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„NYELVBOTLÁS”-KORPUSZ 

13. 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; 
Beszédkutatás 2016. 193–214.: 545 adat. 
Eddig tehát összesen 9400 megakadásjelenséget elemeztünk, ebben a rész-

ben pedig újabb 377 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 grammatika magyar nyelvi órák…  

A hezitálásjelenségeket  a megakadásjelensé-
geket írom fel. 

 

A hűtőben  mikróban meg lehet melegíteni.  

…a következőképp jelent  jellemezhető…  

A kutató tárgya a kutatás tárgya a káromkodá-
sok megítélése volt. 

 

A londoni tapasztalatokból ítélkezve kiindul-
va… 

 

A másik  az egyik dolog az…  

A normától  a standardtól való eltérés…  

A talpamra állok. sarkamra 

A tanárnő ezeket az összefüggéseket stratégiai 
próbák statisztikai próbákkal is igazolta. 

 

A váltakozásainkkal ellentétben… várakozásainkkal 

Akkor ő ott lakik, Magnólián? Maglódon 

Általában a férfiak szerint a hosszú lányok a 
vonzóak. 

magas lányok 

Ami bizony biztos, hogy ennek nemsokára 
vége lesz. 

 

Arra kérdeztem a kerestem a választ…  
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Megakadás Szándékolt közlés 

Azért bennem magamban azt kellett rendezni, 
hogy nem szabad, hogy lelkiismeret-
fordulásom legyen. 

 

Azok a gyerekek is  sem zavarták az órát…  

Be van dugulva az orrom, úgyhogy nem hal-
lok most semmit. 

fülem 

Csak aláírt mi ez? Feliratozták a filmeket.  

Egymást váltották a gyilkossággal. vádolták 

…egyre speciális specialistábban jelennek 
meg. 

 

Elhúzom a redőnyt a függönyt.  

Elmegyek tévére, addig vigyázz a cuccokra. WC-re 

És én úgy jött úgy gondolom, hogy te tudsz 
segíteni csak, Balázs! 

 

És felolvasnám, mert nekem ez nagyon meg-
ragadott engem. 

 

Ez egy létező intézet  intézmény.  

Ezek is azt fejezik  ezek is azt mutatják, 
hogy… 

 

Ezer forint bírságot mutatnak akkor, ha nincs 
jegy. 

 

Ezt is lehetne küldeni gyűjteni.  

Holnap addig iszok, ameddig akarok ööö al-
szok. 

 

Hozd ide azt a sziklát, vagyis követ!  

Itt debütálnak majd a Csillag szül  X faktor 
döntőjében. 

 

Karácsonyig fogsz még mosni? húsvétig 

Kárpátaljai, felvidéki és erdélyi nyelvvázlat 
nyelvváltozatokkal egészítették ki. 

 

Képzeld, a szüleiddel aludtam. álmodtam 

Készülök, még lereszelem a könyvem  a 
körmöm, aztán lefürdök. 

 

Kirakjuk arra a szekrényre izé asztalra.  

Kitartás, már csak összes  ötszáz méter.  

Kitörted a nyakadat, mivel ölelsz éngemet? kezedet 

Meg szeretném ezt inni  enni.  

…meg tudunk ismerni ismételni.  

Megszólalt az idegenvezető, jaj, dehogy ide-
genvezető, üzenetrögzítő. 

 

Megtöltöm a poharam. Nem a poharam, a pa-
lackom. 
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Megakadás Szándékolt közlés 

Ment a tévé, mármint a rádió.  

…mennyit tudunk behozni beosztani.  

Miért nem szóltál, hogy beakadásjelenségeket 
gyűjtesz? 

megakadásjelenségeket 

Na, ez az volt, megakadásjelentés! megakadásjelenség 

Ne csukd be az ajtót ablakot!  

Ne vigye el a táskát! bevásárlókosarat 

…nehézséget ejt  nehézséget jelent neki.  

Nem kutya vagyok, hogy ugassál nekem  
vagyis hogy fütyüljél nekem.  

Nem találom a biciklim. szemüvegem 

Nézd, ott egy kis kutya! kis madár 

…nyelvi  anyanyelvi szinten támogatja…  

Ott legalább fedél felett vagyunk. fedél alatt 

Ott ültünk azon a napon. padon 

Ő a kedvezmény  a kezdeményező.  

Panka bátyja  vagy öccse is, ha addigra nem 
diplomázik le…  

Semmilyen magyarázat mindenféle magyará-
zat nélkül…  

Siker  vagy kudarcba fullad…  

…személyes személyiséget szerették volna ki-
fejezni…  

Tiszta kezeslábas lett a barátnője mellett. kezes bárány 

…tudtam annotálni adatolni…  

Újra megtanácsolta, hogy én legyek a követ. megparancsolta 

Van egy srác, aki kissé autentikus  autiszti-
kus.  

Voltak nyilatkozatok az ellenség padsoraiból 
is. 

ellenzék 

2. Grammatikai hiba 

Megakadás Szándékolt közlés 

A mindennapi testnevelés különböző fejlesz-
tésére fejlesztését valósítja meg. 

 

Ahelyett, hogy elmész az irodába és befizetsz 
 fizeted a sok pénzt… 

 

Akkor én magát magamat adom.  

Az anya  az anyák a lányokkal nem beszél-
nek erről.  
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Megakadás Szándékolt közlés 

Az észlelés logaritmikusan követem követi a 
világban mérhető dolgokat.  

…belekeverednek valódi szavakká  ba.  

Benned ezt meglátjuk megláttunk, amit jól 
csinálsz. 

megláttuk 

Beszélgettünk ezzel kollegákkal  erről kol-
legákkal…  

De ez így is volt betervezve, hogy amikor vé-
ge az olimpia olimpiának, számtalan prog-
ramom lesz. 

 

De jó lenne, ha rajzolhatnom  rajzolhatnék!  

Ebből  vagy ettől a megközelítéstől abban 
tér el, hogy… 

 

Egy dobozokra vannak ráhajtogatva. dobozra 

Egytől huszonöt mondatokig mondatig…  

Én pontot adom, mert ti voltatok az elsők.  adok 

Ennek a rejtelmeivel  rejtelmeiben fogunk 
elmélyedni.  

Ez a tények ezek a tények is el lettek titkolva.  

Ezeket  ezektől elvonatkoztatva…  

Ezekhez az emberekhez ne foglalkozz! ezekkel 

…független a beszédhang képzésekor  kép-
zésétől…  

Hirtelen feltűnik az emberbe  vagy az em-
bernek…  

…hogy ezt a döntést végrehajtják  végre-
hajtsák.  

Indulás előtt idd meg a kávémat kávédat!  

Kért, hogy segítsek, hogy én milyen ötleteket 
adjak neki kiutazás kapcsán. 

adnék neki 

Kicsit sokan vagyok vagyunk.  

Mer ő fél, hogy őt elhagyom, fél, hogy elve-
szítem, hogy ő elveszít engemet.  

Nem beszélve arra arról, hogy mennyi költ-
séggel jár a fejlesztés.  

Nem eszek fagyit, mert vigyázol vigyázok a 
torkomra, hogy nehogy megfázzon.  

Nem fogok nem fogom törni magam emiatt.  

Ott se olyan könnyű meggazdagítani. meggazdagodni 

Semmi bajom nem van nincs ezzel a dolog-
gal. 

 

…szemben az ép hallóknak  hallókkal…  
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Megakadás Szándékolt közlés 

Szeretnénk ebbe ehhez hozzáfűzni még egy 
tesztet. 

 

Szerintem megérdemel megérdemli ezt.  

Szerintem vehetnénk lassan keretet a képek-
ből képeknek. 

 

Tele van szoba az élet  tele van a szoba élet-
tel. 

 

Tényleg olyan jó, ha bekenem vele a kezüket 
kezemet, akkor puha lesz. 

 

Voltunk náluk vendégséget  vendégségben.  

3. Kontamináció 

Megakadás Szándékolt közlés 

A gyárban akartam mondani, hogy eszek 
kolbászt, ehelyett azt mondtam, hurkászt. 

kolbászt × hurkát 

Amúgy le kéne mennünk, ott tévályognak. téblábolnak × kóvályognak 

Az lenne logos  logikus és jogos, ha nem 
így kezelnénk az óratervet. 

 

Egy mondolat  micsoda?  egy mondat 
egy gondolat. 

 

Egy sínen vagyunk. 
egy hullámhosszon vagyunk × 

sínen vagyunk 

Ez nagyon jellegző  jellemzetes. jellemző × jellegzetes. 

Főleg azon  arra gondolok… 
azon gondolkozom × arra gon-

dolok 

Gyérlek  gyere be, kérlek. gyere × kérlek 

Ha nem lenne ilyen rocsm  ronda… ronda × ocsmány 

Ilyenkor elfogja szívünket a szégyelem. szégyen × félelem 

Kíváncsi vagyok, merre lennek  merre 
vannak. 

vannak × lesznek 

Közöltem neki, állítsa le magát. mondtam neki × közöltem vele 

Meghalnék, ha azzal kéne tusfürdenem. tusfürdővel × fürdenem 

Mit kérsz? Ásványteát vagy… ásványvizet × jeges teát 

Néhány por után játszottuk ezt. pohár × bor 

Raktam bele cuklizsánt. cukkinit × padlizsánt 

Simonnak nem köszöntöttünk semmit. 
Simonnak nem mondtunk 

semmit × Simont nem köszön-

töttük fel. 

Tehát ott begadod berakod a receptet, és ki-
hozzák neked. 

megadod × berakod 
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4. Téves kezdés 

Megakadás 

És ha pszichológia, akkor sportolók pszichi pszichológiai felkészítésével 
foglalkozna? 

Akkor szom szerdán találkozunk. 
Az a hír ja járja, hogy te nem szoktál. 
Azt ott el kell feje felejteni. 
Ebben az esetben megkérdőzi megkérdőjeleződik a hitelessége. 
Minél alacsonyabb a végzettség, annál nehéz nehezebb a munkatalálás. 
A beérkező ajándékokat a csomagok mérete szerint rendes rendszerezzük. 
A bizasm  bizalmatlanság a bankokkal szemben… 
…a felsőoktá  a felsőoktatás vonatkozásában. 
A legfrissebb hírek se szerint sem… 
A másik nagyon fontos meghat  megfogalmazás… 
A nehe nehézségeket nehezen viselem. 
Általában a spen  spontán beszédben szokták vizsgálni. 
Az egyre magasabb frekvenciáktól az egyre me mélyebb frekvenciákig a 

Mel-skálán. 
Az első felesége volt Gertrudis, akit kinyer  kinyírtak. 
Az eredmények értelmező  ööö  értelmezése alapján azt mondhatjuk… 
Az idősebb korosztály ebből a szempontból jobban tes teljesít. 
Azt hittem, meguto megütögetsz, és utána szólsz hozzám. 
Azt már bazze bezzeg nem írják oda, hogy miből készült. 
…bels  belülről, de mégis eltávolodó. 
Bemutatót, nyári tür turnét és pénzt ígért. 
Elmon  elénekli neki a régi dalokat. 
Előhúz vette a zsákjából a Mikulás… 
Érdemes kib  érdemes innen megközelíteni, hogy kibontsuk. 
Erre já  erre utal… 
És akkor te tudsz ola  szlovákul? 
Ez a köl  közösségi költőszerep. 
Ez egy tempóbeli különbség, vagy minőségbeli különbséget mutatnak a te- 

az elsajátításban. 
Ez is egy nagyon szo  szép példa. 
Ez nem deci nem definíció. 
Ezek a funkciók auti automatikusan kikapcsolnak. 
Ezekben a ke percekben kezdődik el. 
Ezeket a metaforákat tipoloz  tipologizálta. 
Ezt nagyon ak  ezt távolítani akarja. 
Ezzel fogjuk búcsúztatni az új óévet. 
Grasz grammatikai szempontból… 
Hát ami a legdru dru durvább… 
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Megakadás 

Hát az ilyen sorrendiségek, mint a perszeveráció antipi- anticipáció… 
Hétfőn csaj  sajtótájékoztatón közlik majd… 
…ilyen ke  kétszerese vagy háromszorosa. 
Itt érdemes visszacs  átkapcsolódni a másik szöveghez. 
Kérek szépen egy meggyes batyut meg egy note nutellás kroaszant. 
…közelebb visznek az át  vagy befogadáshoz. 
…kü  folyamatos küzdelemben van. 
Lehet, hogy túlszá  túlságosan maximalista vagyok. 
Már a tartalomra is tudok fiz  figyelni. 
…meg ott a hungaro  hungarikumoknál is… 
Megpróbálku megpróbálkozunk a feladattal. 
Megszüntették a Fradit, kirúg kitúrták a bajnokságból. 
Mindenek  mindenesetre elhajtott. 
Mostanában velem sem volt, hogy kinyi megnyitottam külön a gaget. 
Ne le ne szálljunk már magunktól annyira el! 
Nem akarlak keny kényszerìteni semmire, de… 
Nem értem, hogy miért érd miért kaptam én ezt nem érdemeltem meg. 
Nem goa  nem gond? 
Nem tudom, az én gyere az én fiaim… 
Nem tűnik tóls  túlságosan olyannak… 
Oké, menjünk, csak összekap pakolom a cuccaimat. 
Olyan éles a h  törésvonal… 
Ő sokkal go komolyabban gondolja. 
Ők fogal foglalták el azt a területet. 
Össze ron rándul a gyomrom tőle. 
Port a már feldolgozott portfóliók tanúsága szerint… 
Szebb lenne, ha sokkal élet  élénkebb lenne a színe. 
…szo  izé, a rendszer megdöntése… 
Tehát természese természetesen… 
Több nék népszokás ismert arra. 
Utána volt a po következő feladat, a portfólió kiosztása volt. 
Versenyképességünket éppen fokozza az, hogyha családbarát mű módon 

működünk. 
Világos képet fogunk kapni, hogy milyen állapotban vannak a gye a tanu-

lók. 
Volt előfordultak olyan megvalósulások is… 

5. „Nyelvem hegyén van” jelenség 

Megakadás 

Az a  milyen is? Valami ózus. Ominózus. 
Azt tudom, hogy kisebb meg nagyobb  igen, mikro és makro. 
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Megakadás 

Beindítja a testet, mediál mediál ööö meditál. 
De amikor  tudod  mentünk  na, kocogtunk, akkor láttuk. 
Ezek az automaz automa  automatizmusok. 
Ezt ezt  tudod ezt a  státuszt, szóval a státuszt könnyen el lehet…  
Itt van ugye a  tudod, az a fizetés  a bankkártyád? 
Kapsz helyette olyan  ööö  olyan gyümölcsöket. 
Mert akkor az túl nagy biztonság  talan  Mi az a szó, amit keresek? Bi-

zonytalanság. 

6. Perszeveráció 

Megakadás Szándékolt közlés 

A bűntudat hitánya… hiánya 

A vértől alapból nem férek. félek 

Az volt az első sakasz. szakasz 

De ott olyan száraszág van. szárazság 

Ebből még jó ötlet is születhel. születhet 

Engedd el a füled megett! mellett 

Ez is egy megakadaásjelenség volt. megakadásjelenség 

Ez szerintem egy gyönyörűszéges darab, 
megvenném. 

gyönyörűséges 

Fájt tőle a gyömre. gyomra 

Ide nem mehetsz, oda nem menhetsz… mehetsz 

Kedves némes  német kollégáktól…  

Más magyarázat is legyet ööö lehet erre a 
jelenségre.  

Mikor van a zéhátok ingol angolból?  

Normális, tisztességes szórás eszetén ööö 
szórás esetén…  

Nos, halasunk tovább, következő feladat… haladjunk 

Olyan lények, amelyekkel soha azelőtt nem 
találtkozott. találkozott 

Ő ilyen óvónó  óvónőképzőbe jár.  

Skóciában vehetnél egy sokkal jobb skálat 
 sálat.  

7. Anticipáció 

Megakadás Szándékolt közlés 

A feld felett… föld 

A következő szakas az első szavak szakasza.  
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Megakadás Szándékolt közlés 

A nyelv számítógépes nyelvészet szinte 
minden területén jártas.  

Az első helyesirászi verseny résztvevői… helyesírási  

Be se engedhetnének ezekbe a nemzeti do-
hányoboltokba.  

dohányboltokba 

És akkor fizettem a mentem  fizettem a 
jegyem és mentem a vonathoz.  

Ez a sprektum  vagy spektrum.  

Ez nagyon vésjósló. vészjósló 

Kérek még papritát! paprikát 

Köbcentipéter köbcentiméter per szekun-
dumban van megadva.  

Látjátok, hogy mire képes az emberi nyelv 
 agy, hogy összerak egy nyelvet.  

Másrészről pedüg valljuk azt, hogy a szó az 
élet tükre. 

pedig 

Megbízhatő a felmérő rendszer. megbízható 

…mégszem és mégsem szükséges.  

Mi az a slezlony? sezlony 

Mintha megcsípett volna valami brogár. bogár 

Nagy hengerejű is lehet. hangerejű 

Olyan kedvegy vagy. kedves 

Paradicsomból valű  való kiűzetés  
Trisztán és Idolda. Izolda 

Velem egy szintő  velem egy szintűt öl-
tem meg.   

8. Metatézis 

Megakadás Szándékolt közlés 

Azt mondta, nem fa lesz a kutya alatt. kutya lesz a fa alatt 

Balázs, olyan homó vagy ööö olyan mohó 
vagy!  

Cigit menni vegyek. venni megyek 

Csak elővizágyatosságból… elővigyázatosságból 

De ha tubusos lenne a kiszerelés, az sokkal 
stelirebb. 

sterilebb 

Előbb töltök üveget a vízbe. vizet az üvegbe 

És láttunk gollirát. gorillát 

Ez a helyzethez képest nekem egyáltalán 
nem lereváns  releváns.  

Ez nagyon szoksor félreértéshez vezet. sokszor 
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Ezek a tókörnyök  kőtornyok itt rondák.  

Fogni tudod. Tudni fogod.  

Gyüh és dűlölet. düh és gyűlölet 

Hátha ki tudjuk gobozni  bogozni a szála-
kat.  

Kellene fekete tű meg cérna fekete cérna meg tű 

Kíváncsi vagyok, hogy van-e a stoppere-
men óra. 

az órámon stopper 

Legközelebb jobban is kipakarhatod a lá-
bast. 

kikaparhatod 

Lejen  jelen legyen!  

Ma este bonyolait főzök. bolognait 

Már létezik egy olyan fálj. fájl 

Nem jön csap a vízből. víz a csapból 

Ott, a futyakutattó  kutyafutattónál.  

Pedig itt vent lettem ööö lent vettem.  

Rengén csörögök  Csengén röhögök.  

Szaknál zondival. zokni szandállal 

Találtál már magadnak valamit karcsá-
nyora? 

karácsonyra 

Távát pé  pályát tévesztettél.  

Úgy akarlak, mint száraz földet az eső. száraz föld az esőt 

Vigyázok, lehogy neessek. nehogy leessek 

Volt a kertben homozokó homokozó.  

9. Egyszerű nyelvbotlás 

Megakadás Szándékolt közlés 

Annál azért sokkal markáncsabb volt. markánsabb 

Arrébb tudsz menni picsit? picit 

Az nagyon jó, a szült zöldség! sült zöldség 

Csak nehogy kinyukadjon! kilyukadjon 

Én nem tudnám viszonyozni. viszonozni 

Én örülök, hogy Janka megnyugodt. megnyugodott 

Ennek a helyzetnek nagyon sok kimetele 
lehet. 

kimenetele 

Ez a klippemier… klippremier 

Ez eujofória. eufória 

Ezt akarta újrá  újra írni.  

Feddie  Feddie  Freddy Mercury…  

Ha megfigyeljük az alábbi szótöveget szó-
töveket…  
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Igen, most a pragmatiki kompetenciáról. pragmatikai 

Maga a kifejezés, hogy kizsnyugdíjas, ré-
gebbi. kisnyugdíjas 

Május vasárnapra eszik. esik 

Megnézted már a pogramot? programot 

Miért vágsz ilyen fejet? Scsak úgy. Csak úgy. 

Miután megnéztétek a táblázokat táblázato-
kat…  

Nem csak egy szima sima interjú volt.  

Ő nem egy igazi gengszter lepper. repper 

Tistában vagyok vele. tisztában 

Úgy tudjuk, jövő héten közlik a szervtrasz-
plantáció szervtranszplantáció részleteit.  

Volt az iskolában egy fesztő  festőmű-
vész.  

10. Több típusba sorolható jelenségek 

Megakadás Szándékolt közlés 

A fele vele van egyébként. veled 

A középországban a középkori Franciaor-
szágban…  

A legtipikusabb e-mail megkeresés azok, 
ami így kezdődnek, hogy… 

megkeresések … amelyek 

A magasabb szintű kép végzettséggel ren-
delkezdők… rendelkezők 

…a nyertes nyerőszelvény… játékszelvény 

A regények nem A legények regimentje 
igen cifra.  

A táblázatba kerülő negyedek egyedek ne-
vével…  

A továbbiakban egy napról napra egyre me-
legebb lesz 

továbbiakban napról napra 

Akkor ezt végre is  végig is vettük.  

Akkor nem kell másik vonatra átszelni. átszállni 

Alig tettem le a csokort, amikor becsönget-
tek. 

csokrot 

Alkololmérgezést is kaphat. alkoholmérgezést 

…amelyek sok millió internetes oldal ter-
talmai  tartalmai között keresik meg. 

 

Amikor nyáron lent voltunk, te nem emlék-
szem rá?  

emlékszel 
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Annyira jó ez a csajozat! Csajok című sorozat 

Az internet felkeresésére  feltérképezésé-
re keresőmotorokat használnak.  

Az iskolában mindig cikkeztek vele. cikiztek vele 

Azok ott varjúk? Vagy varjúak? varjak 

Azt akarom  arra akartam utalni…  

Azt álmodtam, hogy kaptam egy malact 
malacot.  

Azt gondolnák az emberek, hogy a kritikáik 
kritikáid bántóak, de nem.  

Azt hiszem, én tudok segíteni nekem neked.  

Azt mondta erre, hogy ő egy bakelitot sze-
rezne szeretne tőle.  

Azt mondta, hogy fizessem be helyettem  
helyette.  

Be van kamrázva a villamos. kamerázva 

Bepakolom még a bőrödet, aztán mehetünk. bőröndöt 

Biztos örülne egy gumicsónak. gumicsónaknak 

Büszke voltunk büszke voltam magunkra.  

Csak ma fújnak fúrnak vagy egész héten?  

De azok a lányok nem fognak semmit vi-
szonyozni. 

viszonozni 

Egész délután tanultam. Már betépve tudom 
az anyagot. 

betéve 

…egészen sikerül a keret kerek mondatok 
megfogalmazása…  

…el szoktuk hozni  elő szoktuk hozni…  

Én csak Budapest láttam. Budapestet 

Én is fogok írni egy nyelvet a gyerek egy 
könyvet a gyereknyelvről.  

Én már voltam a Szémos Szamosnál csoki-
készítő tanfolyamon.  

…ennek következtetében következtében…  

és attól nem elkülönületlen nem elkülönül-
ten létezik a másik funkció.  

Esze ágába volt  se volt erről beszélni.  

Ez egy lehetőség arra, hogy önfejez önkife-
jezd magad.  

Ez is a latinből van. latinból 

Ez jelenti tulajdonképpen a gyerskeresést. gyorskeresést 

Ez nem egy legény lakány. 
nem legénylakás, hanem leány-

lakás 
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Ezek a diákok kevésbé sikeresek az új is-
meretek elsajátításban. elsajátításában 

Ezen a héten egy talitalálat született. telitalálat 

Ezt jobban lehetne reklamázni  reklámoz-
ni.  

Ezt ő így gondolta, hogy közöli  közli.  

Felírtam egy antibiotikumot, napi kettőt le-
szek szíves bevenni hat napig. 

felírtak 

…gondom okozott  gondot okozott a 
rendszeresség.  

Ha jönnek a konzisok  konfisok…  

…hogy egy állásinterjún hogy tudom eladni 
 előadni magam.  

…hogy ezek az öregek üregek hol helyez-
kednek el.  

Jó angulást! Jó angolozást!   

Kicsit most meglepett ez az kérdés. a 

Köszönjük nekünk, hogy vigyáztál ránk! köszönjük neked 

Lehet vizsgázni lehet vizsgálni, hogy…  

Mégis büntibe vagyunk. leszünk 

…megjelenik a műve  műben is.  

Megveszem  na, felveszem és megnézem.  

Miken mehetnek keresztül napok nap mint 
nap?  

Mikor buluztál utoljára? buliztál 

Mit mond, bocsánat,mondunk, ha azt akar-
juk mondani, hogy gépközelben vagyunk?  

Na, akkor én leszedem a sört. szőrt 

Nem akartam tovább főzni a poént. fűzni 

Nem hallgatnak híret. híreket 

Nem könnyű a konzulváltás. konzulensváltás 

Nem tudom, milyen emlékezeteses ese-
ményt várt. 

emlékezetes 

Olyan összhangban vagyok vagytok a par-
nereddel…  

Ő is a középkor pogány szennyei  szentjei 
közé tartozott.  

Ők átértékezték átértékelték az életüket.  

Ösztöndíjből lesz sör. ösztöndíjból 

…próbálja megfogni  vagy hogy megfo-
galmazni…  

Rendelkezem szárítógép-ismeretekkel. számítógép-ismeretekkel 
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Sajnos ő már huszonegy évesen Parkinso-
nos kór  Parkinson-kóros lett.  

Száraz a táskás a túrós táskám.  

Szebb a bőröm sokkal, kisebbek a pólusaim 
tőle. 

pórusaim 

Szóval, végül nem költöttek. költöztek 

Tartalmazhatja az egyéb szupraszegmentu-
lok ööö szupraszegmentumok jelölését is.  

Ti teszitek a dolgokat dolgotokat.  
Tudod, melyik a kedvenc számod. számom 

Valamit elhatárolni… elhatározni 

Van otthon vaj van otthon kaja, vagy hoz-
zak valamit?  

Van számomra egy meglepetésem. számodra 

Vannak pillanatok, amikor el kell válni vár-
ni bizonyos dolgokat az emberektől.  

Vigyázok, hogy jó hegyen  helyen legyen 
a nyelvem.  

 



 


