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„NYELVBOTLÁS”-KORPUSZ 

14. rész 

Az első magyar valós idejű, jegyzeteléses technikával gyűjtött 
megakadásjelenség-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; 
Beszédkutatás 2017. 241‒255.: 377 adat. 
Eddig tehát összesen 9777 megakadásjelenséget elemeztünk, ebben a rész-

ben pedig újabb 378 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 „Nyelvbotlás”-
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 jelen-
ség kutatójára várnak. A példákban a □ a néma szünetet jelöli. 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  
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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.  
6. Perszeveráció 
Egy kiejtett nyelvi elem szándéktalan, ismételt megjelenése a közlés egy ké-

sőbbi időpontjában.  
7. Anticipáció  
Egy szándékozott nyelvi elem megjelenése a közlés egy korábbi időpontjá-

ban 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 

…az egyik a kísérletek körül □ közül… 
 

…mert egy jó énekző, énekes… 
 

4-es–6-ossal kell menni, de előtte még kell 

valami töményet vennem. 

tömbjegyet 

A □ akkor mész? Vagyis jössz? 
 

A béke legyen a híd, mely közénk áll. köztünk 

A fecske is kötöző madár? költöző 

A gazdagsági miniszter vagyis aaa □ a gaz-

dasági miniszter tegnapi beszédében… 

 

A kérdéses kérdés vagy micsoda kérdéses 

kutatás. 

 

A két óra hossza, amit ott eltörtünk, eltöl-

tünk, egynek tűnik. 

 

A lányok sokkal kicsit sokkal közelebb van-

nak az átlaghoz. 

 

A fogódzkodót megragasztva □ megra-

gadva… 

 

A meleget egyensúlyozza, elnézést ellensú-

lyozza az északi szél. 
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A mentolom volt a gólyatáborban □ mento-

rom, na! 

 

A város forgalmi rendjének □ vagyis for-
galmi tervének elkészültével… 

 

…adalékmentes ööö adómentes juttatási 
forma… 

 

Akkor jöjjön le, és olvasson be, vagy le. olvassa le (a villanyórát) 
Amikor megadjuk a kezdőszót vagy na, kez-

dőhangot. 

 

Amikor volt még beszédképzés a tévében, 
beszédtanítás. 

 

Anyukám már felhívott délnyitány. délután 
Az élet meg a rutin… az évek meg a rutin 
Az észak-korai □ vagyis koreai hadsereg ter-

vez valamit. 

 

Az ilyen tanulmányos vagy nem, tudomá-
nyos cikkeknél. 

 

Az olajfék hegyén következik! olajfák 
Az unokahúgom idén olvassa a Lassie haza-

telefonált □  vagyis hazatért, na! 

 

Azt hiszi, hogy félre megyek. félre lépek 
Bármi legyen is ez hallgasd, halkítsd le, 

légyszi! 

 

Befonod a szemem? hajam 
Bizonytalanság felolvasása vagy feloldása. 

 

Csak megkóstoltam, milyen rumot eszel □ 
eszel?! Iszol, csak éhes vagyok! 

 

Egyszer én is fogtam már 10 kilós hajat □ ha-
jat □ halat! 

 

El kell mennem kulcsot fénymásoltatni. másoltatni 
Eleve nehéz ebben a melegben tanulni, hát 

még úgy, hogy nem hagy olvadni □  na, 
olvasni. 

 

Elment feljelentést venni tenni. 
 

Elpakolok egy tálba □ vagyis egy dobozba. 
 

Elvittem a kulcsmásolóba a cipőt. cipőjavítóba 
Én azt onnan hiányoztam. hiányoltam 
Én ettem már ilyet □ vagy ittam. 

 

Én most már lefekszem zuhanyozni. aludni 
Ez csirkenyúl? csirkecomb 
Ez is feladó azaz eladó? 

 

Ez milyen szőlő? Vagy szilva, bocsánat. 
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Ezt az erdőből hoztátok? erődből 
Ezt én is el tudom foglalni. fogadni 
Ezt is átírom vagy ugrom. 

 

Ezután az izgató, azaz az igazgató kinevezé-
sét… 

 

Fáj a lábam □ na aaaaa térdem. 
 

Fel akartam mondani neked, hogy… el akartam mondani 
Gondolkodom a témán vagy a példán. 

 

Házasságtörő terem házasságkötő terem 
Hibát követünk el, azaz nem követünk el, 

hanem produkálunk. 

 

Hoztam neked csokit □ vagyis sütit. 
 

Hoztam tojást is! Ó tojást! Túrórudit. 
 

Ilyen tekintélyben, vagyis tekintetben nem. 
 

Inkább férfias vagy inkább nős nőies? 
 

Inkább részeg álomnak □ ámokfutásnak tűnt 
ez nekem, mint szándékos agressziónak. 

 

Itt nem testi bántásról van szó. bántalmazásról 
Kapcsold ki a tabletet □ vagyis a gépet! 

 

Kérdőjelezd meg a felső, feletted lévő em-
bereket! 

 

Kértelen kelletlen kénytelen kelletlen 
Késélen táncol pengeélen táncol 
Két percet kapott a mikróban, elég magas 

lesz? 
meleg 

Kéz- és csonttörtést, vagyis lábtörtést! 
 

Kiettem az almát. megettem 
Kirakhatnák vízkővel . díszkővel 
Kisérletiesen hasonlít kísértetiesen hasonlít 
Kókuszos, nem kosztümös film. 

 

Könnyebben felmerülnek, felkerülnek. 
 

Krattyogott □ vagyis kattogott. 
 

Küldd el azt a borítékot még ma! levelet 
Legyen szíves, csukja be az ajtót □ ajtóóóót 

□ablakot! 

 

Lehetek még szemtelenebb? – Menjél, vagy 
legyél. 

 

Lelkileg is tör. gyötör 
Magam alatt ásom a fát. vágom 
Majd én gondolkodom rólad! gondoskodom 
Majd három vagy négy órát □ háromnegyed 

órára bezárkózott. 

 

Már is megyek zoknikám! Zsoltikám 
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Marokkó is szuvenír ország már. szuverén 
Meghívás keringőre felhívás keringőre 
Megírtad a füzeted? Vagyis a házit? Ne 

piszkáld már a füzeted! 

 

Merre van a módosítószó? mosdó 
Mész tornázni? fürödni 
Mi is itt lettünk, na, itt jöttünk be. 

 

Mi újság a török □ torokfájásoddal? 
 

Nagyapámék még az Arany János utcai pa-
rókán laktak a szolgálati ideje alatt. 

parókián 

Ne beszélj hozzám! Vagyis vissza. Ne beszélj vissza! 
Néhány honlap  ír vele ööö él vele. 

 

Nem dallamban ööö szólamban énekelte. 
 

Nem egy megfelelő □ meglepő dolog. 
 

Nem fogom rá használni, sajnálni, nem fo-
gom rá sajnálni a pénzt. 

 

Nem hoztam lapátot. kabátot 
Nem szabad Marika! Marcika 
Nem találom a bérletem □ akarom mondani 

a kulcsom. 

 

Nem tudtam beazonosítani, de patásujjú pá-
rosujjú patás lehetett. 

 

Nem túl gyakoriság. gyakori 
Nyisd szét az ajtót. nyisd ki 
Ő csak hétfőn meg szerdán vagy csak benn 

van csak benn. 

 

Ő is muszlin? Akarom mondani, muszlim. 
 

Ő meg látom, nősül □ vagyis férjhez megy! 
 

Ő nem tud eljutni. elindulni 
Öntesz nekem is könyvet? kávét 
Öntsünk tiszta vizet a köcsögbe. pohárba 
Öt pillanat vagy mi egy, egy pillanat… 

 

Pelikános, úgy értem flamingós. 
 

Racionálisan és ökonomikusan akarjuk 
megépíteni a világot magunk körül, 
hogy minél könnyebben szoronghas-
sunk. 

mozoghassunk 

Rakjak borsófőzeléket, vagy babfőzeléket? 
 

Remélem, hogy nem találkozunk majd 
olyan rég. 

soká 

Rendeztem pár cuccot a H&M oldaláról. rendeltem 
Sokáig volt tudatlan, vagyis dehogy, eszmé-

letlen. 
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Száll egy kecske. fecske 
Szegény virág, már nem sokáig bírja. Pedig 

adtam neki virágot. Virágot? Vizet. 

 

Szerepelnek benne hímes híres színészek. 
 

Szétszakadt a vonal, vagy mi, megszakadt. 
 

Szia, Ildi, egy whiskast kérek! whiskyt 
Találkozzunk a Rákóczi körútön □ ja nem, a 

téren. 

 

Találtam egy penészes kenyeret □  nem! 
nem penészes! egész 

 

Tavaly vettem, izé tegnap.  
Történelmi pillanat volt a filmtörténelem-

ben. 
filmtörténetben 

Ugyan már, a muslincák ártatlanok □ meg 
ártalmatlanok is! 

 

Van csuklód? kulcsod 
Van kés a fürdőben. olló 
Van olyan aranyér a hűtőben. Piros Arany 
Zombi, a drogkereskedő rendőrkutya □ 

drogkereső! 
 

Zsámbékról annyi zsömlét hozott. szőlőt 
Zsuzsa szokott zuhanyozni? Mit mondtam? 

Zuhanyozni? Dohányozni... 
 

 
2. Grammatikai hiba 

Megakadás  Szándékolt közlés 

– Kinek vetted a szalonnát? – Lajosé □ nak.  
 

…ahol italokat szolgáltak ki.  szolgálnak fel 

A jövő hétet pedig nem tudtam vele meg-

beszélni. 

 hetet 

A Marson légtérhajlítással megyünk.  A Marsra 

A négyedik vizsgázik.  negyedik 

A szövegkönyv 17. oldaláján.  oldalán 

Adok másik kanált  kanalat 

Annyira nehéz voltak.  annyira nehezek voltak 

Arról olvashatunk ezt a részt, amit nekünk 

olvasni kellett. 

 ebben a részben 

Azt akartam felkérdezni vagyis megkér-

dezni. 

 
 

Boldogok, mert nem vannak a szoba köze-

pén □ nincsenek. 
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De ezt csak ez a gyártó gépei tudják?  ennek a gyártónak a gépei 

Egy olyan témáról lesz most szó, ami eddig 

még soha. 

 amiről 

Elviszed? Nem, nem belefér a táskámba.  nem fér bele 

Érzesz valami furcsát?  érzel 

Ez egy új folyamat, amibe belül változik.  ami 

Ezt erre is lehet ráalkalmazni, alkalmazni.  
 

Fel tudod olvasni párat?  fel tudsz olvasni 

Fiatalokkal és idősebbel, idősebbekkel.  
 

Ja, ő utálja □ egymást Lacival.  ők utálják 

Jobb, ha nyugodtságban van egész idő alatt.  nyugalomban 

Két percre vagyunk otthonról, otthontól.  
 

Kicsit elkalandkodtam.  kicsit elkalandoztam 

Le van törve a lámpái.  le vannak törve 

Lement az aluljáróban.  aluljáróba 

Megkérdezték, miben írom a diplomamun-

kámat. 

 miből 

Menj a szobádból!  szobádba 

Most nincsenek olyan sok ember.  
 

Múlt héten elmentünk két éttermekbe is.  étterembe 

Nem akartam enni □ megenni előled.  
 

Nem annyira beazonosíthatóvá teszi…  nem teszi annyira beazo-

nosíthatóvá 

Nem fogok megenni.  fogom 

Nem látom rajta, hogy akarna anyaként 

lenni. 

 anya akarna lenni. 

Nem megy arra a vonat, mert javítják a 

sínet. 

 sínt 

Nem tetszenek nekem ezek a sok betegsé-

gek. 

 Nem tetszik nekem ez a 

sok betegség. 

Nem van, vagyis na □ nincs kedvem moso-

gatni. 

 
 

Nem véletlenül kerül oda, ahol.  oda, ahová 

Nincs ehhez hasonló színek.  nincsenek 

Nincsenek igazán sok belőle.  nincs igazán sok belőle 

Óckodtam ettől a tartósabb műszempillák-

tól. 

 ezektől 
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Ott van a Dolomitokban nem messze □ aaa 

Dolomitoktól nem messze. 

 
 

Sokkal szépen hajtogatod.  szebben 

tűztől pattant  tűzről pattant 

Vagy a gépeink rossz, vagy az internet.  rosszak  
 

 

3. Kontamináció 

Megakadás  Szándékolt közlés 

…egy helyre odacsoportosítva.  egy helyre csoportosítva x 

egy helyre odatéve 

…és egy új verzióként születik újrá □ újjá.  újra x újjá 

A belvárosban megint útleterelés van.   útlezárás x forgalomterelés 

A hölgy megmondta, hogy ők fognak dön-

teni a kislány felett. 

 kislányról x kislány sorsa 

felett 

A kábítószer szerintem kifordította…  megváltoztatta x kifordí-

totta önmagából 

A kapcsolatomat be szeretném zárni.  le szeretném zárni x be sze-

retném fejezni 

A lakó fők száma…  a lakók száma x a lakásban 

lakó fők száma 

A nyelv tudományozása a számítástech-

nika szemszögéből. 

 nyelvtudomány tanulmá-

nyozása 

A rendőrök a forgalmat kerelőútra terelték.  kerülőútra x terelőútra 

Az író a művet leveti, papírra veti.  leír x papírra vet 

Azért lásd be, mi két összeillő pár vagyunk.  összeillő pár vagyunk x két 

összeillő személy/illető va-

gyunk 

Azt mondta, hogy tizenhét óráig ideér, 

vagy na, hét óráig. 

 tizenkilenc óráig x hét 

óráig 

celufólia  celofán x alufólia 

De a formé □ na, morféma csak a formára 

vonatkozik. 

 morféma x forma 

De ezt most mikroportba, őő mikrofonba 

vagy portba énekled?  

 mikrofon x port 

Emeld fel a keredet!   kezedet x karodat 

Én igyekszem minél kevesebbet foglal-

kozni a politikával, mert különben bele-

robbannék. 

 felrobbannék x belerok-

kannék 

Én is szembefutottam már vele.  velem is szembejött már x 

én is belefutottam/ össze-

futottam 
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Ez azonban nem róható fel a fordító szám-

lájára. 

 nem írható fel a számlájára 

x nem róható fel a fordító-

nak  

Ezzel a gyerekkel csak a gaj van!  gond x baj 

geopárd  gepárd x leopárd 

Harmincnyolc pontot lett konkrétan.  pontot szereztél x pont lett 

Hívni kell a vízvezetőt.  vízvezeték x szerelőt 

Hol az ágypléd?  ágytakaró x pléd 

Hülyeség, amit mondolsz.  gondolsz x mondasz 

Ismerek egy olaszt, 13 éve él itt Pesten, tud 

magyarul és van egy pizzériázója.  

 pizzázó x pizzéria 

Lejössz velem kennyi?  kenyeret x venni 

Mit dudál ez a tapó?  mit dudál ez a tapló/tahó 

Na mi is egy cipőben evezünk!  egy cipőben járunk x egy 

csónakban evezünk 

Nagyon zokon esett, amit mondott rólam.  zokon vettem x rosszul 

esett 

Nem tudott itt jönni.  nem tudott jönni x nem tud 

itt lenni 

Olyan butálékos.  tudálékos x buta 
 
4. Téves kezdés 

Megakadás 

…ugyanis ért-félreérthető volt… 

…ugye el is kez □  pontosabban folytatódott… 

A 3-as kanyarban majdnem eldobta a seg □  hátulját az autó. 

A bal ogy agyféltekében 

A Csabi szí hívott.  

A hibákat úgy ve, úgy javítják… 

Alig vártam, hogy megszadul, megszabaduljak tőle. 

Ameddig nem történik meg, addig nem fo, addig nem tudunk lépni. 

Egy ilyen eszte □ aszteroidát kérnék! 

El fogom költ □ küldeni neked a feladatot. 

És ők nem növelhetik az áru, az árat? 

Este lef □ elvalvás előtt pedig moss mindig fogat. 

Ettől a hidegtől  bőröm kiszárad és ilyen ilyen seee sérülékennyé válik 

Hol vagytok, a bá há backstage-ben? 

Jó volt rá a húsz százalékos ak kedvezmény. 

Mégiscsak megismerhet ööö megismételhető. 

Most megsérül □ megsértődtél rám? 

Nem, kata.. baszkok írták. 
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Nyisd ki a szá a szemed.  

Persze, tudjuk no □ foglalkoztatni. 

Rakd a helyére a szege  □  székeket kérlek! 

Rögtön az jutott eszembe, hogy Kra, Kaliforniában, tudod, hogy mennyi fok 

van. 

Szeretem a különleges ízű teákat, a hibikszu, a hibiszkusz a kedvencem.  

Utána lehet kés □  kérdezni 
 
5. „Nyelvem hegyén van” jelenség 

Megakadás  Szándékolt közlés 

A kérdésben ööö nem ööö nem én vagyok 

a felettes ööö felelés. 

 felelős 

A Tündérfürt utcai gyógyszergyárban vol-

tam, na, tudod □  nem dolgozni, hanem 

mikor tanulsz is □  izé gyakorolsz □ 

gyakorlaton! 

 
 

Add ide az □  na, távorányítót. Izé, irányí-

tót. 

 távirányító 

Adj egy izét □ csókot.  
 

Akik ilyen metrósok, kukások  □  na azok 

a  □  tudod… 

 közterület fentartók 

Amikor megkaptam a diplomát □ nem az 

érettségit □ na, a bizonyítványt. 

 
 

Anti □ ante aneszteziológus   
 

Aztán vettem egy olyan izét is, mi az  □  

na, amivel a tésztát, na az a … 

 szűrő 

Bekapta aaa a izé a legyet.  
 

Blakett, plakett, na plakát már basszus!  
 

Én úgy vettem észre, hogy □  amikor □ a 

□ hogy is hívják? 

 lift 

És akkor felveszed azt az izét □  Tudod, 

ami olyan, mint egy hajpánt, t-vel kez-

dődik □ Na, mondd már! 

 tiara 

Ez ilyen ilyen vizes fék?  hidraulik 

Ez most nem a, tudod, az a zsidó szokás, 

ami □ jom kipur, igen. 

 
 

Hol verjük fel aaa kempinget, mármint na, 

a sátrakat? 

 
 

Ilyen izé van benne, töltölék izé, töltelék, 

na. 
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Jaj, ott van egy □ egy □  mindegy, már el-

ment. 

 pillangó 

Kimentem oda □ tudod □ kint □ a zöldsé-

gek. 

 kertbe 

Már tegnap átküldtem a macskáról a vi-

deót, hangizét. 

 hangfelvételt 

Nálad van a □  na, tudod, amire a számo-

kat is rá kell írni, ilyen kis igazolvá-

nyos izé □ Havonta veszed, tudod te 

mi az, csak már fáradt vagyok, nem jut 

eszembe.  

 bérlet 

Nehézkes lenne elhozni magam, magam-

ban, na hogy autó nélkül. 

 egyedül 

Nem adta ide a falk □ flakon, tudod □ üve-

get. 

 
 

Nem tudtok mentőt hívni? Nálam nincs, 

na mi az a kezedbe, rádió □ rádiótele-

fon azokkal a hullámokkal. 

 mobiltelefon 

Olyan gyors volt, mint a □  a □  tudjátok a 

leggyorsabb állat □  az a pöttyös □  áh 

hagyjuk! 

 gepárd 

Ő is benne lesz az osztálytáncban, mert 

valami madár lesz, pingvin vagy pá-

vián □ Ja tudom, flamingó! 

 
 

Össze fo fo fo fognak vagy mennek a szá-

lak. 

 összefonódnak, egymásba 

fonódnak 

Sokszor egy ilyen, segítsetek! Mi az a □ 

közbevetés! Közbevetésnek hívják. 

 
 

Úgy tűnsz, mint aki □  izé □ szomorú.  
 

Ugyanaz a plagi plagi plagi na mi az pla-

gizálás. 

 
 

Úristen, de degradált □  nem □ deg □  

hogy is mondják? 

 degenerált 

Valahogy odaküldöm a hogy mondják 

szellememet. 

 
 

Vár a szervpranszlatáció □ 

szervtraszplatánció □  szervátültetésre, 

na! 

 
 

Vedd le légyszi a bödönt □ vagy mi az □  

lábost. 
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6. Perszeveráció 

Megakadás  Szándékolt közlés 

A békülésben szerepe volt Fanniban □ 

nak. 

 Fanninak 

A múltkor is az almát szénné égette, mint 

az álmat. 

 állat 

A nyelv olyan viszonyban van a léllel, 

mint a felhő az éggel. 

 léttel 

A WWF az egy önkéntes tervezet?  szervezet 

Az az olasz is annyira jól tud olaszul  □  

vagy na, angolul. 

 
 

Az EEG- gép az egy agyi gépalkotó mód-

szer. 

 képalkotó 

Az embernek rövidebb ideje van 

monitoriz monitorozni a beszédét. 

 
 

Belement a szemembe a szem.  por 

De nem tudom, hogy kapok majd szabit 

nyárra, mert janyuárban mondok fel. 

 januárban 

Egyet fizet, kettőt fizet.  vihet 

El fogsz elesni, ha nem vigyázol!  el fogsz esni 

Elmostam a kávévőzőt.  kávéfőzőt 

Én is a Microsoft szövegszörkesztőt  □  

szövegszerkesztőt szoktam használni. 

 
 

És kivel veszéltél?  beszéltél 

Este van, ne menj már a voltba.  botba 

Eszembe sze jutott ilyet mondani.  eszembe se 

Fel van szelelve, van hűtő, mosógép.  szerelve 

Felvázolom a vázlatot, vagyis a helyzetet.  
 

Használtam a fürdősőt.  fürdősót 

Két tojást törtem fel, hogy aztán azt törje 

bele a serpenyőbe. 

 tegye bele 

Kétszer is kétszerített.  kétszer is kényszerített 

Kicsit túl tettem magam.  kicsit túl ettem magam 

Milyen fa volt? Nem tudom, hárs vagy 

nyárs. 

 nyár 

Most ilyen viktoriánus-kori brit lord hajod 

van. 

 hajad 

Muszáj áldozdatot hoznom.  áldozatot 

Ott talizunk Talízzal.  Alízzal 

Önök imádnak idézőjeles szöveget idézni.  írni 

Szedjetek még a levelesből.  levesből 
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újfujlandi  újfundlandi 

Vak tyúk is tyalál szemet.  talál 

 
7. Anticipáció 

Megakadás  Szándékolt közlés 

…ekkor hirtelenül megjön a férj hirtelen.  váratlanul 

A világügyi egészség □  vagyis Egészség-

ügyi Világszervezet most kiadott jelen-

tései szerint… 

 
 

Az egy németkutyász kutya.  Az egy németjuhász kutya. 

érleléselmélet  érveléselmélet 

Ez ilyen régi rég délelgetett álmom, hogy 

legyen egy ilyen pici lakásom, és ara-

nyos. 

 dédelgetett 

Ilyen frodros ruhában jövök.  fodros 

Ilyenkor hiányzik az alany felismerését 

szegítő szerkezet. 

 segítő szerkezet 

Kérek egy csült csikeszárnyat.  kérek egy sült 

csirkeszárnyat 

Két felsőt fizettem, és csak kétezret fizet-

tem. 

 két felsőt vettem 

Kívánom, hogy lobb legyél!  jobb 

Lányatok mondjátok már meg, hogy…  lányok 

Megkérted téged.  megkértelek 

Mekkenj már meg!  Mukkanj 

Mi vaj van a vajjal?  baj 

Nagyon baitta magát Balázs.  leitta magát Balázs 

Nagyon szok szöveget kell elolvasnom.  sok 

Nem bárom bár…  nem bánom, bár 

Nem megyünk halba! Vagyis étterembe. 

Halat sütök este. 

 
 

Pendelünk pizzát?  rendelünk 

Sok a munkaerő most a programbunkban.  programunkban 

tükerszimmetrikus  tükörszimmetrikus 

Ugyanannyira tél □  tér el…   
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8. Metatézis 

Megakadás  Szándékolt közlés 

…cseret helyélhettek…  helyet cserélhettek 

A nyelvem van hegyén jelenség.  
 

Amit ilyenkor lenni tehet tenni lehet.  
 

Attila miért ennyire gát a legényen?  Attila miért ennyire legény 

a gáton? 

Az autópályán kamarbol volt.  karambol 

Azt hiszem, a kognitív elméleten apalul.  alapul 

Betettem a szekrényt a kabátba.  kabátot a szekrénybe 

Bocsánat, nem tudom apát adni a telefon-

hoz, épp lapat havátol. 

 havat lapátol 

Csak aztán nem bírta a gyomrát a politika, 

vagy a politikát a gyomra. 

 
 

Csekken voltam postát fizetni.  Postán voltam csekket fi-

zetni. 

Elbúcsúztatjuk az újévet és köszöntjük az 

óévet…  

 fordítva 

Elhagyja a nyakát a fejéről.  elhagyja a fejét a nyakáról 

Elmennél vegyet jenni, na □ jegyet venni, 

kérlek? 

 
 

Éppen az andorrai vereség napján nyújtot-

ták be a költségvetésnek □  országgyű-

lésnek a költségvetésre vonatkozó ja-

vaslatot. 

 
 

Fosdd meg a mogadat.  Mosd meg a fogadat. 

Hé, nem láttad az üvegszemem?   szemüvegem 

Hegyél tejre ööö tegyél helyre.  
 

Jó ez a szörfestivál □  vagyis sörfesztivál…  
 

két kimeneteles az esélye  kétesélyes a kimenetele 

Köszönöm, megkaptam a válaszomra a 

kérdést. 

 a kérdésemre a választ 

Láttam én már varón karjút.  karón varjút 

Már megint lekrám van!  reklám 

Mi a szőcs?  csősz 

Nekiment a fával a biciklinek, jajj dehogy, 

a biciklivel a fának. 

 
 

Nem akarok reszet sajtani, vagyis sajtot re-

szelni. 

 
 

Nem akarsz feletonálni?  telefonálni 
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Nem haragszom, csak nem dutom □  tudom 

megérteni. 

 
 

Nem porbléma.  probléma 

Ninden map leviszem a kutyát sétálni.  minden nap 

Szeretnék egy borítékos bélyeget.  bélyeges borítékot 

tespi  tepsi 

Zárd be a fürdőt a macskába!  macskát a fürdőbe 
 
9. Egyszerű nyelvbotlás 

Megakadás  Szándékolt közlés 
…tevnap az történt…   
A harmincegyes út felúvjítása vagy 

felújítása.  

 

 
A mű érdeme, hogy az elvont témát 

könnyen megragadhatővé tette. 

 

megragadhatóvá 

A szőkincs, akarom mondani a szó-

kincs fejlesztéséhez… 

  

Amikor megszületik egy gyarak gye-

rek… 

  

Az még egyáltalán nem feltétezi hogy 

□ feltételezi… 

  

Bepurnyadtam  □  vagyis 

bepunnyadtam. 

 

 
Egyesül vagyok.  egyedül 

Grízishelyzet □  krízishelyzet esetén…   
Halat süttem ööö sütöttem.   
Imádom a lókákat.  rókákat 

Jó napot kívánok! Jegeket, bérleteket 

kérem szíveskedjenek felmutatni! 

 

jegyeket 

Kérsz hozzá ubokát is?  uborkát 

Kortás irodalom.   kortárs 

megvalószul  megvalósul 

Miért nem tartanél?  tartanál 

Mikor restauálták?   restaurálták 

Minyimálpárok  Minimálpárok 

Mit kell csinálnom, könyörögni, 

pitini?  

 

pitizni 

Nagyon dologos vagyok mostanság.  dolgos 

Nem tudom mi vajod.  bajod 

Ő is ezt mondta, miután 

kitelepetítették.  

 

kitelepítették 
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Pusztán arról van csak só, hogy nem 

veszel komolyan. 

 

van csak szó 

Teljes egy óra volt, mire elkészült a 

sempillám, na szempillám. 

 

 
 

 
10. Több típusba sorolható jelenségek 

Megakadás Szándékolt közlés 

A költözéshez kellenek neked koboznod, izé, do-

bozok?  
Állatoz □ nem, nem állatoz □ utánozd az állatoz 

hangját!  
Az húlt ho nyúlt hosszabbra. 

 

Kily milyen csaj hívott most? 
 

Most megeszem ezt a kólás hülyeségeket.  
Ne ezt, ez olyan vanyadt! nyamvadt 

Szerintem most ebé, ebédelini? Reggelizni fogok.  
 


