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„NYELVBOTLÁS”-KORPUSZ 

12. 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; 
Beszédkutatás 2015. 248–256.: 193 adat. 
Eddig tehát összesen 8855 megakadásjelenséget elemeztünk, ebben a rész-

ben pedig újabb 545 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. 
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5. Nyelvem hegyén van jelenség 
A szándékolt szó jelentésének és morfológiai 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) 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 főnököm nagyon korrupt, akarom mondani 

korrekt. 
 

A múltkor porszívóztatta ö políroztatta le a 
fogait. 

 

A Parkinson-kórosok beszédére jellemzőek □ 
az extra hosszú tünetek. 

szünetek 

A rakott krumpli már ehető hőségű. hőmérsékletű 
A ruhák ki vannak eregetve. teregetve 
Ameddig szárítom a hajam, addig te be tudsz 

menni a konyhába. 
fürdőszobába 

Amikor ő ilyen áldott állapotban volt ööö bo-
csánat ihletett állapotban… 

 

Amit itt látsz, az minden az én kezem ügye. műve 
Annak a beszélgetésnek voltam fülhallgatója. fültanúja 
Az 1500 □ bocsánat 1955-ös kiadás. Bocsá-

nat, középkorász vagyok… 
 

Az előétel egy tejfölös-túrós mártogatós volt. tejfölös-fokhagymás 
Az nem jó, mert attól meggyullad ö begyullad 

a füle. 
 

Az osztály 150 főre dúsult □ duzzadt.  
Az Úr békája legyen veletek.  békéje 
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Megakadás Szándékolt közlés 
Balázs hozott egy üveg □ pohár bort.  
Bélyegeket hívunk elő. fényképeket 
Beteszem a töltést a fogába.  tömést 
Biztonsági őrként dolgozik az áruházban, 

egész nap ülnie kell. 
állnia 

Bogarat ültetett a fejébe. fülébe 
Egy barna annyi biciklit lopott. – Ki az a Bar-

na? – Banda. 
 

Egy csomó ilyen kis pötty folt van már a leve-
lein. 

 

Elfelejtettem, mikorra voltam beírva a WC-re. kozmetikushoz 
Én ebben abszolút nem vagyok kompatibilis. kompetens 
Én is egyre érzékibb vagyok öö érzékenyebb 

vagyok ezekre a dolgokra. 
 

Érettségiztettem a diákom. érvényesíttettem 
Ez olyan élmény volt, hogy egy lelki egymás-

ra találkozás. 
egymásra találás 

Fatálisan ütköztek. frontálisan 
Felrágott a vendég, hogy meleg a bor. berágott 
Feszülten □ feszítetten kell figyelni.  
Fiatalok! Hódítsátok meg a lepedőt! levegőt 
Ha kérsz még, ott van a gázhelyen □ tűzhe-

lyen. 
 

Hajnát megleste a Délszakos Tündér. Délszaki 
Hallottam, hogy jön a fagyis ajtó. autó 
Hangosítsd le a tévét. halkítsd le 
Hétfőtől péntekig, illetve szombatig tartunk 

nyitva reggel 8-tól este fél 9-ig. 
 

Hús lugast sző körénk. Hűs lugast sző körénk. 
Itt az idő, hogy végre a talpadra állj! sarkadra 
Itt van a fürtüskalács.  kürtöskalács 
Itthon volt valami érdemes □ érdekes.  
Ízlett az a vékony szarvashús. Szarvas? Marha.  
Kapcsold ki a laptopodat. tabletedet 
Kellene ide egy palatábla vagy mi, dehogy is, 

szóval egy parafatábla. 
 

Kétségbe estem, és majdnem vettem egy tábla 
csokit. 

kísértésbe 

Kimostam azt a paplant, amit kivettem a cso-
magtartódból. 

ágyneműtartódból 

Kizártad az ajt bezártad az ajtót?  
Könnyed sérüléseket szenvedett. könnyű 
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Megakadás Szándékolt közlés 
Láttad a repülőről szóló palacsintát az inde-

xen? 
cikket 

Maguk alatt ásták a fát. maguk alatt vágták a fát 
Már eleve látszik a kérdé vagy a válaszból a 

megoldás. 
kérdésből 

Megcsomagoltam az ajándékot. becsomagoltam 
Megmozdult a méhében a madzag. magzat 
Megrontottam a gyomrom. elrontottam 
Melyik ajtó öö autóval megyünk?  
Mikor december □ mármint Debrecenben vol-

tam…  
Mindig a konyhában mos fogat. fürdőszobában 
Mindjárt kész az ebéd, már hallom a szagát. érzem 
Mindjárt megéhezünk. megérkezünk 
Most én vagyok a sörös. most én vagyok a soros 
Most már 29 helyszínen és 48 tanár épít. 

Vagy ö tanít.  
Mostanában mindig olyan korán □ későn 

jössz haza.   
Na és megcsináltad angolra a betegséget? házi feladatot 
Nagy Imrét és társait konceptikus perben ítél-

ték el. koncepciós 
Nagy szerepet fektet a felhasznált irodalomra. hangsúlyt 
Négyszöglet alakú. négyszög 
Nem kér senki halat? Én reggelire azt, ebédre 

azt ettem.  
Nem tudom, hogy akartam folytódni ö foly-

tatni.  
Német öö néderlandisztika szakon tanul.  
Peti megnézte a lányt, hogy □ mármint Peti 

megkérte a lányt, hogy…  
Reggel felhúzta a fürdőruháját ööö fürdőkö-

penyét.  
Siess haza holnap, mert el kell menni a C&A-

ba ööö gyógyszertárba.   
Sokak □ sokan vannak.  
Sose bírta a monogámiát. monotóniát 
Súlyos fejsérülést kapott. szerzett, szenvedett 
Sütött egy tálcás tepsit □ egy tálca sütit.   
Szerdán, nem, kedd, áh, szombaton elmen-

tünk...  
Szó nem fér hozzá. kétség 
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Megakadás Szándékolt közlés 
Te mikor kelsz este? reggel 
Tedd be a szennyesbe! mosogatóba 
Tegnap elvittem sétáltatni Katit □ mármint sé-

tálni. 
 

Tegnap fogom felhívni. Mármint holnap.  
Tegye a csuklójára □ vagyis a bokájára na.  
Tényleg, és megtaláltad a gyilkost? szemüveget 
Vagy rendeljünk egy cápát □ pizzát.  
Vannak benne jó kis szövetek, na, szövegek.  
Vedd föl magad! Fedd föl magad! 
Végig a szomszédjáról mesél másolja a szö-

veget. 
 

Végre kisütött az ég. nap 
Vegyél még egy löncsöt. fröccsöt 
Viszont, ha ott tartanánk szöveget, akkor sok-

kal hangsúlyosabb lenne annak a szónak a 
jelentése. 

tartanánk szünetet 

Zombi, a drogkereskedő vagy drogkereső 
rendőrkutya a második helyezett lett.  

 

2. Grammatikai hiba 

Megakadás Szándékolt közlés 
A katonáknak meg inamba inukba szállt a 

bátorságuk. 
 

A kedvencünk, nekem a kedvencem a ró-
zsaszín. 

 

A mandulafák legendája Algarvéban □ ból.  
A repülő ebbe a szempontból nagyon jó. ebből 
Ádámék elmegyünk, Ádámékkal elme-

gyünk a hétvégén moziba.   
Amúgy se nem tudsz felmenni rendesen a 

lépcsőn. 
amúgy sem 

Annának mentem nyaralni. Annával.  
Áthoztáto áthozták az összes példányt?  
Az a célja, hogy ebből az elsődleges tények-

ből másodlagos tényeket hozzon létre. 
ezekből 

Az egyik mű Anne Frank: Mesék és történe-
tek a Hátsó traktustól □ ból  

Az előadások mint nagyon érdekes voltak. Az előadások mind... 
Belegondoltam ahhoz, hogy mi lenne, ha… abba 
Bemegyünk a házra □ házba.  
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Megakadás Szándékolt közlés 
Csak ne zárd be, ami a Chrome-ban meg 

vannak nyitva. 
amik 

De a csajok nem fognak nézni a külsődet! nem fogják 
De azt az nekem szerintem nem megy.  
De nézd nézzét nézzék, ott már egészen 

tiszta az ég!  
Egy hónapig töltöttem ott. hónapot 
Egy jásztejes natúr joghurt volt rajta. …volt nála. 
…egyetembe egyetemre menni  
Én se szeretném oda elmenni.  szeretnék 
Én sem fogok eltéveszteni. fogom 
Erről majd akkor még később kitérünk. Erre 
Erről még visszatérünk. Öö erre még vissza-

térünk.  
Ettől □ erről van szó, nem másról.  
Ez jó alap lesznek a beadandóhoz. lesz 
Ez tehát a legfontosabb gazdasági mutatók. ezek 
Ezeknek a gyerekeknek megvan a gyökere-

ik. 
megvannak a gyökereik 

Ezzel nem azt mondom, hogy hiba volt a 
felfedezések. 

hiba volt felfedezni 

Felmegyek hozzá a másodikon □ ra.  
Ha ezzel a családdal összejövök, vagy csak 

találkozok, vagy csak látok rajta vagy 
gondolok rájuk. 

látom őket 

Ha nagy családja van, mondjuk 10-11 gye-
reke, aki mindannyian nagyon szeret el-
adóként dolgozni, akkor… 

akik mindannyian nagyon sze-
retnek 

Ha nem akarunk öö nem akarjuk, hogy 
előbb elrepüljenek, akkor csendben kell 
maradni. 

 

Ha valaki lelép Amerikában… Amerikába 
Hatalmas számokról vannak ööö van szó.  
Írják át egy másik formábanra, különben 

nem fogadható el. 
formába/formára 

Kedves nézőink, a Kapos sport legközelebb 
holnap, a Kapos pont után jelentkezünk 
jelentkezik. 

 

Képzeld, Zoli, megtaláltam a másik felét, és 
egész végig ezben volt benne. 

ebben 

Kérdezem neki, hogy mit szeretne. tőle 
Kérem önöknek, hogy maradjanak ott. önöktől/önöket 
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Megakadás Szándékolt közlés 
Ki kellett törölnöm az én előkészületi 

videóima □ ból.  
Kicsit sokan vagyok. vagyunk 
Kimegyünk a parkra □ ba.  
Kiütötte a lót a királynővel. lovat 
Körből csinálsz szívecskét? Ja, kör is lesz-

nek. 
körök 

Lehet, hogy egy-egy szavakat kihagyott, de 
attól még értelmes volt a válasza. 

szót 

Lemegyünk a pincére almáért. pincébe 
Már nem kétszázezer vagy tökmindegy 

hány embernek akarok megosztani azt, 
amit én neki akarok mondani. 

emberrel akarom megosztani 

Megbeszélhető □ jük a holnap 3 órát. megbeszélhetjük 
Megkapja mindazt, ami elősegíti majd azt, 

hogy ő mikor ő az iskolába megy, akkor 
ugyanúgy rendelkezik mindazokkal a 
szokásokkal, mint a többi gyerek. 

rendelkezzen 

Megtette azt, amit a közlekedés megkívánja. megkíván 
Mennyi levél hullottak le a fáról! hullott le 
Mi így szoktam □ tuk csinálni.  
Mi úgy képzeltük, hogy Moldva, messze 

van, románok, fekete hajú, sötét bőrű 
gyerekek lesznek, akiket mi találkozunk. 

akikkel mi találkozunk 

Mindig bementünk ahhoz □ abba a cukrász-
dába.  

Mindig felmásztunk a fába. fára 
Minket □ minekünk mindegy.  
Nagyon éhesek voltam □ voltunk.  
Nagyon elégedett vagyunk veled. elégedettek 
Neked sem? Én is. Én se. Nekem se.  
Neki ez volt a célja, és ezt el is érte, és ebbe 

tiszteljük. 
ezért tiszteljük 

Nektek van bármi mondandód? mondandótok 
Nem fog sikerülnünk megcsinálni. Nem sikerül megcsinálnunk. 
Nem találata a célban a teknősöt.  teknőst 
Nyárt akarok már! nyarat 
Ott el tudjuk engedni minket. el tudjuk engedni magunkat 
Robi egy arany ember. Többször bizonyí-

tott, végtelen türelméről □ vel.  
Sok gyerek szeretik ezt a mesét. szereti 
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Megakadás Szándékolt közlés 
Sokaknak semmi elképzelésük nincs, hogy 

mik lesznek, hogyha nagy lesznek. 
nagyok lesznek 

Szereted az epert? epret 
Szeretek a Városligetben ücsörögni, miköz-

ben kürtőskalács majszolunk. kürtőskalácsot 
Szeretem a nagyinál lenni. szeretek 
Szürcsöl, ha valamit hangosan isz. iszik 
Találd már meg azt a nyamvadt Arken kőt. követ 
Talált magának egy új párat. párt 
Tartós élelmiszereket osztott a rászorulókra. rászorulóknak 
Ti vagytok a menő srácok, és a menő srá-

cokkal jó valamilyen szintű felvenni a 
kontaktust. 

valamilyen szinten 

Úgy döntött, hogy megkeresztelik.  megkeresztelkedik 
Úgy kéne beszélniük, hogy nem őzzenek 

ennyit! 
ne őzzenek 

Üzleti sikereit erotikus honlapnak, illetve 
honlapoknak köszönheti.  

Van gyanús jelek is. vannak 

Vannak összefüggés a két dolog között. van összefüggés / vannak össze-
függések 

Viszem, csak még felszolgálod, vagyis fel-
szolgálom, ezt a 31/1-re.  

3. Kontamináció 

Megakadás Szándékolt közlés 
Akinek munkája után 300 ezer szavas kor-

pusz jött maga után. 
korpuszt hagyott maga után × 
korpusz jött létre 

Apukád mivel dolgozik? Mármint mivel 
foglalkozik? 

mivel foglalkozik × mit dolgo-
zik 

Az egyik zokninak mindig szárnya vész. szárnyra kél × nyoma vész 

Bal lábbal ébredtem. 
rosszul ébredtem × bal lábbal 
keltem 

Beüvöltöttem a kezem. Beütöttem a kezem, és üvöltöt-
tem. 

Csak haza akartam menni, és bedobni ma-
gam a kanapé elé. 

tévé elé × kanapéra 

Csapatmegosztásról hallottál már? Mármint 
munkamegosztásról a csapatban. 

munkamegosztás × csapat 

csatosztmány csatolmány × kiosztmány 
De ezt a játékot lehetne páccani! párosban × játszani  
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Megakadás Szándékolt közlés 
De most ezen miért nekünk kell gondos-

kodni? 
ezen gondolkodni × erről gon-
doskodni 

Elképesztően nem unalmas □ mi? Na, szó-
val elképesztően nem érdekel már ez. 

nem érdekel × unalmas 

Én nem akarok lándzsát törni senki felett. pálcát tör felette × lándzsát tör 
mellette 

Ennél a kablaknál is lehet kérni! kassza × ablak 
Erről pampolnak minden órán, aztán be sem 

tartják. 
papol × pampog 

Ez a film milyen bagyi! gagyi × baromság 
Ez nehéz dió lesz! kemény dió × nehéz 

Ez rányomta a pecsétjét az egész életére. 
rányomta a bélyegét × megpe-
csételte 

Ezek szerint ő nem rossz hátrányok közül 
jött? 

hátrányos helyzetű × rossz kö-
rülmények közül jött 

Hulladékfelgazdálkodáson át rengeteg szak-
terület megtalálható. 

hulladékfeldolgozás × hulladék-
gazdálkodás 

Jaj, anya, nekem ez nagyon jól ízlett. nagyon ízlett × nagyon jól esett 
Jaj, annyira jó ennek a filmnek a zeneje. zenéje × eleje 

Kérem, ne tegyék le a vonalat. ne tegyék le a telefont × tartsák 
a vonalat 

Kész az ebéd, szólj a tesférjednek! a testvérednek és a férjednek 
Készen volt 5 órára. 5 darab 11 órára.  
Kiolvastam a kögényt. könyvet × regényt 

Kivel találkoztál meg?  
beszéltél meg találkozót × talál-
koztál 

legánybúcsú legénybúcsú × leánybúcsú 
Mindent megteszünk a szügyért □ na, szent 

ügyért. 
 

Mindig is talpra kész volt. talpraesett × tettre kész 

Mozgáskorlátozott házakat építettek. akadálymentesített házakat × 
mozgáskorlátozottaknak 

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

Nem arra beszélek. arra gondolok × arról beszélek 

Nem látok belőle egy kukkot sem! 
nem hallok belőle egy kukkot 
sem × nem látok semmit 

Nem tudják nagyjából, hogy mi történt. nem tudják × nagyjából tudják 
csak 

Nem tudom, ezen most még én nem akarok 
gondolni. 

ezen gondolkodni × erre gon-
dolni 
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Megakadás Szándékolt közlés 
Olyan elbeszélősről ööö elbeszélőről és 

hősről van itt szó, mert itt a kettő ugye 
egybeesik. 

 

Pont ezek a köcsög mai fiatalok miatt nin-
csenek egy barátaim se. 

nincsenek barátaim × nincs egy 
barátom se 

Rám csukta a villanyt. 
lekapcsolta a villanyt × rám 
csukta az ajtót 

Remélem, átérzékeled, amit gondolok. átérzed × értékeled 

Szét vagyok zavarodva. 
szét vagyok esve × össze va-
gyok zavarodva 

Úgy volt, hogy megyünk, de aztán más 
helyzet adódott elő. 

más helyzet adódott × állt elő 

Vettem jegyet a Macskák fantomjára. 
Macskákra és Az operaház fan-
tomjára 

4. Téves kezdés 

Megakadás 
A Bal ööö az Olga nem ismer valakit, aki segíthetne?  
A bátyám építő □ építészmérnök. 
A ci öö meg öö a macska… 
A dieteki □ dietetikusok azt mondják, hogy ez egészséges. 
A fővárosban a Havanna úti lekő lakótelepen működő… 
A Havanna úti lek □ le □ lakótelepen működő… 
A híradó vei őőő végén nézzük még egyszer fontosabb híreinket. 
A kultúrát meg kell becsülni, a gyerekeket kell tanu tanítani. 
A problémamegoldás színtér, ahol az ember a két alapvész alapkésztetését 

igyekszik kielégíteni. 
A westerborki gyújtó ööö gyűjtőtáborba szállítják. 
Add ide légy szíves azt a toll, akarom mondani ceruzát. 
Általában bar haverjaimmal sportolok. 
Annyira fana öö fantasztikus ember. 
Az é □ déli parton voltunk. 
Az igényes nyelvi megfor ö megfogalmazás. 
Azé a vízpart, aki előbb fu □ ér a célba. 
Becsuknád az aj □ ablakot? 
Benne van az ilyen utalásos kocs □ kockás füzetben. 
Bepakoltam a serpe □ tepsibe, csak be kell rakni a sütőbe. 
Csak a hőgöm □ hógömböt kell megszerezni. 
Csak a ka □ ajtó van zárva. 
Édesapám éppen most száz éve kéteze vagy ezerkilencszáztitenötbe 

Huszton született. 
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Megakadás 
Egy há □ lakásba lakom vele. 
Egyé □ egyszer már meséltem, hogy… 
Érdekes volt ebbe a világba bele beilleszkedni. 
És a pol parasztok is segítettek. 
És megjelent az első szö □ szólólemeze. 
És tizenegytől állás öö állófogadás lesz □ az állásfoglalást itt hozzuk meg. 
És végül a béka fu □ nyert. 
Ez igazán kellemes melle □ őő meglepetés. 
Hát az megviz □ megfizethetetlen. 
Hát szerintem meg ez nem egy normális köszönetnyilvántar nyilvánítás, 

szóval hogy ez nem egy normális köszönetnyilvánítás. 
Hogy mondhatsz ekkora bugya □ szóval butaságot? 
Igen, csak stiti stilisztikai szempontból elég sok probléma van vele. 
Ja hogy az egés esész egészségügy. 
Kell még hozzá krumplit főz □ sütni. 
Kérsz egy falatot a f az almámból? 
Különge □ különleges meglepetéssel… 
Lassan szerintem most már csak összegyúl összegyűlünk. 
Ma kivételesen az eb □ étteremben ettem. 
Magyar Di- Elektronikus Könyvtár 
Meg a szupre □ szuperbruttó is. 
Megakadásokat, mint például a □ percep perszeveráció. 
Megte □ megtérültek a kiadásaid? 
Mert filctoll, ezért egyforma a vasztag □ vastagsága. 
Ne haragudj, csak máso, másikat akartam mondani, az én hibám. 
Nekem is volt az ablakban, de most elvittem Sop □ Pestre. 
Nem látja az er □ a fától az erdőt. 
Nem volt ez a hús rendesen megfő □ megsütve. 
Nyári ügyle □ ügyeleti rend. 
Nyugodtan csukd be a leveg vagy ö ablakot. 
Persze, majd utalok hétf □ vagyis na kedden, mert akkor megyek. 
Pető öö Illyés Gyula is írt egyszer a rímszótárról. 
Próbáltam már, de nem sikerült kigo □ kibogozni. 
Rajzolgatnál inkább kiscsip kiscsirkéket. 
…rendészeti fő egyetemre menni. 
Rögtön am ahogy visszajöttem. 
Segítenél nekem arrébb tolni ezt a komó □ szóval kanapét. 
Te meg majd hozod a svi sniccert. 
Tegnap már levaja lezsíroztunk mindent. 
Tizenév □ tizennyolc húszéves korában… 
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Megakadás 
Tudományos eredményei minden tekintetben túlte □ túlhaladják a követel-

ményeket. 
Van még nápo □ puszedli is. 

5. „Nyelvem hegyén van” jelenség 

Megakadás Szándékolt közlés 
Amikor iskolába ment a Kati, nem, Anna-

mária, na □ a Panna. 
 

Annyira furcsák ezek a □ simogatós telefo-
nok! 

érintőképernyős 

Az a kislány életveszélyes azzal a mi az, 
nem fakanál… 

cipőkanál 

Elkéstem, mert az úton □ sokan dolgoztak □ 
útépítés volt 

 

Én is szeretnék elmenni egy □ olyan hétvé-
gére, ahol megmasszíroznak, és szaunáz-
hatok.  

wellness hétvége 

És akkor felemelte a □ na □ a szélső □ a 
hüvelykujját. 

 

És akkor idejött abban a kék □ izé □ mond-
jad már, abban a műanyag papucsban! 

klumpa 

Ez milyen sajt? Hasonlít az íze arra a lyu-
kacsosra, tudod… 

Pannóniára 

Ezt a – mi a rosseb ez – ezt a gránátot már 
hatástalanították. 

 

Hat után ment haza az utolsó képviselő a 
parlamentből ma, addig tartott a h □ és 
hétfő délbe □ a □ h □ addig tartott a hétfő 
délben kezdődött ülés.  

 

Holnap hozd már el aaa hogyhívjákot ad-
venti cuccot. 

 

Ma főzök olyan zöld izét, főzeléket □ na 
tudod! 

spenótot 

Mész majd aaa izéhe anyámhoz?  
Mindez rámutat arra a □ hát, társadalmi □ 

szóval szociológiai problémára… 
 

Most miért nem megy a kamera? Ja, mert 
véletlenül erre az izére nyomtam rá, mi a 
neve, erre a lámpára. 

segédfény 

Na, akkor jössz felhozni az izét, a témát, 
tudod?! 
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Megakadás Szándékolt közlés 
Nem értem, miért kellett leja jela □ mi van? 

Lejáratni, na, lejáratni szegényt. 
 

Noé, nem, Ábrahám, na kivezette ki a zsidó 
népet? Ja, Mózes.  

Psziho □ most nem jut eszembe, tudod, aki 
meghallgatja akinek problémája van. 

pszichotarapeuta 

Szükség lesz a vonat □ bevonat □ kivonat □ 
na az anyakönyvi vonat □ a születési 
anyakönyvi kivonatodra. 

 

Tegnap beszéltünk a ööö a nézd már, nem 
jut eszembe □ a Katival. 

 

Tegnap lent volt a □ hogy is hívják □ házi-
orvosnál. 

 

Tele van azokkal a kis fehérekkel, na, 
mondd már, kókuszdarabokkal. 

 

Van az az épület a Margitszigeten, mi is a 
neve, ahol a szabadtéri színpad is van. 

Víztorony 

Van egy ilyen □ hát □ egy ilyen hintó □ va-
gyis hinta. 

 

Van még fellelhe □ fellele □ feltalálható 
hagyaték 

fellelhető 

Vedd már ki azt a □ kacatot □ vasat □ pier-
cinget az orrodból! 

 

Zoltán, Zorán, nem □ na kinek a futása? 
Vörösmarty írta. 

Zalán 

6. Perszeveráció 

Megakadás Szándékolt közlés 
A Nyugatinál a peronyok nagyon szélesek. peronok 
A terintettét! A teringettét! 
Az újságban találta újságszerelőket mosó-

gépszerelőket.  
Azzal a szürke szarkantyújával □ szóval 

sarkantyújával.  
Belealadt a horog.  beleakadt 
Belereregtem a tudatba.  beleremegtem 
Bi[s]tosz hozzák a kutyust is. biztos 
Csak háromszavas szót használhat. háromszavas mondatot 
Elég nehéz volt megérteni ezt a szoveget.  szöveget 
És elküldüd neki? elküldöd 
Ez egy fontos konyv öö fontos könyv.  
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Megakadás Szándékolt közlés 
Folyik a live? Folyik a leve? 
…ha úgy megbehéljük. megbeszéljük 
Hárman voltak lányok, szépen voltak. szépek 
Innen nagyítja, onnan meg szűkítje. szűkíti 
Jól emlékszem a legelegére, hogy… legelejére 
Kérsz egy rágógugit? rágógumit 
Meg akartam megkérdezni, hogy… Meg akartam kérdezni… 
Meg foglak megverni. Meg foglak verni.  
Mennyi a kaukció? kaució 
Mindjárt mongyom. mondom 
Mit tettél ebbe a húsbe? húsba 
Most pedig négy szám erejéig áttérünk az új 

albumunk anyagája. 
anyagára 

Neki azt a részt is törölték az agyából az 
ufők. 

ufók 

Nem tekintek rád rányké- lád lányk- rád 
lányként. 

 

Nemsokára odérünk, ügye? odaérünk, ugye 
Nézd át majd azokat a kötetetete köteteket 

is légy szíves! 
 

Ők azóta férj és feleslég. feleség 
Sokszor soktam mondani, hogy… szoktam 
Számos állatfal □ számos állatfaj…  
Szép lesz a fürdő, de a radrátorokat még 

nem szerelték fel. 
radiátorokat 

Szereti a tepszisz krumplit. tepsis 
Színházba volt vegyem. jegyem 
Tegnap délután a körúron sétáltam. körúton 
Tehát kinyilványíthatjuk, hogy □ bocsánat, 

kinyilváníthatjuk… 
 

Teljesen ki vagyok pukcanva.  purcanva 
Tüzet gyújtottak a víz alatt, és mikor rájöt-

tek, hogy a víz alatt vannak, egyből el-
aludt a víz. Vagyis a tűz. 

 

…védte meg a mikroel a mikroalgák terüle-
tén. 

 

7. Anticipáció 

Megakadás Szándékolt közlés 
A feleségem is tudja meg mert többször 

meghívtuk őket.  
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Megakadás Szándékolt közlés 
A kétségbeesett mackó mentéséről készült 

felvételeket megnézhetik az rtlklub pont 
hi per hu □ pont hu per hírek oldalon.  

A legnadrább rövid nadrágot. legdrágább 
A lezárás után kerelőútra terelőútra terelik.   
A paraton partra akarunk menni. Balaton 
alig ezres lelkes ezerlelkes 
Alkalmazott nyelvészeti szótár készül és 

esznek az összefogója. ennek 
Annyiszor megkértenek már rá, hogy ne 

hagyd itt a mosatlant. 
Annyiszor megkértelek már rá, 
hogy ne hagyd itt a mosatlant. 

Az egyik a hallász □ hallás vagy észlelés.  
Az ő nannyénje □ mármint nagynénje.  
Egy kétszobás □ öö kétágyas szobát szeret-

nék foglalni.  
Egy magyar film, ami arról szál szól, hogy 

a cigánylányokat kiviszik prostituáltnak 
külföldre.  

Ejtették az ügyet annak a békéscsabai férfi-
nak az ügyében, akinek az autójában 
traffiplax-blokkolót találtak. traffipax 

Fan fönt is lámpa. Van fönt is lámpa. 
Hezd ki a széket az udvarra! Hozd ki a széket az udvarra! 
Hillary Clinton csatlakozik kovábbi korábbi 

riválisához.  
Húszezer hektár növényzet vált a tűz 

mártálékává. martalékává 
Igen, kért egy kólát és két pláninkát, mást 

nem. pálinkát 
Igen, mingyannyi □ szóval mindannyian 

megyünk.  
Ja, a semedbe süt a nap? szemedbe 
kerelőútra terelték terelőútra 
Két ruhát fizettem és csak ötezret fizettem. Két ruhát vettem… 
Köttő ember kell még. kettő 
Levessel sűrítjük be a levest. tejszínnel 
Ma ettem egy vonatot ööö banánt a vona-

ton.  
Miért, hány folyosó ö izé hány ablak van a 

folyosón?  
Mivel kanáltak meg a bulin? kínáltak 
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Megakadás Szándékolt közlés 
Molnár Péter, a Fővárosi Tűzoltó-

parancsnokszág elnöke számított arra… Tűzoltó-parancsnokság 
Mondjuk ő talán szoha nem volt szakállas. soha 
Moszt mész el? most 
Na, egyen, aki éses. éhes 
Na, mecsek csicsikálni. megyek 
Nafogott egész nap a kisgyerek.  nyafogott 
Nemsokára uda odaérünk, ugye?  
Ott éltek a Neandi Neander-völgyi embe-

rek.  
Ő az ortatási öö oktatási program koordiná-

tora.  
Ő is timikus mérnök. tipikus 
Ő szem □ sem egy szent szegény, be jó pi-

pás legény.  
Persze, aztán meg mehetek a sájsebészetre, 

nem? szájsebészet 
Pi azért pisilt úgy mert lány kutya.  
Résletesen olvasd el, amit küldtem. részletesen 
Szokszor gondoltam rá. sokszor 
Tedd a kezed elé a kezed! szád elé 
Trantum verdét használj! Tantum verdét 
Ugorj le, kérlek, a boltba, és egyél kenyeret, 

mármint vegyél légyszi, mert azt szeret-
nék enni.  

Varrd meg a ruhát, hogy megvarrhassam! □ 
Na, érted, add ide, hogy megvarrhassam!  

8. Metatézis 

Megakadás Szándékolt közlés 
A disszertáció egyes lényegei fejezeti feje-

zetei. 
lényegi fejezetei 

A dobozt mosd el, a kanalat dobd ki. A kanalat mosd el, a dobozt 
dobd ki. 

A hétvégén csereket keréltem az autón. kereket cseréltem 
A húszas asztal számláját kérem krátyával 

□ vagyis kártyával, na. 
 

A kukát dobd a szemétbe. De dobhatod a 
szemetet is a kukába. 

 

A polc a könyvön van. A könyv a polcon van. 
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Megakadás Szándékolt közlés 
A vajdasági Obedi-láp természeti ökörsé-

gének megőrzéséhez a kormány támoga-
tást nyújt. 

örökségének 

A várkapun kívül lévő vitézek és a 
porgálok… 

polgárok 

Add ide a szósórót. sószóró 
Aha, igen a tuján fékszel a rigó. fészkel 
Apám régen a Dél-tepsi, Dél-pesti Kórház-

ban dolgozott. 
 

Az a feszély nem venyeget. Ööö veszély 
nem fenyeget. 

 

Az összes dobot el kell lapni! Az összes lapot el kell dobni! 
Belement a szemed a hajamba. a hajad a szemembe 
Betetted a kulcsba a zárat? kulcsot a zárba 
Betettem a hűtőbe a sajtot. Illetve fordítva. Betettem a sajtot a hűtőbe. 
Csinálj egy táblát vagy ábrázatot. egy ábrát vagy táblázatot 
Egy párkapcsolatban olykor 

felcserődélhetnek a szerepek. 
felcserélődhetnek 

Elütött egy biciklist egy ittas férfi a Sza-
bolcs-Szatmár-Rebeg megyei Nagykál-
lóban 

Bereg 

És milyen gyorsan felcserepednek! felcseperednek 
És most kihúzom a nyertesek közül a helyes 

megfejtőket. 
a helyes megfejtők közül a nyer-
teseket 

exturdált, extrudált kenyér  
Ez a zaj sülfüketítő! fülsüketítő 
Ez az árbocnak a hajója. hajónak az árboca 
Ez életet adna az értelmemnek. Ez értelmet adna az életemnek. 
Ezután kis csészékben találjuk □ mármint 

tálaljuk. 
 

Füstöl, mint a kéménygyár.  gyárkémény 
Gyere, fossunk mogat □ mossunk fogat!  
Hogy is hívják a Varos Beba □ Babos Vera 

férjét? 
 

Hogy végül is mi az a motívum, amit vala-
ki, ami valakit arra indít, nem tudom 
megmondani. 

 

Húzd rá az ágyat a lepedőre! a lepedőt az ágyra 
Igen, és volt még egy szarvasrombás 

gizottó is. 
szarvasgombás rizottó 

Igen, voltak a szerelők, most már jó lesz a 
dariátor. 

radiátor 
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Megakadás Szándékolt közlés 
katipány kapitány 
Kávéval iszom a cukrot. Cukorral iszom a kávét. 
Kérsz kocsit? Mármint csokit.  
Két napra lesz egy vizsgám □ vagy mi □ két 

vizsgám lesz egy napra. 
 

Kihűltem tenni. Kitettem hűlni. 
Kiríttam a falra, amit kértél. kiírtam 
Már úgy is ott van. Már ott is úgy van. 
Mi a biztos úr, probléma? Mi a probléma, biztos úr? 
Mikor töltjük meg a vizet medencével? 

Mármint a medencét vízzel. 
 

Mindig olyan sokáig tart a reklám, 
elkezdhetődne már ez a film.  

elkezdődhetne 

Muszáj prá példát találnom. pár 
Okszár-díj Oscar-díj 
Ötvennégy éves, és túl van a második 

infraktusán. 
infarktus 

pakucsínó kapucsínó 
Rakd rá az edényt a fedőre! a fedőt az edényre 
Száguldozni kezdett San Diego környékén 

□ egy autópálya kirájárónál kisodródott, 
és összetörte. 

kijárójánál 

Tegnap meg papucsot menni ventem. venni mentem 
Tettem kávét a cukroba. Tettem cukrot a kávéba. 
Van kép a bőrödön. bőr a képeden 
Viszek majd tirslis vésztát. virslis tésztát 
Volt ró szóla. Volt szó róla. 

9. Egyszerű nyelvbotlás 

Megakadás Szándékolt közlés 
A kormány meggyőződése, hogy különösen 

grízis krízishelyzetekben…  
A létrával gaj van. baj 
A listát később osztyam ö osszam.  
A rumos teát ne íszeszítsük. ízesítsük 
A stúdióban volt nálam is egy kamerás és 

nálja is. nála 
apa ész anya és 
Azokra is kell gondolni, akik nem szeretnék 

óvodába hordani a gyerüket □ a gyerekü-
ket.  
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Megakadás Szándékolt közlés 
Aztán beletöltjük a pisokótába. piskóta 
Bazsalikos citromfagyit kérek szépen. bazsalikomos 
Becsujhatom az ablakot? becsukhatom 
Belemegy olyan helyzetekbe, ami tulajdon-

képpen vejszteteti mások életét is, meg a 
sajátját is. veszélyezteti 

Cupa csupa sár lettem.  
deszegrációs folyamatok deszegregációs folyamatok 
Egy évezredes sztereópiának próbáltak gá-

tat szabni. sztereotípia 
Egy gerezd fogmát megeszek, az egészsé-

ges. fokhagymát 
Ennek apropóján szalmából készült 

emléktárgyagat készítettek. emléktárgyakat 
És akkor most át is adom a szőt. szót 
Esténként a fiúk nézik a Micimackát. Micimackót 
Fáj az ollom.  orrom 
Három órája itt mászkál le-fel, meg leül a 

lépcsőre, meg itt zarándoskodik. zarándokoskodik 
Holnap jössz korlyázni? korcsolyázni 
Így jelennek meg a darabban a különböző 

szereplék. szereplők 
Így nem lesz nyálkás a szampan soha. szappan 
Ingyenes nyíl hét □ nyílt hét.  
Itt egy gis kocsma. kis 
Józannak tűndek □ tűntek.  
Két fő részére foglaltak azstalt. asztalt 
Laudia, kinyitná az ajtót? Klaudia…  
Megint lefritymálta. lefitymálta 
Miért fula? fura 
Mit csináltok? Gyerök, gyerünk a pályára!  
Na jű, na jó, akkor hagyjuk.  
Nagyon sok olyan gyerek van, aki nem kap 

öö olyan ellátást otthon, akár táplálkozás-
ra, akár higénás öö ellátottságra gondo-
lok. higiéniás 

Tihányi camembert Tihanyi 
Úgyse tudunk menni idén Görbe. Görögbe 
viselkedési, érzéklési változásokat okoz érzékelési 
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10. Több típusba sorolható jelenségek 

Megakadás Szándékolt közlés 
A barátaimmel fogok találkozni. A baráta-

immal. 
 

A dolgok mélységébe kell elásni. mélyére kell leásni 
A megállított betegség ott van a papíron. megállapított 
A mű tele van eufeminizmusokkal. eufemizmusokkal 
A ötös lottó főnyereménye 4 milliárd fölött 

van. 
az 

A valóság éppen a fordítja fordítottja.  
A videó elérte a mérlet a mérlet! A méret-

korlátot.  
Abból jönnék ki ebből a legjobban. Akkor 
Áhh, egyszerűen borzasztóak vagyok! borzasztóak vagytok 
Annyit még, hogy ez milyen szellőből ké-

szült, azt lehet tudni? 
szőlőből 

Az az egy előnye van a repülőnek, hogyha 
valaki fel □ beszáll a repülőre, utazik 
másfél órát, és ott van a célpontnál. repülőbe 

Az egyik megakadásjelenség típusa például 
a malarp malapropizmus. 

típusa a megakadásjelenségnek, 
malapropizmus 

Az elmúlt évtizedek alatt írt publikációit, 
irodalmi értékezéseit olvashatjuk. 

értekezéseit 

Az ógrammatikusok úgy gondolták, hogy a 
nyelv egy élő orgazmus ööö organizmus.  

Az űtszűkület délelőttig okoz útszűkületet. Az útszűkület délelőttig okoz 
torlódást, fennakadást stb. 

Azért, mert annak olyan a képje. képe 
Azt kívánom, hogy álmodban lóvé alakulj. lóvá 
Be lettem úgy azzal, ezzel a nevekkel húzva 

a csőbe. 
ezekkel a nevekkel 

Belemegy olyan helyzetekbe, ami tulajdon-
képpen vejszteteti mások életét is, meg a 
sajátját is. 

veszélyezteti 

Csak viccelik velünk. viccelődik 
Danta Dante és Petrarca műveiből adták ki 

az első rímszótárakat.  
Egy rágalmazó cikkben inszituálták, ezért 

pert indít. 
inszinuál 

Először te mondom el, aztán én. mondod 
És legtöbbször nem is vesi észre az, aki ol-

vassa. 
veszi 
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Megakadás Szándékolt közlés 
Ez a biliárd is nagyon jó volt, pláne, hogy a 

Fi □ Fruzsival egy csapatba kerültem.  
Ez a kísértet jól sikerült. kísérlet 
Ez egy olyan állatfajta öö államfajta.  
Ez nagyon fakhagymás. fokhagymás 
Ezt jól összefogtam □ összefogdostam.  
Faludi Farenc Akadémia Ferenc 
felcsárdáztad feltárcsáztad 
Fúj a szél a fákot. fújja a szél a fákat 
Gondolt egyet, és felült a tóra □ a lóra.  
Gyorsan velmegyek mécére. elmegyek vécére 
Ha a bizottság a jelenlegi összeállásából va-

laki hiányozna. 
felállásából × összeállításából 

Hányra mész a masszírra? masszázsra 
Innen azért messe van, a máros vásik végé-

ben. 
messze van, a város másik vé-
gében 

Itt vannak a borjaink. Mármint boraink.  
Jaj, belementem egy pókhólóba. Menjünk 

már ki az útba. 
pókhálóba, útra 

Jesszusom, ez a hír most teljesen letablózott 
ööö letaglózott. 

 

Kellenének aztán még a marketek markerek 
meg az indikátorok is. 

 

Kifejezetten olyan feladatokat is ööö old 
megoldanak, vagyis megold a pedagó-
gus. 

 

Királylány, alszol? Nem, a királylány épp 
tortát hajszol majszol. 

 

Komorú képet fest. komor/szomorú 
Külön árulják a szuverént. szuterént 
magánykézbe kerül magánkézbe 
Mást is lehet ott enni, és úgy sámolta, hogy 

salátát kérek meg pitát. 
számolta 

Melle van a mosdó? merre 
Miért kattogtatod a tallad □ a tollad?  
Nagy rálátásom volt a logopé □ óvodai lo-

gopédiai munkába. 
munkára 

Nem hiszem, hogy ez mont □ hogy ez most 
fontos. 

 

Nem könnyű élete van az EU terminológu-
soknak. 

nincs könnyű élete × nem köny-
nyű az élete 
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Megakadás Szándékolt közlés 
Nem nagyon különbözik az offline verzió 

az online verzióról. 
verziótól 

Némák között cinkos, aki nem csinál sem-
mit. 

Vétkesek közt cinkos, aki néma. 

Orgonát fakaszt a rotható tetem. Orgonát fakaszt a rothadó tetem. 
Ott van mellette az Orondi □ – Szőlők? – 

Nem, bőrvidék! 
borvidék 

Ők a esztergomiak. az 
Számtalan újrahasnoszítási, újrahasnosítási, 

bocsánat, újrahasznosítási módszer léte-
zik. 

 

Szerintetek lehet valahol venni cseraterjét? teacserjét 
Te összehajottfogott. összefogott hajú 
Uram, úgy látom, nem egy malomban őr-

zünk! 
őrlünk 

Valahol ott van az iz az asztal alatt. is 
Vele □ velük nem annyira vagyok jóban.  
Veszek helyette jegesmeciset. jegesmacisat 
Volt olyan gyerekem, aki középső ööö kis-

csoportba úgy került be az óvodába, hogy 
minden szónak csak a végét tudtam el-
mondani. 

tudta 

  

 




