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Bevezetés
Nyelvbotlásoknak a beszélő normatudatának meg nem felelő, attól 

eltérő, alkalmilag előforduló alakokat nevezzük. A nyelvbotlást a be
szélő sokszor azonnal javítja is, hiszen feltűnik neki, vagy hallgatója 
figyelmezteti rá, hogy „a létrehozott szekvencia nem adekvát a 
mikrotervezési szándékkal” (Gósy 1999, 50). Létrejöttük mechaniz
musát a témakör első kutatói a nyelvi elemek küzdelmével magyaráz
ták. Wundt és Freud egyébként egymástól eléggé eltérő magyarázatai
ban közös az a feltevés, hogy alternatív beszédprodukciós tervek 
„harca” hozza létre a nyelvbotlást. „A versengési hipotézis lényege az, 
hogy két, alternatív módon lehet ugyanazt a dolgot kimondani, vagy 
két, meglehetősen eltérő értelmezési nehézséget jelentő alternatív 
üzenetünk van, melyek mindketten ugyanazt a mentális és/vagy 
artikulációs helyet akarják elfoglalni. Freud és Meringer, bár az egy
mással versengő üzenetformák forrására és természetére nézve igen 
eltérő felfogást hirdettek, mindketten a versengési elvre hivatkoztak.,, 
(Garrrett 1989, 307). Garrett megállapítása helytálló. Meringer, 
Wundt és Freud konkrét példák sorával próbálja bizonyítani, hogy a 
szócserék esetén küzdelem zajlik a két szó között a „tudat előterébe” 
kerülésért. Meringer még az egyszerű sorrendi hibák, az anticipációk 
és a perszeverációk esetében is úgy jellemzi a jelenség létrejöttét, 
hogy az „erősebb intenzitású” nyelvi elem kiszorítja helyéről a gyen
gébbet. Freud úgy magyarázza az általa elszólásnak (Versprechen) 
nevezett jelenséget, hogy valamely tudati (és nyelvi elem) kimondási 
tilalom, elfojtás alá kerül. Az elfojtás tökéletlen működése következté
ben azonban ilyen elemek is kimondódhatnak, leíródhatnak, habár 
töredékes módon, például kontaminációk elemeként.
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A sorrendi hibák létrejöttének mechanizmusát az elmúlt évtize
dekben lefolytatott kísérletek (magyarra lásd Huszár 1998) eredmé
nyeinek tükrében ma már másként látjuk. Van azonban egy elszólástí
pus, a szócsere, amelynek létrejöttében tagadhatatlanul fellelhető a ve
télkedés mozzanata. Ezt kívánom bizonyítani spontán magyar nyelvű 
beszédből származó nyelvbotlások segítségével. »

A szócserék
Már M eringer, a téma első kutatója, és egy 8500 adatból álló német 

nyelvű korpusz összeállítója is megkülönböztetett a szócseréknél:
1. hangzási hasonlóságon alapuló cserét,
2. fogalmi összefüggésen alapuló cserét, mégpedig

a. szinonim jelentésű,
b. antonim jelentésű szó fellépését a mondani szándékozott szó 

helyett (M eringer 1908, 46).
Létrejöttük okát ő abban látja, hogy több szó „küzd” azért, hogy a 

tudatküszöb fölé kerüljön. A nyelvbotlások, leglátványosabban pedig 
a szócserék esetében a kimondani szándékozott szó csatát veszt. A 
kimondani szándékozott szó helyére egy vele asszociációs kapcsolat
ban álló kerül. így végeredményben a célszóhoz hangzásában hasonló 
vagy vele jelentésében rokon, szinonim vagy antonim jelentésű szó 
hangzik el.

Meringer, Wundt és Freud elképzelése a nyelvbotlások létrejöttéről 
egy nagyon egyszerű elméletet implikál. A beszédfolyamat az ő 
felfogásuk szerint -  Meringer többször is használt metaforája szerint -  
egy sínpályákkal behálózott területhez hasonlít, amelyben a rossz 
váltóállítás okoz zavarokat azzal, hogy a nem megfelelő szerelvényt 
indítja el. Sem Meringer, sem Freud nem kételkedik abban, hogy be
széd közben mintegy „hangosan felolvassuk” a gondolatainkat. E mö
gött az elképzelés mögött mindössze egy szintet tartalmazó, „földszin
tes” modell áll.

A beszédprodukciós folyamat szakaszai
A gondolattól a beszédig vezető folyamat túlegyszerűsített 

elképzelését Lashley 1951-es, alapvető jelentőségű cikkében cáfolta 
meg. Bebizonyította, hogy a beszédprodukció szükségszerűen több,
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egymást követő szakaszból áll. Példái a spoonerizmusok közül 
kerülnek ki, amelyekben az egymást követő szavak kezdő hangzói 
cserélnek helyet, például font pordítva. Ez a fajta elszólás a nevét egy 
W. A. Spooner nevű teológiai tanárról kapta, akinek mulatságos 
nyelvbotlásai közismertek voltak. Csak egy példát említünk Spooner 
tiszteletes gyöngyszemei közül: The Lord is a shoving leopard to his 
flock ‘Az Úr nyájának lökdösődő leopárdja’ The Lord is a loving 
shepard to his flock  ‘Az Úr nyájának szerető pásztora’ helyett. 
Lashley legfontosabb felismerése az volt, hogy a spontán beszéd és a 
gépírás sorrendi hibáiért az asszociációs kapcsolatok nem tehetők fele
lőssé. Bebizonyította, hogy szükségszerűen léteznie kell egy, a sorren
diséget és fonetikai reprezentációkat tartalmazó előkészítési fázisnak 
ahhoz, hogy ennek elemei térbeli és időbeli sorrendjükben helyet cse
rélhessenek.

A beszédprodukció szakaszosságára vonatkozó korai sejtéseket 
nem is oly régen cáfolhatatlan, természettudományos bizonyítékokkal 
támasztották alá. Turennout és munkatársai híres kísérletükben 
képeket mutattak a kísérletben részt vevő személyeknek. Az agykéreg 
elektromos aktivitásának mérése azt bizonyította, hogy a kép megpil
lantásától a rá vonatkozó nyelvi elem bizonyos morfológiai-szintakti
kai jellemzőjének (nyelvtani nem) meghatározásáig 370 ms telt el. Ek
kor a keresett szó még csak absztrakt entitásként jelent meg. További 
40 ms-ra van szükség ahhoz, hogy a kísérleti személy fel tudja idézni 
a szókezdő beszédhangot, azaz a szó fonetikai reprezentációkban is 
rendelkezésére álljon.

Ezeket a felismeréseket is figyelembe véve egy adekvát beszédpro
dukciós modellnek a következő részegységek működéséről kell szá
mot adnia:
♦ A konceptus szintje (gondolat)
Itt zajlik a nyelvi közlés előkészítése. Még nem dőlt el, melyik 
konkrét nyelven fog a beszélő megszólalni. Az elemek elrendezése 
nem lineáris.
♦ A konkrét nyelvi feldolgozás szintje. Ezen a szinten zajlik a 
lexémakeresés, a szintaktikai, morfológiai szabályok alkalmazása, az 
egyeztetési szabályok végrehajtása. Az elemek hierarchikus elrende
zettségben kapcsolódnak egymáshoz.
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♦ Az artikuláció előkészítése. Itt zajlik a már előhívott elemek 
lineáris sorba rendezése, a zöngésülés, az összeolvadás előkészítése.
♦ Artikuláció: az előkészített közlés megvalósul. Ennek a szakasz
nak a megléte nem feltétlenül kötelező, az írás esetében például el is 
marad.

Moduláris modellek
A gondolattól, szándéktól a hangzó beszédig tartó folyamatot a 

kognitív paradigmába tartozó ún. moduláris beszédprodukciós model
lek legalább két szakasszá bontják fel.

Az autonómnak is nevezett modellek az elemek lineáris sorrendjét 
teszik meg legfőbb szerveződési elvüknek. Több, egymástól viszony
lag függetlenül működő szakaszból, ún. modulból állnak. Ezek szigo
rú egymásutániságban lépnek működésbe, kiindulópontjuk az előző 
modul kimenete. Párhuzamos működésre nincs lehetőség, mivel az 
aktivációs hatás csak előrefelé terjed. Korrekcióra egy konzervatívan 
autonóm modellben tulajdonképpen nincs lehetőség. Az újabb, dina
mikus modellek ezzel szemben, ha korlátozott mértékben is, megenge
dik az egyes szakaszok párhuzamos, automatikus működését. Ennek 
következtében tartalmaznak korrekciós lehetőségeket. A korai model
lek közül azért idézzük fel Garrettét, mert modellje adekvátságának 
bizonyítására a nyelvbotlásokat is felhasználta.

Garrett egy 1976-ban közölt tanulmányában a beszédprodukció fo
lyamatában két szakaszt (modult) különít el:
♦ a funkcionális szinten a mondat szintaktikai struktúrája jön létre,
♦ a pozicionális szinten a szintaktikai szerkezet váza fonológiai,

prozódiai jegyekkel szerelkezik fel.
A két szintnek másfajta elszólási hiba felel meg. A szótévesztést 

Garrett a funkcionális szint hibájának tartja. Ilyenkor a szándékolt szó 
helyett egy másik, hangzásban esetleg nagyon is eltérő szó valósul 
meg. A szófaj általában megőrződik, tehát főnév helyére főnév, ige 
helyére ige kerül. A pozicionális szint hibái a fonématévesztések. 
Ezek létrejöttében a szófaj nem játszik szerepet. A közvetlen nyelvi 
környezet hatása érhető tetten ennek az elszólásnak a létrejöttében. 
Garrett megemlíti még a szerinte ritkán előforduló ún. kevert cseréket
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{stranding exchanges, mixed errors), melyek esetében mind a 
funkcionális, mind a pozicionális szint szerepet játszik.

Látszólag hasonlóan érvel Stemberger is. O 1985-ös tanulmányá
ban (idézi Berg 1988, 26) szintén két modulhoz (tervezési és megvaló
sítási) rendel hozzá elszólástípusokat. A tervezési szakaszban jönnek 
létre az azonos szóosztályba tartozó lexikai elemek cseréjén alapuló 
elvétések. Például: The list was 'nt in the word The word was 'nt in the 
list helyett. A megvalósítási szakaszban létrejövő hibáknál viszont 
más-más szóosztályba tartozó elemek cserélnek helyet. Például Did a 
lot o f people different see it Did a lot o f different people see it helyett. 
Stemberger tehát mindkét szakasz jellegzetes elszólásaként sorrendi 
hibát említ. Ezek a példák önmagukban még nem bizonyítják a két 
szakasz független működését, hiszen mindkét esetben már meglevő 
reprezentációk cserélnek helyet.

Leveli modellje
Az autonóm elméletek közül kidolgozottságával és magyarázó 

erejével kiemelkedik Levelt 1989-es modellje. Nagy figyelmet fordít a 
korai kognitív modellek által eddig elhanyagolt konceptus-szinten zaj
ló folyamatokra. A modell jellemzője, hogy a konceptus szintet két 
szakaszra bontja, a makro- és a mikrotervezési szakaszra. A levelti 
modell a beszédtervezés következő szakaszait különíti el:

A konceptuális tervező a pragmatikai és szemantikai terület 
felelőse. Előhívja a hosszú távú memóriából a helyzethez illő ismere
teket, így egy diskurzusmodellt hoz létre. A felügyelete alá tartozó te
vékenységek:

makrotervezés -  létrehozza a kommunikatív célok és alcélok 
szekvenciáját,

mikrotervezés -  az üzenet egyes elemeit a kommunikatív 
célnak megfelelő helyükre teszi (topikalizáció).

Kimenet: propozícióformába rendezett preverbális üzenet, bármely 
konkrét nyelvi közlés alapjául szolgálhat.
Ezzel átlépünk a konkrét nyelvi feldolgozás területére. Az átalakító, 
melynek központi mozgatója, motorja a mentális lexikon, grammati
kai kódolással olyan felszíni szerkezet hoz létre, amely szemantikai 
viszonyokat modellál szintaktikai funkciók segítségével. Az utolsó
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modul, az artikulációs tervező feladata a beszéd motoros megvalósí
tásának előkészítése. A levelii modell jellemzője, hogy benne csak az 
első fázisok, valamint az ellenőrző folyamatok kívánnak meg irányí
tott figyelmet, a többiek lényegében automatikusan működnek. Ez ma
gyarázza azt, hogy bár az egyes modulok rá vannak utalva az előzők 
végtermékére, de egyazon időben, egymástól függetlenül is működ
nek.

A beszédprodukciós rendszer, az átalakító központi mozgatója a 
mentális lexikon. Ez tartalmazza azokat az információkat, amelyeknek 
segítségével a „preverbális üzenetből” mindenki számára érthető köz
lés lesz. A lexikon egyes elemei a következő tulajdonságokkal rendel
keznek:
♦ a szemantikai tulajdonságok a konceptuális feltételeknek felelnek 

meg, hiszen csak így választódnak ki;
♦ a szintaktikai tulajdonságok szintaktikai kategóriáknak felelnek 

meg;
♦ a morfológiai tulajdonságok olyan kategóriáknak felelnek meg, 

mint a flexiószerű végződések, pre- és szuffixumok;
♦ a fonológiai információk a szó szótagszerkezetére és az egyes 

fonémákra vonatkoznak.
Lényeges tulajdonsága a levelii modellnek az, hogy a lexikon nem 

egy helyen tárolja az adott nyelvi elemre vonatkozó szemantikai
szintaktikai és a fonológiai információkat. A szintaktikai, grammatikai 
és szemantikai információkat egy szemantikai vezérlésű lexikon tárol
ja. Ennek alapegysége a lemma (Levelt 1989, 6, 187). A morfológiai 
és fonológiai információt ezzel szemben egy formalexikon tárolja. En
nek alapegysége a lexéma. A két egység közötti kapcsolatot egy mu
tató (lexical pointer) hozza létre. A beszédprodukció folyamán elő
ször a lemma kerül elő, ezt követi a lexéma megkeresése.

Levelt és munkatársai kísérleti módon is bizonyították azt, hogy a 
lemma-szint elérése nem esik egybe a szó konkrét alakjának fel
idézésével. A kísérleti személyeknek képeket mutattak, majd olyan 
szavak írott képét, melyek szemantikai vagy hangzásbeli hasonlóság
ban álltak a képen ábrázolt dolgokat. Az eredmény az volt, hogy a sze
mantikai kapcsolat nem gyorsította meg a célzott szó megtalálását, 
mivel mind a kép, mind a szó a lemma keresésére irányult. Ezzel
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szemben a hangzásbeli hasonlóság meggyorsította a feladat megoldá
sát. Ez azzal magyarázható, hogy a hasonló hangzású szó megkönnyí
tette a lemmáról a lexémára való átlépést. (Leveli et al. 1991.)

Ezt a sorrendet és a két feladat elvégzésére fordított külön-külön 
időtartamot igazolja egyébként a Turennout és kollégái által végzett, 
már idézett vizsgálat is.

A mentális lexikon ilyenfajta megosztottsága és a két rész vi
szonylagos önállósága jól magyarázza az ún. nyelvemen van (tip o f the 
tongue) jelenséget. Ebben az esetben pontosan tudjuk, „mire 
gondolunk” -  a lemma már megvan -  a szót mégsem tudjuk kimonda
ni. Töredékes információink azonban annak hangzó alakjáról is lehet
nek, például két szótagból áll, d-vel kezdődik. Néha szerencsénk van, 
és beszélgetőtársunk kisegít bennünket, kimondja a számunkra csak 
töredékesen megjelenő lexémát.

A mentális lexikonban való keresés egyébként ritkán hoz felszínre 
csupán lexémákat. Ez csak abban a ritka és mesterséges helyzetben 
fordul elő, amikor az embernek olyanféle kérdésekre kell választ adni, 
hogyan is hívják azt a vörösesbarna vagy szürke bundás, erdei fákon 
élő kis rágcsálót, vagy felszólítják, hogy nevezze meg a képen látható 
tárgyat vagy élőlényt. Erre a kérdésre felidéződik bennünk a lemma, 
de ha a kérdező hozzáteszi, hogy a keresett szó öt beszédhangból 
(betűből) áll és w-mel kezdődik, a lexémát is azonnal fel tudjuk 
idézni.

A természetes beszédhelyzetben ez nem így van. A beszédtevé
kenység során nemcsak lemmákat, lexémákat emelünk ki a lexikon
ból, hanem velük együtt szintaktikai struktúrákat is. A mentális lexi
konban, mégpedig annak mindkét részében nemcsak lemmák, illetve 
lexémák, hanem azoknak szemantikai jegyekkel, szintaktikai struktú
rákkal, hangtani jellegzetességekkel jellemezhető holdudvara is jelen 
van. Ezekből a szintaktikai struktúrákból a közlési szándéknak meg
felelő átalakítások -  topikalizáció, mozgatási, törlési szabályok végre
hajtása -  után áll elő a közlésre szánt mondat.

A lenimakeresés során létrejövő nyelvbotlások
Nyelvbotlásokat létrehozó defektusok a beszédprodukció mecha

nizmusának több szakaszán is bekövetkezhetnek. Ha már a lemma-
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keresés fázisában, a mentális lexikon szemantikailag irányított 
részében való kereséskor bekövetkezik a defektus, a hibás útra terelt 
folyamat végén megjelenő lexéma hangalakjában általában nem is ha
sonlít a szándékozottra, mint például az egy meteorológiai jelentésben 
elhangzott vékonyul az ég -  vékonyul a felhőzet helyett. Ezek a hibák 
általában az asszociációs pályák működését bizonyítják: antonímák, 
szinonimák, metonimikus, rész-egész kapcsolatok aktiválódnak. 
Antoníma lép a célszó helyére a következő példákban: a jobboldal 
vörös sárkánya -  a baloldal vörös sárkánya helyett, vandálok késői 
ősei -  leszármazottai helyett. Szinonima választódik ki ezekben az 
esetekben: szektás -  hívő helyett, a merénylet végrehajtása -  kísérlet 
végrehajtása helyett, foltot vethet -  árnyékot vethet helyett. Rész
egész viszonyban álló elemek cserélnek helyet ebben a mondatban: a 
ravaszt nem hivatásos vadász fogja  — a puskát nem hivatásos vadász 
fogja  helyett.

A lemmakeresés szakaszában bekövetkező elvétések közé tartozik 
az is, amikor végeredményben egy szó saját két alternatív, egymást 
kizáró vonzatstruktúrájának elemei egy szintagmában lépnek fel. Pél
dául átlépte a Rubiconon -  átlépte a Rubicont helyett, visszagondolják 
azt -  visszagondolnak arra helyett.

A mentális lexikon az egyes szavak mellett tartalmazza a több 
elemből álló szókapcsolatokat, az ún. frazeologizmusokat is. Ezek egy 
része mögött elhalványult köznyelvi kép áll. A lemmakeresés defektu
sai közé tartozik ezeknek a frazeologizmusoknak hibás felidézése is. 
Gyakran előfordul az, hogy a hasonló jelentésű frazeologizmusok ele
mei összekeverednek. A végeredmény képzavar lesz. Néhány példa: 
az elfogyott a cérna az elszakadt a cérna és az elfogyott a türelem 
keveredéseként jött létre. A tücsköt bogarat kiabál a kígyót békát 
kiabál és a tücsköt bogarat összehord, a végét rúgja pedig az 
utolsókat rúgja és a végét járja  elemeiből állt össze.

A lexémakeresés során létrejövő nyelvbotlások
Ha a működési zavar egyértelműen a következő stádiumban, a for

malexikonban, a lexémakeresés során lép fel, a végeredmény a szán
dékozotthoz hangzásában hasonló lexéma lesz. Ilyenek a megromlott 
a viszály köztük -  viszony helyett, kábítószer-kereskedő kutyák -
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kábítószer-kereső kutyák helyett, értelmetlenül néz -  értetlenül néz 
helyett. Ezek a lexémák hangalakjukban alig térnek el, de jelentésük
ben sem állnak messze egymástól, egyazon szemantikai mezőhöz tar
toznak.

A lexématalálás zavarai különösen gyakran érintik a tulajdon
neveket, azon belül pedig a személyneveket. Ennek oka a tulajdon
nevek szemantikai rigiditásának is nevezett sajátosságában kereshető. 
A tulajdonnevek egy része csak referenciális kapcsolatban áll az általa 
jelölt dologgal vagy személlyel, s nem tartozik bele egy sokféle 
kapcsolatot implikáló szemantikai mezőbe. A referenciális kapcsolat 
létrejöttét és felidézését pedig zavarják a homonimák. (Nem könnyű 
eligazodni a sok gyakori családnevű és keresztnevű ember között.) 
Nem csoda hát, hogy a tulajdonnevek gyakran válnak elszólások 
alapjává. így lesz Szent Pál-ból Szent Péter, Adler-bői Ader, 
Endrényi-bö\ Endrei.

A lexémakeresés zavarai okozzák a malapropizmusok létrejöttét is. 
Ez az elszólástípus Sheridannek egy 1775-ben, Londonban bemutatott 
darabjának egyik szereplőjéről, Miss Malapropról kapta a nevét. Ez a 
hölgy főleg müveltségszavakat kever össze egymással, így például 
supertitious-1 mond superfluous helyett. A malapropizmusokra az a 
jellemző, hogy olyan, hangzásukban egymáshoz nagyon hasonló 
lexémák lépnek egymás helyére, melyeknek jelentéstanilag semmi 
közük nincs egymáshoz. így lesz a rabiátus-ból rabinátus, az 
interpellál-bó\ introvertál, a restaurál-ból retusál. Az összetételi 
tagok egyikének rosszul tudása hozza létre a humánteológiá-t a hu
mánetológia helyett, a garzonréteget az ózonréteg, a mágnáskártyá-t a 
mágneskártya helyett.

A lemma- és lexémakeresés fázisainak közös hibája okozza a szó- 
alakvegyüléseket, kontaminációkat. Esetükben a szemantikai mezőben 
egy helyett két lemma választódik ki, például politikus és pszicholó
gus. Ezek a formalexikonban keresve több lexéma töredékeit tartal
mazó hibrid alakot emelnek ki: polipszichológus. Hasonló mechaniz
mus alapján lesz a balszerencse és a szerencsétlenség szerencsétlen 
egyesüléséből balszerencsétlenség, a tudálékoskodás és az álokos- 
kodás-ébó\ tudálokoskodás. A kirendez példa esetében az elrendez
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igéje és a kifizet igekötője cseréltek helyet. Ez a fajta kontamináció a 
nyelv paradigmatikus tengelye körül szerveződő kapcsolat terméke.

Ebbe a csoportba tartozik egyébként a freudi elszólások egy része 
is. Freud leír egy esetet, mikor egyik nőbetege arra a kérdésre, hol ta
lálható a háza, ezt válaszolta: An der Berglende. A szándékolt válasz 
ez lett volna: An der Berglehne ‘a hegyoldalon’. A szóösszetétel 
második helyére azonban a Lende ‘ágyék’ szó furakodott be, az 
analitikus magyarázat szerint a szexuális tartalmú elfojtás tökéletlen 
működésének következményeként (Freud 1991, 60).

Előfordulnak egyébként a szintagmatikus tengely körül szerveződő 
nyelvbotlások, szóösszevonások is. Ilyen az Arany születésében írta a 
helyett, hogy Arany születésének évében írta, az összefogható az 
összefüggésbe hozható, a szervezetőinek a szervezetei vezetőinek 
helyett.

Néha a kontamináció az egész mondatra kiterjed, például Színe- 
tárra já r  a neve. A beszélő szándéka szerint valami ilyesmit mondott 
volna: Azon já r  az eszem, nem Szinetár-e a keresett név.

A spontán beszédből gyűjtött elszólások között vannak olyanok is 
szép számmal, amelyeknek létrejöttében több ok is szerepet játszhat. 
Jó példa erre az a válasz, amelyet egy televíziós vetélkedő egyik ver
senyzője mondott az idézett vers címét találgatva: Április. A helyes 
válasz Aprily Lajos Március című verse lett volna.

A nyelvbotlások okai
Felvetődik a kérdés, miért, milyen okból jönnek létre nyelvbotlá

sok. Tudomásul kell vennünk, hogy ezek a kis defektusok a minden
napi beszédtevékenység elkerülhetetlen, kevés zavart okozó velejárói. 
Sokszor maga a beszélő, sőt hallgatója sem veszi észre a spontán 
beszédben átlagosan 10-15 percenként elkövetett apróbb bakikat, elvé- 
téseket. Fáradtság vagy stressz, alkohol vagy drog hatására megnövek
szik a hibázások száma. Beszélni tanuló kisgyermekek gyakrabban hi
báznak, mint a felnőttek. Az agyi sérülésekre visszavezethető betegsé
geknek, az afáziáknak pedig szimptómái az nyelvbotlásokhoz hasonló 
hibázások.

72



A beszédtevékenység gyorsaságához képest csekély számú hibát 
általában az okozza, hogy az egymást követő szakaszok (modulok) 
kapcsolódásában zökkenő következik be.

A legfőbb külső ok a szövegkörnyezet hatása. Az adott elemet 
megelőző szövegrészben előforduló szavak, szókapcsolatok nagyobb 
valószínűséggel lépnek a kimondani szándékozott szavak helyére, 
mint azok, amelyek nem szerepelnek a szövegkörnyezetben.

A másik fontos ok a nyelvi elemek gyakorisága. A gyakrabban 
előforduló nyelvi elemeknek nagyobb esélyük van arra, hogy ritkább 
társaik helyére kerüljenek, mint fordítva. A telekspekuláns minden bi
zonnyal gyakoribb a mai szóhasználatban, mint a kamatspekuláns. 
Egy viszonylag hosszú televíziós beszélgetés során a riporter követ
kezetesen telekspekuláció-ró\ beszélt, amellyel egy újság vádolta be
szélgetőtársát. A bemutatott újságkivágás bizonyította, hogy az újság 
kamatspekuláns-nak nevezte az urat. Sem a riporter, sem maga az 
érintett megkérdezett nem vette észre a nyelvbotlást, úgy beszélgettek, 
mintha a szándék és a végeredmény nem különbözött volna egymás
tól.

A legritkábban előforduló, de néha igazán meghökkentő hatást 
kiváltó ok a nyelven kívüli környezet lehet. Az ember beszéd közben 
szemével pásztázza környezetét, s néha előfordul, hogy a látott tár
gyak megnevezése nyelvbotlásként beleszövődik a beszédébe. A 
szerelmi együttlégy -  mondta egy orvos egy rádióműsorban. Rögtön ki 
is javította magát, természetesen a szerelmi együttlétre gondoltam, s 
rögtön okát is adta nyelvbotlása okának: csak ez az átkozott légy 
állandóan itt röpköd az orrom előtt.
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