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INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓ -  
BESZÉDKOMMUNIKÁCIÓ

B ó d i Z o ltá n
E L T E  T a n á r k é p z ő  F ő isk o la i K a r

B e v e z e té s
Az Internet vitathatatlanul az 1990-es évek kommunikációs forra

dalmának legjelentősebb megnyilvánulása. Számítógépek, kiszolgáló- 
egységek hálózzák be a világot, és bárki bárhol bármit megtudhat akár 
másodpercek alatt is.

Az Internet által biztosított elektronikus levelező rendszer új távla
tokat nyit az emberi kommunikációban. Az Internet fórumain megje
lenő levelezések részben nyilvánosak, van viszont olyan lehetőség is, 
hogy személyre szóló üzeneteket közvetítsünk. Ekkor minden felhasz
nálónak, aki bekapcsolódik a rendszerbe, van egyéni címe, és ide lehet 
-  az arra alkalmas számítógépekkel — leveleket, üzeneteket, ún. e- 
maileket (electronic mail ’elektronikus posta’) küldeni, távolságra va
ló tekintet nélkül, és ezek az üzenetek szinte a szövegprodukcióval 
egyidőben jutnak célba. (Itt jegyzem meg, hogy közelebbről is szüksé
ges megvizsgálni ennek az új médiának a nyelvhasználatát, nyelv- 
helyességét, ezért e tanulmány szerzője, Balázs Gézával és Szilágy 
Árpáddal, az Interneten nyit honlapot, amelyen a számítógépes világ- 
hálózattal kapcsolatos nyelvművelői kérdések, valamint honosítási, 
magyarítási adatbázisok lesznek.) Az e-mail magyarítására az e-levél 
(elektronikus levél) kifejezést javaslom. Kifejező, rövid, pontos. (A 
dolgozat szerzőjének is van e-mail címe: bodizo@iroda.radio.hu.)

Feltételezhető, hogy az internetes üzenet számítógépes megalkotá
sa és gyors célbaérése, újfajta szövegalkotási, illetve befogadási tech
nikát igényel, és sajátos nyelvi formát alakít ki. Az internetes környe
zet teljes kommunikációs kontextusával hat az e-levelezés nyelvi for
májára. A 19. századtól, amióta elég fejlett a technológia, a nyomta
tott szövegben "ikonikus forradalom" zajlott le. Ez az ikonikus forra
dalom azonban csak a digitális szövegekkel, az internetes, multimé
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diás megnyilatkozásokkal teljesedik ki. Ezzel végleg megszűnik a szö
veg objektív uralma a képek felett. Az ikonikus fordulat a posztlitera- 
litás jelensége (Gottfried Boemtől idézi: Nyíri 1996, 10). Nem egyér
telmű, hogy ezeknek a "posztliterális környezetben" megalkotott szá
mítógépes e-mail üzeneteknek a kommunikációs műfaja, vajon az írott 
vagy a beszélt nyelvi kommunikáció részét képezi-e.

E fő kérdés megválaszolásához érdekes lehetőséget nyújt egy köz
vetlen adatgyüjtéses mintavétel, annak a megállapítására, hogy lehet-e 
következtetni egy sajátos e-mailes kommunikációs műfajra, amely 
rendelkezik az írott és a beszédkommunikáció jegyeivel is. Ez meg
mutatkozhat a nyelvi attitűdben, az ezeket közvetítő egyéni emo
cionális nyelvi elemekben, a sajátos kódok, jelek, jelzések alkalmazá
sában. Célszerű feltárni azt, hogy milyen tervezési és kivitelezési fo
lyamatok figyelhetők meg az e-levelek szövegproduktumaiban. Azt is 
meg kellene figyelni, hogy az e-mail szövegek formája, a bennük 
használt jelek, szimbólumok, szövegszerkezetek, mikro- esetleg mak- 
rotervezési elemek milyen kapcsolatban vannak az értelmezéssel.

A v iz sg á la ti a n y a g  és a m ó d sz e r
A számomra érkezett e-levelekből válogattam. Ez a vizsgálat az e- 

levelezés tervezési és kivitelezési folyamatait tekinti át, és nem a 
jelenség szociolingvisztikai hátterét, ezért pillanatnyilag nem fontos, 
hogy az e-mail-használókat is külön szempont alapján válasszam ki. 
(Ez a szempont korábbi, szociolingvisztikai vizsgálatomnál játszott 
fontos szerepet; vö. Bódi 1998.) A vizsgálat célja, a jellemző, spontán 
elektronikus levelek szövegének elemzése, ugyanis így lehet a legjob
ban összevetni ezt az anyagot a spontán beszédkommunikációval. Az 
üzenet témája lehetőleg köznapi, a normális elektronikus levelezésben 
gyakran előforduló kell, hogy legyen. Az e-mail témák gyako
riságának megítélésében a saját gyakorlatomból indulok ki.

Az elektronikus levelezésemet a Magyar Rádió kiszolgálógépén 
folytatom, az Ifjúsági szerkesztőségben. A levelezésem fő célja a rádi
ós kollégákkal való kapcsolattartás, így tematikailag is a rádiós mun
kával, riportkészítéssel, sajtótájékoztatókkal, hírekkel, műsorszerkesz
téssel kapcsolatos anyagok kerülnek az előtérbe, a magánjellegű e
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levél-váltás mellett. Néhány olyan levél is bekerült a korpuszba, ame
lyeket nem közvetlenül nekem írtak, csak felhívták rá a figyelmemet, 
és átküldték nekem. Az ezekből kiválasztott levelek szövegét meg
vizsgáltam formailag, megnéztem az írásjegyek és egyéb szimbólu
mok használatát, ezek funkcióját, a tervezési és kivitelezési színvona
lat is figyelembe véve. Az eredmények alapján megpróbálok követ
keztetni arra, hogyan viszonyul a beszédkommunikációhoz az e-levél 
mint szövegproduktum.

E r e d m é n y e k
A legkülönbözőbb fo rm a i megoldásokkal találkozhatunk, hiszen a 

spontán, hagyományosan írott levélhez hasonló üzenetek, szövegszer
kesztővel elkészített hivatalos e-levelek, illetve más szövegekből idé
zett e-mailek is előfordulnak. A spontán e-levelekben megtalálhatjuk 
a legkülönbözőbb megszólítási formákat.

Érdemes megjegyezni, hogy számos üzenetben, a levélformától el
térően, hiányoznak a megszólítások. A e-levélből abban az esetben 
maradhatnak el a megszólítások, ha az üzenet olyan tág körnek szól, 
hogy már nehezen lehetne kiválasztani a helyes megszólítási formát, 
de a személyes e-levelekből is gyakran elmaradnak a megszólítások. 
Ez utóbbiak oka a közeli baráti kapcsolat és a gyakori e-mail váltás. 
Az ilyen, szinte csak a puszta üzenetből álló, gyorsan megformált, 
általában rövid e-mailekből a funkcionalitás elsődlegessége olvasható 
ki. A gyors üzenettovábbítás lehetősége a megszólítás elhagyását is 
magával hozza. Ez is hozzájárul az e-mail önálló nyelvi megformálá
sához. Létezik igen leegyszerűsített, a puszta névből álló megszólítás 
is: Zoli,. Olyan forma is akad, amelyben már nem is különítették el a 
megszólítást az e-levél főszövegétől: Kedves Krisztina: Egy kicsit
anglicizmust tükröz a kritika, mely... A megszólításokban változatos 
az írásjelek, illetve a szimbólumok használata. Gyakran szerepel a ma
gyarban megszokott felkiáltójel (!) mellett a vessző (,) is, de az elekt
ronikus levelezésben már jól megszokott és széleskörűen használt 
smiley-t, azaz mosolykódot is alkalmazzák: Kedves Bozi :o). Van 
olyan e-levél, amely, alkalmazkodva a címzett nevéhez, angol meg
szólítást használ, bár a szöveg nyelve magyar: Hi Joe,. Találunk
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hivatalos stílusú megszólítást: Tisztelt Uram!, személyes stílusút: 
Kedves Bozi :o), Kedves Sándor, és szorosabb kapcsolatra utaló, 
becenévből, illetve keresztnévből álló megszólítási formát is: Kizsu, 
Árpi, es a többiek vagy Kizsu, Zoli, Roland!

A záróforma viszont egyetlen esetben sem maradt el, ami azt mu
tatja, hogy ez nagyon konvencionális szövegeleme a leveleknek. Elő
fordul, hogy a záróformából hiányzik az elköszönés, és csak az alá
írást helyettesítő név marad: Árpi, vannak hagyományosabbnak mond
ható formák is: Csao, Árpi, CSÜKOL: Laci, Üdvözlettel Biszak 
Sándor, és előfordult az elektronikus levelezésre szintén egyedülálló
an jellemző záróforma is. (A személyes adatokat... helyettesíti. B. Z.)

Árpád

Szilágyi Árpád beosztás (cégnév) 
tel: +36-1-328-..., fax: +36-1-328-...
Live RealAudio: http://www...hu
Archive RealAudio: http://www.internetto.hu/...
Personal Home Page: http://..

Ez utóbbi záróforma egyben a feladó azonosítását is szolgálja, hiszen 
felsorolja a nevét, a munkahelyét, a telefonszámát, az interneteimét, 
és minden általa küldött levél végén szerepel.

A kiválasztott e-mail üzenetek te r je d e lm e  változó, azonban meg 
lehet állapítani, hogy általában viszonylag rövidek, és a terjedelem 
összefügg a tematikával. így a személyes, vagy egy jól behatárolható 
körnek szóló üzenetek rövidebbek, ugyanis itt a személyes ismeretség 
vagy a közös tevékenységi kör megfelelő háttérismeretet biztosít 
ahhoz, hogy viszonylag rövid e-levelek is relevánsak lehessenek:

Ezt nézd meg, tudjál róla!
http://www. internet to. hu/stb/index, cgi?felhívás/
Árpi

http://www...hu
http://www.internetto.hu/
http://www
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A lehető legrövidebb és mégis releváns e-levél üzenetek legújabban 
úgy születnek, hogy a feladó az e-mailhez tartozó, automatikusan ge
nerált fejléc Subject (Tárgy) rovatába, a témamegjelölés helyére írja a 
rövid, egymondatos üzenetét, és a mondat végén EOM rövidítéssel 
(End Of Message üzenet vége') jelzi a címzettnek, hogy a befogadás
hoz még a levéltörzset sem kell megnyitnia:

From: bodizo@iroda.radio.hu 
To: szilagyiar@csi.com
Subject: Re: lnfószótár. Holnap az inter- és a multi- előtagokkal 
foglalkozom. EOM

A k ó d o lá s  eszközeit tanulmányozva, érdekes észrevételeket tehe
tünk a betűk, az írásjelek, valamint a szimbólumok használatáról. A 
betűk a kodifikált formától leginkább az ékezethiány miatt térnek el. 
Bár bizonyos rendszerekben már van lehetőség az ékezetes magyar 
betűk írására, de az elektronikus levelezésben mégis általános az éke
zetnélküliség. Ez azért van, mert akinek van technikai lehetősége az 
ékezethasználatra, az még egyáltalán nem lehet biztos abban, hogy a 
címzettnek a rendszere is tudja értelmezni ezeket a magyar ékezetes 
karaktereket. így az a legbiztosabb megoldás, hogy még azok is ékezet 
nélküli e-leveleket küldenek, akik technikailag képesek lennének az 
ilyen ékezetes karakterek használatára. Ékezetes e-mail szöveget csak 
olyanoknak küldenek, akiktől már kaptak hasonlót. Tehát az ékezet
használat meglehetősen korlátozott az e-mail világában, de a használa
tát lehetővé tevő technikai háttér egyre inkább terjed. Az ékezet
hiányos karakterkészlet alkalmazását nem a kommunikációt felgyorsí
tó és leegyszerűsítő megfontolások okozták, hanem az, hogy az inter
netes információtovábbítási rendszert az Egyesült Államokban, angol 
nyelvterületen hozták létre a hatvanas években. Mind a mai napig az 
internetes levelezés alkalmasabb az angol karakterek használatára, 
mint az ékezetes magyar betűk átvitelére.

mailto:bodizo@iroda.radio.hu
mailto:szilagyiar@csi.com
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Toek jo  a bankkartyahir.
Az enyemet például nem mindegyik au! orna! a kapja be, a Bal in l Ladet 
pedig tegnap elloptak az egesz brifkojaval es irataival egyuett. Meg 
szerencse, hogy csak olyan bankkartyaja volt, amivel csak pénzt lehet 
felvenni, vasarlasra nem alkalmas. +gy idiben letiltatta a kártyáját, 
de a vásárlásról nem lehet olyan koennyen letiltani, ha ellopjak. 
Érdemes tehat csak keszpenzfelvevi kártyával élni, ha nem vásárolsz 
túlsókat... Kizsu

Megfigyelhető, hogy leginkább a kettős, illetve a hosszú ékezetek hiá
nya okoz problémát a fenti levél írójának, az ö helyett oe, az ü helyett 
ue, az ő helyett viszont, a zavart is okozó, / betűt használja. Ez az el
járás csak egy a lehetségesek közül, a többség egyszerűen ékezetek 
nélkül jegyzi le a szöveget, és nem foglalkozik a kódolással, viszont 
létezik olyan eljárás is, amelyben az ékezeteket számokkal pótolják, 
vagy a vesszös ékezetet ', esetleg " helyettesíti, a kettőzött rövid éke
zetet pedig a : jelöli. Az eleve pontatlan helyesírási lehetőség azonban 
magával hozza az általános helyesírási és stilisztikai pontatlanságot, 
pongyolaságot is. Jó példa erre a fent idézett e-mail üzenet zavaros, 
elütéseket vagy nehezen megfejthető szimbólumokat tartalmazó utol
só előtti mondata: +gy idiben letiltatta a kártyáját, de a vásárlásról 
nem lehet olyan koennyen letiltani, ha ellopjak.

Az írásjelek és egyéb szimbólumok egy része a para- és extraling- 
visztikai elemek hiányát kívánja pótolni. Az elektronikus levelezés 
annyiban tér el a kodifikált magyar nyelvű írásos szövegtől, hogy már 
szinte hagyományosan használják a mosolykódokat, azaz -  közkeletű 
angol kifejezéssel -  smiley-kat :) :-) :o) . A smiley annál is inkább al
kalmas az extra- és paralingvisztikai eszközök pótlására, mert ez egy 
olyan ikonikus jel, amely a mosolygó emberi arcot utánozza; a szeme
ket helyettesíti a kettőspont, az orrot a kötőjel, illetve a kis o betű, a 
szájat pedig a zárójel.

Kedves Bozi :o)
Szerintem (bocs, de úgy erzem VEGRE :o) elotort belőled valami 
NAGYON emberi :o)
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Más jelölések is előfordulnak: a kiemelendő szavakat gyakran a szó 
előtt és után aláhúzással jelölik meg: könyv , tudás . A csupa nagy
betűvel szedett szó vagy akár teljes szöveg fokozott emocionális tar
talmat tükröz:

KI HORDOTT TÖBB PÉNZT EGY EZRESNEL, AGOND AZ 
HOGY AZ ÖSSZES IRATOM OTT VOLT, SZIG., JOGSI, TB- 
CARD, APEH-CARD, BANK-CARD /2 DARAB/ SZÓVAL 
MINDEN MI SZEM-NYALNAK INGERE...
CSOKOL: Laci

Sok közös vonást lehet találni a spontán élőbeszéd és a spontán té
májú elektronikus levelezés te r v e z é s i és k iv ite lezés i fo ly a m a ta i kö
zött, annak ellenére, hogy az elektronikus levelezés alapvetően mégis
csak írott szöveg. A spontán beszédnél a tervezés és kivitelezés egy- 
időben zajlik, és a beszélő nincs tudatában, hogy ez valójában két fo
lyamat, hiszen az átlagos, mindennapi beszéd során nincs mód és idő 
a beszédprodukciót megelőző folyamatok állandó korrekciójára és 
újratervezésére (Gósy 1998, 3). Úgy tűnik, hogy az elektronikus leve
lezésnél is hasonló jelenségek játszódnak le, hiszen a hagyományos 
formájú írott levélhez képest a spontán, nem szövegszerkesztővel ké
szített, és csatolt e-levelek megformáltsága gyenge. Gyakran teljesen 
hiányzik a korrekció:

Márpedig magyarul is lehet egy szónak több jelenteses is.]
PL " Var [erőd]" es "var [valakit/valamit]", "fog [a szájban ragasra] 
es fog [valamit], "villa [epulet] es villa [evőeszköz]. Igaz, magyarban 
nincs úgy kifejlődve a tobbjelentosegu szó mint az angolban.

Valahogy úgy vannak, hogy az egerre vadasznak es az oroszlanfalkat 
neg hagyjak besétálni a magyar nyelvbe.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket es Boldog Uj esztendőt kívánok 
minden kedves olvasonnak, barátomnak es ellenségemnek.
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Ezért idén mindenkinek azt kívánom es kerem: legyen tekintettel 
masokra, segítsen nakik nam csak nagy unnepbeli fellangolasaban.

A spontán beszédben a beszélő már gyakran ez elhangzáskor korrigál
ja a nyelvi formát (Gósy i. m.). Bár az e-levél írásos formája elvileg 
több lehetőséget ad a tervezési folyamatok számára, ennek ellenére 
mégis jellemző, hogy a korrekció a produkcióval egyidőben zajlik, 
illetve ennek hiányában általában teljesen elmarad. Ez a jelenség egy
értelműen a beszédkommunikációhoz közelíti az e-levelezést. A be
szédkommunikációval ellentétben a korrekcióhiány, az írásos forma 
szőkébb információátviteli lehetősége miatt, valamint az e-mailre jel
lemző redundanciahiány miatt, nehezítheti a pontos megértést: +gy 
idiben letiltatta a kártyáját, de a vásárlásról nem lehet olyan 
koennyen letiltani, ha ellopjak. Hozzá kell tenni, hogy a korrekcióhi
ány az e-levelezésnél a technikai környezet hatása is lehet, hiszen a 
billentyűzetet nem mindenki kezeli egyforma gyakorlattal, sokan nem 
gépelnek vakon és ezért viszonylag gyakori a melléütés, hibázás. Az 
e-levél kommunikáció gyorsasága, és beszédkommunikációhoz való 
hasonlósága magyarázza, hogy ebben a nyilvánvaló helyzetben sem 
térnek vissza a használók a korrekcióhoz.

A hiány viszont gyakran jelentkezik az elektronikus levelezésben, 
találhatunk befejezetlen mondatokat, szövegeket: Adott esetben javas
latom: amerikai utam után, nov. 13-án, csütörtökön, délután három
kor, a Filoz. Tört. Tanszék melletti ún. tanácsteremben... Emellett 
olyan, néhány betűből álló, sűrített jelentéstartalmú betűszók és rövi
dítések is előfordulnak az e-levelekben, amelyekkel más, magyar 
nyelvű kodifikált szövegben nem találkozunk: meg igekötő helyett +, 
5let 'ötlet', hathatós helyett 66ós, THX 'thanks'. Ezeknek a rövidí
téseknek a használata -  amellett, hogy gyorsítja az írott kommuniká
ciót -  csoportnyelvi jelenség is lehet.

Egyre gyakrabban fordul elő az is, hogy az e-mail szövegekben az 
íráskép és az írásmód a beszélt nyelvi megnyilatkozások fonetikai 
megjelenését próbálja ábrázolni, tehát olyan esetben is a fonetikai 
írásmódot alkalmazzák, amikor az nem illik a kodifikált, írott szöveg
hez aggyál, taníccs+, nyittyuk, majkésőbbcsinájjuk+, asszem,
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emlexel. Ezek a jelenségek megint csak arra utalnak, hogy az elektro
nikus levelezés kommunikációs műfaja inkább a spontán beszédkom
munikációhoz kapcsolható. Azt is állíthatjuk, hogy az e-mail kommu
nikációs műfaja írott b eszé lt n y e lv . Az ilyen fonetikus írásmód álta
lában nem a műveletlenséget tükrözi, hanem szándékos.

Érdemes röviden megvizsgálni az egyik üzenetben azt, hogy az 
elektronikus levelezésben a makro- és mikrotervezés hogyan jelenik 
meg a közlésben. A beszélt nyelvben az ezzel foglalkozó kutatások 
már adnak ehhez támpontot (vö. Gósy 1998), és mivel a fent bemuta
tott lazább megformálás alapján feltételezem a szorosabb kapcsolatot 
az e-mail szövege és a spontán beszéd között, megkísérlem egy e-levél 
szövegét így megvizsgálni. Egy nyilvános, nyelvhasználati vitáról 
szóló levelezőlista egyik e-leveléből idézem a következő részletet, 
amely jól mutatja, hogy a makrotervezés a megformálásban is zavart 
okozhat:

A nemeteknek pl. van sajat szavuk a televizio-ra, " Fernseher "
MOn inkább a nyelvet harapna le minden értelmiségi / igen ez az 
értelmiség feladata , magam is ilyen családból szármázom es magam 
is az vagyok es ezert illetem sajat társadalmi osztályomat ezzel az 
epito kritikával, mert ez NEM a többi társadalmi osztály feladatai 
minthogy 'tavlato"-t [az ekezeteket nem tudom rátenni a két "a"-ra] 
mondana. Pedig rovidebb is, es kényelmesen rovoditheto TV helyett 
TL-nek.

Az aláhúzott rész olyan közbevetést tartalmaz, amely hosszasan fűz 
egy említett fogalomhoz ("értelmiség") olyan értelmezést, amely nem 
tartozik a szorosabb értelemben vett témához. Jelentkezik a szokatlan 
bővítmény is: Márpedig magyarul is lehet egy szónak több 
"jelenteses" is. Jelentős hibaforrás lehet az elírás, félreütés, és ez 
gyakran nem a tervezés, hanem a kivitelezés hibája, viszont ez is a 
korrekció gyengeségét, lazaságát bizonyítja, ami beszédkommuniká
ciós sajátosság. A makrotervezés szintjén tehát olyan szervezetlensé
geket is találhatunk, amelyek a spontán írott levelekre eddig nem vol-
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tak jellemzőek, viszont igaz, hogy a gépelt levelekben előfordultak ha
sonló hiányosságok.

A mikrotervezés szintjén nem találni jelentős hibákat, az e-levél 
információsűríísége rendkívül nagy, egyszerű a tematikai felépítése, 
vagyis a legtöbb személyes, spontán e-levél egyetlen témát tartalmaz.

Következtetések
A spontán, előre nem tervezett közléseket képesek vagyunk külö

nös nehézség nélkül megérteni, és a tervezés, kivitelezés összehango
latlanságából eredő zavar oldásához legfőképpen a beszéd redundan
ciája, illetve a beszédszünet járul hozzá (Gósy 1998). Mindez az e- 
mail szövegekben másképp kell hogy legyen, hiszen bármennyire is 
közel áll a spontán elektronikus levelezés nyelve a spontán beszédhez, 
azért mégiscsak írott formában realizálódik. Ilyen módon a gyakran 
jelentkező redundanciahiányt pótolja az írás statikus megjelenése, vi
szont a tervezés és kivitelezés közötti összehangolatlanság -  a beszéd
kommunikációhoz hasonlóan -  a spontán e-mailekben is jelentkezik. 
Láttuk, hogy a kódolásban, a jelek, szimbólumok használatában, és a 
korrigálás, utólagos javítás gyakori elmaradása miatt, a formai szerve
zetlenségből fakadóan gyakran állhatnak elő értelmezési zavarok. A 
korrekció hiányát és a kivitelezés ilyen hanyagságát, véleményem sze
rint, a gyors adatáramlás lehetősége is előidézi. Ha a technikai lehető
ség adott arra, hogy a szöveget gyorsan, könnyen eljuttassuk a befoga
dóhoz, gyakran fordul elő, hogy a lehetőséggel az e-mail feladója 
olyan módon él, hogy nem tervezi meg megfelelően, nem formálja 
meg alaposan a szöveget. Ebben a kommunikációs helyzetben a leg
fontosabb tényező az információ gyors és hatékony célbaérése. A ki
vitelezés, a formai kidolgozás, a helyesírás, a közérthetőség másodla
gos mindaddig, amíg az üzenet még releváns marad. Az interakció, az 
egyidejű, kölcsönös információcsere hiányzik az e-mailezésből, 
viszont sokkal jobban megközelíti azt, mint a hagyományos formájú 
írott levelek kommunikációs helyzete.

Még érdekesebb eredményekhez jutnánk, ha az internetes csevegő
fórumok (pl. IRC, Internet Relay Chat) nyelvi világát elemeznénk,
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hiszen ott valóban az egyidejű, élő (internetes szaknyelven on-line) 
információcserére, párbeszédre nyílik lehetőség írott formában.

A kivitelezési, megformálási szervezetlenségek alapján le kell 
vonni azt a következtetést, hogy az e-mail szövegek a spontán beszélt 
szöveg és a hagyományosan írott szöveg közti megjelenési formát 
hordozzák magukban, az e-mail korrjmunikációs műfaja leginkább 
írott beszélt kommunikáció.

Irodalom
Balázs Géza: Digitális nyelvújítás. Pagoda III, 1997/3, 34.
Bódi Zoltán: E-mail nyelvésszemmel. Computer Panoráma IX, 1998/4-9. 
Gósy Mária: A beszédtervezés és a beszédkivitelezés paradoxona. Nyr 

CXXII, 1998, 3-15.
Nyírt Kristóf: Bölcsészettudományok az írásbeliség után. Világosság 

1996/6, 3-16.


