 

T: Bogyókáim! Töriről semmi? 

 

81) 72Nb 
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T: Bogyókáim! Mit alkottatok? 

D1: Összehasonlító elemzés  5 oldal. A szövegértés meg nem volt nehéz, de 

szerintem azért lehettek buktatói. Majd kiderül ;) 

D2: Nálam csak egy három és fél oldalas érvelésre futotta :-/ 

D3: Szerintem konnyu volt, jol ment  en az ertelmezest valasztottam, 3 oldalt 

irtam  

D4: Nemzetközi tárgyaláselmélet ötös a Pázmányon.  

T: ****kám! Gratulálok! Néhány privátban írt sornak nagyon örülnék! 

 

82) 73Na 

 

T: Kedves érettségizők! Remélem, ezt már nem olvassátok! Holnapra egy nagy kalappal!:) 

 D: Köszönjük! A mai rendben volt. Én csak a matektól félek! :D 

 

83) 73Nb 

 

T1: Keresem Simone de Beauvoir A megtört asszony című könyvének e- változatát. Aki 

tud, segítsen! Köszönöm. 

 T2: Körülnéztem, de úgy tűnik, nincs még meg magyarul. 

 

84) 74N 

 

T: Kedves rokonaim, barátaim, volt és jelenlegi tanítványaim, ismerőseim! BOLDOG 

HÚSVÉTOT KÍVÁNOK NEKTEK! 

 K1: Mi is Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk!  

 D1: Viszont kívánjuk Tanárnő!  

 D2: Viszont!  

 D3: Köszönjük Tanárnő! Áldott Húsvétot Önnek és Családjának! 

 K2: Viszont kívánunk mi is!:) 

 K3: Köszönjük, viszont kívánjuk!  

 

85) 75N 
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T1: Rókavadászat, esőházas alvások, Bangmaraton, szerdai mindenki-mindenki-ellen 

hiszti, Trónok harca kibeszélő, „nem mondtad hogy Solo”, pirománkodás, 

sikermegbeszélő, ki-mit-tud focikupa, 7-1, tábortüzes disputa, özönvízben csigákat 

menteni, melegszendvics-készítés, trollkodás a kultúrházban, minden és mindenki magyar, 

kiskifli-nagykifli, vízibomba mikor már éppen megszáradnánk – köszönöm kedves 9.d. 

hogy részese lehettem Inokátoknak és ezeknek a felejthetetlen élményeknek! – 17 személy 

társaságában. 

 T2: Köszönjük, hogy jöttél, mert nélküled nem lett volna (ilyen jó)! 

 T3: Kedves ****! És szerintem nagyon szeret Téged Inoka!  

 T2: Köszönjük T3-nak is, hogy újfent meglátogatott bennünket! 

 T1: (KÉT SZEMÉLY TAGELÉSE) 

 D: KÉP 

 

86) 77F 

 

T: A diákjaim készítettek hulladékokból ruhát, majd modellt álltak, és egy másik diákom 

lefilmezte! Büszke vagyok rájuk! Éljen a környezetvédelem! (hipertext) 

 K1: de jó fejek!!! 

 K2: Szuper! 

 K3: éljen a sony vegas 

 T: **** (TAG) 

 K4: tényleg ügyesek nagyon (kár h közelebbről nem mutatták a ruhát) 

 

87) 79F 

 

T: Küldöm minden kedves tanítványomnak az első nap emlékére… (KÉP) 

 T: (TAG) juttasd el kérlek a többiekhez! 

 D: :DD Meglesz! :D 

  

88) 80N 

 

T: „A gyermekek úgy éreznek, ítélnek és cselekednek, miként azt azoknál látják, akiket 

szeretnek és becsülnek!” 
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Köszönöm a 7.**** osztálynak és szüleiknek e kedves sorokat és az egész éves közös 

munkát!  

Szép nyarat mindenkinek! 

 K1: Mi köszönünk MINDENT!  

 K2: Mi köszönjük!  

 D:  A Tanárnőnek is szép nyarat  

 

89) 81N 

 

T: (megosztotta **** fényképét) Kedves tanítványom jóvoltából kitavaszodott az 

****ban!  Gyönyörű lett! Köszönjük ****! 

 

90) 82N 

 

T:     Nőnap!    Csokor   Virágfutár:) Éljen a 7.****!!!!! A csokor 

házhoz jött! Köszönöm! 

 K1: Az a szeretet és törődés, amit Te adsz, most „visszaszállt” ♥ 

 K2: Annak, aki megérdemli!  

 K3:  

 K4: Hurrá! 

 D: Ezek szerint megérte….!   

T: Nagyon-nagy örömet szereztetek!  

 K5: Micsoda szuper gesztus!! 

 

91) 83N 

 

T: (megosztott egy hivatkozást) Irodalmi pályázat diákoknak! (hipertext) 

  

92) 84N 

 

T: (megosztotta **** fényképét) (KÉP: „Öreg! Ez olyan, mint egy sms, csak nagyon sok 

betűvel. Mi ez?” „Könyv, fiam, könyv!”) 

 

93) 85N 
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T: „Útravalót” kaptam egy nagyon kedves 12-es diákomtól:)  

„Akármikor is mérges egy diákra a tanárnő, vagy fáradt a tesi óra és a sok teendője miatt, 

gondoljon a tanárnő arra, hogy mi szerettünk testnevelés órákra járni!” 

Erre fogok gondolni! Köszönöm:) 

 

94) 86F 

 

T: (megosztott egy hivatkozást) (hipertext) 

 

95) 87F 

 

T: Várom a holnap érettségizők riadt kérdéseit!:) 

 D: HOLNAP ÉRETTSÉGI????? :-o 

 T: ****, neked elég egy hét múlva menni. 

 K1: Holnap analízis ZH??????? :-o jaj, várjunk, ezt nem ide… 

K2: Mintha csak tegnap lett volna, hogy a színházteremben pole pozícióban ülve 

izzadtam **** tanár úrral szemben és próbáltam összefüggő, értelmes mondatokat 

kicsikarni magamból Ady szerelmi költészetéről.  

K3: Én azt hiszem, csak magyarból mennék át. A többiből zúgva szállnék (fizika, 

matek, talán még a történelemből kegyelem-kettes…) Pedig annak idején 

mindenből ötös voltam, biiiiiizony. 

K3: Azért az tetszett, hogy egyetemen volt olyan gyakvez, aki nemcsak egyest, 

mínuszt is adott a dolgozatra, tehát egyessel tkp. úgy érezhetted, átmentél, de 

azért… 

K4: Nekem lennenek otleteim de nem riogatok senkit aktual kulturpolitikaval 

K5: A wass és albert országa leszünk! 

K3: Gyerekek, nem minősítem, hogy Tanár Úr egyszerű kérdéséről is már a politika 

jut eszetekbe 

K4: Pedig minosithetned.. Az erettsegi tetelek mindig kulturpolitika volt a javabol. 

 

96) 88F 
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T: „A kötelező irodalom érdekes dolog. Mindenki szeretné, ha olvasta volna, de senki sem 

szeretné elolvasni.” (Mark Twain – K1 szíves közlése nyomán) 

 K1: Köszönöm, köszönöm.  

 K2: Mit jelent az hogy „kotelezo” irodalom? 

 T: Mit jelent az, hogy „irodalom”? 

K1: Kötelező az, amivel én egyetértek, hogy erősen ajánlott. Irodalom az, ami az én 

ízlésemnek megfelel és kötelezővé teszem. 

T: Pontos. 

K2: …magamnak. 

K3: Khmmm-khm…  

 

97) 89F 

 

T: (megosztott egy hivatkozást.) 

 

98) 90F 

 

T1: 9.e! A kocka el van vetve…Megvannak a repülőjegyek! (hipertext) 

 T2: (hipertext) 

 K1: Jaj, ****, de irigylem a 9.e-t! De nem Párizs miatt…, az ofőjük miatt!  

 K2: azért most lennék megint 9.e-s!:) 

 T1: A 9.esek meg már szeretnének az érettségin túlesni… 

 

99) 92F 

 

T: Arany János: Híd-avatás (hipertext) 

 K1: Lehet csak a kiírásod „lájkolni”? 

 K2: hát ez tényleg az! 

 

100) 93F 

 

T1: Janus Pannonius: Egy tiszaparti körtefa alatt… Itt szúrtam le magam… 

 T1: ****-nak ajálva. 

 T2: :D:D:D 
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 T3: ójaj 

T4: Ki követte el az opuszt? 

K1: még mindig jobb, mint az, aki szerint Petőfi Sándor édesanyja: Szűz Mária (ezt 

értette, amikor azt súgták neki, Hrúz Mária) 

T5: ez azért még a saját diákjaimnak is javára válna…  

K2: körtefa, almafa, mandulafa, számít ez? gyümölcs, gyümölcs, a folyó meg folyó, 

lényeg, hogy folyik. minden más csak illúzió 

T4: Nem szeretnék licitálni, de nem bírom magamban tartani. Saját szememmel  

láttam egy Szent István törvényeiről írt dolgozatban: „levezette az egyházi vizeket” 

(ti. bevezette az egyházi tizedet) :D 

T1: Igen K2, ezek a fák mind megjelentek a korábbi dolgozatokban… 

T5: nekem erre a hétvégére csak ez jutott: „Ady szerelme, Ödönné Brüll Adél..” 

T3: Nekem a héten volt egy Szent Lajos (született László) 

 

101) 94F 

 

T: 10. a! Figyelem! (hipertext) 

 

102) 95Fa 

 

T: Napi pedagógiai idézet tizenkettedikesek figyelmébe 5. (utolsó) 

„– Mi a terved, mit csinálsz az érettségi után? 

– Még egyszer megpróbálom.” 

Német humor, 1935 

 

103) 95Fb 

 

T: Esti költészet (hipertext) 

 

104) 96F 

 

T1: Napi pedagógiai idézet tizenkettedikesek figyelmébe 4. 
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„Ne dédelgessük a gyerekeket”, „egyetlen vizsga idegmegrázkódtatását […] minden 18 

évesnek el kell viselnie”, „még az úgynevezett »ideges gyerek« is jól tűri a vizsgát, ha 

helyes felkészítés alapján tárgyi tudásában biztosnak hiheti magát.” 

Köznevelés, 1967-68 

 T2: Csak az ideges tanár tűri rosszul… 

K: 7 vizsgaidőszakkal és a legnehezebb szigorlatokkal a hátam mögött azt tudom 

mondani, sok igazság van benne  

 

105) 97F 

 

T: Napi pedagógiai idézet tizenkettedikesek figyelmébe 3. 

„Az érettségi a diákság és a tanárok végső nagy csatájává vált, amelyből hol az egyik, hol a 

másik került ki győztesen. Élemedett családapák életének a katonaságon kívül ma is az 

érettségi még a legnagyobb szenzációja, s ha megterhelik este a gyomrukat, ma is azt 

álmodják, hogy ünnepélyes csendben, izzadó tenyérrel ülnek a zöld asztal előtt, és azon 

töprengenek, hogyan kérdezzék meg észrevétlenül szomszédjuktól a rezgőmozgás 

képletét.” 

Vajda György Mihály, irodalomtörténész professzor, 1947 

 

106) 98Fa 

 

T: Napi pedagógiai idézet tizenkettedikesek figyelmébe 2. 

„Ez tehát az a bizonyos nap, amelyet az ember soha életében nem fog elfelejteni, ez az a 

bizonyos nap, amelyre már hónapok óta gyötrődő, nyugtalan, gyanakvó érzésekkel készült 

az egész országban néhány ezer tizennyolcéves. Ez az a nap, amelyről negyvenötéves 

családapák néha még rosszabbakat álmodnak, ez az a nap, amelyen az emberek 

megméretnek és esetleg könnyűnek találtatnak, sőt éretlennek. Ez az a bizonyos 

elimináció, amelyről annakidején már Plátó is beszélt, Plátó, a nagy szellem, akin meg is 

lehet bukni (és aki különben nem érettségizett).” 

Bálint György, író-újságíró, 1933 

 

107) 98Fb 

 

T: Napi pedagógiai idézet tizenkettedikesek figyelmébe 1. 
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„Az iskola nem azért van, hogy vizsgálatokat tartson, hanem hogy tanítson.” 

Finánczy Ernő, a pesti egyetem pedagógiaprofesszora és rektora, 1911 

 

108) 99F 

 

T1: Bennfentes információ a hetedikeseknek a falusi lelkésztől: Apácán már munkában a 

szakács.  

 T2: Nagyon-nagyon várom az indulást!  

T3: Húha, ismerve a falusi vendéglátást, lehet elkell utána 1-2 tesióra… Az irigy 

****  

D: ezazz :D 

T3: ****, majd utána mondd, miután kidurrantál… 

D: ha egy valamiben biztos vagyok, az az, hogy nem fogok kidurranni ;) :)) Barkit 

megkerdez a tanar úr, azt kapja valaszul hogy szinte semmit sem eszek :D 

T3: Na az nem jo  

T1: Oké, akkor gyorsan lemondok egy főt az összes vacsoráról és reggeliről. 

D: „SZINTE” :D 

T2: Pálcikafigura leszel, ****! Jól mutatsz majd az óravázlataimon!  (Holnap 

megmutatom milyen leszel, ha nem eszel!!) 

D: :Dd fociiii ♥ 

K: ők esznek vagy őket eszik..?? :D ;) 

 

109) 100F 

 

T: 8. d-sek figyelmébe ajánlom! (hipertext földrajzi kvízről) 

 T: Ha már holnap nem lesz földrajzóra… 

 D1: 91%. Nem találtam meg Andorrát.. ^^ 

D2: megcsinaltam Azsiat is, de nem enged tovabb menni, pedig tok vicces. 72% 

eloszor, es meg mi csodalkozunk az amerikai diakokon  

D3: 100százalék 

D4: 136 out of 141, 96% 

K: 94 % :D pi..ba legalább kétszer mellényomtam  

D2: Europa nekem is 94 

D2: de Azsia csak 72 
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D2: aztan 85 masodikra 

 

110) 101F 

 

T1: Gratuláció a 12. d-s csapatnak, mely a **** verseny első fordulóján országosan a 

harmadik legjobb eredményt nyújtva jutottak be a nov. 8-i középdöntőbe. 

Ez egyben azzal jár, hogy ismét lesz Európa-nap az ****ban, egy ország bemutatása. A 

tavalyi Görögország után: idén Magyarország!  

 K1: Wow. Just wow. 

 K2: Gratuláció ****-nak, ****-nak, ****-nak és ****-nak is! 

 T2: Szuper, ügyesek vagytok, és ugye lesztek is? 

 D: :)) Naná! 

 

111) 102F 

 

T: csinálom a ppt-előadásom a holnapi töriórára, ahol a thermopülai csata kerül terítékre, 

rákeresek Leonidászra (spártai király), hogy egy képet keressek róla, erre bejön első 

találatoknak egy fiatalember, aki valami valóvilágos elhasznált celebünk volt. 

a helyzet tragikus, mint ahogy a csata is az volt a görögöknek. 

 D1: XD :D 

 D2: (hipertext: KÉP) 

 K1: „Quem dii odere, paedagogum fecere” :p 

 T: ****, menj a fenébe. 

 T: **** :D 

 D3: D2 :D 

 T: tényleg:DD D2, menj a pokolba  ****, elnézést:) 

 

112) 103F 

 

T: ezt már posztoltam sokszor, de annyira nagyszerű, hogy muszáj megint… 

 

Földiekkel játszó  

Égi tünemény, 

Istenségnek látszó,  
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Csalfa, vak Remény!... 

 K1: Fúúúú, és mennyire mást mond most, mint akkor. :D Fúúú!!! 

 K2: dedűre-ború 

 

113) 104F 

 

T: Kedves Diákjaim, köszönöm a sok ajándékot, de első sorban vagy inkább soron kívül 

azt a sok szépet, amit kapok tőletek. Akikkel nem találkoztam személyesen, kívánok 

kellemes ünnepeket, szépet, szeretetteljeset. És ne tanuljatok januárig semmit, én is utolsó 

pillanatban szoktam mindent, viszont mindig tudtam, h melyik útra szeretnék lépni, ezért 

nagyjából eddig mindig elértem azt, amire vágytam. Szóval élvezzétek a jót, a szépet! 

Hajszoljátok az örömöket! Ölelés. 

 D1: Kellemes ünnepeket önnek is  

 T: köszönöm  

 K1: Boldog karácsonyt!:) 

 T: köszönöm ****kám, Neked is ;) 

 K2: Boldog Karácsonyt ****!  

 T: Neked is ****! ;P 

 K2: Köszönöm, már várom, hogy gyere! 

 T: megyek!!!  

 K3: ♥ 

 

114) 105F 

 

T: dolgozatban puskát találni mekkora szívás, ciki nekem is, mert nem vettem észre, hát 

még a gyermeknek. 

 K1: blama :))) 

 K2: és mi lesz a sorsa? :D 

 T: elégtelen természetesen.  

 K3: :DDD 

 K4. :D 

 K5: de szemét vagy :D :D mondjuk epic fail 

 T: vaskalapos vagyok mostanában! 

 K1:   nem baj **** :) 
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 K6: Lutyo:)) 

 T: nem én :-p 

 D: ki volt az tanár úr? :D 

 T: nem te, szerencséd :P 

 D: akkor megnyugodtam  

 

115) 106F 

 

T: Hát ez óriási: 

Szövegtan témazáró, alkosson egy rövid szöveget, melyben van legalább 6 deixis (nem is 

ez a lényeg). 

Viszont ez a mondat: „…Egyszer egy nap édesanyja leküldte őt a kisteszkóba tejfölért, ám 

azok a tejfölök, melyek értek is valamit, többe kerültek, mint amennyi neki volt, ezért sajna 

a teszkó gazdaságos tejfölkonzervet kellett megvennie…” 

:))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 

T: „Utoljára én láttam őt hazafele menni, amikor a nyári hőtől olyan túlnyomás 

keletkezett a konzervdobozban, hogy az felrobbant, és tőlem két méterre tépte le 

szegény Józsi egész felsőtestét.” – hát ezt ki kell adni  

T: „A rendőrök hamar eltakarították a holttestet és a tejfölt.” 

:DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD kész vagyok :):):) 

K1: ez most komoly?? 

D: én tudom ki írta :D 

K2: :DD Jófejek a tanítványaid, ****! :)) 

T: ♥ 

K3: ez mennyire jó :D 

 

116) 107F 

 

T: Az egyik dolgozat elvágta az ujjam. Az milyen már? 

 K1: A háború indítása… :D 

 K2: Kettes lett? 

K3: Többnyire csak kellemetlen.  De ilyenkor arra figyelj, hogy ne vérezd össze a 

többit, mert még azt hiszik hogy megfenyegettek közben… :D 

K4: Mások karrierjét is el tudjá vágni… 
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K5: Vérzik?Megmaradsz? 

K6: Az laza! Ez célzás, hogy ha elégtelent adsz rá bajod lesz :D :D :D 

T: Ha túlélem, jelentkezem. 

K7. Ezt ugy hivjak:bosszuuu!  

 

117) 108N 

 

T: (létrehozta az eseményt) 

 K1: **** néni, ugye lesz másik is? dolgozom holnap  

 T: Hááááát, ez most nem tuti. Majd előadjuk a munkahelyeden 

 K2: **** néni,ugye lesz másik? Már ketten vagyunk! Vagy tudtok jönni Győrré is? 

 T: simán 

 

118) 109N 

 

T: (eseményre invitálás) Olvastátok a ****-t?... Na ugye! Akkor meg kell nézni! 

Szereplők: (…) 

 

119) 116F 

 

T és K (betagelt ismerős): „Joinolt az eventhez” – ebből a mondatból pár éve legfeljebb a 

ragokat értettük volna. 

 

120) 117F 

 

T: Külön világot alkotok magam. / Mert mint baktériumnak csepp is tenger, / Idegen, 

messzi bolygó minden ember, / Kinek csak álma, vágya, gondja van. /JA./ 

 K: rész-egész 

 

121) 118F 

 

T feltett egy kérdést: Hova menjünk kirándulni? 

o Velence, Murano, Burano 

o Verona, Garda-tó (Sirmione) 
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o Plitvicei tavak 

T: Verona – Garda-tó (Sirmione) / Verona Észak-Olaszország talán 

leghangulatosabb kisvárosa, ókori, középkori és reneszánsz műemlékekkel, melyek 

a Világörökség részét képezik. Nyáron az Aréna környékén lévő szűk utcák, 

mediterrán kis piazza-k megtelnek élettel… 

T: Nézzétek meg az opciókat, ahol plusz hajójegyárak is vannak!!!! 

T: Szavazzatok, mert le kéne adnom!  

 

122) 119F 

 

T megosztotta K fényképét: Neeeeeeeeeeeeeee. (KÉPVICC/KÉPREJTVÉNY) 

 K: légy szálkás négy hét alatt :D 

 

123) 120F 

 

T (KÉP): Petőfi Rádió 

 K1: made my day:D 

 K2: Petőfi rédió 

K3: … 

K4: Nem is vártam mást 

K5: KÉP 

 

124) 121F 

 

T: Látod-e drága, a képzelet itt, az is így szabadul csak, / megtöretett testünket az álom, a 

szép szabadító / oldja fel és a fogolytábor hazaindul ilyenkor.  HIPERTEXT - :’( 

sajnálkozik. 

 T: Nyugodjék békében, Fifi néni! 

 T: 12. ****! 

 D1: Nyugodjék békében!  

D2: Nyugodjék békében! 

D3:  

D4:  

D5:  
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125) 122F 

 

T: Kedves 10. ****! A mai érvelési feladat tételmondata: „Ne egyél „junk food”-ot!” 

Érveljenek, írjanak alátámasztást, premisszát, indoklást, ami tetszik!  

 T: Várom az érveket! 

D1: A gyorsétel nem egészséges, ezért ne fogyassz belőle sokat, avagy egyáltalán 

ne fanyalodj efféle ’ hulladék kajára ’ , hisz a túlzott zsír és cukor bevitel nem tesz 

jót a szervezetednek. 

D2: Szerintem meg aki sportol rendszeresen annak belefér hogy egyszer – egyszer 

ilyen rettenetes dologra fanyalodik és nem csak otthon döglik és eszi a zsíros 

kajákat 

D1: Hogy maradjunk a te szituációdnál: Ha egy leigazolt sportolóról van szó. arra 

törekszik, hogy minél jobb legyen, avagy tartsa a szintjét. Nos ha ő egyszer – 

egyszer beül egy gyors étterembe, ahol bekajál, s ezzel mérgezi a szervezetét, az a 

későbbiekben semmi jóra nem vezethet, mert az a néhány alkalom, ami persze 

időközönként rendszeressé válik, előbb utóbb felhalmozódik. 

D3: Ne egyél junk foodot, sőt semmit! Ma már minden káros… Egyél és igyál 

fényt! 

D1: Nincs több érvem. :D 

D4: roppant vicces és jó volt ez a hozzászólás KRISSSZ! :D 

D2. én most itt nem egy leigazolt sprotolóról beszélek:D hanem lejár a kondi 

terembe heti tegyükfel négyszer rendszeresen és néha beül egy gyorsétterembe nem 

hiszem hogy elhizhat vagy bármi nagyobb baja lehet 

 

126) 123N 

 

T: Akkor most feldobom: összehasonlító verselemzés a három életérzésről???? :D 

 T: KÉP (szófelhő ábrák három vers/dal szövege alapján) 

 D: Érettségiben is lehetne így csinálni, Tanárnő?  

 

127) 124N 

 

T: Most alkottam(tuk)… **** társaságában. 
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 K: Tovább képződtem….  

 

128) 125N 

 

T megosztotta **** fényképét: Ez jó, az irodalom könyvekből kimaradt! (KÉP + hipertext) 

D: nem szoktam ilyen hosszú szöveget végigolvasni, de ez most kivétel volt. 

Érdekes és tanulságos. 

T: Nekem is nagyon érdekes volt! Örülök, hogy elolvastad!  

 

129) 126F 

 

T megosztotta **** fényképét: Na igen, ez valóban így van… (MÉM) 

 

130) 127N 

 

T: (Szófelhő kép Az ember tragédiájához) 

 

131) 130F 

 

T megosztotta Grammarly fényképét: Ha ezt a tanítványaim is tudnák… :D 

 T: KÉP (There is no X in: espresso, et cetera, especially) 

 K: az etc-be hova teszik?:P 

T: Pl. exetera… Hú, hidd el: találékonyak, h hogyan kell szuperhelytelenül beszélni 

saját anyanyelvüket. S ezt még le is írják – s ezek után az én hajam áll az égnek 

(pedig nem is angolul akarom tanítani őket :D ) 

K: hehe hajrá! ;) 

 

132) 131F 

 

T1: Köszönöm a feladatot T2 (tagelés)nak! 

 

Nézzük csak: 

 

Flaubert: Bouvard és Pécuchet 
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Karinthy: Utazás a koponyám körül 

Rejtő Jenő: Piszkos Fred, a kapitány 

Raymond Chandler: Kedvesem, isten veled 

Agatha Christie: A Bertram szálló 

Garry Kaszparov: Nagy elődeim 

Dr. Widder Lajos: A bridzsjáték technikája és taktikája 

W. M. Thackeray: Hiúság vására 

Kosztolányi Dezső: Aranysárkány 

Acsády Ignác: Fridényi bankja 

 

Nos, **** (tagelések)? 

T2: Talán pont az utolsó kötet kapcsán vetette föl egy diákod a hajdani 

magyarfakton, hogy biztos úgy olvastad el, hogy bementél egy antikváriumba: 

kérem egy könyvet, amit senki sem ismer :P 

T1: Nem, nem, ez a regény megvolt a családi könyvtárban. 

K:  

 

133) 132N 

 

T1 és T2 (tagelve): Erre gondolsz? (hipertext: youtube link) 

 T2: Dec. 20-án??? 

T1: Háát….sűrű addig….most hétvége haza kocsiért…jövő hét bimbi….aztán 

szav…dec6 puf….majd meglátjuk…..  

T2: Mi az a szav???? A többit értem, bármennyire is igyekszel… :p 

T1: Tudod te azt…. nov.29. pirkadattól alkonyatig…. 

 T2: Majd jól lelőlek egy kisgépfegyóval, te állat!!!! 

T1: Nem baj lesz ott nekünk… „adjatok”!!!! Ha azért nem irt ki senki akkor 

mindent túlélünk…….:)  

 T2: Túlélünk mi mindent, ****… 

 T1: Kérek még egy kis Coldrexet…jót tett! 

T1: Majd megmérgeznek a gyerekek a büfében…. 

T2: :D 

 

134) 133F 
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T1: Ma megtudtam, hogy a „digitális bennszülött” diákjaim ingergazdag világában én csak 

egy audio-vizuális inger vagyok. 

 T2: ezt ők mondták?  

 T1: Egyetemi előadásban hangzott el.  

 T1: Szembe kell vele nézni! 

 T3:  

 K: de milyen szép, fáin inger  

 T4: Mert hiányzik az életedből a konnektivizmus (én is járok…) 

 

135) 134Na 

 

T: Döntőre fel: (TAG), (TAG), (TAG)! Gratulálok! :D 

 D: Köszönjük tanárnő! <3 Maga nélkül nem sikerült volna!  

 K: Gratulálok.  <3 

 

136) 134Nb 

 

T: Gratulálok minden szavalónak! Büszke lehet mindenki magára,aki ki mer állni ennyi 

ember elé, hogy előadjon egy verset!  

D: Köszönöm **** néni a felkészítést mert tulajdonképp a maga segítsége, 

bíztatása nélkül nem ment volna !  

T: Te tanultad meg, és te mondtad el!Légy büszke magadra,én az vagyok! Ügyes 

voltál! Ügyesek voltatok!  

D: Hat de maga segitett hogy jobb legyen ;) . köszönöm/köszönjük 

T: Én is köszönöm a munkátokat! ;) 

 

137) 135N 

 

T: Ez év májusában induló projektet a program ötletgazdája és megvalósítója, **** (TAG) 

diákjaival együtt mutatja be a Digitális pedagógus konferencia (TAG) szekciójában. A 

program lényege, hogy a kórházba kerülő diák a kórházpedagógus segítségével 

kapcsolatba kerül egy középiskolai csapattal (szaktanár, diákok), akik kifejezetten az ő 

számára fejlesztenek online, interaktív tananyagot. (HIPERTEXT) 



308 

 

138) 136F 

 

T megosztotta Kölöknet fényképét: (MÉM) 

 

139) 137F 

 

T megosztott egy hivatkozást. 

(KÉP) Magyar szavak, amelyektől mindenki fél – Hogyan mondjuk a csuklik, a 

siklik, az ízlik igét felszólító módban? (LINK) 

 

140) 138F 

 

T megosztott egy hivatkozást. 

(KÉP) Egy elképesztő bizonyíték, hogy utánozhatatlan a magyar nyelv – Ezt a 

mondat- és szógyűjteményt egy külföldieknek szánt magyarul tanulós oldalon 

találtuk – nem irigyeljük őket! 

 

141) 139F 

 

T: (KÉP) A legnagyobb dolog, ha az ember saját magát legyőzve kilép a 

komfortzónájából. Ilyenkor csodákra képes. Köszönöm 10. D, hogy ezt ma átélhettük 

együtt. – itt: Cetalile Ponorului. 

 T: Igen, itt mi ma lemásztunk 30-an. 

 K1: Wow… 

K2: Csodavár!!!! A kedvencem:)  

K3: Jesszusom!!! Komolyan?  

T: Azert azt nem kell elhallgatni, hogy csak a doppinggal ment: roman zene, segito 

kezek es persze szereny szemelyem ;) 

 

142) 140F 

 

T megosztott egy hivatkozást: (KÉP) Ha be akarod bizonyítani valakinek, hogy a magyar a 

világ legcsodálatosabb nyelve EZT mutasd meg! – A világ nyelvtudósai mind 
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különlegességként, csodaként emlegetik a magyar nyelvet. Itt egy bizonyíték arra, hogy 

mennyire igazuk van! 

 

143) 141N 

 

T: 11. **** németes csoportja FIGYELEM! 

A holnapi (csütörtök) első órátok, vagyis az első angol velem elmarad, helyette pénteken 

tartjuk meg a matekotok helyett. 

Kérlek benneteket, hogy egymásnak is szóljatok! 

Köszönöm! 

 D: Köszönjük az információt! 

 T: Ne felejtsetek el egymásnak is szólni! 

 

144) 142-145N 

 

T: AKCIÓ!!! Ha küldesz 10 példát FB posztokból és kommentekből, amikor valaki 

helyesen írta az igekötős igét, Sport szelet nyersz. 

 K1: Tessék mondani, milyen az a Sport szél?! :,-D :-O 

  K2: Szerintem olyan, ami futáskor hátulról befúj a célba. ;) 

 K3: Szelet vagy szeletet, nem mindegy miért küzd az ember  

T: Ez az automatikus tárgyeset(e). Ez volt a rejtett teszt, az első megfejtőnek plusz 

csokii. 

K1: Ezt jól MEG TETSZETT MAGYARÁZNI… Kapok csokit? A Sport 

szelet(et) nem szeretem… :-* 

T: Akkor majd új kérdést kell kérni. 

K1: Reménykedtem a potyacsokiban. 

K4: Automatikus tárgyeset. E! 

 K5: Sport szél most pont jól jönne. 

  T: 15 példa 

 K6: Dik? 

 K7: De aki sport szelet vet, az vihart arat… :’-D :’-D :’-D 

  K8: Ez igaz. Viszont ki hogy veti a bukfencet, úgy hányja a fittyet. 

 K9: Én lájkolom a poszt. 

  K5: Ajándék csónak ne nézd a lapát! 
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 K10: **** (T tagelve), mit szabadítottál el… :’-D 

K11: „Eccer vótam a Szabadtérin. A Fauszt adták.” ---ez így hangzott el. De olyan 

aranyos néni mondta…még Szegeden…mégis megosztom…NEM KINEVETNI! 

 T: Egészen tisztán hallottad az u hangot is? 

K11: **** (T tagelve), igen, ****! Ráadásul hosszú ú-val! nem találtam 

„feddő” arcot, csak „eszt”. Bocsánat, esz… ;) 

T: Bocsánat, na! A néni tényleg aranyos. 

K11: Gyerekvigyázónk volt, sajnos későn találtunk rá. Igazi tiszta arcú, jó 

szappanszagú, vidéki asszony volt. Mikor hazaértünk egyszer későn, épp 

egy kint hagyott verses kötetet (!) olvasott. Szóval… Én meg úgy örültem 

neki! 

 

145) 146N 

 

T: (megosztott egy hivatkozást.) 

Sziasztok! Íme, az Online helyesírás gyakorlás Magazin első lapszáma. Olvassátok, 

lapozzatok bele, vigyétek hírét, ha tetszik! Köszönöm. 

(LINK) 

T: Kedves Mindenki! Hozzám tartozik a magazin, ami jelenleg nem elérhető. De 

akad néhány ingyenes anyag az oldalamon, ami a téma körül forog. Készül egy 

„Légy a magántanárod” csomag, amiben egy kb. 350 oldalas kisalakú 

gyakorlókönyv mellett kvízkérdések, memóriajátékok és gyakorlómondat kártyák 

lesznek. Ezekbe nyújtott betekintés ez a magazin. A honlap: www.online-

helyesiras-gyakorlas.hu 

 

146) 147F 

 

T: (KÉP) 

 K1: Felhagytál a kontaktlencsével? Jól áll, Tanár Úr! :D 

 K2: Igazi Tanár Úr! 

 T: Köszönöm szépen! :) 

 

147) 148N 
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T1: (megosztott egy hivatkozást.) 

Kedves Magyarosok, elnézést, hogy eddig nem jutott eszembe, pedig itt a helye: én is 

gyorsan megosztom a dolgaimat, remélem, találtok hasznosíthatókat. (LINK) és (LINK) – 

Nem minden van jól kifejtve, de bármit elmagyarázok. :)) 

T1: Ja, ezt elfelejtettem: (LINK) – elég kezdetleges, ezzel kevesebbet foglalkoztam, 

de hátha találtok benne használhatót. Vannak játékok. 

T2: ez nagyon szuper! 

 

148) 149-150F 

 

T1: Programozás és feladat készítés március 15-re. Az események helyszíneit kell 

körbejárni a helyes sorrendben. Az egyes helyszínekhez feladatokat találnak ki a diákok. 

Elérve képet a feladatok szövegbuborékban jelennek meg. 

(KÉP) 

 T1: A programforrás kódja és maga a játék itt érhető el: (LINK) 

 T2: Ezt szerdán kipróbáljuk  Köszi! 

 T3: Ez nagyon jó, köszönöm! 

 

149) 151F 

 

T: Kedves Szülők! Kérem, hogy a 2. angol csoport (**** tanárnő) csoportjába tartozó 

tanulókkal a lehető leghamarabb küldessék be az angol nyelvkönyvekre szükséges 4030 

Forintot. Nyelvkönyvek hiányában a gyerekek nem tudnak az anyaggal haladni! 

Köszönettel: **** 

 K1: Rendezve.Köszönöm. 

 K2: Szabadna megkérdezni, hogy melyik könyvből fognak tanulni? 

  T: Solutions Elementary 

 

150) 152F 

 

T: Kedves 9. ****! Visszatérek. Ne felejtsék el, hogy írunk nyelvtanból.  

K: Meggyógyultál végre?  (Tök jó ez a FB-os oktatási információs rendszered, 

követhető az állapotod  ) 

T: Igen, még köhögök, de azért köszi, már sokkal jobb.  
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3. számú melléklet: A 2014-2018 közötti kérdőíves vizsgálat kérdései 

http://www.kerdoivem.hu/kerdoiv/754816110 (Letöltés ideje: 2018. január 3.) 

 

http://www.kerdoivem.hu/kerdoiv/754816110
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4. számú melléklet: A Tanár című televíziós sorozat egyes jeleneteinek lejegyzése 

 

A Tanár című televíziós sorozat alábbi jeleneteinek szövege, a magyar helyesírás szabályai 

szerint került rögzítésre. A lejegyzés elején az epizód kódja szerepel. A S01E03 azt jelenti, 

hogy a jelenet az első szezon harmadik epizódjában található meg. A párbeszédnél a sorok 

elején a megnyilatkozó karakterének neve szerepel (a tanárok: Szilárd, Klaudia, Ritter, 

Szeverin, a diákok: Laci, Tomi, Dani, Hasszán, Zsófi), vagy ha mellékkarakterről van szó, 

akkor Diák, Diáklány, vagy közös bekiabálás, egyéb hangkiadás esetén a Diákok többes 

számú alak. 

 

1) S01E01 00:28 

 

Szilárd: Mit nevezünk energia-megmaradás törvényének? Azt, amikor egy zárt rendszer 

teljes energiája állandó marad. Igaz? Vagy. Az energia az nem vész el… csak… átalakul… 

Ki tudna nekem példát mondani az energia-megmaradás törvényére? No? Várom a 

jelentkezőket. Igen? 

Diáklány: Alvás. 

Szilárd: Alvás? 

Diáklány: Ha nem alszom, nincs energiám. 

Szilárd: Igen. Más valaki? 

Laci: Szex? Engem mindig feltölt. 

Szilárd: Na, jól van, srácok. Most lett elegem belőletek. (Kiugrik az ablakon, alul 

trambulin várja.) 

Diákok: Tanár úr! 

Szilárd: A mozgási energia átalakul. Ha a trambulin elnyeri eredeti formáját, megint 

mozgási energia lesz belőle. Jelentkezzen, aki érti? Senki? Jó, akkor kiugrom még egyszer, 

de most már trambulin nélkül. 

Roland: Én értem. 

Szilárd: Köszönöm, Roland. Megmentetted az életemet. 

 

2) S01E02 01:37 

 

Szilárd: Jó reggelt mindenkinek! 

Diákok: Jó reggelt! 
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Szilárd: Azaz, hogy csak majdnem mindenkinek. Úgy látom, Zsófikának megint nem 

sikerült felkelnie. Pedig ma nagyon szexi dologról lesz szó. 

Laci: Lábfétis? MILF? Három lány egy plüssmackó? 

Szilárd: Majdnem. Szervetlen gázok. 

Diákok: Fujj! 

Szilárd: Beni király, megkérhetném, hogy húzza össze a függönyöket (Beni összehúzza). 

Mindenki előveheti a telefonját most az egyszer. Flash funkció bekapcsol! Nyissátok ki a 

szíveteket, hadd mutassam be nektek a ma reggel sztárját a kén-hexa fluoridot. Mirkó! 

Zenét! (Mirkó lenyomja a magnó gombját, zene elindul.) 

Szilárd: (Gázt beszívva énekelni kezd, mély hangon) Az légy, aki vagy! (Zsófi befut) 

 

3) S01E02 05:38 

 

Szilárd: Zsófi, mi van veled mostanában? Mintha kicsit szétszórt lennél. Valami baj van? 

Vagy vegyek neked egy új ébresztőórát? 

Zsófi: Nem, köszönöm. Bocsánat, most muszáj rohannom. 

Szilárd: Tekintély. A jó tanár legfontosabb erénye. Hé, fiúk! Infóra lenne szükségem. Mi 

van Zsófival? Pasi ügy vagy valami… bulizni jár? 

Laci: Honnan tudjam? 

Szilárd: Hát, régebben barátok voltatok, nem? 

Laci: Barátok? Hát ezt így konkrétan nem mondanám. 

Hasszán: Férfiak és nők között nincsen barátság, tanár úr. Sajnálom, hogy ezt tőlem kell 

megtudnia. 

Laci: Csak smároltunk. Azt is részegen. 

Szilárd: Megőrülök. A filozófus meg egy csajozógép. 

Szeverin: Csak tinédzserek, nyugi. De egyszer ők is felnőnek. 

Szilárd: És akkor mi lesz belőlük? Egy kiégett filozófus meg egy kiégett csajozógép? 

Halleluja, meg vagyunk mentve. 

 

4) S01E02 24:20 

 

Klaudia: Változott a mai program. Az óra témája: SZEX (Fölírja a táblára.) Még nem 

fejeztem be. 

Dani: Nagyon reméltem, Tanárnő. 
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Klaudia (felírja, hogy BIZTONSÁGOS szex): Ki tudja, hogy mit jelent? 

Dani: Hogy sose szabad a kád szélén ülve csinálni. Tegnap is hatalmas esés lett belőle. 

Jöjjön, Tanárnő, fogja meg a dudort a fejemen. 

Klaudia: Daninak igaza van. Nagyon kell vigyázni. Még sokkal komolyabb is lehetett 

volna a baj, ha esetleg szex közben Dani mellett egy lány is van. 

 

5) S01E02 25:16 

 

Szilárd: A mai első témánk: a szex. 

Diákok: (éljenzés) 

Szilárd: Mindig használjatok gumit, mindig. Ennyit a szexről. 

Diák: (csalódottan) Na, ez komoly? 

Szilárd: A mai második témánk nem más, mint az égés. Ami nem más ugyebár, mint 

oxidáció. (babasírás). Ami… (köhögés) aminek gyakran ugyebár olyan hangja van, mint 

egy… ööö… 

Diák: Mint egy síró gyerek? 

Szilárd: Pontosan. Vagy mint egy kacagó gyerek. Az attól függ. 

Diák: Mitől? 

Szilárd: Mitől? Na. Még hogy mitől. Ez egy nagyon jó kérdés. Látjátok, hogy milyen 

érdekes dolog a kémia. Tudtok titkot tartani? Másképp kérdezem: Van kedvetek átverni az 

igazgatót? 

Diákok: Persze. 

 

6) S01E02 35:44 

 

Szilárd: Mi az, kitört a forradalom? Én vagyok a főnök. Csend legyen! Helyes! Feltennék 

egy kérdést. 

Diáklány: Ma készültem, tanár úr. 

Szilárd: Jó. Szóval. Valaki tudja, hogy merre lehet Zsófi? 

Diák: Itt nincs. 

Szilárd: Hahaha. Szóval, tudja valaki, hogy merre lehet? Törzshelye a városban, barátai, 

merre szokott sétálni. Jellemző. Csak a telefonotokat bújjátok, aztán fogalmatok sincs róla, 

hogy mi történik körülöttetek. 

Diáklány: Totál, mint az anyám, az is folyton ezzel a szar dumával jön. 
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Szilárd: Anyád? Az anyád! Mármint nem a tied, hanem Zsófié. Köszönöm. 

 

7) S01E03 07:13 

 

Klaudia: Timi, figyelj. A dolgozataid mindig nagyon jók, de szóban… Miért nem beszélsz 

soha? 

Timi: Nem tudom. 

Klaudia: Miért nem próbálsz meg egy kicsit jobban igyekezni? 

Timi: Nem tudom. 

Szeverin: Nahát, ez tényleg megpróbál beszélni vele. 

Ritter: Lehet, hogy kiszed belőle valamit? 

Szeverin: Nemtom. 

Klaudia: Van egy konkrét szakma, ami érdekel? És ne mondd azt, hogy nem tudom. 

Timi: Köröm. 

Ritter: Hoppá, ez új. Le a kalappal! 

Klaudia: Köröm, de mi, valami, műköröm szalon? 

Timi: Nemtom. 

Klaudia: És kell ahhoz valami képesítés? 

Timi: Nem tudom. 

Klaudia: Mit kell ott csinálni? 

Timi: Körmöket. 

Klaudia: Jesszus, Timi, ennél sokkal több van benned. 

Timi: Nem tudom. 

Klaudia: De én tudom. 

Ábel: Hülye ribanc! 

Klaudia: Vigyázz a szádra. 

Timi: Buzi. 

Klaudia: Ez rád is vonatkozik. 

Laci: Beszólsz a húgomnak? 

Klaudia: Azonnal hagyjátok abba. 

 

8) S01E03 17:04 
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Szilárd: Ezen az órán ott folytatjuk, ahol a múltkorin abbahagytuk. Nyugi, nyugi. 

Folyékony halmazállapoton már túlvagyunk. Most következzék a… Laci, te eltévedtél, 

vagy aranyered van? 

Laci: A helyemen ül. (Ábel arrébb megy.) Az is az én helyem. 

Szilárd: Na, ennek itt most véget vetünk, oké? (Hangjelző dudát tart feléjük fegyelmezési 

célból, mire Laci is leül végre.) Na, most már tiszta, ki a főnök? Nagyszerű. Most nézzük 

meg, ki milyen nagylegény a kémiában. 

Diák: Mi ez, mi? 

Szilárd: Varázslat. Kémiai nevén nitrogén-dioxid. Mit kell erről tudnunk, Laci? 

Laci: Hogy büdös, mint a szar. 

Szilárd: És mitől? 

Laci: Attól, hogy ez a csicska itt betojt. 

Diák (Ábelnek): Miért tűröd? 

Laci: Mer’ egy gyáva szar, azér’. 

Szilárd: Vagy csak egyszerűen több esze van, igaz? 

Laci: Mer’ lehúzza a pelusa. Ki kéne cserélni, hogy fel tudjon állni. 

Szilárd: Először is, ha beszélni akarsz, jelentkezz. Másodszor nem hallottál még olyat, 

hogy okos enged? 

Laci: Nem, de ismerek valakit, aki akkora csicska, hogy a tanárral védeti meg magát. 

Szilárd: (ledudálja Lacit a székről) Én szóltam, ha beszélni akarsz, jelentkezz. Reméljük, 

neked se ázott át a pelusod. 

 

9) S01E04 01:12 

 

Szilárd: Hölgyeim és Uraim! Ez itt egy úgynevezett hangnyomás mérő. Mindjárt 

megnézzük, hogy hogyan működik, de előtte teszteljük le, hogy működik-e egyáltalán. 

Nyugi, Hasszán. Majd, később. Az átlagos emberi sugdolózás az kb. 30 decibel értékű, egy 

átlagos, de ez itt 50 decibel, de hogyan is nevezhetnénk átlagosnak egy olyan sugdolózást, 

ami arról szól, hogy a csőtopok a plázában mennyire lettek leértékelve, igaz, Léna? 

Hasszán. Nyugi, Hasszán, majd, mondtam, később. A normál utcazaj általában 75 decibel, 

kevésbé ismert tudományos tény azonban, hogy… Nyugi már! Hogy Feri bácsinak a 

horkolása ennél jóval hangosabb. Ez 90 decibel. Persze, hogyha a lányok egyszerre 

elkezdenének sikítani, akkor elérnénk a százat (Int, a lányok sikítanak, Feri felébred). 100 

decibel, Feri bá, tessék ébredni, és most aztán, most kell igazán bevetni (Hasszán előveszi 
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a dudáját). Na, jó, Hasszán, figyeltétek, felment 125-re. Nagyon jó, hölgyeim és uraim, ez 

még mind semmi, mert most következik a meglepetés (fütyül). Tomi and the band! 

Mindenki rakjon be egy füldugót, mert közelítünk az egészügyi határértékhez. A 150 

decibelhez. Mindenki vegyen (füldugót), tessék körbeadni, én is beteszem. Gyerünk, fiúk. 

Most pedig termonukleáris csapást mérünk a hallójáratainkra. Igen, gyerünk, fiúk, 

nyomjátok keményen. Ne feledjétek, a tudományért teszitek! Egy-két, egy, két, há és. 

(rockzene) 160! 160! 

 

10) S01E04 16:12 

 

Szilárd: Jó hírem van. Elmarad a fizikaóra. A rossz hírem viszont az, hogy takarítani 

fogtok. 

Diák: Jajj, ne már. 

Szilárd: Roland, Hasszán, Feri, tietek a vitrin kint a folyosón. Hölgyeim. Önöké pedig a 

graffiti és a rágógumi foltok. Azt akarom, hogy csillogjon minden. László, magának van 

ugye jogosítványa? Itt a slusszkulcsom, maga hozza az italokat. Tomi, Máté, tudjátok, ki 

fog játszani holnap a nagyteremben? Fuck You. 

Máté: Hallod, haver, itt a világhír. 

Szilárd: Tomi, hadd osszam meg veled a rocksztárok első számú szabályát. Ha ilyen fejjel 

játszol a koncerten, amikor jön a tömegbe ugrás, biztos, hogy kurvára pofára fogsz esni, 

mert mindenki a csuklóját nyiszálja éppen. Úgyhogy kicsit több lelkesedéssel, oké? Na, 

most pedig nyomás mindenki takarítani, egy kettő. Csillogjon-villogjon. Hopp, hopp, hopp. 

Lassan, lassan. Minden rendben? 

Tomi: Minden rendben. 

Szilárd: Jajj, hagyjuk már ezt a hülye minden rendben dumát, öreg vagyok ahhoz, hogy 

beszopjam, szóval. 

Tomi: Oké, tényleg van egy kis gondom. 

Szilárd: Na, haladunk. Fű? Valami komolyabb? 

Tomi: Komolyabb. 

Szilárd: Hűha. Nem tudom, mibe keveredtél, de nekem nyugodtan elmondhatod, segíteni 

akarok. 

Tomi: Sokkal komolyabb. 

Szilárd: Igen? 

Tomi: Az van, hogy belezúgtam valakibe. 
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Szilárd: Értem. Hát, ez tényleg komoly. Vágom. Tehát az van, hogy beleszerettél valakibe, 

és az a valaki nem viszonozza az érzelmeidet, szóval igaz? Jobb emberhez nem is 

fordulhattál volna. Konkrétan ez a szakterületem. 

Tomi: Az van, hogy… hogy végre lefeküdtünk. És nekem ő nagyon régóta tetszett. Erre 

vártam már mióta. És aztán megtörtént és… és fantasztikus volt. De utána meg… utána 

meg semmi. És nem tudom, hogy mi az istent csináljak. 

Szilárd: Azt nem tudom. Hát ezerféleképpen lehet egy nőnek udvarolni, vegyél neki 

virágot, vidd el vacsorázni, meg tudod, mit, szerezz neki dalt, ha már rocksztár vagy. 

Tomi: Nem erről van szó, mert az egész ügy rohadt bonyolult. Máté miatt. 

Szilárd: Lenyúltad Máté csaját? 

Tomi: Nem. Nem nyúltam le senkit. 

Szilárd: Belezúgtál Mátéba? 

Tomi: Jézusom, dehogy... Nem. Máté anyukájáról van szó. Emesének hívják. Ismeri? 
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