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Tények, érdekességek  
az informatika világából 

Az emotikonok (smileyk, vagy hangulatjelek) 
� Az emotikon vagy hangulatjel nyomtatott írásjelek olyan sorozata, amely egy 

emberi arcot formál, és általában valamilyen érzelmet fejez ki. Tipikus példá-
ja a mosolygó fej: :-) 

� A legkorábbi ismert eset, amikor egymás melletti írásjelekkel ábrázoltak arc-
kifejezést, a Lili című film újsághirdetése volt a New York Herald Tribune 
1953. március 10-ei számában. 

� A smiley egy mosolygó arcot jelképező karika két pont-szemmel és egy szájat 
jelentő görbe vonallal, általában sárga színben. Az eredetijét Harvey Ball ta-
lálta ki 1963-ban egy biztosítócég számára. Az arcot a két Spain fivér, 
Bernard és Murray népszerűsítette tovább, akik pólók, bögrék, gombok, 
matricák és egyéb tárgyak díszítésére használták fel. 

� 1982-ben a CMU (egyesült államokbeli magánegyetem) általános üzenő–
fórumán (ahol a legkülönbözőbb témájú és súlyú hozzászólások születtek) a 
hozzászóló tagok megelégelték, hogy a humoros vagy annak szánt üzenetek 
gyakran okoztak félreértést, fölösleges vitákat, mert nem mindenki értette 
meg, hogy az üzenet csak vicc volt. Ezért néhányan elkezdtek azon gondol-
kodni, hogy valamilyen jelzéssel utalni kellene az üzenetekben, ha a tartal-
mukat nem kell komolyan venni. Különböző elvontabb jelek után Scott 
Fahlman javasolta a :-) jelsorozatot 1982. szeptember 19-én. A hasonló jelso-
rozatok nagyon hamar elterjedtek az interneten. 

� Az interneten a smileyk azért terjedtek el, hogy pótolják a beszélgetés során 
az arckifejezéseket, gesztusokat, amik nélkül a mondanivaló néha félreérthe-
tő. Ezek összefoglaló elnevezése emotikon (emóció + ikon), de ehelyett sok-
szor a smiley szót használják. 

� Fontosabb szöveges emotikonok: 
 

:) mosoly 
:-( szomorúság, esetleg együttérzés 
:-| közömbös 
:-/ felemás érzésekkel küszködő
:-> gúnyos 
;-) kacsintás 
:-D széles vigyor, nevetés 
:-P kiöltött nyelv, csípkelődés 
8-) napszemüveg, szemüveges 
B-) „Cool” - jó, tetszik, remek, frankó 
:-o csodálkozás, meglepettség 
:-@ ordító, visító, sikító 
:-x puszi 
:'-( könnycsepp, síró 
:o) bohócorr 
0:-) glória, angyal, angyali 
:-)>> Mikulás 
:"> szégyenlősség 
I-) álmosság 
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>:-> ördög, pokoli 
[-) kopasz 
:-{ bajuszos 
:-! befogták a száját (ráléptek a szájára) 

 
� Fontosabb grafikus emotikonok a Yahoo Messengertől: 

 
mosoly 
szomorúság, esetleg együttérzés 
közömbös 
felemás érzésekkel küszködő
gúnyos 
kacsintás 
széles vigyor, nevetés 
kiöltött nyelv, csípkelődés 
napszemüveg, szemüveges 
„Cool” - jó, tetszik, remek, frankó 
csodálkozás, meglepettség 
ordító, visító, sikító 
puszi 
bohócorr 
glória, angyal, angyali 
szégyenlősség 
álmosság 
ördög, pokoli 

 

Fontosabb csillagászati események 

Március 

 
Márciusi csillagos égbolt az esti órákban 

 


