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„NYELVBOTLÁS”-KORPUSZ 

8. rész

Az első magyar valós idejű, jegyzeteléses technikával gyűjtött megakadás- 
jelenség-korpuszt 2004 óta adjuk közre folyóiratunkban:

Beszédkutatás 2004. 19-186.: 5139 adat;
Beszédkutatás 2005. 145-173.: 761 adat;
Beszédkutatás 2006. 231-247.: 388 adat;
Beszédkutatás 2007. 187-198.: 244 adat;
Beszédkutatás 2008. 221-239.: 444 adat;
Beszédkutatás 2009. 257-267.: 176 adat;
Beszédkutatás 2010. 283-291.: 179 adat.
Eddig tehát összesen 7331 megakadásjelenséget elemeztünk, ebben a rész

ben pedig újabb 429 tételt adunk közre.
Értelemszerűen ez a korpusz a hiba típusúak gyűjteménye. A kezdetektől 

számos, különféle szempontú tanulmány, szakdolgozat, disszertáció készült 
ebben a témakörben. Mindez a tapasztalat oda vezetett, hogy a „Nyelvbot- 
lás”-korpusz osztályozási kategóriáit 2009-től egyszerűsítsük. Az alapvető ok 
az volt, hogy a korpuszt használóknak nagyobb szabadságot biztosítsunk egy 
adott jelenség mélyreható elemzéséhez.

Az egyszerűsített osztályozás elve az, hogy minden esetben a felszínen ta
pasztalható jelenséget soroljuk kategóriákba, a finomelemzések az adott je
lenség kutatójára várnak. A fő kategóriák és meghatározásuk 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/szintaktikai struktúra.
3. Kontamináció
Két nyelvi jel (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.
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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) be
toldás, 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.

1. Téves szó

Megakadás Szándékolt közlés
A csók a lehető legközelebbi testi konfliktus.

Konfliktus? Bocsi, kontaktus.
A hangot nagyobb nyomatékkai fejtjük ki □  

bocsánat, ejtjük ki.
A hangsúlyok nem mindig kerülnek rossz 

helyre. □  Jó helyre, rosszul teszed ki őket.
A hatodikosok bővebb mondatot mondanak □  

vagyis több mondatot mondanak.
A hotel és a. farmer olyan szavak, amik meg

valósultak □  vagyis meghonosultak.
A szerettei kimennek gyertyát gyűjteni. gyújtani
A szlovákok konszolidáltak minket a félelem

re □  egyébként kondicionáltak a félelemre.
A vizsgák elengedhetetlen felvétele a tanulás. feltétele
A vizsgára jelentkezést megérkezted? megkérdezted
Akkor azt fogom abba a vonzatkeresztbe □  

vonzatkeretbe illeszteni.
Akkor elmegyünk az Intersparba? Akarom 

mondani az Intersportba.
Akkor sem illik ilyet a szemére hányni. szemére vetni
Átadom neked a staférungot stafétát.
Az ember, ugye, kezdte előre □  ööö kezdte 

elölről.
Az emberi kapcsolatoknak nagyon nagy fon

tos szerepe van.
Azt hittem engem csúszol □  csúfolsz.
Aztán megfűjtam a gombát □  öö szondát.
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Megakadás
Be kell dobni a az út ööö mély vízbe.
Csak akkor mehetsz vizsgázni, ha a tartozáso

dat kielégítetted □  úgy értem, kiegyenlítet
ted.

Csiszol csihol apád tüzet.
De szép ez a busz! Akarom mondani vonat.
Dobj le még egy labdát.
El kéne menni mosakodni, aztán fürödni, 

vagyis aludni.
Elnézve a mai válási stratégiákat □  statiszti

kákat, nem meglepő.
Elővennéd a radiátort öö nem radiátort, ha

nem hogy hívják? Ventilátort.
Elvisz magával egy-két szuverént.
Én tegnap ettem aranygaluskát □  ja nem, az 

somlói galuska volt.
És a magyar dolgozatban □  matek dolgozat

ban...
És a tanár adta alá a lapot.
És akkor Gergő fogja a szemem. A szemem? 

A kezem !
Ez a pozícióból is különbözik ööö következik.
Ez baracklekvár □  ööö befőtt.
Ezt lehetne leginkább jellemezni □  úgy értem 

elemezni.
Ezt szerettem volna megmondani megmutatni.
Fél deka kenyeret szeretnék! Vagyis fél kilót.
Fél egytől az F-ben lesz épületem.
Feloltanád a villanyt? □  Mindegy, szóval 

kapcsold fel, kérlek!
Fussunk össze □  végig rajta!
Gyerekek, odakint esik a sátor!
Ha azt mondom neki: ne firkáld össze a fia

mat ööö a villamost!
Ha nem azonos nevű, akkor nem különbözte

tik meg.
Hát én meg rontottam fel a csigalépcsőn □  

mozgólépcsőn.
Hát gondoljunk csak a pekingi operára □  ööö 

□  olimpiára!
Hermeneutikusan elzárták.

Szándékolt közlés

lapot (kártyázás közben)

szuvenírt

lovat

órám (az F épületben)

eső
fiam, ne firkáld össze a villa
most 
nemű

hermetikusan
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Megakadás
-  Holnap majd kiveszed a szemöldököm?

-  Max kiszedem.
Honnan tudjam, nem vagyok én poliészter.
-  Igen, már küldtem neki egy vizuális képes

lapot. -  ??? -  Virtuális.
Itt van vége a pontnak a könyvnek.
Keressünk vékonyabbat □  vagy milyet, sava

nyúbbat.
Keserves bors □  keserves sors.
Kiesik a praxisból, na □  a pikszisből.
Majd egyszer jól ellátják a dolgát □  baját.
Majd veszünk kenyeret ööö keretet.
Már vettem a cukrászdában matricát □  mar

cipánt.
Margarin a sütőből öö a hűtőből?
Mehettek mindjárt vacsorázni ööö ebédelni.
Meleg hajú hangú fiatalember.
Menjenek még, a csapóajtón □  azaz lengőaj

tón túl már másodosztály!
Mennyi az óra? □  ööö idő?
Mert ez egy olyan protekciós környezet. Pro

tekciós? Protektiv!
Mi a pasi címe? Címe? Dehogy címe, neve.
Most szeretnék búcsút mondani, búcsút venni 

tőletek.
Na most gyulladnak ki a piros zászlók, vagy 

mi? A lámpák.
Ne legyen már ilyen szerelmes □  öö □  sze

mérmes.
Nehezére megy □  öö □  esik.
Nem Bakutyin, hanem ööö □  Bahtyin.
Nem csinálsz semmit, bezzeg ha én felejtek el 

valamit, mindjárt a szemem alá dörgölöd □  
az orrom alá.

Nem engeded ki a hörcsögöt? Vagy mi ez, 
tengerimalac.

Nem esik a gumicsizma □  ööö az eső.
Nem megy a narancsléhez az uborka öö a túró.
Nem tudom áténekelni □  átírni.
Nem tudom, mikor alapult meg ez a rend.
Nem verték be pontosan a szövegeke öö szö

vege öö szögeket.

Szándékolt közlés

polihisztor

alakult
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Megakadás Szándékolt közlés
Nincs a hűtőben senki □  semmi.
Nyilván, ha belegondoltok, egy beszélőnél □  

nem, a hallgatónál az agyi folyamatok ne
hezednek.

.. .oktatási rendben □  rendszerben...
Olyan a lábam, mint egy Gizelláé. gazelláé
Ott mászott a combomon a hagyma. A hangya.
Raikkönen is belekapcsolt izé rákapcsolt.
Rajtam nincs kifli. Kesztyű.
Reggel eszek egy fánkot □  izét, zsemlét.
Sokszor azért kell elmennem öö azért kell ha

jat mosnom...
Szakemberek és Lajosok öö laikusok...
Számomra egyébként azért furcsa ez az adag 

□  adat...
Szerintem meg fogod tanulni □  mármint ta

lálni a HÉV-megállót.
Szerintem oda van rajzolva □  izé ragasztva 

van.
Szombaton úgyis jön a Lali □  Lali □  Dénes.
Tegnap is □  na, tegnap is, persze, szóval hol

nap is sokat kell tanulni.
Titkol dolgozat □  dolgokat.
További kutatásra határozottan érdekes öö ér

demes.
.. .uniós lendület □  rendelet...
Valahogy el kell fednem, hogy nem vagyok 

egy szex maci □  szexi maca.
Vigyázz a csíkon, az úton, ahol átmész. a zebrán
Viszket a füled □  vagy mi, tenyered.
Zombi, a drogkereskedő rendőrkutya □  drog

kereső rendőrkutya...

2. Grammatikai hiba
Megakadás Szándékolt közlés

A balesethez sokan megsérültek.
A jobb oldalból -ról kérte el a csaj a sutit.
A két ferrarisok nyugodtan várják.
A mai témáink a nyelvi hátrány.
Akár vihetnéd is magadnak □  vihetnéd ma

balesetben

a két ferraris ... várja 
témánk

gaddal holnap.
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Megakadás
Amikor ezeknek a □  ezekhez a szavakhoz 

kellett hozzáférni...
Az egész családot magához vitte □  magá

val vitte.
Az intelligencia azt jelenti, hogy hány évek

re -nek megfelelő feladatokat képes 
megoldani a személy.

Az iskola meghatározza □  meghatároz bi
zonyos célokat.

Az önkormányzat rossz pályázatnál dolgo
zik.

Behozza Perezt, utána meg majd jön a cse
rék.

Bezártál az ajtót, mindent?
Csak akkor ne üljünk az asztalon asztalnál.
De egyikük sem szeretnek ilyet hordani. 

Egyikük sem szeret.
Elfogyik □  elfogy a végére.
Engem nagyon érdekesnek tűnt a regény.
Ennek van hármas típusa.
...és azt látod, hogy a fiad csókolozik egy 

fiútól -val.
És ez egy fontos kérdés, és ezen gyilkolják 

egymást több szereplők.
Ezek a szavak könnyebben törlődnek □  

vagyis törlődtek.
Ezt még láttuk, hogy itt megszállik □  meg

száll.
Ezt sokan elmondhatják □  -ták magukról, 

köztük én is.
Fontos, hogy legyen önbizalmája.
Iszonyú ordítással rárontott Hatvanyre 

Hatványra.
Jól látod, a kedvenc nadrágom van rajtad 

rajtam.
Június kettedikén írja.
Lent öltik □  oltják be a kutyát.
Meg egy ilyen kicsi nyúlt...
Mi is ott voltál □  voltunk tegnap
Mi történtél?
Mindjárt ott fogok a Ferenciek terén lenni 

□  illetve ott leszek.

Szándékolt közlés

pályázaton

jön a csere 

bezártad

nekem
három

gyilkolja egymást több szereplő

önbizalma

másodikán

nyulat

Mi történt veled?
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Megakadás Szándékolt közlés
Mit mondanátok el magatoknak □  ööö ma

gatokról?
Most nem van nálam a jegyzet □  vagyis 

nincs nálam.
Néhány példát akart lenni. példa
Nem tud azon □  arra eljönni.
Nem volt elég indok, ok a királyné megölé- megöléséhez 

sében.
Sok példát kellett keressem, keresnem.
Volt erre is rá példa.

3. Kontamináció

Megakadás
A svinnek □  vagyis a svédországi finnek...
Akkor én most magamhoz ragadom az al

kalmat.
Az okmányirodában lehet az ilyeneket 

megérvényesíteni □  szóval meghosszab
bítani.

Csak szeretném túl vészelni a napot!
Egyszerűen nincs meg! Nem találom. Hová 

a fráncba frászba tűnt el?
Először nem tudtam, miről van szó, aztán 

nyilvánvalóvá volt □  vagyis vált.
Éppen mecsetelem a borzalmakat. Mesélem 

és ecsetelem.
És e körül forog a cselekmény tárgya.

Ez klaró!
Ezt mi enélkül is rájöttünk.

Ezt most hagyd abba, vagy hazafordulok!
Ezt te ested le? □  Verted le?

Ezzel még egész olcsón jártál.
Fejezd abba!
Ha végeztél, csörögjél meg.
Hú, ez sanyar, vagy mi, savanyú.
Inputáljuk! □  Intubáljuk.
Legalább el lehet különböztetni, hogy hon

nanjön.

Szándékolt közlés

megragadom az alkalmat x ma
gamhoz ragadom a szót 
érvényesíteni x meghosszabítani

túlélni x átvészelni

francba x frászba

nyilvánvalóvá vált x nyilvánva
ló volt

e körül forog a cselekmény x ez 
a cselekmény tárgya 
klassz x báró
ezt mi enélkül is kitaláltuk x er
re mi enélkül is rájöttünk 
hazamegyek x visszafordulok 
Miattad esett le? x Ezt te verted 
le?
jól jártál x olcsón megúsztad 
fejezd he x hagyd abba 
csörgess meg x csörögj rám 
fanyar x savanyú 
amputál x intubái 
meg lehet különböztetni x el le
het különíteni
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Megakadás
Létre lehet állítani egyéni diasort.

Már éppen úton tartottunk Janival, mikor 
hívott Zsuzsi.

...mellene szóló érvek...
Mik uránt szokott érdeklődni?
Mit szólna a Penni?
Nagyon-nagyon-nagyon csalódott vagyok 

benne.
Nem is húzom a szót.

Nem megyek be, mert nyitva van a kutya.

Rövitsd be □  mutasd be röviden.
Sok a vas van benne.

Sok bér fele □  sok bor fér bele.
Szívem, mit szeretnél inkább: terezni ööö 

terezni teregetni vagy ágyazni?
Szoktam látva az autópályán kiírni.
-  Te láttad azt a rózsaszín hajú csajt a buli

ban? -  Nem figyeltem észre.
Tovább tellett több időbe tellett.

Tudod, olyan tapulós felsőt.
Vackok vvv vakond és a pockok elűzése. 
Zsebből kéne fizetniük ezeket a fölösleges 

költségkiadásokat költségeket!

Szándékolt közlés
létre lehet hozni x elő lehet állí
tani
úton voltunk x oda tartottunk

mellett x ellene 
iránt x után 
Panni Petije
csalódtam benne x csalódott va
gyok
nem húzom az időt x nem sza
porítom a szót
nyitva van a kapu x szabadon 
van a kutya

sok a vas benne x sok vas van 
benne

kiírva látni
nem figyeltem x nem vettem
észre
tovább tartott x több időbe tel
lett
tapadós x simulés

kiadásokat x költségeket

4. Téves kezdés

Megakadás
A di- a kritikákat a diagnosztikákkal szemben kell...
A dikti- diktafonra vegyétek fel a felolvasott szöveget, ha lehet!
A ka- a helikoptert nem mutatták.
A Pisti az Áginak a nő- □  a bátyja.
A pszichológiában a vizsgá- viselkedéseket kettős vizsgálattal szoktuk elvé

gezni.
A reakcióidő egy gene- ööö biológiai mutatója az intelligenciának.
Add ide a pa- vízilovat.
Akár napi hat-nyolc órát is gyakorlat gyakorolhatnak.
Az előző mondatból kiala- kiindulva...
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Megakadás
Azt a laki-, laikus gondolkodásban is tudjuk, hogy a gyorsabb reakcióidővel 

rendelkező személyek intelligensebbek.
De nincs a tudás égésé egészének a birtokában.
Egy ember mikor érne- érez távolságot két pont között a karján?
Előbb még szedjünk gere- gesztért □  gesztenyét.
Eltérő basz- ööö elnézést, beszédű.
Éppen az em- az imént említett dolgok miatt...
Erőteljesen be tudja □  befolyásolja.
És akkor október ot- ötödikén lesz...
És csak ott van sajá- saláta a környéken.
És hát döbbenten tapasz- olvastam, hogy amikor Arisztotelész...
És még a Iád- a lábadat is rám raktad.
És mi az Alkotmánybíróság feladata? Ezeknek a mondatoknak ta- szavak

nak az értelmezése.
Ezeket ideák ideális populációnak nevezzük.
Ha kinyitjátok elégen □  eléggé, akkor jó lesz.
Ha van gyereke, akkor gyereksze- öö anyaszerep az, amit be kell töltenie. 
Hangidőtat- hangidőtartamokat is lehet gyakoroltatni.
Hát a föl- fordítók és tolmácsok nagy örömére...
Hát azt nem mondom, hogy száraz, de Ház- □  öö Lacházáig nedves volt az 

út.
Hol van a fűnyíró madzag? Lenn van a spe- a pincében?
Ilyenek is belejá- szerepet játszanak benne.
Ked- szerdán...
Kicsi vagyok, helyhi- helytakarékos.
Kicsit kese- □  savanyú ez a bor.
Még egy fogalommal meg kell fog- meg kell ismerkednünk.
...mégha- □  érzékelje a rezgést.
Mentségére legyen Magyarországnak, hogy a többi tagá- többi európai or

szágban hasonló helyzet van.
Mert maga a bel- a beszéd a kilégzés.
Milyen végkövezte- végkövetkeztetésre jutott?
Mindkét lány külföldön dolgozik; az egyik Romá- □  Németországban van. 
Most ebben a japánosban volt a pás- pasi.
Most már tudják, miért változ- választottam ezt a verset.
Most nem fogom megpróbálni felolvasni gyerekkori emlékeimre hajat- ha

gyatkozva.
Nekem akkor sem kéne kuty- izé macska.
Nem volt olyan, hogy ne köpö- kötött volna bele valakibe.
Ott volt a karam- karomban.
Óvodai gyerekekkel nagyon nehéz ezt megvizsg □  megcsinálni.
Ők jobban ér-jobban átérzik, mi az emóció.
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Megakadás
Senkit nem akartam megkérde- megsérteni.
Szóljatok a köpő- köpöc- köpcösnek. Na, de utálom azt a filmet.
Te akkor most a tanulásban aka- gátoltakkal fogsz foglalkozni?
Tegyétek ki a cici- cicákat az udvarra!
Tehát tulajdonképpen egy nagyon tág ter- ööö keretet adnak ezek a stílusré

tegek.
Világsze- □  világszinten sikerük van.

5. „Nyelvem hegyén van” jelenség

Megakadás
A dokukentumok, na, a dokuken ööö a dokumentumok, na végre, szóval 

azokhoz ne azt a gombot nyomd meg!
Azt tegyék fel a □  nem az iwiwre, hanem hogy hívják, az e-learningre!
De jó  a fején az a cccc □  jaj, hogy is hívják □  ci □  cilinder!
Fois □  fois □  hogy hívják ezt □  fölsős gyerekek.
Mikor jön már a □  a □  na az az autó, ami az izét eltolja □  a hókotró.
Pite, lepény, mák □  na, mi az, rétes.

6. Perszeveráció

Megakadás
A bírósás így döntött.
A Csányi uccsában □  utcában.
A Ferenciek térin □  terén...
A kontaxtus segít.
A kulcsuk nálam vannak.
A mi fánkon több a fa. A fa? A virág.
A szószegés szöveges dokumentumokat a 

következő címre tölthetitek fel.
A tanári pálya szakaszai tehát: a kezdő sza

kasz, a haladó szakasz, a szakértő sza
kasz és a kiégész.

A tévében semmi mértelmes sincs.
Amikor valami ilyesmit szeretnénk közelni, 

akkor □  közölni.
Amit Lili □  Lidi mond...
Az arab varázslásra ezs kötelező volt.
Azt hiszem, kinyitom nyálunk nálunk is.
De ott szerepel a gyökér □  gyökér is.
Eleve kérdés, hogy a szintaktis □  szóval 

szintaxis szerepet játszik-e.

Szándékolt közlés
bíróság

kontextus
kulcsok

kiégés

értelmes

ez
nálunk
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Megakadás Szándékolt közlés
Én nem szeretek katalógust érni. írni
És az a feladat, hogy gyújtsd meg a 

gyergyát, izé gyertyát és ne csöpögjön.
És ezt lett Lajos veste □  veszte.
Ezen a ma délutáni órán tíz órát □  tíz oldalt 

jegyzeteltem.
Ezért van az utolsó kérdésnél kérdés □  szó

val válasz.
Ha jól látom, ez itt a Zách uccsai □  Zách 

utcai garázs.
Ilyen a hurokelkelülő, hurokelkerülő straté

gia, amikor igyekszünk.
Ilyenkor rövidebb idizítésű. időzítésű
írjál kötőjelet köté □  közé.
Kérlek, pillants rá egy picsit! kicsit
Luca napi népszopások □  népszokások.
-  Megcukrozzam a fánkot? -  Csókolom, 

sziasztok! -  Megcsókoljam a fánkot? Na!
Megcukrozzam?

Mi, a nyakad köré tekersz egy prédet? □
Hódprémet?

Mindenesetre földerül □  fölmerül...
Most akkor fogaskerekezünk? Ööö 

fogaskerekűzünk?
Nyomsz rá egy sort? sört
Nyuszkó futkoszott □  futkosott az előbb.
Olyan álomkáros vagy. álomkóros
Összekevered a lisztet a szütő □  sütőporral.
Veszem fel az embereket, plusz hány gyer

tyamennyiséget gyártyanak □  gyártanak.

7. Anticipáció
Megakadás

A bezonyíték bevált.
A két felet összehozosították.
A luxusajtója □  luxusautója miatt is titkoló

zik.
A rajtetten működő hatások...
A tellorelhárító □  terrorelhárítókat vetették 

be.
A tesztoszterinszint hatással van ránk.

Szándékolt közlés
bizonyíték
összeházasították

rejletten

teszloszteronszint
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Megakadás
Abszoltút egyetértek.
Ackivációs □  na szóval aktivációs modell.
Akadálymentelen □  öö □  -mentesen tud 

továbbhaladni.
Anya elvitte a mamucsomat □  papucsomat 

és nem hozott nekem mamuszt.
Az adott cicuá □  szituációban arra kell fi

gyelni.
Az bistos, hogy tizenkettő-tizenegy lesz 

most.
Az még egy fülön fejezet, hogy mit kez

dünk...
Azért volt nyitva a kutya, mert az Antiéknál 

elszökött □  nyitva a kapu, mert a kutya 
az Antiéknál elszökött.

De az apjuk mégis összehásasított □  össze
házasította őket.

Ebben van a krézkém.
Egy nagyon jó  kédélyü valaki.
Eléggé rámákul ramatyul nézett ki.
És ő sze ő se szólt rám.
Ez szerintem driszkrimináció.
Ezt csinálja a gyerek is: a felhangzó □  bo

csánat, késő van. Szóval egy elhangzott 
szöveget feldolgoz.

Ha szeretne kedvezős vagyis kedvező szol
gáltatást kapni.

Hány fős toport?
Hodd ide a levest!
...hogy mellyen mértékben lehet helyreállí

tani...
Holnap fokát fogok tanulni.
Játszódjon, fejlődjön □  játsszon, fejlődjön.
Jó a Plink a Pink Floyd?
Ki vél kevésbé veszed figyelembe...
Lehet hangsúlyidézítésű □  hangsúlyidőzíté

sű a hangsúly.
Már a következő szakasban is elengedhetet

len.
-  Merre jártatok? -  Pepsziszen □  szóval 

sepsiszentgyörgyön.
Mert nyálon □  nyáron nagyon nyálzik

Szándékolt közlés
abszolút

biztos

külön fejezet

kézkrém
kedélyű

diszkrimináció

csoport
hozd

milyen

sokat

minél
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Megakadás Szándékolt közlés
Mikor nem nyomás □  ööö mikor nem töké

letesek a nyomásviszonyok?
Na most a Hádészon egyszer csak megtűnt 

a megszűnt az üzenetközvetítés...
Ne brabrálj már annyit. babrálj
Néhány giliszka kellene.
Nem csak egyféle delvin delfin van.

giliszta

Nem hoztam esőrnyőt □  esernyőt.
Nem szfúj a szél !
Nézd meg a heresírási kézikönyvben □  

mii? A helyesírási kézikönyvben.
Ott egy kaka! □  Egy kuka!
Ott, ahol két éphalló van, esükbe eszükbe se

fúj

jut...
Összecsúsott □  összecsúszott az esernyő és

az esőkabát.
Remélhetőleg is képesek is leszünk erre. 
Só sincs arról, hogy ez jegyre megy. SZÓ

8. Metatézis
Megakadás Szándékolt közlés

A főnévi ivenég képzett szófaj. igenév
A hirerachikus modell...
A kestéket fenegetem az orromra □  festéket

hierarchikus

kenegetem az orromra.
A menetrend nem idagozik hozzám. 
A sőrszejtek elhelyezkedése...

igazodik

Amit kapa apott.
Arra ébredtünk, mintha egy zónát vakatolna

amit apa kapott

□  szóval mintha egy vonat zakatolna. 
Arról a ránylól nem sokat tudok.
Azt ugord, hogy fényképezem □  vagyis azt

lányról

fényképezd, hogy ugróm.
Azzal szemed a szeded?
És mi az Anda vajándéka □  Vanda ajándé-

szeded a szemed

ka?
Esik most hint a kó? □  Vagyis kint a hó? 
Fújja a számat a hajamba.
Gyere csak, épp a sirályi kamrákat □  ööö a

a hajamat a számba

királyi sírkamrákat nézem, tök jók.
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Megakadás
Ha elmész három napra nyaralni, attól még 

tiéd a könyv cégelése öö mit mondtam?
A cég könyvelése.

Hangfallal szeretek védévézni.
Katonai Patát □  ó, bocsánat, Patonai Katát 

keresem !
Kedvesnek kicsi voltam és jó □  kicsinek 

kedves voltam és jó.
Kétszobás ágy □  öö □  kétágyas szoba.
Kifújja a szám a szélt.
Le kéne kesteni a feretet □  festeni a keretet.
Majd adok neki lavrot ööö lavórt.
Majd én viszem a kezem a szatyorban.
Megsütöm a tepsit a húsban.
Megszagolta a kerítés a kutyát.
Mos □  mös, fóz! Mos, főz, takarít.
Nem, a tokor jól van. Tokor, torok!
Nem jelentek neki ekkora tulajdonságot □  

tulajdonítok neki ekkora jelentőséget.
O is basztroglogger, tudod.
O se kondolja gomolyan.
Sosem voltam egybélszál.
Szeretem ezt a göbrét □  izét bögrét!
Tegnap a film után halicunáltam. 

Halucináltam.
Tegyél be a zsepidbe!
Trzosek nővérét láttam vélni.
Utcáló séták Bécsben □  sétálóutcák Bécs- 

ben.

Szándékolt közlés

dévédézni

a szél a számat

szatyrot a kezemben 
a húst a tepsiben 
a kutya a kerítést

gasztroblogger 
gondolja komolyan 
egyszálbél

tegyél a zsebedbe zsepit 
véltem látni

9. Egyszerű nyelvbotlás
Megakadás Szándékolt közlés

Az anyag a picholin □  na pszicholingviszti- 
ka könyvből lesz.

Bele kell nézni, hogy melyikben van szesz
kép sze[ks]kép.

Egy huzal, egy csó! Cső, egy rugalmas va
lami...

Elég kicsiek vagyunk □  kicsik vagyunk.
Elfogutlanul □  na! Elfogulatlanul kell nézni 

a dolgokat.
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M eg a k a d á s

Elpecsérled a □  elfecsérled az időd.
És lím □  izé lám.
Esetleg szociakulturális.
Eszterhányi.
Gyors □  gyorsan!
Ha Csáth Géza, én már borsongo □  bor- 

zongok.
Hatalomra került a szocasta párt.
Imádom, ahogy gyűlik a mosogatóban a 

colog □  dolog.
Inkább aludj és pihenj, gyógyujgass □  na, 

félrebeszélek, gyógyulgass!
Következnek a hírek Bereg Patrícióval □  

Patríciával.
Majd fél kilencre vissza kell érnünk mint 

felelősségteljes csapi csapitányok.
Mechanisztikusán megy már nekik.
Melleve létezik...
Nehéz félévnek nézünk előbe.
Olyan David hasselfosos volt □  

hasselhofos.
Összevettük meglévő ismereteinkkel.
Plusz egy csomó hely, ahol fekühet.
Szeretem ezt a költészt.
Tegnap este molitót ittam.
Tikal a legjelentősebb és legnagyobb a ma

ja városok közül. Áthatatian □  hmm át
hatolhatatlan őserdő mélyén fekszik.

Van rajta idézítő?

S z á n d ék o lt  közlés

szociokulturális
Eszterházy

szocialista

csapatkapitányok

mechanikusan
eleve
elébe

összevetettük
feküdhet
költőt
mo[h]itót

időzítő

10. Több típusba sorolható jelenségek
Megakadás Szándékolt közlés

A fiam a Gizi lányának csapja a legyet. szelet
A hatodik osztályba vezetés □  a bevezetés 

a legkidolgozottabb.
A holnapról, vagyis a holna-, ööö a honlap

ról tudom megnézni a süti hozzávalóit.
A lányomnak fülbelevőt vettem ajándékba. fülbevalót
A megfelelő beszédészlelész □  beszédész

lelés teszi lehetővé...
A múlt héttói hasmenése van. héttől
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Megakadás
A szórólaposokat megutalja megugatja.
A szöveg első rése minősítéssel kezdődik.
A szuahélinek szók száz éves múltja van.
A terrorelhárítókat vetették be a lendőrség 

□  rendőrség.
Akkor alkossatok párakat ööö párokat.
Amikor ezt kéri ööö kérni kell, akkor ott 

valami nincs rendben.
Annél jobb ötletem van.
Az egyéb kategóriába sorolható a Farkatrét 

öö Farkasrét.
Az idegenvezetés jó  kereshető lehetőség.
Az igemód és a tagada tagadó alakok.
Az ő életéből sokkal több emlékesesetes □  

emlékezetesebb élményt tudna mondani.
Az utolsó szógán, szó jogán mit mond az 

ember?
Azzal, hogy már tartósan retkedt...
Baleset nem történt a legfrissebb hírek 

serint □  szerint sem.
Egy csomót gondolkoztunk arra.

Elárverezik az írott változatát.
Én még a kásán ööö kákán is egy csomót 

akarok keresni.
Éne jó  példa a süksükülés.
És a testvérével szokran □  gyakran szoktak 

találkozni?
Ez is vannak egy nyelvi része.
Ezek a csuper □  csúcsszuper fényképező

gépek sem tudnak sokkal többet!
Ezt a kart én nyertem.
Fiesta. Vagy mi, Siesta gázradiátor.
Folytat □  hangosodik □  ööö szóval adsz rá 

hangot?
Föl kell jönnie a víz alá □  fölé!
Ha a pénztáré □  ha a pénztárnál a pénztár

cájukba jutnak □  nyúlnak.
Hé, kulacsszünet kulcszörgést hallottam?
Helyből kikap fél másodpercet másodperc

cel a csapattársától.

Szándékolt közlés

annál

kereseti

rekedt

gondoltunk arra x gondolkoz
tunk azon 
változatát

suksükölés

annak is van

kört
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Megakadás
Hiszen néhány só néhány szó vagy néhány 

mondat...
Jól megcsinálta az életét. Közben meg jó 

kis családa, családja is van.
Kampóra jönne □  kapóra jönne.
Képzeld, ma megbüntettek. Nem vittem 

vissza idejében a kregényeket.
Két címet sem adott □  ööö □  két főcímet 

sem adott.
Köszönöm a fegyelmet!
Látni, hogy a májával van beteg □  baja.
Leves lesz a liget □  leveles lesz a liget.
Mert én ennél jobban tob jobban tisztellek.
Micséta □  micsoda a macheta?
Mint tanárotoknak ööö mint tanároknak, fi

gyelnetek kell arra, hogy...
Mit tüttünk □  hmmm mit sütünk?
Nagyobb velőszínűséggel jelenik meg, 

mármint valószínűséggel.
Nektek is fél kilencre kell jönni Zsuzsa órá

ja? □  Órájára?
Nem érek rá egész nap lunyálni! Mármint 

aludni, szóval érted...
Nincsen tapir □  ööö papír a fénymásoló

ban.
Olajfojtos a talaj.
Ö két alapvető jelentésbeli csoportot állított 

meg.
Siess már, mindjárt bepisilok! □  Bepisilek.
Sok bér fele □  sok bor fér bele.
Szeretem a szekszet, öö a kekszet.
Szeretnék karácsonyra egy nyakkötőt, 

vagyis egy nyakláncot, de nem olyan csi
csásat.

Tényleg fél nyolcig fogja a pótoló ööö pótló 
órát tartani?

Vele találtam □  találkoztam.

Szándékolt közlés

könyveket

f i g y e l m e t

olajfoltos

állapított




