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„NYELVBOTLÁS”-KORPUSZ 

10. 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; 
Beszédkutatás 2011. 149–165.: 429 adat; 
Beszédkutatás 2012. 301–313.: 298 adat. 
Eddig tehát összesen 8058 megakadásjelenséget elemeztünk, ebben a rész-

ben pedig újabb 602 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. 
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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) 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 cukkinit lehet belerendelni dehogy rendelni 

reszelni. 
 

A fejemre teszem ezt a hallót □ fejhallgatót.  
A felvételi feltétele, hogy a gyerek halmazo-

san hátrányos helyzetű legyen. 
halmozottan 

A határos □ hatályos törvények szerint…  
A házas élet zavarba kelt □ hoz.  
A Kheopsz fáraó fáraó na piramisról ír benne.  
A lottó ehető számai… e heti 
A MASZAT az az első magyar űrhold □ mű-

hold. 
 

A nagybajuszú tündérek sétálgatni mentek.  cincérek 
A petrezselyem zöldség is kell. zöldje 
A szupraszegmentumokat sokkal részleteseb-

ben dolgozták ki percepciós □ produkciós 
szempontból. 

 

A te mikroszkóp □ Microsoft-fiókoddal je-
lentkeztünk be. 

 

Akkor nem tudok nekik adni □ vinni cuccot.  
Alakul a dolog az elmúlt □ következő hat 

napban. 
 

Amúgy meg köleses □ köménymagos.  
Az egyedüli dolog, amire a Vidámparkban fel 

mernék ülni, az a forgókerék. 
óriáskerék 
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Megakadás Szándékolt közlés 
Az ilyen profiloknak mint te, nincs szüksége 

erre. 
profiknak 

Az ógrammatikusok úgy gondolták, hogy a 
nyelv egy élő orgazmus öö organizmus! 

 

Az újabb nyelvtanok már egy kicsit óvatosab-
ban foglalkoznak, fogalmaznak. 

 

Azért picit most helyre kell, hogy álljon a pó-
lus vagy öö pulzus. 

 

Azért szerintem egy akkora lakást lehet venni 
tizenegy-két euróért □ millióért. 

 

Azt tudom magyarázatként, vagyis azt gondo-
lom magyarázatként… 

 

Balázs hozott egy üveg □ pohár bort.  
Bár a nyelvi képességeik jók, de matematiká-

ból kiválóan teljesítenek. 
a nyelvi képességeik rosszak 

Bárki bármennyire □ bármilyen típusú hada-
ró. 

 

Baromi stresszes az életem, mostanában min-
den automatikusan váratlanul történik. 

állandóan 

Céljai elismerése érdekében. elérése 
Csak mi megyünk a vo □ naton? buszon 
Csak nem a Láncember. Hídember 
Egyik nagy kedvenc kajám a kenőmájas kol-

básszal és mustárral. Vagy mi. Majonézzel. 
 

Egy-két helyen még már pirul.  
Eh, ennyi munka mellett nem is lehet dolgoz-

ni! 
pihenni 

Ekkora mogyoró diófánk van □ vagy mi.   
Elengedi a feje mellett öö a füle mögött öö a 

füle mellett! 
 

...és akkor így elhalkul hal □ halványul a 
képernyő. 

 

Ez a program a Balaton partján rajzik. zajlik 
Ez egy nagyon jó eszmecsere. gondolat 
Ez olyan, mint a jedik fémkardja. fénykardja 
Ez volt a hab a tésztán öö min is? Tortán!  
Ezek a zöld □ vagy mi piros bútorok.  
Ezért is gyakoriak, illetve ritkák a téves szóta-

lálások. 
 

Felvettünk egy videót □ videót, interjút!  
Gondolkodnia kell az ő utánképzéséről □ to-

vábbképzéséről. 
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Megakadás Szándékolt közlés 
Ha nem tudtok nyugton enni, akkor menjetek 

vacsorázni! 
menjetek fürödni 

Hány zsömlét öö kiflit hozzak?  
Határozatlan volt, mint a határozatlan raga-

dás.  
ragozás 

Hogy lehet ilyen szép egy panda □ 
jegesmaci! 

 

Holnap akkor pörkölt krumplit csinálok, jó? 
Vagyis nem, mert paprikás krumplit. 

 

Holnap beviszem, elmosatom □ megmosatom 
az autót. 

 

…illetve évente kontroll □ on, illetve kont-
rollvizsgálaton megjelenni… 

 

Ilyen túlnyomás van a palackban, és ha kinyi-
tod, kijön belőle a Fornetti. 

konfetti 

Ismét drágább lesz a parkolás □ tankolás.  
Itt a tilos, hol a piros?  Itt a piros, hol a piros?  
Itt nem régen van egy babzsákbolt öö nem 

messze. 
 

Ja, én mostanában mindig csirkebogyóteát 
iszok kajálásnál, mert még mindig fáj kicsit 
a torkom. 

csipkebogyóteát 

Jaj, ez a kutya olyan rokolyás. □ Izé, rigolyás.  
Kerülni kell a túlzott körülmények □ köve-

telmények támasztását. 
 

Két dekásat tudtam szerezni □ két deciset.  
Kettő egész kettő tized óra □ század!  
Kezdhetem egyből □ újból.  
Körzetek szerint van, még csak nem is állatok 

szerint öö államok. 
 

…közép-obi nyelvállás öö nyelvjárás.  
Küldjön egész oldalas képet □ egész alakosat.  
Lacinak mondhatod, hogy boldog □ jó étvá-

gyat. 
 

Látod, milyen illata van? Vagyis érzed?  
Láttátok a Miami Beach-et? Mamma miát 
Légy szíves, öltözködj gyorsan, és gyere! mosakodj 
Majd a DM-ben veszünk láthatatlan köröm-

lakkot, dehogy láthatatlant, átlátszót. 
 

Majd meg kell nézni a naplót □ nem, a naptá-
rat. 
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Megakadás Szándékolt közlés 
Majd mondd azt, hogy ismert öö ismeretlen 

emberek között gyűjtötted. 
 

Májusban kaptam azt a bor □ azt a viszkit.  
Már így rajtam □ hozzám képest…  
Már kezdek enni öö éhes lenni.  
Már megint mi szidunk. szívunk 
Már nem lakik otthon, mert férjhez □ felesé-

gül ment □ megházasodott. 
 

Másfél perc nem túl elég □ nem túl sok rá.  
Melyikük Kempelen öö Farkas Bertalan?  
Menjünk ebédelni az aluljáróba. alagsorba 
Mi vagyunk a legsörösebb sátán □ öö sátor  
Milyen intenzitással kell ezt a hadarást □ te-

rápiát végezni? 
 

Milyen ízű füstölőt szeretnél? Van mézes, va-
nília... 

milyen illatú 

Minden szentnek maga felé folyik a keze hajlik 
Mindenki vegye elő a zöld nagyságú könyvét! színű 
Mindjárt megtömöm a mandulát és, mehe-

tünk. 
megtöröm 

Most akkor a ti kutyátokban is van már ilyen 
csipsz? 

chip 

Nagyon jó ez a függöny, mert reggel nem sü-
tött a fejembe □ szemembe a nap. 

 

Nagyon jó órát lehet ebből tanítani öö tartani.  
Nem adnak időseknek szóló sorozato öö mű-

sorokat. 
 

Nem azon a négy órán □ vagyis negyed órán 
múlik. 

 

Nem hiszem el, hogy ez van, tényleg ezért ta-
nultam fel hajnali 5-kor? 

keltem fel 

Nem kellene bika bika szarvashibákat benne 
hagyni. 

 

Nem minden színésznővel van probléma öö 
színésszel. 

 

Nem önteném betonba vagy öö ólomba, amit 
mondtam. 

 

Nem vitte rá a lényeg. lélek 
Néma kutyának anyja sem érti a szavát. gyereknek 
Odáig menjünk be a zebráig öö bójáig [a bója 

piros-fehér csíkos volt]. 
 

Ortodox modellre tért át. hitre 
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Megakadás Szándékolt közlés 
Ott jön egy busz öö kerékpár.  
Ő az ELTE óvodaképzőjére jár. óvónőképzőjére 
Persze, mert milliónyi teljesen fölösleges in-

dok között volt elrejtve. Olyan milliónyi 
alkalmazás között, amely teljesen indoko-
latlanul tölti be a kezdőlapot. 

fölösleges ikon 

Rámcsukódik a villamos □ vagy vonatajtó.  
…rongyba csavart citrom öö tégla…  
Rózsaszín szívószálat köptem. kaptam 
Sima epres □ ecetes uborka.  
Sosem iszom vizet. Vagyis viszkit.  
Szerintem egy szál szegfűszeget. Szegfűsze-

get? Szegfűt. 
 

Szóval akkor mennyi három meg hét? Basz-
szus! Szóval mennyi három meg négy? 

 

Szúrjál bele egy ollót [a krumpliba]. Egy vil-
lát. 

 

Tudtam, hogy ott nincs nálam térkép □ nem, 
szótár. 

 

Ültem a Golden Eye-on. London Eye-on 
Varrok neked egy talányt. talárt 
Vedd már elő a jegyeket, mindjárt itt a sofőr! kalauz 
Vettek egy transzformerszt. Transportert 
Vicces, hogy milyen ferde a fal. Vagy mi. 

Padló. 
 

2. Grammatikai hiba 

Megakadás Szándékolt közlés 
A Ferencváros sikerült □ a Ferencvárosnak 

sikerült először győzedelmeskedni. 
 

A játék nyelvétől független az angol □ füg-
getlenül az angol nyelv dominál. 

 

A jövő héten fog, aki menni? lesz, aki megy 
A megakadásom öö □ megakadások gyak-

ran előfordulnak 
 

A mondatok ne legyen □ ne legyenek túl 
hosszúak. 

 

A óraszámok megnőttek. az 
A szókincsem is sokkal bőbb. bővebb 
A vége felé elég nehéz feladatokkal szem-

besülnek a gyerek. 
gyerekek 
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Megakadás Szándékolt közlés 
Amikor tegnap hallottuk a buszon azról… 

arról jutott eszedbe? 
 

Az ajtószekrényt nyitódott. Az ajtószekrény nyitódott. 
Az igazságértéket az utolsó elhangzott szó 

után lehessen □ lehetett megmondani. 
 

Azért az szép teljesítmény a könyves 
blogból □ blogtól! 

 

Azt a titkot el kell árulnom a tisztelt közön-
séggel, hogy Móni három nappal ezelőtt 
még beszélni sem tudott. 

közönségnek 

Azt azért megemlítenénk öö megemlíteném  
Beszédhibások gyermekeknek öö □ be-

szédhibás gyermekeknek 
 

Biztosan sikerülni fogsz □ fog.  
Csinálsz bele szinet akkor.  színt 
Decemberben kevéset fogok dolgozni. keveset 
Egyfolytában engem nézel, de nem 

mosolygol egyfolytában. 
mosolyogsz 

Ennél sokkal fontos, hogy tényleg fantasz-
tikus produkciókat láthattunk. 

Ennél sokkal fontosabb, hogy 
tényleg fantasztikus produkció-
kat láthattunk. 

Érzem, ahogy fickándoznak a nyelvemben 
nyelvemen az ízek. 

 

Ez egy olyan utópiatörténet, amelyben Éva 
megölje Ádámot. 

megöli 

Ez erre szól ez az allegória? ennek szól 
Ezek nem egy ilyen megfordítható állítá-

sok. 
nem ilyen megfordítható állítá-
sok 

Fogták a fejem a fejüket.  
Ha fáj a hasad, ráteszem a kezedet.  kezemet 
ha körbenézitek. körbenéztek 
Hát ebben egészen biztosan vagyok. biztos vagyok 
Hatvanba szaladtam le érte a Tescoba □ 

hoz. 
 

Hogyan alakulnak a szavak száma? alakul 
Holnap csinálsz meg a számításokat! csináld meg 
Így is hallottunk □ hallottuk.  
Iszonyúan haragszik egymásra haragszanak 
Jobban megismerkedtem a kamerával, és 

nem félek már annyitól, mint májusban. 
annyira 

Kérdés az, hogy a statisztikailag is igazol-
ható-e. 

hogy statisztikailag is igazolha-
tó-e 
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Megakadás Szándékolt közlés 
Kétféle módszerrel dolgoztam, egyrészt 

korpuszelemzésre □ korpuszelemzés-
sel… 

 

Legalább látszik, hogy te van ott. te vagy ott 
Megnéztem én se. én is. 
Megtaláljuk a céljunk □ célunkat.  
Mem arról félek, hogy… attól 
Mem vagyunk biztos abban, hogy… biztosak 
Mi történnek a ragjaimmal? Mi történt a ragjaimmal? 
Mielőtt aggódtál, barátod is van. aggódnál 
Mit fog adni neked □ nekem mamád?  
Módosítások van benne. vannak 
Most komolyan, tényleg a Nóri itt le? ivott le 
Most már szabadba □ szabadon □ szabad-

jára engedi. 
 

Na, gyönyörű, nem igaz, hogy ennyiszer 
botlom meg a nyelvem. 

botlik meg 

Ne kimész a vonalból menj ki 
Nem elég a fizikai szemünket látni öö sze-

münkkel látni… 
 

Nem fogok túlaludni magam. fogom 
Nem tudom, miért rövidet akarnak iszni. inni. 
Nincs terjedelmi kötöttsége is. sem 
Oda kell figyelni vele, de én már megtanul-

tam. 
rá 

Olaszul coriandoli. – Na, azt már elhisszuk 
sszük. 

 

Olyan nyelvek, amiknál a szótagok… amiknél 
Ő sem fogja □ sem fog oda bemenni.  
Ráadásul olyan illat, amit neked borzasztó-

an zavaró. 
ami 

Remélem, nem vannak fönt a csúcson. nincsenek 
Szerencséd lesz □ lett.  
Szeretnék foglalkozni a témában. témával 
Szeretnék itt szakképesítést is szerezni az 

újságírásból □ ról. 
 

Szóljatok, ha fáznak! Szóljatok, ha fáztok! 
Tehát nem konkrétan egy szavak □ szó volt 

olvasható ott. 
 

Teljesen elzárkóznak a velünk való kom-
munikációval. 

kommunikációtól 

Több ezer létszámot bocsátottak el. ezres 
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Megakadás Szándékolt közlés 
Többet nem viszünk magaddal. magunkkal 
Többoldalas tárgyalások lesznek. többoldalú 
Töltelékszavak is a csendesben lesznek 

többek. 
A töltelékszavakból is a csen-
desben lesz több. 

Úgy fog elindul □ beindulni a szülés…  
Vért izzadott □ izzadt.  

3. Kontamináció 

Megakadás Szándékolt közlés 
A frenébe! fenébe × francba 
A srác lesütötte a fejét, meg se szólalt. lesütötte a szemét × lehajtotta a 

fejét 
Az a durva, hogy egy ilyen hajón 4-5 fős a 

legényzet. 
legénység x személyzet 

Az adott beszély kitűzött szándéka… beszélő × személy 
Az évek solyamár □ az évek folyamán. során × folyamán 
Az petrezselyemmorzsával készül □ zsem-

lemorzsával, ez meg petrezselyemmel. 
 

Bolond lyukból cincognak az egerek. Bolond lyukból bolond szél fúj 
× Nincs otthon a macska, cin-
cognak az egerek. 

…de a jelenleg Budapesten élek. a jelen pillanatban × jelenleg 
De akkor még nem produkáltak senki. produkált senki × produkáltak 

semmit 
Eláll a szája. eláll a lélegzete × tátva marad a 

szája 
Én nem bírnám mint történelmész a mun-

kát. 
történelem × történész 

És mindezt az ő szeme hallatára sikerült 
végrehajtanotok? 

füle hallatára × szeme láttára 

Ez a leggyorsabb állat a világon, ez a konk-
rét geopárd □ geopárd?! □ Gepárd 

gepárd × leopárd 

Ez az érték irzasztó borzasztó alacsony. irtó × borzasztó 
Ez is emelte az est fénypontját. emelte az est fényét × az est 

fénypontja 
Ez nagyon jó, mert a kerodon tudod tartani. kezeden × karodon 
Ezentúl ha legyengül az immunszerveze-

ted… 
immunrendszered × szervezeted 

Ezt még át kell ismételnünk, úgy tűnöm. úgy tűnik × úgy gondolom 
Ezt próbálta Judit nekünk itt rávezetni… ezt próbálta nekünk elmagya-

rázni × erre próbált minket ráve-
zetni 
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Megakadás Szándékolt közlés 
Ha esik, ha puffan… Ahogy esik, úgy puffan. × Ha 

esik, ha fúj. 
Hadd verje ki őket az Isten hidege. verje meg őket az Isten × meg-

vesz az Isten hidege × kirázza a 
hideg 

Hollan kezdünk? honnan × hol 
Így jár, aki pórul. Így jár, aki… × pórul jár 
Kend meg a szendvicseket sajjal! sajt × vaj 
Kérek egy kohár sört! Ja nem, egy 

porsóval! 
pohár; korsóval! 

…komorú képet fest… szomorú × komor 
Leintem, mint a taxiórát. Leintem a taxit. × Leütöm, mint 

a taxiórát. 
Mabi néni Babi néni × Mama 
Meglátjuk, ha az időjárás abbamarad öö a 

szél és az eső abbamarad.  
a szél és az eső abbamarad × az 
időjárás megjavul 

Mindenre csak húzza a fogát! húzza a száját × szívja a fogát 
Mindent megteszünk a szügyért □ na, szent 

ügyért. 
 

Ne hányd az ördögöt a falra! ne fesd az ördögöt a falra × falra 
hányt borsó 

Ne kísértsd az ördögöt a falra festeni! Ne kísértsd az ördögöt! × Ne 
fesd az ördögöt a falra! 

Ne már, összerontod az egészet! összekevered × elrontod 
Nem hagyom elengedni . nem hagyom elmenni × nem 

akarom elengedni 
Nem kürtölöm senkinek az orrára, ez a te 

magánéleted. 
nem kürtölöm szét × nem kötöm 
senkinek az orrára 

Nem tudom, nem rajtam függ. rajtam múlik × tőlem függ 
Nincs véletlenül moláv □ moláv… MÁV × Volán × Malév 
Példaképet szeretnék nekik mutatni. példát szeretnék nekik mutatni × 

példakép szeretnék lenni 
Sosesem szoktam cukrot tenni bele. soha sem × sosem 
Szeretném megköszönni, hogy részt lehet 

vehettem. 
részt vehettem × részt lehetett 
vennem 

Ujjszopás mialatt is előfordul. miatt × alatt 

4. Téves kezdés 

Megakadás 
A le □ a na □ a dihotikus vizsgálathoz az egyik legnagyobb lapot alkalmaz-

zuk. 
A másik sz öö hűtőben van. 
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Megakadás 
A személy együttes le □ elhatárolása. 
A szerpentin. Mármint, amit a nyá öö szilveszterkor dobálunk. 
Amit itt most fölül □ fölrúgnak… 
Az első és a második helyért hatalmas viha harc van. 
Az igényes nyelvi megfor □ öö megfogalmazás… 
Az írott eny □ nyelv elsajátítása 
Az összetett és koordinált stuk □ struktúrák együtt vannak jelen. 
Dőljetek a pada tal □ a falnak! 
Egy adott szöveg szö □ szóaránya… 
Egyre magaz □ magabiztosabban öö mozogsz a színpadon. 
Elképesztő vagy, annyira termés □ természetesen árad belőled az erő! 
Elkezdtem egy főiskolát, ezt jelenleg is fo □ csinálom. 
Én fürödtem már az Északi-tang □ tengerben is! 
Ennek még lesznek kövét □ ő □ következményei 
És megjelent az első szö □ szólólemeze. 
Este jól bevar □ bevacsoráztam. 
Ez is beadható, ami sin szintén nem egy rossz dolog. 
Ez is bizonyos csel □ tevékenységsorozat része. 
Ez is bizonyos csel □ tevékenységsorozat része. 
Ez nagyon finom lett ezzel a bezra □ besameles mártással! 
Ezen kívül fontos a kiráncó □ kizárólagosság. 
Gyorsan be is mulat öö □ mutatkozom. 
Ha csak szimplán dilettán □ dilettantizmus lenne! 
Hát az megviz □ megfizethetetlen. 
Hát most aztán sokat mos □ mondtál. 
Hazudott a macska, mert maja □ maradt a bajuszán. 
Jó filmet változ □ választottál. 
Jól van, ez su □ szuper volt. 
Köszönöm, nem kérek, a kaja csak bealsz bealtatna. 
Küldjetek egy fé □ a fészbúkra egy képet! 
Különböző jelenségekre rel □ reflektál… 
Lacika cí □ részére 
Le kell fe öö fordulni a körforgalomnál. 
Mama olyan picsi □ na, kicsi, hogy fél a kutyától. 
…második része a sz □ tanfüzetnek… 
Meg fogja győ… nyerni… 
Megvizsgálom az egé □ az összeset. 
Mert a magyar ugye aggli □ agglutináló nyelv. 
Mi ang olaszul a konfetti? 
Mindkét fulya □ mindkét folyamat ugyanoda fut ki. 
Minél n □ több nője volt… 
Most épp nem em □ nem elérhető. 
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Megakadás 
Most megyünk a von… buszon. 
Nagyobb menny □ létszámú beszélőnél… 
Nagyon kev □ kedves volt tőled, jól esett. 
Negatív figurákat fo sorolunk fel. 
Nem is tudom, mit kell né □ figyelni 
Nem kell az egész, elég ha a pó □ példákat nézzük. 
Nem véletlenül nincsen para □ párkapcsolata. 
Nincs Medgyessy-válogatás útbaigaz □ útelágazódás nélkül. 
Rá voltam cuppanva a paracs □ paradicsomra. 
Segítenél nekem arrébb tolni ezt a komó □ szóval kanapét? 
Sikerült dea □ diadalmaskodnunk. 
Szerintem is hülyeség ez a mérték □ mértek □ méregtelenítés. 
Szétvál □ szétvágott képeslapot kell összerakni. 
Te honnét szárm □ honnét jössz? 
Úgy nézek ki, mint valami ana □ anime karakter. 
Utalhat a beszélő konsz □ konzervativizmusára is. 
Üdvözlök mindenkit itt a Gomb □ Gömbölyödőben. 
Va □ ismerek én is olyan történeteket, vannak olyan családok… 
Venni kéne már szappant ide a fog □ csaphoz. 

5. „Nyelvem hegyén van” jelenség 

Megakadás Szándékolt közlés 
A □ a-val kezdődik □ Ankara.  
A digitális irodalmi valami a digitális iro-

dalmi akadémia. 
 

A göndörítő mi a fene az □ hajsütővas, na 
majd csak kinyögöm. 

 

Az Andris közben a Karib-szig Karib-teng 
öö Kanári szigeteken csücsül. 

 

El kéne mosni az izéjét, tudod, mire gondo-
lok, a drótját. 

 

Előbb menjünk be az étterembe, nehogy 
bezárjanak, mert nincs ügyfél, vevő, va-
gyis vendég. 

 

én a ő a hát ilyen zeneeszközöket használ-
tam fel a vizsgálatban 

hangszereket 

Ez a sütemény úgy néz ki mint a □ izé □ na 
m bejgli. Dehogy □ molnár laska □ nem. 
V van benne □ stefánia vagdalt. Varga-
béles! 
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Megakadás Szándékolt közlés 
Hát csak a metonímiát, meg aa □ mi a má-

sik? Olyan, mint a deizmus, de nem az □ 
nem deizmus, hanem □ az, amikor előre 
meg hátra utalsz a szövegben, meg ki be-
lőle. 

deixis 

Hogy is hívják i □ azt a települést i □ i na, 
az a településnév. □ Izsák? Izsák. 

 

Holnap hozd már el aaa hogyhívjákot ad-
venti cuccot 

 

Ideadnád az öö SMS-ező készüléket 
öömmm a mobiltelefonomat? 

 

Itt mindig van egy csomó kisanya, öröm-
anya, na, kismama. 

 

Megszokta, hogy egyenlő, egyenlő, na hogy 
mondják? Nem jut eszembe □ egyenran-
gú útkereszteződésben. 

 

Mon □ mi is az □ motiváció.  
Nagyon szépen le van írva az e-mail cí □ e-

mail címen, na, az interneten. 
 

Olyan hangja volt mint mint a □ a guppik-
nak, öö Dezsőknek a ketrecben, 
deguknak. 

 

Ráesik egy öö hogy hívják öö turbula. turbina 
Romparé □ Paroné □ Raponné  
Te kérsz kanalat? Nem, villát? Jaj, kést 

akartam mondani. 
 

Tekersz csavarsz tekersz öö keversz te? 
[kártyát] 

 

Továbbra is egy □ egye □ na, nem jut 
eszembe □ egyetemisták. 

 

Tudod, az a nagy zöld gép, nyár végén □na, 
mondd már □ jajj □ kombájn! 

 

Vegyük mondjuk aaa □ mi az? Ki neve? 
Hogy hívják? □ Gy □ Gy □ Gergő! 

 

Vigyázz, mert jön egy me □ nem, két kere-
ke van, és jármű □ egy motor. Az előbb 
metrót akartam mondani. 

 

Voltak ilyen kutatásai öö annak a híres 
amerikai szociolingvistának □ l-lel kez-
dődik □ de bosszant □ Labov! 
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6. Perszeveráció 

Megakadás Szándékolt közlés 
A Csillagok hábobújá □ bá □ rújában az 

volt a legjobb, hogy voltak benne robo-
tok. 

 

A fő különbség a belső monitori öö monito-
rozásban van. 

 

A Paulaner’s Paulatz is a Bazilikánál van? Paulaner’s Platz 
A sarló kalalapács kalapács ősi babiloni 

szimbólum. 
kalapács 

Azóta már normanizálódtam. normalizálódtam 
Bocsásson meg, de önök egy húron 

penbülnek! 
pendülnek 

Bohókos jelenség. bohókás 
Ebben most mi volt a halmeresztő hal □ 

hajmeresztő? 
 

Eltettem a bérletem a tertójába. tartójába 
És akkor ez az ábra fog létrejonni. létrejönni 
Ez nem jelent semlit. semmit 
Felkeltem a felkelt, méltán dicsér a nap. felkeltem a reggelt 
Ha a lé elfő, akkor forró fízzel pótolom. vízzel 
Ha nem tudsz dönteni, akkor dobj fej egy 

pénzt. 
dobj fel 

Hol van már a tavalyi hol? hó 
Holnap a gyerekekkel a Hófehérke és a hét 

hörpét fogjuk olvasni. 
törpét 

Hupsz, ezt egy kicsit összerentettem! összerontottam 
Itt fogunk kuksulni? kuksolni 
Itt jöttek fel a felmászók. hegymászók 
Jójó, koszi □ köszike.  
Különben is, ez egy hím rémszarvas. rénszarvas 
Még Skype-on szkeresztül sem hallgattam 

zenét. 
keresztül 

Megcsikizem a hónananalját, hahaha! hónalját 
Mi sokáig ezt a játszmát játszmá □ játszot-

tuk. 
 

Most kiderül, hogy lesz-e munkám vagy 
lesz. 

vagy nem 

Neked sem tetszett, nekem sem tencett tetszett 
Ő állította ötte □ össze.  
Panasz érkeszett? érkezett 
Színházba volt vegyem. jegyem 
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Megakadás Szándékolt közlés 
Szíveszen segítek. szívesen 
Ti is össe □ össze tudjátok vetni.  
Töltsd még ki azt a kis vörösbört. vörösbort 
Úgy megennék már egy jó kis libamájat li-

bakáposztával. 
lilakáposztával 

Veszek helyette jegesmeciset □ öö macisat.  
Volt fogalomkiegészítéses test □ teszt.  

7. Anticipáció 

Megakadás Szándékolt közlés 
…abból a trémakörből… témakörből 
A böldön is bővelkedő életet élnek a Földön 
A saláta jól megy a kumpripüréhez. krumplipüréhez 
Az egyik a hallász □ hallás vagy észlelés.  
Az elvileg növeszteli a koleszterint. növeli 
Az internetes sportújságírés □ sportújság-

írás érdekel a legjobban. 
 

Az irigység rossz tudajdonság. tulajdonság 
…beszél azokról az elvárosokról, amelye-

ket a diákok támasztanak. 
 

Ennyi mindenre nem lehet összefigyelni, 
már teljesen összezavarodtam. 

figyelni 

Érezni a tesztszagát. testszagát 
…és a törta □ tartalomösszegzéskor.  
Ez egy szima szivacs. sima 
Ez tök mari, hogy megy a puli a Marsra! ez tök buli 
Ezerkilencszázhatbanhatban. ezerkilencszázhatvanhatban 
Ezt a frustráltságot próbálják ilyen jellem-

vonásokkal leplezni. 
frusztráltságot 

…fél órát maxumum… maximum 
…ha tetán öö netán…  
…hét és fél s □ perces spontán…  
Hint is hideg van. kint 
Hózza a lóbőrt. húzza 
Két decsi narancslevet kérek öö decit!  
Kezes hazugság. kegyes 
Kézműves díszek díszítik □ táblák kézműves táblák díszítik 
Kicit pici ez a hímzőtű, nem? kicsit 
…kiváltott pocen □ potenciálok következ-

tében… 
 

…kürül □ körülbelül azonos mértékben…  
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Megakadás Szándékolt közlés 
Megsagolta a saját dezodorját. megszagolta 
Milyen cinos csinos cipőd van.  
Na, mecsek csicsikálni. megyek 
Ne tapizd a majomat! csajomat 
Nekem szerintem ez a rexflexem soha nem 

volt meg. 
reflexem 

Nem bistos, hogy meg tudod győzni. Nem biztos, hogy meg tudod 
győzni 

Nem vagy te egy kicsit fulúgos? flúgos 
...nyilván Niki mondta neked, mert csik 

csak ti magázzátok egymást. 
 

Ott a vagolban voltam vagon 
Összekaszatoltam □ na, maszatoltam a ke-

zem. 
 

Perse, sejtettem. Akarom mondani, persze.  
Persze, aztán meg mehetek a sájsebészetre, 

nem? 
szájsebészetre 

Rendes volt, átjött a Pariska öö □ Mariska a 
Pamacshoz 

 

Szipikus sztereó című szám. tipikus 
Szűrűbben szeretném. sűrűbben 
Tízkör öö tízkor kezdődik a film.  
Tőled torrerálom. tolerálom 
Zsöld zsenília pulcsi. zöld 

8. Metatézis 

Megakadás Szándékolt közlés 
…a mező madarai és az ég liliomai… az ég madarai és a mező liliomai 
A lányok beletörték a szekrényt a kulcsba. 

Mi? A kulcsot a szekrénybe. 
 

A tószőt □ szótőt előhívom.  
Aha, igen, a tuján fékszel a rigó. fészkel 
Áin és Kábel, nem □ nem, Káin és Ábel.  
…az ojal □ olaj…  
Bogyóolajokat kell enni, az jót tesz, igen, 

azt mondják, az olajbogyó nagyon egés-
zséges. 

 

Cséni kinálni tortát. kéne csinálni 
Csukd be a hideget, mert bejön az ablak! Csukd be az ablakot, mert bejön 

a hideg! 
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Megakadás Szándékolt közlés 
És idővel jó és jó idővel azonosították a 

szavakat. 
 

És ott volt a szörp a zsebed farmerjében. farmered zsebében 
Ez a feteke nekem egyáltalán nem tetszik. fekete 
Ez nem a sokászos reggeli híradó. szokásos 
Fát lehet hágni a vágukon. vágni a hátukon 
…felek kel □ kelek fel…  
Hallom a fejeket a hangomban. hangokat a fejemben 
Hangsúlyosak még a névszámok □ ah, 

számnevek is. 
 

Hihetetlen, hogy mindenki azt az ugyane-
gyet akarja! 

ugyanazt az egyet 

Igazán praffáns kis előadást hoztál össze! frappáns 
Jól visszazártam a paplant. Hmmm. Vissza-

ráztam. 
 

Kérem, záródjanak, az ajtók vigyáznak! vigyázzanak, az ajtók záródnak 
Leírták, hogy a tószövek öö szótövek ho-

gyan tárolódnak. 
 

…leporolni a tört… letörölni a port 
Lesz két kiló raback öö barack.  
Ma megyek majd be az Apácia □ Apácaiba  
Maradj inkább le tenn! te lenn 
Mátyás király állandóan fejlesztette hadóha-

ját, 1476-ban már 364 hajója volt. 
hajóhadát 

Meg a szupre □ szuperbruttó is.  
Még kennem vell kaját holnapra. vennem kell 
Még mindenképpen nézzük meg a 

széltacsornát! 
szélcsatornát 

Még nem szívta be a krém a kezemet. a kezem a krémet 
Megmakacsolta magát, hogy ő nem csinál 

hülyéből senkit vagy senkiből hülyét. 
 

Mindig azt hiszem, hogy ez a lekrám ne-
kem szól. 

reklám 

Nem beszéltem anyádról ilyennel. ilyenről anyáddal 
Nem csak a gyerekeim, hanem az unokáim 

is kezdenek már fölcserepedni. 
fölcseperedni 

Nem mindent összenek önte. öntenek össze 
Nyugi! Mélyegezz léleket! Lélegezz mélyeket! 
…porog-förög… pörög-forog 
Sükszégszerű, hogy megtegyük a lépéseket. szükségszerű 
Ú, odavagyok a teákért, szerintetek lehet 

valahol venni cseraterjét? 
teacserjét 
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Megakadás Szándékolt közlés 
Van kép a bőrödön □ vagy van bőr a képe-

den 
 

Várj, csak felhúzom a lábamat a csizmám-
ra!  

a csizmámat a lábamra 

9. Egyszerű nyelvbotlás 

Megakadás Szándékolt közlés 
A hírek szerint a korány □ kormány…   
A implentáció eszközrendszere… az  
A Kunigungya útján lakom öö Kunigunda.  
A múltbeli csekedet □ cselekedetet nem 

nézik már ilyenkor 
 

Az az alapvető fusztráltság, ami benne van 
azokban az emberekben, az hihetetlen! 

frusztráltság 

Az egyik hallász □ na, de jó vagyok □ hal-
lás… 

 

Az eladó az előzetes nyelvészeti és 
pszicholingvisztikai tanulmányaiból ere-
dően… 

előadó 

Az itt megjelent szavak már egy □ az itt 
megjelent szavaknak is már egy… 

 

Az Ogli Dí □ Ogli Dzsí… (Ogli G) 
Aztán beletöltjük a pisokótába. piskótába 
Belenyomon a fejedet □ belenyomom  
De miért vekszel? veszekszel 
Egész nap csak ordít, mint egy féreg, mint 

egy fába szorult féreg. 
 

Első körben akkor próbáljuk meg 
feleveníteni a múlt órán tanultakat! 

feleleveníteni 

…és ezt svábbal írjuk. svával 
Holnap jössz korlyázni? Holnap jössz korcsolyázni? 
Ingyenes nyíl hét □ nyílt hét áll az érdeklő-

dők rendelkezésére. 
 

Itt a szövegterkezet öö tervezet.  
Itt egy gis kocsma. kis kocsma 
Józannak tűndek □ tűntek.  
József körút Barossz uccsa sarokra men-

nénk. 
Baross utca 

két háccal arrébb □ két házzal arrébb  
Korlátok közé sorul ö szorul.  
…koznyelvi □ köznyelvi alakok…  
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Megakadás Szándékolt közlés 
Közben próbálkozok a beszével □ beszéd-

del. 
 

Közgazdaszságtant végeztem. közgazdaságtant 
Láthatjuk, hogy ez egy életspecifikus □ 

életkorspecifikus jelenség. 
 

Leginkább a metatézis bizonyáás típusai-
hoz. 

bizonyos 

Manyciul meg úgy van… manysiul 
Milyen korcos vagyok! kócos 
Minden téma uránt mély érdeklődésük van. iránt 
Most nyuszalt bele nagyon a lábamba! nyilallt  
Na meszéld már el!  meséld 
Ne már, teljesen tönkre fogunk menni, any-

nyi itt a pesszicizmus. 
pesszimizmus 

Nem válatott □ váratott magára sokáig.  
Ott van az a rengeteg fogkefa. fogkefe 
szép ajándok ajándék 
Szókratész célja nem az volt, hogy a 

halálbüntést □ büntetést elkerülje. 
 

Ugye tudod, hogy nagyon nem bírom a 
rózasínt! 

rózsaszínt 

Utána leadom a sportán □ a portán.  
Zsófi apukuktúrán van. akupunktúrán 

10. Több típusba sorolható jelenségek 

Megakadás Szándékolt közlés 
A Baba Negrában volt a koncert. Barba Negrában 
A beszédtechnika órán ilyen órákat □ órá-

kat, feladatokat, elnézést. 
 

A birtokoshoz tartozó kritikumon értjük… klitikumon 
A disz □ diszkurzs □ diskurzusban van 

szerepe. 
 

A film után lesz egy sajttájékoztató. sajtótájékoztató 
A harmadik évad tájákán már nem neki 

szurkoltam. 
tájékán 

A hatos □ hatás □ a gyakorlott hatás felejt-
hetetlen volt. 

 

A leggyakorabb említett ezek közül… a leggyakrabban 
A lírai kö □ versekben, költeményekben…  
A mosogatógépbe □ a mosogatógéphez □ a 

mosógéphez is lehet ilyet venni. 
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Megakadás Szándékolt közlés 
A papagáj ilyeneket mond, hogy „beleme-

gyek a veredbe!” 
véredbe 

A szabályok éttermében öö annyit beszél-
tünk az indiai ételekről...  

értelmében 

A téma detonációja ő denotációja…  
Ahhoz, hogy jól jejenjen meg, a rossz szö-

veget ki kellett javítani. 
jelenjen 

Ahogy az öblös orgánumból □ orgánumból 
□ orgánumomból is látszik. 

 

Aki csinálta a kasztot mi az izé □ színész-
válogatást, nagyon okos. 

castingot 

Akkor most egy kör békeügetés. békaügetés 
Akkor most mondok egy nagy bölcsességet 

megint: nem a győzelem a részvét, ha-
nem a fontos! 

nem a győzelem, hanem a rész-
vétel a fontos 

Arról se tud senki lelevelni, hogy… lenevelni 
Asztalitiz □ asztaliteniszezem már négy 

éve. 
 

Az ember lépdeléséhez hasonlatos érzést 
hoz lépre. 

hoz létre 

Az igekötő helyes és az ige nem, vagy az 
igekötő helyes és az igekötő helyes. 

igekötő nem 

Az összes ilyen trutymó felkerül az 
aszmoszférába, aztán majd megnézhetjük 
magunkat. 

atmoszférába 

Azért csináljuk, mert montos. Izé, fontos, 
hogy pontos. 

 

Azon röfögtünk, hogy öö röhögtünk…  
Azt kell mondjam, elég jó kérőd van! kéród 
Aztán a vezetőség, vagyis hát a király úgy 

döntött, hogy vezessenek aranypénzt. 
veressenek 

Benne venük □ bennük van a zene.  
Dávid itt hagyta a fél kár kesztyűjét. pár 
De most akkor tényleg tudsz nekem ilyen 

pásos sálat kötni? 
sávos 

De nem használhatom bármilyen helyzet-
ben a viszont mindenhol viszontot 

viszont szót 

Dugó volt a Margot-hídon. Margit-hídon 
Ebben a nézetben van két tucat mással-

hangzó 
négyzetben 

Egy lencsefőzelékbe bele fogok pakolni □ 
bele fogom pakolni az arcomba. 

lencsefőzeléket 
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Megakadás Szándékolt közlés 
Egy nagyon sajátos helyzetet be □ egy na-

gyon sajátos helyzetet mutat be. 
 

Elég sok gyökerrel rendelkezett. gyökérrel 
Én nem szeretem, ha szab □ ha szívességet 

adnak. 
tesznek 

Én nem vagyok másnap soha. másnapos 
Engem ábrá □ belőlem ábrándultál ki  
Erős Pistát ittél, sört ittál. ettél 
És itt jössz te a gépbe. képbe 
…és majd sliccelünk. sniccerezünk 
…esősen szorongó kisfiú esetén… erősen 
Ez az adag tejszín feleennyiba is elég. feleennyibe 
Ez egy nagyon fontos megbeszélgetés lesz. megbeszélés 
Ez ilyen se veled, se vele kapcsolat. se nélküled 
Ez nagyon fakhagymás. fokhagymás 
Ez olyan, hogy sok ember nem tud megenni 

egy elefánt! 
elefántot 

Fekete bika kopog a feteke patika öve-
in…elszúrtam. 

a fekete patika kövein 

Figyu, kicsit most már elegem van, hogy 
mindig engem kötekedsz! 

velem kötekedsz 

Gyakoriak az antipicá □ anticipációk.  
Gyerekek, hát ez igazán kedves, nagyon 

avajosak vagytok, komolyan. 
aranyosak 

Gyomrott a korgóm, vagyis gyomrott □ 
most mi van? 

korgott a gyomrom 

Gyorsan kész volt a tészta: fél hatra már 
össze volt gyűrve. 

össze volt gyúrva 

Ha továbbra is így viselkedsz, az lesz a vé-
ge, hogy ideültetlek az első padba, az or-
romba! 

az orrom elé 

Ha valaki elvesztette a sulykot… elvetette 
Hányszor kelsz? hánykor 
Hátrarúgott és mögötte az egész sör borult 
□ öö □ a sor borult. [sörözés közben] 

 

Hatvanötfolé fonéma. Hatvanötféle fonéma. 
Hogy egy aktualitassa □ aktualitással kezd-

jem… 
 

Hogyan vannak a topok □ toposzok szer-
kesztve? 

 

Hosszúval kell inni? írni 
Hova van a papucsom? hol 
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Humor és Magor Hunor 
Ín □ én így nem tudok beszélni.  
Itt most miért van fülre lépni tilos? fűre 
Itt tudjuk kiszámolni, hogy az egyik érték 

mennyire hasonló a másikra. 
hasonlít a másikra × hasonló a 
másikhoz 
 

Ja, azért tetszik neked, mert tizenkét 
megepixeles. 

megapixeles 

Jaj, nem lehetne, hogy ne a fec foci legyen 
a téma? 

 

Jobban próbáljuk magunkat mono mono 
monitorizálni. 

monitorozni 

Kakukkosfű legyen a leves vagy inkább ne? kakukkfüves 
…kapcsam köl □ kaptam kölcsön a köny-

vet. 
 

Kapirgálhatnék a szemétbonbon. szemétdombon 
Kár, hogy nem kóstoltad meg azt a 

csömörszét … szömörcsét … szömörcét. 
 

Két pa két szék közt a gödörben. két szék közt a pad alá 
Két típusú ember van, aki ssssz összességé-

ben látja a dolgokat és aki pic □ kicsi 
részleteiben. 

 

Kevés a vér □ a vas a véremben.  
Könnyen elfordulhat máskor is. előfordulhat 
Látod azt a falat?  fa halat 
Legkönnyen ott fog elszakadni. legkönnyebben 
Légyszi, gyűjts tüzet! Légyszi, gyújts tüzet! 
Ma reggel kivételesen teljesen friss és fett 

vagyok, úgyhogy semmi sem állíthat 
meg! 

fitt 

Már keverem a leveket… leveket, neveket!  
Már megint leköpöcselted a ruhád! lecsöpögtetted 
Mások a Kimilindzsárón vannak, én meg 

itt. 
Kilimandzsárón 

Meg kell nézni fogalom között □ fogalom-
körök között a kapcsolatot. 

 

Megkapta-e már az ilfuenza elleni védőol-
tást? 

influenza 

Mert ki kell, hogy irtsam ezeket a szavak □ 
szamakat. 

számokat 

Mert lehetőségük lesz a tö az orvos szakma 
többi területét is felfrissíteni. 
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Mesélte, hogy hantival fótballozott. Hontival futballozott 
Milyen csiná □ milyen teát csináljak?  
Nahát, hogy iszi a whiskeyt! issza 
Negyvenhatezer forint és tettől többet nem. ettől 
Nem akar fotofinte foteszi fotoszintetizálni.  
Nem akarsz gasztrobogot, bogot?! blogot 

indítani? 
 

Nem ez az első greenbrox kamerapróbám. greenbox 
Nem fázom, mert bérelt kabátban vagyok.  bélelt 
Nem felelt meg az eljárásoknak □ elvárá-

soknak. 
 

Nem mindegyik be van sorolva van besorolva 
Néma vagy kitöltött szután □ szünet után…  
Nézd meg a szem □ kezemet!  
…nyelv és fejleszt □ nyelv és beszédfej-

lesztő… 
 

Nyilvános a diktori doktori szigorlat.  
Nyolc volt a terpeszkedő szervezet öö □ 

szerkezet. 
 

Ő a részéve vá □ akar l □ öö ennek lenni.  
Ötletem sincs, hol tettem. hová 
Remélem, egy év múlva egy komoly Már □ 

komoly Márk fog visszaköszönni innen. 
 

…részlegesen öltözködöl. rétegesen öltözködsz 
Se te se sértegessél! Te ne sértegessél! 
Segítetsz, ha tudsz! segíthetsz 
Sosasem értettem, minek kell ez.  sohasem 
Süsögesd addig meg. sütögesd 
Szép ilyenkor a táj, mert olyan értetlen. Ér-

tetlen?! Érintetlen. 
 

Szeretnének egy náluk nagyobb karand ka-
land része lenni. 

 

Szerintem ez az összeolvasás jelensége. összeolvadás 
Szerintem ő mindig békázik mármint 

békávézik. 
 

Szomorúan fogjuk észt az esztét zárni. ezt az estét 
Szögesen nem értettek egymással szemben 

öö szögesen nem értettek egymással el-
lent. 

szögesen ellentmondtak egy-
másnak × nem értettek egymás-
sal egyet 

Szünet a szó jelenség.. szünet a szóban 
Találtam Weöres Sándor-se □ verseket.  
Tömve volt a dudvar is. udvar is 
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Ugye felírtátok, hogy tószövek öö szótö-

vek? 
 

Van egy tudatos kontroll a kíséretben □ kí-
sérletben résztvevőknél. 

 

Vannak olyan emberek, akikhez annyira 
hozzánőtt egy-egy testrésük □ az is lehe-
tett volna, de inkább testrészük. 

 

Vonj egy visszanyomást □ nyomj egy visz-
szavonást! 

 


