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„NYELVBOTLÁS”-KORPUSZ 

11. 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; 
Beszédkutatás 2014. 253–276.: 604 adat. 
Eddig tehát összesen 8662 megakadásjelenséget elemeztünk, ebben a rész-

ben pedig újabb 193 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 morfológiai 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 hollywoodi filmstúdiókba is betekintést tett. betekintést nyert 
A kísértésben � kísérletben vizsgálták azt is, 

hogy… 
 

A kultúra hagyománya a sok alkoholfogyasz-
tása. 

a sok alkoholfogyasztó 

A történetben a forduló � fordulatot az hozza, 
hogy felfedeznek egy időgépet. 

 

A versenyzők már 17 órától elkezdik a szónok 
írását.  

szöveg 

A virslit vegyük már ki abból a tányérból, va-
gyis nejlonból. 

 

Akik ide, az Eötvösbe szeretnének lenni… jönni 
...az időjárás-hirdetés vagyis jelentés...  
Azt hittem, a kékhajú lesz az. kékruhás 
Elkezdtem keresgélni a szövegek iránt. után 
Érettségiztettem a diákom. érvényesítettem 
Fájdalmas jövő áll számára. előtte 
Gyerekkorom óta foglalkozom énekességgel 

� énekléssel. 
 

Ha nem pont így mondtam, akkor elnézést kí-
vánok. 

elnézést kérek 

Hiába el tud jönni ő is. hátha 
Itt nem jár vonat vagy na villamos.  
Jön a vágány. villamos 
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Megakadás Szándékolt közlés 
Könnyű az esély arra, hogy… nagy az esély 
Lemegyek a bárba vagyis Sparba.  
Mennyi a temetkezési idő? türelmi 
Nem az ő monológja volt. monogramja 
Nincsen hangszóró, így sajnos nem tudok ve-

títeni. lejátszani 
Oda kell rá vigyázni. oda kell rá figyelni 
…tehát ez viszonylag kisméretű � mértékű 

anyag.  
Telefonba mondta be a szöveget.  mikrofonba 
Valamennyi időnek fel kell kelnie… el kell telnie 
Válassza � fel a feladat megoldását. vázolja 
Vedd fel a papucsod vagyis csizmád!  

2. Grammatikai hiba 

Megakadás Szándékolt közlés 
A képregénnyel később kerültem kapcsolat-

ban. 
kapcsolatba 

A kínai felküld � a kínaiak felküldik az el-
ső műholdjukat a Holdra. 

 

A táblába írtam a vázlatot, és nem másolták 
le. 

táblára 

Az állami gondozásban élő gyerekeket érint 
a legtöbbször. 

érinti 

...az életkorok � az életkor 
előrehaladtával… 

 

Az mennyire vegyes csapatok? azok 
Az összesek eljöttek � az összes eljött.  
Azért ezeket a gyerekekhez kell pszicholó-

gus. 
ezekhez 

...egészséges magzat az anya hasuk � hasá-
ban. 

 

Egy fiút � egy fiú van, aki nincs felmentve 
tesiből. 

 

Egyrészt a haja � hajuk balzsamozott az 
emósoknak… 

 

Először te mondom el, aztán én. mondod 
Esélye van elindult � elindulni.  
Ez a felmentések számából lehet mérni. ezt 
Ez már az utolsó tanulmányból származnak. ezek 
Ezért tesznek bele töltelékszavak � szót.  



 3. Kontamináció 251 

Megakadás Szándékolt közlés 
Felébredtem nyolctól � nyolckor.  
Ha meghallgatjuk � meghallgatunk egy 

mondatot... 
 

Itt lakunk, közel a ligetbe. ligethez 
Itt nem vannak helyek… nincsenek 
…jelentkeztek � jelentkezhettek a 

hte@hte.ro webcímen. 
 

Kialakulnak a nagy zenekar és a nagy ban-
dák. 

zenekarok 

Kilencvenben annyi, mint legutóbb volt. kilencvenszer 
Megcsinálták a feladat. feladatot 
Nem ülnek le tanulni, ezért a szókincsüket 

nehezebben fejlődik. 
szókincsük 

Nincsenek szükségeim indokokra. nincs szükségem 
Piacra dobunk egy toastkenyeret, ami szin-

tén rajta lesz a címke. 
amin 

Sikerült eszembe jutnom… jutnia 
Sokan a szövegértésben vannak nehézségeik. sokaknak 
Szenvedős arccal vágok mindig. arcot 
Te is jól érezted magam? magad 
Úgyis van hibák az én beszédemben. hiba 

3. Kontamináció 

Megakadás Szándékolt közlés 
Beüvöltöttem a kezem. beütöttem × üvöltöttem 
...borosz � boldog oroszt még nem láttam 

arra. 
 

Ebből fadódik az is, hogy… fakad × adódik 
Ideadnád a fejesemet? fejhallgató × füles 
Nem hiszem el, hogy ennyire nem vagy 

komolytalan. 
ennyire komolytalan vagy × 
nem vagy komoly 

Töltött fel fészképeket. fényképeket × facebook 
...új féjta � új fajta csomagolása van. fajta × féle 
Velletted lehetek. veled × melletted  

4. Téves kezdés 

Megakadás 
A görög klom � komplexitás jelentése... 
A harmadik lemezüket ne � november negyedikén adják ki. 
A Havanna úti leke � lakótelepen működik. 
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Megakadás 
A szin � a szving népszerű muzsika. 
A tornateremben k � többek között fellép az iskolakórus is. 
Átlagosan tizenké � tizenhét alkalom rémlik... 
És hogy mer � miért mentették föl testnevelésből? 
Ez kláp � kleptománia, ami nem kémiai függőség. 
Fontos, hogy tudjanak elt � elhelyezkedni. 
Három vagy négy tom � trombita játszik a zenekarban. 
Hé � hé � hé � na, tizenhétszer annyi lett. 
...illetve alkoholos bes � alkoholos befolyásoltság alatt. 
Ilyen például a félintve � félinterpretatív beszéd… 
Ilyesmivel foglalkozo � szeretnék foglalkozni. 
Jó, majd a besz � a végén besz � a végén beszélek arról. 
Kicsi a szócsincs � szókincse. 
Kimulattátok magalo � magatokat? 
Korom � Kolumbusz Kristóf… 
Különge � különleges meglepetéssel fog várni. 
Különösen grí � krízis közepén nehéz együttműködni. 
Legközelebbi nyelvrokok � nyelvrokonokról lehet kérdezni. 
Luca napi népszopá � népszokás… 
Luxushaj � luxusautó miatt is vitatkoznak. 
Majd próbálok egyenesen ravi � lavírozni. 
Már országszerte rez � rendezvényeket szerveznek. 
Már várjuk a lej � jelentkezőket. 
Megnézzük a ne � nagy nemzetközi szavazatállásokat. 
Milyen sz � célból jöttetek el a nyílt gyűlésre? 
Mindenki képes lenne tökén � tökéletesen leutánozni azt a hangsort. 
Mit ünneplünk püs � pünkösdkor? 
Po � percre pontosan mit kell tanítani? 
Soha nem érték el egy szinv � szimfonikus zenekar méreteit. 
Sok szike � sikert nektek! 
Sose te � találok bele. 
Tok � tökéletes előadás volt 
...valamint a valá � valódi spontán beszéd. 
Viszont az lett a kövekezm � vagyis az a következtetés, hogy nem oldható 

meg. 

5. „Nyelvem hegyén van” jelenség 

Megakadás Szándékolt közlés 
A hangszer � hangszerkezet � hangszer-

szekciói kialakulnak a zenekaroknak.  
Konfide � konfirma � szerettem volna. konfirmálni 
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Megakadás Szándékolt közlés 
Szükség lesz a vonat � bevonat � kivonat 

� na az anyakönyvi vonat � a születési 
anyakönyvi kivonatodra.  

6. Perszeveráció 

Megakadás Szándékolt közlés 
A zenekar egyik tagya � tagja kilépett.  
Enyém, tiém… tiéd 
Indul az ifjúsági misor � műsor.  
Leszűkülnek az improvizációs lehetőséges 

� lehetőségek.  
Mekkora diszkóól van itt! disznóól 
Mondom, én briliáns briliárdos vagyok. briliáns biliárdos 
Sanders sztílus � stílustipológiája…  
Tegnap délután a körúron sétáltam. körúton 
Tudja a megoldást a magyar igar � ipar 

problémáira.  
Utána ketten kaptak egy kerezdet. gerezdet 
Várom a véré � a végét.  

7. Anticipáció 

Megakadás Szándékolt közlés 
Akkor kelten talizunk. kedden 
A sztesztoszteron � tesztoszteron hormon…  
Az időgép visszaröpíti őket az ezerkilenc-

százhúsas � húszas évekbe. 
 

Együnk palicsintát. palacsintát 
Ez a trúra nagyon izgalmas lesz! túra 
Hatalmasat lépett erőre. hatalmasat lépett előre 
Idelilek kikészültem. idegileg 
Itt egy méheckés ceruza. méhecskés 
Jesz � lesz jelnyelvi tér a bölcsész napokon.  
Mem azért, mert érdekes � mert nem érde-

kes… 
 

Most jól megfűszerelem a levest. megfűszerezem 
Ott is egy jó poncertplakát. koncertplakát 
Ő is timikus mérnök. tipikus 
Puzzafutár � pizzafutár lett belőle.  
Tamács mit csinál? Tamás 
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8. Metatézis 

Megakadás Szándékolt közlés 
A nyelven hegyém van. a nyelvem hegyén van 
Add ide a szósórót! sószórót 
Barakcot szeretnék. barackot 
Be kell adni lekötve. Le kell adni bekötve. 
Csirkézett grillét kérek. grillezett csirkét 
Elmegyek szoksor � sokszor.  
Finom a palács kirítva. kalács pirítva 
Hogy csöppéntel � csöppentél bele a zenei 

életbe?  
Mostanában fedelékeny vagyok. feledékeny 
Otthon kifejezem a beszínezést. befejezem a kiszínezést 

9. Egyszerű nyelvbotlás 

Megakadás Szándékolt közlés 
A gépek mellett 45 hőmunkás � hómunkás 

is dolgozik. 
 

A legtűnőbb big bandekből emelnék ki pá-
rat. 

legfeltűnőbb 

A madi � mai adás a szving zenei műfaj 
köré szerveződött. 

 

A szavazatik alapján… szavazataik alapján 
A Szentéji � Szentivánéji álom lesz a szín-

házban. 
 

András és Lia � Lilla öt éve járnak együtt.  
Barátnőm is próbálta, de hasztané… hasztalan 
Demóanyag, amit az internetről lehetett 

igyen � ingyenesen letölteni. 
 

Egy évezredes sztereópiának próbáltak gá-
tat vetni. 

sztereotípiának 

Megbeszélték, hogy levelezőparterek � 
partnerek lesznek. 

 

Mit cinálsz � csinálsz vasárnap?  
Szonnyan halok. szomjan 
Vasárnap, azis � vagyis február 24-én 

Akela-koncert lesz. 
 

...hogy minden életkorban vegyük � ve-
gyük � vegyünk � na vegyünk föl, ké-
szítsünk felvételeket. 
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10. Több típusba sorolható jelenségek 

Megakadás Szándékolt közlés 
A férfi elvesztettnek � elveszettnek érzi 

magát. 
 

A frizurád, remélem, kimarad. megmarad 
A mártiszu � márciusi szónokversenyt ötö-

dik alkalommal rendezik meg. 
 

A szalma szósz nagyon finom lett. salsa szósz 
Az erdei táborba a részleget be kell fizetni. részletet 
Az összekötővel játszi � do � az összekö-

tőnek dobja a labdát. 
 

Beesett vagy na, kiesett az ablakon.  
Ez a kísértet jól sikerült. kísérlet 
Ez egy lapos � ööö � lápos terület.  
Ezen a szintén � szinten már semmi nem 

várható. 
 

Február elsejétől fog indulni egy tánctalfoly 
� tánctanfolyam. 

 

Gödöllően most � most nem esett az eső.  Gödöllőn 
Ha a pénztárca � ha a pénztárnál a pénztár-

cájukba jutnak � nyúlnak. 
 

Havi két hónap munka csak. óra 
Így lett a tizenkét � tizenkettedik…  
Ismertétek ezt a szervezetet a nyílt gyűles � 

gyil � gyűlés előtt? 
 

Itt megtanul � megtanítják őt bízni az em-
berekben. 

 

Kes � kes � kereskedő van a papíron  
Kiterítjük, hol lehet kapni. kiderítjük 
Kiveszett a lényeg az együttesükből � 

együttélésükből. 
 

Lángok mártalékává vált a ház. martalékává 
Ma a biztosítási köszvényekről lesz szó. kötvények 
Mennyit töltenek � költenek egy alkalom-

mal? 
 

…mert mindig eljársz buzizni � bulizni.  
Mi � ki volt a legsikeresebb tanítványod?  
Mi még többre vihettünk, előbbre juthat-

tunk. 
vihettük 

Mi okoz gondot a tanulásban � vagy taní-
tásban? 

 

Mindenem jól szerepelt. mindenben 
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Megakadás Szándékolt közlés 
Mindketten sokat fog érni egyszer. mindkettő 
Mitől ilyen sörös � a párnád?  szőrös 
Ne drummogj � durmolj � az órán! brummogj 
Néhány szó a várható ide � a várható hí � 

öö � időjárásról. 
 

...nekem egyre újabban � újabban egyre 
inkább gyanús... 

 

Öntőberendezést � öntözőberendezést kell 
venni. 

 

Sosem hittem volna, hogy ennyit is kapha-
tok róla � tőle. 

 

 


