
 

 1/2 

A társalgási stílus ismérvei és minősége 
 
1. Sms-ezem, tehát vagyok 

 
„Az amerikai közvélemény napjaink ifjúságát „text generációnak” nevezi. Ez az 
elnevezés jelzi az ún. X generációt felváltó új korszak kezdetét. Amíg az X 
generációra vonatkozó statisztikai adatok az adott nemzedék viszonylag 
magas képzettségi szintjét mutatják, a text generáció elnevezés – némi 
ironikus felhanggal – visszafejlődést sejtet: a text szó a tinédzserek 
folyamatosan egyszerűsödő kommunikációs stílusára utal.” 
 
A teljes cikket az alábbi linken olvashatod: www.osztalyfonok.hu 
 
A barátoddal sms-ezel, de valami történt a telefonoddal és nem tudod elolvasni a 
szöveget. Javítsd ki az sms-t úgy, hogy olvasható legyen, tehát”magyarosítsd” a 
szöveget! Mi alapján hozható létre ilyen sms? Milyen mondatfonetikai és tipográfiai 
eszközökkel (írásjelekkel, kis betű, szóköz, dőlt stb.) tudod megszerkeszteni? 

 
- Valszeg a 7végén nM taláxunk. H. V? Ma tok moziba nNi Kati 
- Np. Még nM fLLYteTML, h. 7főn tali. Kivok. Ép  orvosnl vok. Te micsi? 

Ili 
- OK! SztM nNcs baj, nyugi. Szól6sz,h. Kész vagy mit mond a DR.. Itthon 

vok, netezek, írom az üziket.Pusy Kati 
- Cukcsi vagy. Ne parázz, mindN OK. Szal 7főn. Jó8. Ili 

 
- Valószínűleg a hétvégén nem találkozunk. Hogy vagy? Remélem, ma 

tudok moziba menni. Kati 
- No problem. Még nem felejtettem el, hogy hétfőn találkozunk. 

Kivagyok. Épp orvosnál vagyok. Te mit csinálsz? Ili 
- Oké! Szerintem nem lesz baj, nyugodj meg. Szólhatsz, ha kész vagy, 

mit mond a doktor. Itthon vagyok, internetezek, írom az üzeneteimet. 
Puszi: Kati 

- Kedves vagy. Ne félj, minden rendben. Szóval hétfőn. Jó éjt. Ili 
-  

Mi alapján hozható létre ilyen sms? 
 
A szavak kezdőbetűvel való rövidítése; a magyar szó hangalakja az angol 
megfelelő; a nagybetű több hangot jelöl; számok használata. 

http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=778�
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2. „Az élőbeszéd, a mindennapi köznyelv se mentes a közhelyektől. Itt talán 
azért nem olyan zavaró, mint a sajtónyelvben, vagy a nyilvános beszédben, 
mert általában kevesebben hallják, és mindig csak szóbeli változata él. 
Többnyire divatjellege van. A közhelyek egy része állandó, másik része 
változó, vannak divatosabbak és elavultabbak is. Ma már ritkán hallani az 
indulóban lévőtől, hogy a távozás hímes mezejére lépek. De vannak igen 
kedvelt mondatok (hisz ettől lesznek közhelyek!).” 

 
A teljes cikket az alábbi linken olvashatod: www.vajma.info 
 

Magyarázd meg a következő közhelyek jelentését! 
 

Közhely Jelentés 

Hogy oda ne rohanjak! nem olyan nagy dolog 

Előfordul (az ilyesmi) a 
legjobb családban is! 

bárkivel megtörténhet 

Mint a mellékelt ábra is 
mutatja… 

mint az látható 

Ízlések és pofonok 
különböznek. 

nem vagyunk egyformák 

Hogy mik vannak! ilyen megtörténhet, előfordulhat 

Ez van, ezt kell szeretni! el kell fogadni 

Úgy még sose volt, hogy 
valahogy ne lett volna. 

minden problémára van megoldás 

Nem most jöttem le a 
falvédőről! 
 

nem lehet átverni, nem vagyok értetlen, buta 
 

Fel vagyok dobva… boldog vagyok, jó kedvem van, örülök 

Tele van a hócipőm. elegem van mindenből, nem bírom tovább 

 
 

http://www.vajma.info/cikk/anyanyelvunk/28/�

