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„NYELVBOTLÁS”-KORPUSZ 
4. rész

Az első magyar valós idejű, jegyzeteléses technikával gyűjtött megakadás- 
jelenség-korpusz első részét 5139 tétellel 2004-ben publikáltuk (Beszédkuta
tás 2004. 19-186); második részét 761 tétellel pedig 2005-ben (Beszédkuta
tás 2005. 145-173); harmadik részét 388 tétellel pedig 2006-ban (Beszédku
tatás 2006. 231-247). A gyűjtés és az osztályozás azonban ezzel nem ért vé
get, a korpusz további részeit folyamatosan közzé kívánjuk tenni -  e helyt 
újabb 240 megakadás olvasható. A kategorizálás elméleti hátterét Gósy Mária 
bevezető tanulmánya mutatja be részletesen: A spontán magyar beszéd meg
akadásainak hallás alapú gyűjteménye (Beszédkutatás 2004. 6-18).

Az adatokat kategóriánként, azon belül pedig ábécésorrendben közöljük. 
A kategóriák eredeti sorszámozását (vö. Beszédkutatás 2004.) megtartottuk. 
A „Megakadás” oszlopban találhatók a megakadást tartalmazó nyelvi adatok, 
a „Szándékolt közlés” oszlopban pedig a beszélő eredeti tervének megfelelő 
nyelvi formák -  amennyiben a beszélő a téves megnyilatkozásban nem javí
tott, és így abban az eredeti szándék nem jelenik meg. A □ jellel a szünetet 
jelöltük, a három pont (...) pedig az adott közlés további részleteinek ismeret
len voltára utal. A x jelet a kontaminációknál a vegyiilésben szerepet játszó 
eredeti formák szemléltetésére alkalmaztuk.
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1. Freudi elszólás

Megakadás
Az igazi szerelem csak egyneműek között lehet

séges.
Azt álmodtam, hogy egy pornó öö egy horror

filmben...
Mivel kívánhatlak meg?

2. Morfológiai, szintaktikai hiba

Megakadás
A nővérem csecsemőgondozást tanul, úgyhogy 

benne aztán az anyai ösztön nagyon benne 
vannak.

A problémák az, hogy szanaszét hevernek az el
hervadt virágok.

Az egész emberi □  konfliktus ebből származnak.
Bizonyos hangok □ ööö □ úgy hat a másikra, 

hogy azok megváltoznak.
Büszkék vagyok rájuk.
Ez az én asztalomon lámpa?

Ez egy csavarral le lehet szedni?
Hisztérikusak az összes angol nők!

Horváth Jánossal közvetíti azt a pókerversenye
ket.

Itt van a lecsöpögtetett ananászok.
Kérjenek Ön is reggeli köszöntőt tőlünk!

2. a) Újraindítás nélküli morfológiai változtatás 

Megakadás
A lélek halhatatlansága □ gának tételezése...
Az is nagyon fontos, hogy milyen tünetek □ kel 

járó hadarásról beszélünk.
Ez □ bői a filmből hogy derül ki Zsolti sorsa?
Ez □ nek a gyereknek az élete hogy alakul?
Ezek ilyen hangszimbolika kai elvekkel játsza

nak.
Fontos, hogy a szülők megértsék, hogy mi van a 

gyerekével □ kükkel.
így is fogalmazhatják □ juk.

Szándékolt közlés
csak egy fajhoz tartozók 
között

kínálhatlak

Szándékolt közlés

ösztönök

probléma

származik

hatnak

büszke
Ez a lámpa az én asztalom
ról van? 
ezt
Hisztérikus az összes angol 
nő!
azokat

vannak
Önök

Szándékolt közlés
halhatatlanságának

tünetekkel

ebből
ennek
hangszimbolikai

gyerekükkel

fogalmazhatjuk
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Megakadás
Kiszúrok a kései nyelvtörténet □ nészettel fog

lalkozókkal.
Meg kell jelöln □ ö nie.
Még van két vagy három perc □ cünk.
Nagyon halkan halla □  lak.
Nem csak egy szótagú szavak □ ink vannak ne

künk.
Próbáltunk egy felmérést csinálni, hogy mi sze

repelt □ hetett a kérdőívben.
Úgy tudom □ nám leginkább megmagyarázni...

Szándékolt közlés

nyelvtörténettel

jelölnie
percünk
hallak

szavaink

szerepelhetett

tudnám

2. b) Ismétlés toldalékjavítással

Megakadás
Az egységes □ egységre való törekvés jellemző a műre.
Csak Németországban majdnem 3 ööö csak Németországból majdnem 3 mil

lió kerékpáros rajzik ki.
Előkerültek még vaddisznó-állkapocs állkapcsok...
Hogy a spanyolul □ a spanyolok azért tűnik úgy, hogy gyorsan beszélnek... 
Hogy elsajátítják □  hogy elsajátítsák.
Interaktív órát kell belőlem □ belőle készíteni.
.. .kialakulását segítette elő □ segítették elő olyan kutatások...
Kiemelkedő itt a csőtalpas □ kiemelkedők itt a csőtalpas edények.
Ne személyre □ személyről szóljon az értékelés!
Nem csak abból □ arról van szó.
O mindezeket hiányszükségleteknek □ szükségletek közé sorolta.
Tekintettel van □  vagyunk arra.

3. Kontamináció

Megakadás
A gyerek ezerrel rontatott.

A váltó önálló életet kel.
Csak gondoltam, beülsz távézni. 
Elszaladt vele a lóláb.

Ezt vettem neki karácsonyba.
Itt nem lehet nyugosan csinálni semmit! 
Ma korán lealszom, □  lefekszem aludni. 
Minden csopart csináljon egy feladatot. 
Mindenki lehuggatott, hogy húúú...

Szándékolt közlés
vágtatott x rohant; vágta
tott x berontott 
életet él x életre kel 
teázni x kávézni 
elszaladt vele a ló x kilóg a 
lóláb
karácsonyra x ajándékba 
nyugodtan x nyugisán

csapat x csoport 
lehurrogott x leugatott
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Megakadás
Mintha egyébként nem történne ilyen elő. 
Mintha valami nagyon izderkes dolog lenne.
Na és hol a hibi?
Nem nézzük be a tévét?
Nem tudtam vele beszélni az elmúlt egy időben.

Tegnap letartottam a kiselőadást.
Tündi meg átaludt Gáborhoz.
Utolsó esetben, amikor ez betörtént, akkor volt. 
Végigfutott rajtam a halál vize.

4. Téves szótalálás

Megakadás
A közoktatásban, a □ középiskolában...
A másik példa az egyszerű □ egyszeres jelölés.
A modern ember töredezettsége □ töredezettsé

ge? □ Töredékessége...
A rendőrök sem nagyon közlekedtek □ közeled

tek.
Alkuin a minuszkulát fejezi □ fedezi föl.
Attól függően □ függetlenül még...
Azért egy pillanatot idézzünk el □  öö időzzünk 

el...
Bármelyik kortárs öö korábbi zeneszerzőt ha 

megnézzük...
Egyfelől a szeminárium öö a szemeszter vé

gén...
...egyre világosabbá tegyék a felvilágosítás □ 

felvilágosodás fényét.
Érkezik János, aki azt gondolja, hogy férjében 

megtalálta az igazit.
Erről van szó, ugyanerről a jelentésről □ öö je

lenségről.
Folytatódnak a tárgyalások □ jaj, dehogy, szó

val a támadások a cikk ellen.
Ha labiális w-re fog végezni □ végződni...
.. .hogyan alakult az időseknél és férfiaknál.
Igyanak egy jó tejfölös kávét!

Szándékolt közlés
történne x fordulna elő 
izgalmas * érdekes 
hiba x bibi
kapcsoljuk be x nézzük 
az elmúlt időben x az el
múlt egy hónapban 
letudtam x megtartottam 
átment aludni
megtörtént x bekövetkezett 
kivert a víz x végigfutott a 
hátamon a hideg x megcsa
pott a halál szele

Szándékolt közlés

feleségében

fiataloknál
tejeskávét
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Megakadás Szándékolt közlés
Jó, de akkor megyek aludni, mert föl kell kel

nem idén □ ööö □ korán.
Kik tekintették így? Az antikok, öö bocsánat, az 

athéniak.
Kinyitom a szótárat, és megnézem az utat. kinyitom a térképet
Láttuk, hogy mennyi minden történik különle

ges □ különösen mássalhangzóinkkal.
Leginkább egy színházi előadáshoz tudnám hasonlítani 

hasznosítani.
Lekapcsolnád a párnát □ a lámpát?
Ma is mész evezni öö vezetni?
Már alig vártuk, hogy aláírjuk a lakást □ már

mint a szerződést.
Már itt megjelenik az a mondat □  mozzanat...
Mi lenne, ha bekuckósodnánk ide a sarokba? bekucorodnánk
Nem mindenben értek vele együtt. egyet
Ott a honlapunkon lehet hallani □  öö □ olvasni 

a programokról.
Több mint negyven évig □ napig tartott a felújí

tás.
Úgy foglalkozott □ fogalmazott...

4. a) Téves szókezdés

Megakadás
A házastársak otthon ellá □ tehát gondozzák.
Ahol a különböző kon □ fogalmak...
A kormány nem engedhet a konvergenciaprogram szél □ számaiból.
Az első két rész után jön még egy másodi □ egy befejező rész.
Ebből a koro □ konstruktivizmusból nőttek ki...
Ebből a szempontból óriási hi □  vétek...
Elmegyek tan □ öö dolgozni.
Ennek a mondatnak se füle, se farka nem vol öö nem lett.
Ennyi pénzt sehol nem lel □ nyerhet.
Esetleg itt is méz □ magyarázatot találhatunk.
Főszervezője a lex □ reklámzabálók éjszakájának.
Hogy ez jogi □ jogosan nem kerülhetett...
Most képzeld, mi is kidobnánk az ablak □ erkélyen mindenfélét.
Nagyon nagy hangs öö hasonlóság van a magyar és a héber nyelv területén. 
Nézzé □ vagy figyeljétek meg!
Nyersz két jegyet, vagy elmész, és veszel. Gondolom az ut □  előbbit válasz

tod.
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Megakadás
Olvastassa el a leck □  az olvasmányt!
Vol □ van olyanra lehetőség.

4. b) Malapropizmus

Megakadás
-  És rendes, szakképzett zenészről van szó?

-  Persze, obszervatóriumba is járt.
Ez az ő szuvenír joga.
Még egy dolog van, ami az adaptálást segítené. 
Volt egy ortodox és egy neológus út...

5. „Nyelvem hegyén van”

Megakadás
A Neptun fő □  pö □  forog a tengelye körül.
Az analitikai vagy analizáló megközelítés □ má

sik szót keresek, de nem jut eszembe □  mond
juk úgy, hogy tudományos megközelítés.

Aztán jöttek a ku □  ku □  ku □ kurucok.
Bele akarok tenni egy részt a □ na □ pedig a 

nyelvemen volt □  ruhákról □ fényképekről 
□ szóval a divatfotózásról...

Bent hagytam a gépben a □ azt a pici izét □ tu
dod, amire rá lehet...

...hogy hogyan lehet aktívan □ aktivitásra 
kényszeríteni a diákot □ tehát aktivizálni.

...hogy támadja meg □  ööö □ na □ Jeruzsále
met.

Jaj, tudom, melyik ez a kutya, a barátnőmnek is 
ilyen van, b-vel kezdődik, nem beagle, b b 
basset hound!

Megcsinálta a számítógépen a □ mi az már, 
nem dialógus, nem dialízis □ diagnosztikát.

-  Mi az a csőtészta? Nem tofu, nem feta, nem pi
ta, olasz tésztaféle, ilyen vastag, össze van la
pítva és ferdén elvágva. -  Bagett? -  Nem. Stahl 
Judit is mindig ezt csinál. □ Penne, ez az!

Porig □ lángok □ hogy mondják ezt?

Szándékolt közlés
konzervatóriumba

szuverén
adoptálást
egy ortológus és egy neo
lógus

Szándékolt közlés
forog

pendrive

porig égett, lángok marta
léka lett
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6. Változtatás

Megakadás
Az hogy, □ ahhoz hogy, ez eredményes legyen... 
Kerekítsél ebből egy □ történet □ mesét!

7. Újraindítás

Megakadás
A nyolcadikos pálya □ pályaválasztáson sok minden eldől.
Az alkotók, mintha ösztönösen elny □ elnyúltak volna ettől a témától.
Az Andris lehet, hogy majd cső □  csöngetni fog.
Az összes hat □ hatvan darabot eladták.
Az történt, hogy a szak □ szakközépiskolák vettek fel nagy tömegben diáko

kat.
De ha megtaláltad, akkor szó □  szóljál.
Először a ru □ öö ruházattal kezdeném.
Ezek el □ elég komoly jelek lehetnek.
Mindjárt nekiállok va □ vasalni.
Most néztük itt a Hí □ Hír TV-t.
Olyan pol □ politikai helyzet állt elő, hogy...

7. a) Újraindítás változtatással

Megakadás
A kérdés úgy hangzik □ a beugró kérdés...
A reneszánsz hozza vagy a reneszánszban születik meg a komponistának a 

fogalma.
Ahány ember, annyiféle véleménye lehet egy műről □ egy bizonyos műről. 
Ami ellen ’56 □ az ’56-os forradalmárok küzdöttek...
Az iskola környeze □ az iskola helyszínén...
Azért nehéz erről beszélni, mert az indiaiak □ az indiai kultúrában... 
Mennyire lehet □ mennyi lehetőség áll a rendelkezésünkre.

8. Perszeveráció

Megakadás Szándékolt közlés
A bakay szintén török jövevénysző. jövevényszó
A gyerek elé lelaktak □ ö leraktak...
A gyomrodból jön a sorszag, nem a szádból. sörszag
A második kutatás bekutat □ bemutatkozásokat 

gyűjtött.
A szarkazmusz szarkazmusnál, bocsánat, láthat

juk ezt.
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Megakadás
A tűzpiros kígyócska csímű könyv...
Amikor saját maga besélt □ beszélt németül... 
Az eset, hogy határozott tárgyat tesek □ te

szek...
Az új plakáton lila a loló □ mármint a lógó. 
Ennek számít a szociális: jegély is.
...és akkor annyi, hogy elmondta, hogy mi a li

neáris meg a globális klohézió.
Ezt súlyosbítja a korai drohányzás.
Felsoroljuk azokat a stárokat...
Fölpröbáltam a ruhát.
Holnap keltsél föl ám korán, ne hétkör! 
Igyekszem a legjobbra töreksze □ törekedni. 
Legfelebb majd veszek egy másikat.
Legóból építettem a repcsit, de mondjuk olyan 

kicsi legókból van a propellel.
Mennyi bembója van a rózsának!
Mi sem szeretnénk, és nem is tudnénk □ tud

nánk erre mit mondani.
Na, fajezd be!
Nehéz artikurálni □  artikulálni ezt az esztétikai 

minőséget.
Ön a leggyengébb lábszem.
Összesen 426 torony található Baranya és Tol- 

nya megyében.
Szerintem nem kell levágni lövidre.
Térbeli háló, önálló világ alakul vi □ alakul ki.

9. Anticipáció

Megakadás
A deklamáció tőkés □  tökéletesen esetleges.
A kelet-mogya □ magyarországi...
A komiász ugye nem romlik meg?
...állampos □  állampolgársághoz jussanak...
.. .anélkül, hogy dődarabok röpködnének.
Csíz deka csibemellsonkát kérek.
Én nyak annyit mondtam, hogy ne menj el. 
Harmincéves kora körül a nők többségének a 

haja őszülni kezd.
Hoztál nekem krézkrémet?
Ki játszik? Kínea-Kórea?

Szándékolt közlés
című

szociális segély 
kohézió

dohányzás
sztárokat
fölpróbáltam
hétkor

legfeljebb
propeller

bimbója

fejezd

láncszem
Tolna

rövidre

Szándékolt közlés

kolbász

kődarabok
tíz
csak
kora

kézkrémet
Kína
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Megakadás
Kimegyek, és megulatom a Holdat.
Kitanulta az aszmalos munkát is.
Kosi, sokat segítettél!
Még hagy □ korábbi hagyományokra alapozódott. 
Miért is viszelkedek szemétül?
Moszt összesítik a pontokat.
Nagyon hiveg van.
Nagyon humoros löplapokat találtam.
Nagy valószínügséggel.
Ne arra késüljél, hogy késés lesz.
Négy vitá □ vitorlával rendelkezett.
Pöttyös katkányt nem láttam.
Szendeznek □  rendeznek egy szimpóziumot... 
...szinta □ szinte nagy százalékkal...
Vizsgáztál már dadaktikából?
Volt ró □ volt szó arról.

Szándékolt közlés
megugatom
asztalos
koszi

viselkedek
most
hideg
röplapokat
valószínűséggel
készüljél

patkányt

didaktikából

10. Metatézis

Megakadás
Az első zenei értekezés, mely sorra veszi a kro 

□ a korban ismert zenei műfajokat.
Én nem tudom, nekem mik a kedvenc élete □ 

ételeim.
Ez egy trásalgási jelenet!
Hát □ arról szólt, hogy volt a hercegnő meg a 

herceg meg a gonosz boszornyák □ na bo
szorkány...

Itt van ez a klucsomó.
Jó, de csak ha apu ül a vonál □  a volánnál.
Kimajon □ na, kamion...
Nézzük meg a fro □ formánsszerkezetet.
Rendeltem egy kókuszos halojalat.
Szibe csivét is rakok a levesbe.
Tényleg nem láttam semmit, mert a lefrektor a 

szemembe világított.

Szándékolt közlés

társalgási

kulcscsomó

hajolajat 
csibe szívét 
reflektor

10. a) Az egyik felcserélt elem nem jelenik meg

Megakadás
Amikor kiderült, hogy mennyibe idő kerül □ mennyi időbe kerül. 
Nem iza □  nem igazán.
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Megakadás
.. .részvételi anyá □  aránya...
Tettél teát a □ öö □ cukrot a teába?

11. Egyszerű nyelvbotlás 

11. a) Betoldás

Megakadás Szándékolt közlés
Ez azzal határozódható határozható meg...

11. b) Csere

Megakadás
A hó jelenleg szállingazik □ gózik.
.. .bördő □ bordó blézer...
...minden pus □ minden püspöki székhelyen oktassák.

11. c) Kiesés

Megakadás
Az integráció folyán olyan dolgokkal találkoz

hatunk...
Emlékeztek a horvátországikra?
Meg szeretném kérdezni, hogy nektek van-e va

lami tapasztalatok ezzel kapcsolatban. 
Tisztelet és szeret illet mindenkit, aki ír.

Szándékolt közlés
folyamán

h orvátországi akra 
tapasztalatotok

szeretet

12. Többféle osztályozás
A magánhangzó-harmónia megsértése vagy túlszabályozása; egyszerű 
nyelvbotlás

Megakadás
Ez a mondatnak egy mélyebb szerkesztési szintján □ szintjén van.

A magánhangzó-harmónia megsértése vagy túlszabályozása; egyszerű 
nyelvbotlás; morfológiai, szintaktikai hiba

Megakadás
.. .akiknál □ nél ez nagyon gyakori.
Az oktatási céltői □ tói függ.
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Anticipáció; egyszerű nyelvbotlás

Megakadás
A világot nagy veszélyek fenyegetik, mint az üveghat üvegházhatás. 

Anticipáció; metatézis

Megakadás
Kiverted a szememet az álmomból. az álmot a szememből

Anticipáció; morfológiai, szintaktikai hiba

Megakadás
Ezen szakaszát □ szakaszának kutatását hátráltatja...

Anticipáció; perszeveráció 

Megakadás
A forgá[j]tengeres feladat...
Ennék egy jó kis kápostás tésztát!
És ők mondanak véleményt a jelöltö □ jelöltek

ről?
Ha a Ferenciek tere telől jöttök, akkor a jobb ol

dalon lesz...
Meddig tudjuk ezt a hasz □  határt feszíteni?
Nagyon szép lett, de miért kellett ekkora hatal

mas rapra rajzolni?
Volt zöldségleves meg roston keskesa □ na □ 

kecskesajt salátaágyon.

Anticipáció; téves szótalálás

Megakadás Szándékolt közlés
Ez egy nyelvem helyén van jelenség. hegyén
Rendkívül nehezen közölhető □ kezelhető.

Anticipáció; változtatás

Szándékolt közlés
forgástengelyes
káposztás

felöl

lapra

Megakadás
Kiemelte a fontos □ a rendszerek fontosságát. 
Mit is jelent az, hogy tanít □  tanulni tanítsunk?
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Egyszerű nyelvbotlás; kontamináció

Megakadás Szándékolt közlés
Az egy lutria. lutra x nutria

Egyszerű nyelvbotlás; téves szótalálás

Megakadás Szándékolt közlés
Akkor gyújtsuk össze a mackókat! gyűjtsük
Jellegzetes olasz ház volt. Olyan villaféle, ková- spaletták 

csoltvas kapu, meg paletták az ablakon.

Kontamináció; morfológiai, szintaktikai hiba; perszeveráció

Megakadás Szándékolt közlés
Messze nem használjuk ki a hangképzési lehe- a hangképzés lehetőségét x 

tőségét □ get. a hangképzési lehetőséget

Kontamináció; téves szótalálás

Megakadás
10 dkg karját kérek öö tarját öö karajt.

Perszeveráció; téves szótalálás

Megakadás
A tüntetők a barikádon dobálnak □ dobolnak.
Bocsánatot kérek, hogy ilyen lóugrásokban ide-oda ugrál □  ugrottunk.


