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„NYELVBOTLÁS”-KORPUSZ 
6. 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 2005-ben (Beszédkutatás 2005. 
145-173); harmadik részét 388 tétellel 2006-ban (Beszédkutatás 2006. 231— 
247); negyedik részét 244 tétellel 2007-ben (Beszédkutatás 2007. 187-198) és 
az ötödik részét 444 tétellel 2008-ban (Beszédkutatás 2008. 221-240).

Eddig tehát összesen 6976 megakadásjelenséget elemeztünk; értelemsze
rűen ez a korpusz a hiba típusúak gyűjteménye. A kezdetektől számos, külön
féle szempontú tanulmány, disszertáció, szakdolgozat készült ebben a téma
körben. Mindez a tapasztalat oda vezetett, hogy a „Nyelvbotlás”-korpusz osz
tályozási kategóriáit egyszerűsítsük. Ennek alapvető oka az, hogy a korpuszt 
használóknak nagyobb szabadságot biztosítsunk egy adott jelenség mélyreha
tó elemzéséhez.
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Az egyszerűsített osztályozás elve az, hogy minden esetben a felszínen ta
pasztalható jelenséget soroltuk kategóriákba, a finomelemzések az adott je
lenség kutatójára várnak. A megakadásjelenségek tanulmányozása, illetőleg a 
kapott eredmények lehetővé tették továbbá az árnyaltabb definíció megfo
galmazását. Ennek megfelelően a spontán beszéd artikulációs, percepciós fo
lyamatosságát megakasztó, illetve a köznyelvi normának ellentmondó külön
féle jelenségeket nevezzük megakadásjelenségeknek. A fő kategóriák és meg
határozásuk a következők:

1. Téves szó
A megfelelő szó helyett egy másik szó megjelenése a felszínen. Ez a kate

gória tartalmazza a freudi elszólásokat és a malapropizmusokat is, amelyek 
további elemzésekkel különíthetők el.

2. Grammatikai hiba
A köznyelvi normának ellentmondó morfológiai vagy szintaktikai struktúra.
3. Kontamináció
Két nyelvijei (szó, szerkezet) összeolvadása, vegyülése.
4. Téves kezdés
Beszédhang vagy beszédhangsorozat ejtése, amely azonban nem szó.
5. Nyelvem hegyén van jelenség
A szándékolt szó jelentésének és morfolgóiai struktúrájának ismerete, de a 

fonológiai/fonetikai szerkezet kiejtésének (részleges) gátoltsága.
6. Perszeveráció
Egy kiejtett nyelvi elem szándéktalan, ismételt megjelenése a közlés egy 

későbbi időpontjában.
7. Anticipáció
Egy szándékozott nyelvi elem megjelenése a közlés egy korábbi időpont

jában is.
8. Metatézis
Nyelvi elemek sorrendjének felcserélődése.
9. Egyszerű nyelvbotlás
A beszédtervezés artikulációs tervezési szintjén, ill. az artikulációban létre

jött hiba, amely semmilyen egyéb okkal nem magyarázható. Altípusai: 
a) betoldás, b) helyettesítés, c) kiesés

10. Több típusba sorolható jelenségek
Azok az adatok kerülnek ebbe a kategóriákba, amelyek létrejöttében a fel

színi elemzés alapján több rejtetten működő folyamat hibája is feltételezhető.
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1. Téves szó
Megakadás

A jegyzetfoltban □ jaj, dehogy folt
ban, csak nézd, van egy folt a blú
zodon -  szóval a jegyzetboltban 
vettem.

A következő félórában Johann Se
bastian Bach müvei közül váloga
tunk. Elsőként hallgassák meg An
tonio Vivaldi C-dúr Concertóját.

A középkori egyházi gyakorlatban 
fontos szerepe volt a letargiának.

A nős Odüsszeusz...
A szénsavmentes víz tele van mikro- 

orgazmusokkal.
Az rögtön nekimegy □  nem neki

megy, hozzá érkezik.
Be kell menniük a parókára.
Egy ilyen medence partján dobálnak 

csajozni.
Elismeréssel adózom az egész ellen 

öö az egésszel szemben.
Én csak egy hangot egy gombot ütök 

be.
Ez egy hatalmas komplexus.
Ez máris más megvilágításba szerzi 

helyezi a mondatokat.
Ezek a szavak öö sorok jambikus 

lejtésűek.
Ezzel nem akartalak bánni □ bánta

ni.
...hogy Önök mivel szeretnének kü

lön fogalmazni.
Járt ma itt a bádogos, mármint a kő

műves?
Kérem, készítsék el jövő hétre a ha

jónaplót! Jaj, a hospinaplót, elné
zést.

Majd mutatok nektek egy pszicholó
giai értelmezést ebben az értelem
ben.

Szándékolt közlés

Bach-Vivaldi: C-dúr Concerto

liturgiának 

a hős Odüsszeusz 

mikroorganizmusokkal

parókiára
próbálnak

komplexum

foglalkozni

ebben a témában
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Megakadás
Mást csinál, mint amit tesz, akarom 

mondani mást tesz, mint amit 
mond.

.. .megcsapta a fejemet fülemet...
Minden kellett hozzá, még a szüle

tési anyanyelvi □ anya □ anya
könyvi kivonat is.

Mindent megvesz magának, amit 
megkínál megkíván.

Mindjárt megyek, addig teregesd 
már ki a rizses ruhákat.

Mire jössz vele?
Na, megyünk a kocsmába?
Nekem nem is volt soha doppingvá

gyam ö □  mármint doppingvá
dam.

Nem akarok agyhagymagyulladást 
kapni! Mit mondtam? Nem haj
hagymát, mi?

Nem hallgatjuk meg a könyvet?
Pénteken nyílik meg a szakkiállítás 

és vár vásár.
Politikai erőt lehet rá élni építeni.
Sokkal nagyobb pénz ööö □  bevé

telre tesz szert.
Teljesen regisztrálódnak a sejtek.
Úgy olvassa a festményt, mint ahogy 

a könyvet festik □ ööö szóval ér
tik!?

Veszek egy pillantást a képekre.
Zsombi, a drogkereskedő rendőrku

tya □  vagy drogkereső rendőrku
tya a második helyezett lett.

Szándékolt közlés

vizes

mész
a könyvtárba

kazettát

regenerálódnak

vetek

2. Grammatikai hiba 
Megakadás

A cikk, amelyet végül is hírt adott... 
Annyit kérnék Önöknek 
Az, amit marxizmus alatt értettek a 

korai marxisták, azok nem Marx 
nézeteit tükrözte.

Szándékolt közlés
amely
Önöktől

az nem
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Megakadás
...és aztán összekeveredjük a két 

gyilkosság miatt...
.. .hogy melyik azok a pályák...
...minden lehetőséget meghasznál 

arra...
...mondanám, hogy vonzerő volt ne

kik...
.. .nem feltétlenül érhetett célban...
Nem vagyunk beszélő viszonnyal.
Röviden és érthetően felvázolom 

önöket...

3. Kontamináció
Megakadás

33 éves voltam, amikor anyám meg
született, amikor én megszület
tem, szóval érted.

A barokk festészet éke a kép: láthat
ják, a kislány körülbelül hatvanki
lós pumpában □  ruhában pom
pázott.

A technika ördöge bármikor fel
mondhatja a szolgálatot.

.. .drogáll drogos állapotban...
Egy fél százalékos jegyet kérek!
El kell vallanom...
Elektronikusss □ mütyüket □ mű

szereket, ez az, lehetne árusítani.
Elnézést a késésért, de elaludtam a 

buszt.
Már lábadok ki a gödörből, egyet 

felfelé...
Meg kell mondjam, nekem tiszta a 

lelkifurdalásom.
Mit vagy? Akarom mondani, mit 

szeretnél és hogy vagy?
Trollamossal □ trillamossal □ na, 

villamossal és trolival mentünk.
Tudjátok, mire fontolok □ gondolok 

□  mit fontolok, na!

Szándékolt közlés

összekeveredünk 

melyek azok a pályák 

kihasznál

vonzerejük volt

érhetett célba 
beszélő viszonyban

önöknek

Szándékolt közlés

33 éves volt anyám, amikor megszü
lettem

ruhában x pompázott

a technika ördöge beleszól x a műszer 
felmondja a szolgálatot

félárú x ötven százalékos
be kell vallanom x el kell mondanom

kiityük x műszerek 

lekéstem a buszt x elaludtam

lábadozok x lábalok ki

tiszta a lelkiismeretem x nincsen lelki
furdalásom

mire gondolok x mit fontolok
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Megakadás Szándékolt közlés
Tudod van az a kutyásos □ kutyusos kutyás x kutyusos 

bárányt x birkát
mese.

Vettek egy birányt.

4. Téves kezdés
Megakadás

A délidá □ délibábok hősét kéne megszerezni.
A focicsapat dupla ver □ veszteséget szenvedett.
A nagy ojal □ olajtársaságok és az általuk teremtett világ...
A néhány hetes cecem □ csecsemők szülei állnak a képen.
A szívdöh □  a szívdöglesztő sztár fénykorát a ’80-as években élte. 
A té □ voltak téves észlelések is.
.. .algoritmusok kialakulásé □ kialakításával értelmezni kellett... 
Azért észleltek több szünetet a szün a szövegben, mert... 
...csoportosítha csoportosítgathatjuk különféle módokon.
...de ilyenkor nov □ okt □ szeptemberben már jól fel kell öltözni. 
Egy hivá □  egy hivatkozási alap...
Én elengedtem, csak azért eve avatkoztam be.
Én még ki akarom bot □ javítani a nyelvbotlásokat.
És milyen bo □ büdös a zoknim.
Ez nehéz, ne nagyon nehéz kérdés.
Felhívtad a pa □ a mamádat?
...hogy a legma legalacsonyabb iskolázottságúak...
Itt megfe □  megfigyeltek különböző érdekességeket...
.. .látszólag funkciona □ funkciótlanok...
Más metódust próbálok meg a propa □ probléma elhárítására. 
Megszólalt belőled a soven a soviniszta.
Mindig röhög, ré □ az interjúkban is mindig röhögött régen.
Nem jegye □  nem rendelsz jegyet?
Nem tanultak meg az ő gene □ korosztályuk angolul.
.. .némán, mint egy refl □ mon □  mu □ bemutatja...
Onnan megy masze □ masszírozni.
Például az ala □ a mondat első részében ismertnek véli az alanyt. 
Statisztikával is izo □ izo □ igazolható a különbség.
Vannak nagyon szép fázisai ennek a kezdé ööö fázisnak.
Viszont nem ettem meg a lektá □  a lekváros buktát.
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5. „Nyelvem hegyén van” jelenség
Megakadás

.. .a tudatlan □ tudattalan □ tudatalatti...
Adnál egy □ ööö □ na, mi is az □  kanalat?
Annál az izénél, a □ na, izénél, munkásnál □ szerelőnél van a gépünk! 
Értelmezze legyen szíves szociolo szocioli szociologikusán...
Ha kölcsönadod az izédet, amivel könyveket a könyvtárból, na □  tudod □ 

olvasójegyedet, akkor elintézem helyetted.
Már megint nézed a dobozt □ az izét □  azt □ mondjad már □ a tévét.

6. Perszeveráció
Megakadás

A kezemben volt a sminkecset, és ki
ecset

A polgáriasodásban nagy szerepe 
volt a berlini zsidóságban.

A politikai pártok patája után...
...a tanár és a tanuló szerepe, mert 

ez a könyv ezt is összeveszi...
Ady Endre drémonparádéja ö dé

monparádéja...
Bocs, de el kell lennem!
És akkor elbúj táj?
Ezt a beszélgetésben részt vevők 

hosszú sura □ sora igazolta.
Fel van bontva a tonthal! Szóval a 

tonhal.
Fizetni kell a hitelbírálátért.
Ha megadom a számod, felhívsz?
Két mondat van: az sz-típuszú □  sz- 

típusú...
Majd a hallgató dekódal □ dekó

dol...
Nézd, egy sündisnó!
Országos artisztaképző.
Sosem szórok szót a zöldségre.
Tessék besálni!
Úgy tűnhet, hogy a fogalmakat fel- 

serélheti egymással.

Szándékolt közlés

kiesett

zsidóságnak

csatája

összeveti

mennem
elbújtál

hitelbírálatért
számom

sündisznó
artistaképzö
sót
beszállni

felcseréli
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Megakadás Szándékolt közlés
Úgy tűnik, mintha nemcsak a szerel

mi bűbánat búbánattal kapcsolat
ban lennének tapasztalatai.

Verbalitásban jobbak a nőbbek nők.

7. Anticipáció
Megakadás

A következő levél ööö szöveg az El
lopott levél.

A krapitalizmus mellett felhozott ér
vek ...

A mágy másik felére megyek.
Alig kepok fizetést.
Áruld már te, te mit csinálsz?
...és a Tőkéből vélt □ összerakni 

vélt □ gazdasági elképzeléseket...
Ha jól tudom, akkor két hét múrva 

lejárt volna a büntetése.
Hogy gondolom, illetve hogy gondo

lod? Mert én úgy gondolom, 
hogy...

Holnap kétkor jönnek.
...hozzáférést szegítő □ segítő szer

kezet. ..
Jó nekem velem?
Mi a prombléma?
Nem, nem, nem elég konsztrasztos 

□ kontrasztos az elméletek közöt
ti különbség.

...olyan előadóktól kérve segítságet, 
mint például...

Temantikailag szemantikus □ vagyis 
tematikailag szemantikus kérdés
kör következik.

Szándékolt közlés

kapitalizmus

az ágy 
kapok
Áruld már el...

múlva

hétkor

neked velem 
probléma

segitséget
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8. Metatézis
Megakadás

A szakmája technészkertikus.
Belelóg a szemem a hajamba.
Egy válaszra ti ketten tudjátok a kér

dést.
És ezek után beletörtem a zárat a 

kulcsba.
Ez károsíthatja a mesémet és a vája- 

mat.
Ide adod a kapalácsot?
Kimentem a tetemőbe.
Kucorral vagy édesítővel □  ööö cu

korral vagy édesítővel?
Kucsd be kérlek!
Ma lesz hullagcsillás.
Még hideg a dariátor □ a dariátor □ 

a ra-di-á-tor, na.
Még tart a lekrám?
Megyek, bezárom a kaput, és kinyi

tom a kutyát.
Nyáron szokat soktam jojózni.
Reggelizett már a Frizsu?
Tettél már kávét a cukrodba?

9. Egyszerű nyelvbotlás
Megakadás

Ahhoz, hogy most tapasztalatot gyűj- 
tyenek gyűjtsenek...

Arról van só ööö arról van szó...
Biztos, hogy van tapaszalotok...
...biztosítja az artikulációt lehetővé 

tesző levegőáramlást.
Ezen a gépen írtam ezt a félrehallá- 

sok dokumentot.
...hogy az üzenet emberileg befo- 

gadhatóvé váljon...
Kontolláld már magad egy kicsit!
.. .közel-kelti országok...
Nem egyszerűen sruktuális vakság...

Szándékolt közlés
kertésztechnikus 
a hajam a szemembe

kérdésre a választ 

a kulcsot a zárba

a vesémet és a májamat

kalapácsot
temetőbe

csukd be 
csillaghullás

reklám

bezárom a kutyát, és kinyitom a kaput

sokat szoktam 
Fruzsi
cukrot a kávédba

Szándékolt közlés

tapasztalatotok 

lehetővé tevő 

dokumentumot

befogadhatóvá

kontrolláld
közel-keleti
strukturális
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Megakadás Szándékolt közlés
Összevissza forgolódtunk, bemen

tünk a behajtani tilosba forditró... 
Tegnap láttam a tévében a Kölcsön

kért a Kölcsönkért a Kölcsönkért

fordítva

kastélyt.
Tehát a befogó □ a befogadó miként 

szerepel a diskurzus világában?
.. .terjedése erőteljes tencia. tendencia

10. Több típusba sorolható jelenségek
Megakadás Szándékolt közlés

A követközö ülésen tudunk erről be
szélni. következő

...a másik pedig a megene □ 
megenele □ na, segítsetek, tegnap 
túl sok dolgozatot javítottam □ 
meg-e-le-ve-ní-tés.

A szokástól elkérően azelőtt bokáig 
ért. eltérően

A teniszbajnokság nyitó fordulójá
ban... fordulójában

.. .autópályamacica...
Egye □ megye □  egy meggyes 

müzliszeletet kérek!

autópálya-matrica

Ennek van egy szocoiológiai követ
kezménye is.

Ez meg annak tudható, hogy fiatal. 
Ez senkit se bátorítson el □ illetve 

bátortalanítson el.

tudható be

Nyitva vagyunk bármiféle más ötlet
re is.

Olyan szép, amikor hullanak a fake- 
levek □ falekevek □  falevelek.

Ők vannak azok, akik □  ők azok, 
akik sokat együtt vannak.

Tehát ott vannak a könyvespolcok □ 
folyton könyvespolcot akarok 
mondani □ könyvesboltok pol
cain.

nyitottak vagyunk

Tejet kérsz vagy tataót? kakaót
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Megakadás Szándékolt közlés
Tele volt a macskának a kaja száraz

zal.
Van egy olyan markoló, ami megeszi 

□, dehogy, megemeli és felteszi a 
betonkeverőt.

a macskának a tálja száraz kajával


