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„NYELVBOTLÁS”-KORPUSZ 
2. rész

Az első magyar on line1 módszerrel gyűjtött megakadásjelenség-korpusz első 
részét 5139 tétellel 2004-ben publikáltuk (Beszédkutatás 2004. 19-186). A gyűj
tés és az osztályozás azonban ezzel nem maradt abba, és a korpusz további ré
szeit folyamatosan közzé kívánjuk tenni -  e helyt több mint 600 újabb megaka
dás olvasható. A kategorizálás elméleti hátterét részletesen bemutatja Gósy Má
ria bevezető tanulmánya: A spontán magyar beszéd megakadásainak hallás alapú 
gyűjteménye (Beszédkutatás 2004. 6-18).

Az adatokat kategóriánként közöljük, azon belül pedig ábécé-sorrendben. 
A „Megakadás” oszlopában találhatók a megakadást tartalmazó nyelvi adatok, a 
„Szándékolt közlés” oszlopában pedig a beszélő eredeti tervének megfelelő 
nyelvi formák -  amennyiben a beszélő a téves megnyilatkozásban nem javított, 
és így abban az eredeti szándék nem jelenik meg. A □  jellel a szünetet jelöltük. 
A három pont (...) arra utal, hogy az adott közlés további részletei nem ismertek. 
A x jelet a kontaminációknál alkalmaztuk, a vegyülésben szerepet játszott, ere
deti formák szemléltetésére.

1 On line módszer: „a gyűjtő előre megállapított szempontok alapján felírja és rend
szerezi a mindennapi élet folyamán hallott nyelvbotlásokat” (Huszár Agnes 2005. 
A gondolattól a szóig. A beszédfolyamata a nyelvbotlások tükrében. Tinta Könyvkiadó, 
Budapest, 22).
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1. Freudi elszólás

Megakadás
Eperke kuki pont hu □  vagy kukac, bocs.
Most nem szeretnék órára jönni □  vagyis nem tudok most órára jönni.

2. Morfológiai, szintaktikai hiba 

Megakadás
A Lehelen is van haldarabok.
A névsort, amit megírták.
A, már nem is emlékszem az árát.
Akkor vert el apám hülyének.
Az emberek a fonetikán megtanulnak német kiej

tést.
De azért ha belegondolunk abban, hogy az emberi 

agy...
De ez a körülményeknek közrejátszása kellett 

hozzá.
De ki találta ki ezt a szavat □  szót?
Elindultunk én is □  elindultunk mi is a barátnőm

mel.
Ennek nem volt retorziója, csak annyit, hogy soha 

többet nem osztottak be oda.
És ehhez nagyon nagy örömmel elvállaltam.
Ez a feladat például háromszor három négyzetek

re van felépítve.
Ezek felkerülnek az agyi központban.
Ha megnézzük a többi mondatokat, az tűnik ki, 

hogy...
Hiába rakok öö így szét őket.
Hosszú folyamat során jut valaki az ösztöndíj hoz

zá.
Ilyenkor nem vagyunk biztos a problémában.
Kinga is jössz.
Más problémával van szó.
Milyen lesznek a nevelési elképzeléseik?
Mit kell tudni a színezéssel?
Nagyon szorosan összetartozik egymástól ez meg 

ez.
Nekem is egy csomó évfolyamtársam halasi kap

csolatokat hoznak.
Otthagytam a megakadásomat.
Ők tartoznak a kisebbségnél.

Szándékolt közlés
vannak
megírtak
árára
vert apám hülyére 
megtanulják a német kiej
tést

belegondolunk abba

ehhez a körülmények köz
rejátszása kellett

annyi

ezt

négyzetre 

központba 

a többi mondatot 

rakom
jut valaki hozzá az ösztön
díjhoz 
biztosak 
jön
problémáról
milyenek
színezésről

egymással

hoz

megakadásaimat
kisebbséghez
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Megakadás
Persze, ez a technika messze nem van olyan szin

ten, hogy magától működne.
Sematikus rajz az agykéregnek.
Sok hasonló sikeres rendezvényt kívánok önöket.
Vigyázz abba a szekrénybe már!
Visszamegy az erdőben.

2. a) Újraindítás nélküli morfológiai változtatás 

Megakadás
A vérnyomás bármely irányból ba való elmozdu

lása...
Átviteli karakterisztikáját □  nak megfelelően...
Sose felejtsétek ki a saját nyelvismereteket □  tét a 

dologból!
Úgy kell megcsinálni □  ja . ..

2. b) Ismétlés toldalékjavítással

Megakadás
A diabétesznek többféle okai is lehetnek, oka is lehet.
A kis ügyetlen kezét kezével nem tudja megoldani.
A számok kiejtése □  a számok kiejtésénél az alapgörbe változik.
A terápia központ központjába...
A vágás, az egy kicsit hosszas □  hosszasra sikerült.
Addig egy idő ideig...
Amely az elmúlt időszakban amelyre az elmúlt időszakban nem volt példa. 
Annak az ideológiája ideológiának a megállapítása...
Azért telefonáltam, hogy kapard le a hót □ havat az autóról.
Azoknak a politikusoknak, akivel □  akikkel...
Azt olvassák olvassátok el.
Azt viszont annak viszont nagyon örülök.
Csak olvasok egy részt, hogy élvezhetjük élvezhessük Zrínyi művét. 
Elnézést elnézéseteket kérem.
Hasonló feltételek feltételekkel rendelkező...
Hogy hogy veszek át egy szót hmm veszem át a szót.
Követik a szemével □  szemükkel.
Merre merről jönnek a hangok?
Mindent mond mondj hangosan!
Mondtam a srácok, hogy □  srácoknak, hogy...
Nem csak az adatközlőket közlőkre gondolok.
Tehát ezt erre kell figyelni.

Szándékolt közlés

nincs olyan szinten

agykéregről
önöknek
arra a szekrényre
erdőbe

Szándékolt közlés

irányba

karakterisztikájának

nyelvismereteteket

megcsinálnia
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3. Kontamináció

Megakadás
Akik a közélet morális megújulását szorgálták □ 

szorgalmazták...
Akkor kedden megyünk a sírtemetőbe.
Az ERA terrorszervezet...
Azt gondolom, hogy a mái napig is érvényes. 
Azt mondta, hogy a Zsida □  hogy a Zita zsidó. 
Beleillik a magunkról kialkotott □  kialakított kép

be.
De azért nem fogok ráfogyni a cigire.

De hát csak egy tengerészhajításnyira van!
Elég nagy port váltott ki, visszhangot váltott ki ez 

a film.
Én nem várom meg V-t, unom az ácsorgálást. 
Erre a dologra tegnap este otthon derült sor.
Ez a világ már borzasztóan elrosszult.
Hajnali két órakor ugrik előre az óra három órá

val.
Ja, azon ültem rá?

Már a szemöldökünket se ráncoljuk.

Meghívtam a liftet, és tessék, elment!
Mennyit laptak meg?

Napokba telt, hogy magához jöjjön a kómából.
Nem néztem a süteményes pulcot.
Pöcsikém!
Sakál!
Szükséges van erre a kivételre.

Tőrbe döftek minket hátba döftek minket. 
Vakvágányra siklott.

Zokon esett.

Szándékolt közlés

szolgálták x szorgalmazták

sírkert x temető 
ETA x IRA 
máig x a mai napig

alkotott x kialakított

rászokni a cigire, hogy 
fogyjak
egy tengerészköpésre x egy 
kőhajításnyira 
nagy port kavart x nagy 
visszhangot váltott ki 
ácsorgást x álldogálást 
került sor x derült fény 
elromlott x rossz lett

egy órával három órára

arra ültem rá x azon ültem 
a szemöldökünket se húz
zuk össze x a homlokunkat 
se ráncoljuk
megnyomtam a gombot x 
hívtam a liftet 
Mennyi lapot szabtak meg? 
magához térjen x 
visszajöjjön 
polcot x pultot 
Pötyikém x Öcsikém 
sapka x sál
szükséges ez a kivétel x 
szükség van erre a kivételre 
tőrbe csaltak x hátba döftek 
vakvágányra került x kisik
lott
zokon vettem x rosszul 
esett
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4. Téves szótalálás

Megakadás
A cél mentesiti az eszközt.
A fórum eléggé lappang.
A huszárok menekültek tovább □ vagy menetel

tek tovább.
A két dolog tökéletesen ellentmond magának.
A kisegítő vagy a kis létszámú osztályokhoz be

mentem...
Akommunikáció öö a nyelv a gondolatközlés esz

köze.
A legkisebb, amit akit én vizsgáltam...
A nyelv ökomenikus □  már tele vagyok a pápá

val! Azt akartam mondani, hogy a nyelv öko
nomikus volta, vagyis a gazdaságosságra való 
törekvés sok kérdést vet fel.

A régi János Pál és a tizenhatodik Henrik...
A szobámban miért nem húzta le a villanyt □  re

dőnyt?
Ági nem tud odébb jönni az ágy lábától.
Akkor hozok másik müzlit □  vagy Activait, vagy 

mi az.
Amiből ha hat oszt nyolc osztályt elvégez, az 

egyenlő a beszédnormállal.
Amit ebéd alá után tanulunk meg...
Avval lett a 180 fokos hatás.
Az a széles körben kötött követett magatartás...
Az arisztokrata személyes példával áll elő □  elöl.
Az aszpartámtabletta □  tartalma miatt...
Az e és é között nyelvjárás □ nyelvállásbeli kü

lönbség is van.
Az egyetemen sincsenek megje na meghirdetve 

az órák.
Az ember saját érdekében végzik ezeket a vizsgá

latokat □  műtéteket.
Az én kedvencem akkor is a Boci és Tehén volt.
Az idegen nyelvek öö szavak előfordulása...
Az szokott lenni az ellenérv...
Az volt a kérdés az infóvadászban, hogy kivel vár 

hányadik gyerekét várja.
Azt mondták, hogy bosszantó, hogy dudorászom 

éneklés közben.

Szándékolt közlés
szentesíti
pang

egymásnak

XVI. Benedek

az asztal lábától 

Activiat

fordulat

aszpartámtartalma

Boci és Pipi 

a mellette szóló érv

beszéd közben
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Megakadás
Azt találtam ki, hogy vaníliás □ vaníliás? Hülye! 

Vajas kalácsot eszem.
Aztán, Zita, mondd, hogyha nem értesz vele 

együtt.
Bármennyire is betanítjuk, betartjuk a normál el

oszlást. ..
Be kell vallani, hogy az utolsó félévben elég köp- 

venyelősen ment. Mit mondtam, hallottad? 
Köpvenyelősen a nyögvenyelősen helyett!

De a legjobb, mikor nem tudod kinyitni a kullan
csot. □  Kullancsot?!

De ez nem rémül □  rímel.
De ezen lehet fejleszteni, de ezen lehet segíteni.
De már összegyűrőd □  összegyűlt az alján a sep

rő.
De nem baj, mert a Dóri nős. Nős?! Férjes, én 

meg nem!
Ebben a formában □  ebben az esetben vitának 

nincs helye.
Egy év alatt tanít meg a gy tanul meg a gyerek ol

vasni.
Egyszerre hallj ö öm ö egyszer hallja a gyerek.
Egyszerű, nem kell vele sok gond.
Egyszerűen jelöl jelezni kell.
Elég elvont dolgozatok □  dolgokat mond.
Elfelejtettem. Ja nem, elvesztettem.
Először foglalkozom veled, aztán megyek beszél

getni ööö dolgozni.
Én már ettem egy éhest. Őö egy levest.
És akkor tényleg érdekes azt □ na □  érdemes 

azt...
És az is mind csütörtökön □  mi? Csütörtökön? 

Szerdán van.
És itt az a hazugság is megdől, hogy ez csak a fia

talokat érinti □  érdekli.
És nem vesz □  ööö □  veszi rá a lélek.
És otthon fogsz egyedül utazni □  unatkozni.
Ettem már én is whiskyt.
Ez csak egy kis élettani □  életrajzi háttér volt.
Ez egy jó véralvadásgátló.
Ezért két problématörténeti tételt mellékelünk □  

mellőzünk.

Szándékolt közlés

nem értesz vele egyet

kulacsot

nincsen vele

viszi

ittam

Ez egy jó vérzéscsillapító.
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Megakadás
Ezt a konfuciánusok kreálták a két ember közé 

ööö köré.
Ezt csak akkor lehet megtalálni □  megcsinálni... 
Fáj a bucim, simizd, vagy a pocim, nnna.
Fartőn □  fultövön vágta.
Gyerekkorodban majd mesélsz az unokádnak □  

vagy nagymama korodban.
Ha az egyik, bocsánat, a jobbik...
Ha az ember felismeri a hibát, az az első út a gyó

gyulás felé.
Ha egyszerű betegséggel tartozik találkozik...
Ha meg akarjuk nyerni a változásokat...
Ha nincs igény a szükségeimre...
Hangulati hangalaki összefüggés.
Hát a CBA-ba el kell menni nyári ruhát venni. 
Haza □  el akarok menni.
Hogy akkor a jobb ööö domináns szemét használ

ja.
Hol tud ööö tud képes működni?
Holnap néha kisüt majd az ég □  a nap.
Húzzuk le a levegőt!
Idegesít, ha a hajamba □  szemembe lóg. 
Ismételd meg, amit mondtál!
Két lakó is meghalt, ebből az egyiket most pénte

ken, vagyis hétfőn fogják temetni.
Ki képes □  gátló hatást kifejteni?
Kicsit kevesebb □  kicsit nehezebb eligazodni. 
Kiraktam a pirosat meg a kéket.
Kit tanítunk öö kit tartunk megkésett beszédfej lő- 

désű gyereknek?
Látszólag vagy öö gyakorlatilag... 
Lefénymásolom a kulcsokat.
Lepsénynél már megvolt, de amúgy sehol sincs. 
Lesz időnk egész nap gyakorolni.
Levelet írni. Nem, olvasni!
Ma ettem joghurtot. Nem joghurtot, jégkrémet.

Joghurtot csak akartam enni.
Maga meg itt mit rázza vagy rágja itt a gittet? 
Majd a nagy serpenyőstálat előszedem.
Majd én megemlékszem ööö megjegyzem, hogy 

mikor indul.

Szándékolt közlés

első lépés

választásokat
szolgálataimra

C und A-ba (C&A-ba)

az ablakot 

amit hallottál

mi képes

a pirosat meg a zöldet

lemásolom
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gyalogolni
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Megakadás
Majd meghívom telefonon □  mit meghívom □  

felhívom, na!
Már nem volt olyan kemény, de ráfér egy kis mo

sás ööö főzés.
Másik férfinak lesz a vőlegénye.
Meg egy pohár teát tejet.
Meg sokszor vagy nem sokszor, néha mikor bete

gek voltak...
Megint te vagy a gyerek vagy öö a vizsgáló.
Megvarrom cserébe a pólódat □ párnádat.
Mehetnénk holnap a focilabda □ pályára is.
Mielőtt elfogadom öö elveszem...
Milyen magas itt a talajszint □ talajvíz!
Minden értekezlet közben □  után megbeszélhet

nénk.
Minden ilyen esetnél megnézhetnénk □ utánanéz

hetnénk, hogy igaz-e?
Minden információhoz hozzá lehet szokni □  öö 

jutni.
Mindig kiöblítettük □  kiöntöttük...
Mint a G-O-H halló hallásvizsgálat...
Miről volt szó a következő alkalommal?
Most ismét magyar karácsony □ karácsony? ! Hús

vét következik.
Most már túlzásba leszek esek.
Most néztem el a □  hmm most néztem meg a fil

met.
Na gyere, tárgyalj □  vagy tálalj !
Négy percet könnyebb áttekinteni, mint keveseb

bet □ öö nagyobb egységeket.
Nekem föl kéne □  meg kéne mosni a hajamat.
Nem bírtam beharapni vagy megharapni a hot-do- 

got.
Nem érdekli a munkavállalót...
Nem hiszem, hogy rögtön rá tudnám vágni a kér

dést.
Nem nézhet hátra, de ő ezt nem bírta megszegni.
Odaadtam a macskának az innivalót. Ja nem, en

nivalót.
Ő az Ősök ter □  Örs vezér térnél lakik.
Örökké lehangosítod a rádiót.
Pusztuljak hangon vagy szomjan.

Szándékolt közlés

menyasszonya

focipályára

előző

munkaadót 

a választ 

megállni

lehalkítod
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Megakadás
Semmilyen kapcsolatot nem tudott a gyerekekkel 

tanítani □  tartani.
Sok más mellett □  sok más mindent viszont nem.
Suttogni is tanulnak a szépmüvészetin □  szépmű- 

vészetin?! A színművészetin!
Szemüveges gyereknél nem nézünk kézdominan

ciát.
-  Te anyukádra ítélt... -  ítéltem? -  Ütöttél.
Torkos Lászlónak hívták az életű □  illetőt.
Ügy láttam, hogy nagyon dologtalan □  boldogta

lan vele.
Úgy tudtam feldolgozni, hogy nem is zaklattam 

zakkantam bele.
V. Z-t vadászni, ööö □  keresni a választás miatt.
Vajon miért áldozták □  áldozták?! Átkozták el?
Vannak olyan érvek □  érdekek...

4. a) Téves szókezdés

Megakadás
A kis ház ajtajára egy haj □  tekerőzárat kell fölszerelnem.
A kisgyerek először hol □  analitikusan elemez.
A környék településein végeznek szent □  ö lelkigyakorlatokat.
A középis gimnáziumban...
A közönségtől félő □  való érdeklődés...
A másik meg, hogy a bűnbe □  eleve elrendelés...
A pajzs pa bocsánat bélből származó hormonok...
A szülőket jöjj □  elküldte hozzám az óvónő.
Aki a legsz legantipatikusabb ember volt...
De ez egy kon □  problémás kérdés.
Egyszer két óra és egyszer háro másfél óra.
Élettan ó előadás...
Én szakszemináriumokból kéri □  Dunát tudnék rekeszteni.
Ennek egyik legfon ööö legsúlyosabb formája a pöszeség.
Értelmes szavak vannak úgy függ □  vízszintesen kiolvasva...
És akkor a má □  a mai alkalomra ígértem nektek hangkapcsolatokat. 
És belép a ba □  az alt.
És képzeld el, ez ju  ez jött vissza hozzá a szakmai igazgatótól.
És néhány percen belül kezdődik a meg □  bemutató.
És onnantól kezdve fölköl □  visszaköltöztünk Budapestre.
Este lef elalvás előtt...
Esztergomba már nem is viszek jegyzőkö jegyzetfüzetet.

Szándékolt közlés

szemdominanciát
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Megakadás
Ezt a ké mondatmegértéses tesztanyagot kinyomtassam?
Fél hatkor elment a k □  ká □  teljes csatornahálózat.
Figyelem a sajátomat is, de még nem ju nem vettem észre.
Forduljon fel a kedves húg nővérke!
Fölfüjjuk az ajk □  arcunkat...
Ha most kapcsolt volna, akkor nem fo □ nem tudott volna bekerülni.
Ha valaki fölmegy a Várba, akkor először is azzal a szép romos épülettel tartóz 

találkozik.
Ha valaki közöt közületek...
Hatékony a céljaim érdé tekintetében.
Ho ööö mi volt az a pont?
Hogy teljesen elfogadhatóvá váljon szerinte □  vagy nektek is.
Ilyen idő korú gyermekeknél...
Ilyen vol lehetett jó  néhány szépíró is.
írjuk ide a temet □  az anyukának, hogy hol vagyunk.
Itt ül velem sze mellettem a gyerek.
Ja, én is szoktam mezt □  mezítláb közlekedni.
Jelentősége csak nagyon mega meghatározott helyzetben van.
Jót akar me bejelölni.
Kölcsey kritikájában me hányszor elhangzik az az igény, hogy...
Már előpró elődumáltuk.
Megoszlik a kezek közötti do nem dominancia, hanem használat. 
Megváltoztatni azt a foly □  kialakult társadalmi formát, ami kialakult.
Merem aj öö állítani.
Mert az olvasástaní tanulásban...
Minden balkezesnek ro nem rossz, gyengébb...
Mindenképp be kell fizetni az üvegpénzt a kö □  pénztárba.
Mindig valamit odate odadobsz a zongora tetejére.
Na arra go a a arra vagyok kíváncsi...
Nagyon önkény önkéntesen vett részt a saját kísérletében.
Nagyon sok mindent megtudunk beszé belőle.
Nem egészen, ööö én sze úgy értelmeztem ő t...
Nem hangsúlyoztam volna ugyanoly ugyanannyira...
Nem tökéi nem jó.
Olyan öregesen viselkedik, hogy ránckrémet kéne sze ööö kennie magára.
Ott vol ott ültem hátul.
Speciális készüléket tettek a sz fejükre.
Szeretnék egy ellentmondást feloszl feloldani.
Tehát hogy ne csapkodja az au □  autót? Ajtót.
Természetes az, hogy amikor műk szövegben nézzük a névmásokat...
Úgy hide □  úgy hűtöttem le a narancsot...
Újpestnek valami szeg szélére.



,Nyelvbotlás”-korpusz • 5. „Nyelvem hegyén van” 155

4. b) Malapropiznuis

Megakadás
Ahogy a számítógépet aládúcolta, az nem euro- 

komfort.
Ez nem más, mint a Cyrano-komplexum nála.

5. „Nyelvem hegyén van”

Megakadás
A dolgozatokat □  m □  mi az, a tanár □ titkársá

gon kell leadni.
A izé Bárdos □  a □  Duna □  a □  Tisza □  széles 

Duna □  Széles a Duna!
A lenyomatot vagy xeroxot □  fénymásolatot el

tetted?
A vizsgálatok alapjául szolga □  ló □  szolgáló, 

eddig még nem említett elmélet...
Az iráni □  az indoiráni alapnyelvet, na □ jaj iste

nem □  szanszkrit...
Az izé □  ööö, amit kaptam, □  ami világít, nna □ 

a telefonom.
Csattan is rajta az oz oz oz ostor is rendszeresen.
El el elkalandozás ö eltérés...
Ennél próbálnak a váltó □  válta □  vál-to-za-tos- 

ság fenntartására törekedni.
És akkor éreztem, hogy annyira kell konti □  kontra 

□  koncentrálnom.
És az amúgy is köp □  hogy hívják azt? Koplal □  

koptatja? Igen.
És emiatt a kont ko szóval az...
Ez az antropomorfizáció nem a természet átszeli 

átszeli átszemélyesítése.
Ezt nem lehet tuningolni □  tré, trenírozni, hogy 

mondják ezt, tréningezni.
Kértek ööö arany □  zsiráfot? Vagy olyan arany □  

cseppfolyót? Na, neem, mi a neve, valami arany, 
fehér aranyat? Piros arany, na ez az, megvan! 
Kértek?

Kiderült, hogy asztmás, de nem hozták el neki a 
púm pim pipáját.

Közben a helyreállt □  helyr □  helyreállítási mun
kálatokban...

Le, lesz, lez □  hülye feminista na, aki nőre hajt.

Szándékolt közlés

EU-konform

Cyrano-komplexus

Szándékolt közlés

Bárdos: Széles a Duna

kontamináció

leszbikus
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Megakadás
Lehet egy ilyen k mm kompenzáció.
Még a □ itt a szavazás □  a választások kapcsán.
Megbeszéltük vagy megírtuk □  emileztük, hogy 

mi legyen.
Meghalt egy magyar hai □  hei □  hegymászó.
Megint maradhat az öö hogy hívják □  az autóban 

a cuccom?
Modi modu módosít...
Nem szex □  szexual □  szexuali □  sejhaj, ezt nem 

mondom ki.
Nem vagyok én polisztirol, na hogy hívják már □ 

polihisztor.
Ö ilyen segéd, segédtanár □  tanársegéd, vagy mi.
Segítség lesz ez a mi aa mi ez □  osztályozásnál.
Tegnap volt a német műhely □  mi a nyavalya mű

hely gyűlés.
Vannak, amik ilyen fogakra □  fog □  fogakszerű- 

en egymásba illeszkednek.

Szándékolt közlés

modulál

fogaskerék

6. Változtatás

Megakadás
A rendőrség változtatja a dolog □  a probléma iránti...
Az emberek véleménye nem □  nincs □  vasból.
Elment ööö elutazott mit tudom én, hova □ egy szobrot restaurálni.
Hát kamasznak már ne □  semmiképp.
Javaslom, hogy kezdjünk is □  vágjunk is bele.
Tehát két ilyen max. pontos fizika-matek felvételit írtam □  kellett, hogy írjak.

7. Újraindítás

Megakadás
A 6-7 évesek beszédprodukciója leh lehet jó.
A kultúrafuggés általánosan meghatáro meghatározó.
A logisz logisztikus eloszlás...
A me □  megtanult beszédet...
A szórend e erőteljesen összefügg a □  mondatszerkezettel.
Abszolút nagy szere szerepe van a sorsolásnak.
Akkor ez egy közlési késztet □  késztetést vált ki belőlük.
Amire nem feltétlenül várok vál öö választ.
Az a hasonlat lé hasonlat lényege...
Az est est esthajnalcsillagot...
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Megakadás
De ez egy lat latin nyelvű értekezés.
De mindenesetre a t a tanulmány...
Elvileg abból refer referálok holnap.
Én ezt most tu tudományosan bebizonyítom.
Én ezt ne □  nem mondtam!
Én is be □  beleestem abba a hibába...
És a □  akkor hozom.
És akkor így re re redukálódott így Offra.
És mivel fog foglalkoztatok?
Ezek nagyon kedves szinn színezetűek voltak.
Ha a bíró mondja ezt -  érvé érvényességi feltétel -  ő bűnös, akkor ő bűnös 
Ha a ha hallás szempontjából...
Ha a szöveg tu tudománytörténetét nézzük...
Ha nagyon tömören össze kell foglal □  ööö □  foglalnom...
Meg lehet f foltozni.
Meg némi kis verekedés is be □  becsúszott így a viták végére.
Mert □  mert □  merthogy a középső elem sokkal rövidebb.
Minden me megszólalásuk...
Mindennel lehet f  foglalkozni.
Mindkét f  mmm füledre figyelj, mmm bőven van idő.
Most megpróbálunk defi □  definiálni egy fogalmat.
Nagyon erőtelj erőteljesen...
Ne csak egy kép menjen kör körbe!
Nem koncent □  koncentrálsz annyira.
Népraj néprajz szakos volt az előadó.
Ott a fach a fach a fachrendszerben baloldalt.
Ő is idejár erre a karra, csak ő vili villamosmérnöknek tanul.
Sokkal rejtettebb foly folyamat...
Tehát e ekkor ez a gyerek...
Vagy tanú tanult-e pszicholingvisztikát?
Vannak mon mondaton túl mutató jelenségek.
Vegyek al almát is?
Vikiké az ilyen nagy vigyor vigyori.
Zrínyi li lírája jellemző...

7. a) Újraindítás változtatással

Megakadás
Én egy csomószor talál □  párszor találkoztam vele a buszon.
És azt javas az a javaslat...
És ö tehát akkor várt gyerm gyerek volt, ugye?
Hogy néz ki a he □  egy hét az iskolában.
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Megakadás
Mi az, ami a Stendhalokkal vagy Tolszt □  Lev Tolsztojokkal vetekszik?
Na, lépjünk tovább, illetve horgonyozz □  lehorgonyoznék egy pillanatra 1945- 

nél.
Olyan zene szól, ami mag önmagában is elegáns.
Régió sz ha a régiót tekintjük...

8. Perszeveráció

Megakadás
A jobb ogy agyféltekében...
A következmények zá láthatók.
A nyelvet az állkapocshoz hozzáköti egy kis ín. 

így van az alsó nyálkapcsod □  nyálkapcsod?! 
□  Nyelved.

A színek összeérnek egy piszit.
A szóban fősz □  forgó úr...
Alapvetően nem is botlanál, csak direkt csinálod, 

hogy legyen mit gyötlenem.
Állami tulajdoni □  tulajdonú raktárak is vannak.
Azt hiszem, talán a Sillye jenésítette meg...
Aztán megjelenek egy dögös szerkő szerkóban.
Betűről betűről □  re haladva.
Egyetlen célja, hogy meggyőzzön bárkit valaki

ről.
Eljut a fuletete fületekbe.
Eltárolták őket tavasztól táv □  hm őszig.
Emlékszel a szemüvegre, amit eltulajdimítottam 

tőled?
Én nem csinálom a tanárképzést. Ez csak egy si

ma bölcséskar □  bölcsészkar.
És nem diszlexiáról van só.
Eszembe sze jutott.
Ez biztos só, ha ilyen segítőkészen segítettetek 

sómi. Na!
Ezeket az adatokat nem kell ki tök □  kitörölni.
Ezt a gyakorlatot javaslom nektek is, ha szeminá

riumi gyakorlatot öö dolgozatot írtok.
Ha nem is ez a haelyzet...
Hétkor keltünk, és az istállóban keltünk kezdtük a 

napot.
Jaj de érdekes volt reggel az az angol nő, egész 

jól tudott angolul vagy öö magyarul.

Szándékolt közlés

gyűjtenem

zenésítette meg

valamiről

eltulajdonít

se

szórni

helyzet
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Megakadás
Kávája van, szóval itt van.
Koncentrikos □  koncentrikus köröknek kell ki

jönniük.
Különben meg az ilyen délutáni alvásoktól nem 

szoktam szókkal □  sokkal kipihentebb lenni.
Lefényképezlek, ahogy itt totogsz.
Majd kihúzom a kábejeket □  kábeleket.
Még ha róka renne.
Megfelelő elő □  erő □  elég erővel jöjjön ki a 

hang.
Megszüntetik a megállót, felszedik a színeket.
Mekkora gondot okozhat, ha ennek organikus 

gondja □  bocsánat oka van?
Mert végül is ugyanazt a gondolkodán gondolko

dást képezik le.
Minden ilyen alkalommal behúzunk egy rovátkát 

□  rovátkát.
Mindjárt leszedem a kermedet.
Na, akkor ti jól összebalátkoztatok.
Nagyon szép szó □  ööö szövegtükörrel adta ki a 

Jel kiadó.
Ne brekegjél, nem vagy te bréka!
Ne röhögjél, Pötikém!
Nekem is van sáraz kenyerem.
Nem akarok beülni a könyvtár □  könyvtárba.
Nincs menecs □  nincs menekülés ezek elől a dol

gok elől.
Olyan helyre, ahová te sosem tennéd be a helye

det.
Olyanoknak, akik tudták a szakmai munkájuk 

szorán alkalmazni.
Régen a püspöpöknek □  a püspö □  pök □  a fe

nébe is □  püspököknek is voltak ronda dolgaik.
Sokan voltak az egyik oldalon: 20 lány volt sok 

ebben a sorban.
Szilvi sziet.
Szines térkép ser szerkeszthető.
10 perc 13 perc másodperced van még.
Úgy hívták, hogy „belső leak □ reakció” csoport.
Utána learatta az ebből aradó előnyöket.
Vigyázz, hogy a zsé az zsöngés legyen!

Szándékolt közlés
kávéja

totyogsz

lenne

síneket

körmödet
összebarátkoztatok

Petikéin
száraz

lábadat

20 lány volt ebben a sorban 

siet

eredő
zöngés
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9. Anticipáció

Megakadás
A csadá □  családunkat dadogásra kényszeríted.
A Ferenciek terén is van egy virág egy fa, ami vi

rágzik.
A fért férfiaktól való függés...
A hallász hallásveszteség mértéke...
Ajobb agyféltekéseknél, bocsánat, kezeseknél ta

lálunk bal agyfélteke-dominánst.
A megcímzett és felborítékozott, illetve felbé

lyegzett borítékot...
A szombati focsimeccs focimeccs...
A szupraszegmentális szervezet szerkezet terve

zése...
A tanításhoz ki kell vállal váltani a vállalkozói 

igazolványt.
A Tiszta szívvel sem a nyugatos hagyományt mu- 

tya[c:]a.
A vi aa szubjektív hallásvizsgálat...
Ahogy leírtam ööö mondtam, úgy kell leírni.
Aki le létezhet és lehet...
Az a Központikai □  Központi Statisztikai Hiva

tal...
Az egész vizsgálat egy tökéletesen műkő működő 

dolog.
Az első disz diskurzus a[s]t bizonyítja...
Az ért életkori értékhez képest...
Az iskolások szüne szüleinek...
Az rendezke □  az rendezte, aki az Amelie csodá

latos életét.
Azonos oknál szemüveges embereknél...
Csak egyr ezrest adjál!
Csopan Komárom mellett van némi napsütés.
Driszkrét voltam.
Egészséges.
Egy srác kiselőadást tanú □  tartott egy tanul

mányból.
Egyénül egyedülállóan elemezhető ez a rendszer.
Egy-hét héten ööö egy-két héten belül.
És mégis mindig csónyak (nevet) csónaknyakú 

lesz a pulóver.

Szándékolt közlés

mutatja

okból
egy
csupán
diszkrét
egészséges
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Megakadás
És most meg is hallgatjuk az Őrült céj □  Őrült éj 

című számot.
És szombatig meddig szombaton meddig van 

nyitva?
Ezt kísé szintén kísérlettel igazolták.
Ezt lehet, hogy már mo mo grammatikán elmond

tam.
Fejd má’ be verd má’ be még egyszer a fejed!
George Bush rádió □  rádióüzenetben közölte...
Gondjai lehetnek a gyerekkel □  a gyereknek a 

hallással.
Ha csak itt ülünk egy rózsaszín felhé felhőben, 

nem történik semmi.
Ha jól jól jobb szem, legyen...
Hamarabb fejlődik a szakin, illetve hamarabb fej

lődnek a felhasználók, mint a szakma.
Hatéves egy ko hónapos kortól...
Húzz egy vonalat a papírról, lentről fölfelé!
Ide tüdsz ülni.
Irak kérdéségen igazán nincs vita.
Jellegzetes é volt évszázadokon át...
Kapok a fejemtől a fejemre a Rékától.
Kérek egy csiló □  na □  egy kiló csirkeszárnyat.
Kétféle Tamásom □  Tamásom! Tanácsom van a 

Tamás esküvőjére...
Kiraktak a sörre □  az asztalra egy pohár sört.
Kommunákác □  hmm kommunikációs helyzet...
Kőbánya-Kispest vasuni □  vasútállomása miért 

nem így néz ki?
Kömyeszeti tényezők okozta beszédzavarok.
Kulcsár-Szebő Ernő tanár úr.
Légy szíves, tedd be a kapcso a piros kapcsokat a 

pénztárcába!
Leszalad egy-két csönny könnycsepp az arcán.
Magában a Ló Mókus Laborban.
Magunkra hagyjunk titeket?
Mások bölcsessége szó sokszor segít.
Még hadd maradjon egy évet az iskolában, és 

utána menjen az iskolába.
Meg szeretnélek egy óriási kérésre kérni.
Meghatározható a ra haszonracionalizáció.
Megjelenthe megjelenteti, de meg is tehette.

Szándékolt közlés

papírra
tudsz
kérdésében

környezeti
Kulcsár-Szabó

magatokra

maradjon egy évet az óvo
dában 
szívességre
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Megakadás
Megtortázta □  megvágta a tortát.
Meszélsz majd, hogy milyen volt?
Mi már megtudtuk, hogy mikor születelünk.
Milyen az új klégli?
Minden nyelv tetszőlegesen osztja fel a szkíns □  

színskálát.
Mivel a köz □  az agrárpolitika az Európai Unió

ban közös...
Na, az éhenkórás kollégisták.
Nagy Zsoltán zsidó származása miatt...
Nagyon szeme □  szeretem a szünetet.
Neked is jé hétvégét!
Nekem is szók sok szokott sikerülni.
Nem tudni, hogy fog rá lea □  lea □  reagálni.
Nem vagy te egy kissé skrizofrén?
Olyan szinteket me nyilván meg lehet különböz

tetni...
Oxigénka □  palackkal.
Öngyi önvédelemből gyilkolnak.
Öt évig taija □  terjedő szabadságvesztéssel bün

tették.
Reggel hány órákor kezdődik és hány óráig tart?
Szabadság Tímea vagyok □  nem, vagyis Szaba

dos Tímea, és szabadságra megyek nemsokára.
Szakított a baráti körével, zakorlatilag □  gyakor

latilag begubózott.
Szigniki, na, majd csak kimondom, szignifikán

san...
Tartószítószert □  tartósítószert nem tartalmaz.
Tehát számonkért □  számonként kétezer.
Tilos a tűzgyújtás az érdek az erdőkben és az er

dők környezetében 200 méteren belül.
Tisztára ledresszelt a dolog.
Vagy akár a püspöki tar □  kar tagjai.
Valamikor a tízes években állította ki a Duchamp 

a vécsécsészét mint műalkotást.
Van egy olyan szarná szabály, hogy a demenciás 

beteget nem lehet donorként használni.
Vannak művészek, méghozzá szobrászak □  szob

rászok, akik szeretik a rovásírást.
Zavasoljuk a hazatérését.

Szándékolt közlés

mesélsz
szüretelünk
kégli

éhenkórász
Zoltán

jó hétvégét 

skizofrén

órakor

lestresszelt

vécécsészét

javasoljuk
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10. Metatézis

Megakadás
A lipokin □  likopin fontos hatóanyag.
A magyar nyelv agglitunáló nyelv. Tudtad? Aggli 

□  agglu-ti-ná-ló.
A pápát a Szent Péter bazilikában ravalatoz □  ra

vatalozzák fel.
A romániai keresztények is tacs □  csatlakoznak.
Alig bízom győmi.
Az értelmező kézitószár.
Beleakadt az egyik láb székébe.
Csak a saját közebégen végbement...
De ilyen szemű szín nincs is.
Déry a fogházban kezdi el írni a G. A. rú X □  G. 

A. úr X-ben című alkotását.
Felírom, ha valakit valaminek ööö valamit vala

kinek ígérek.
Kár, hogy nincs itt a szektyűm!
Ki kell cserélni a kordánkarmányt.
Kikapoljuk.
Kitti ülj, Kriszta gyere csak be! (Kriszta a kutya, 

Kitti a barátnő.)
Köszönöm, megkaptam a válaszomra a kérdést.
Meghalt a volt szakszervezeti vezetőnk, lnfraktu- 

sa volt.
Mert hogy ez nekünk hasnosz lesz a későbbiek

ben.
Mikroogranizmusok sokasága figyelhető meg.
Na ez a Cápazene meséje □  vagy mi, a Cápamese 

zenéje.
Na végre van egy jó pólóhelycsinálónk!
Nem jött sembe szemmi.
Nem láttad az ollót? Szeretném levágni a kör

mömről a lábujjamat.
Nem tudom, a görcsöm is olyan furcsán hasal. 

Akarom mondani, a hasam is görcsöl.
Nem vonják Gergőre a kérdőt?
Örül, mint fajom a markának.
Reggeli trona Évával.
Sokott szik (nevet) sokott sikerülni.
Tavasszal egyrészt tendri, másrészt mutatós lesz.
Témövetfoglaló szer.

Szándékolt közlés

bírom győzni 
kéziszótár 
szék lábába 
közegében 
ilyen színű szem

kesztyűm
kardánkormányt
kipakoljuk
Kriszta ülj, Kitti gyere csak 
be!
a kérdésemre a választ 

infarktusa

hasznos

mikroorganizmusok

pólócsináló helyünk 
szembe semmi

a lábujjamról a körmöt

Nem vonják kérdőre a Ger
gőt?
majom a farkának 
torna
szokott sikerülni 
trendi
térfogatnövelő szer
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Megakadás Szándékolt közlés
Utána lesodrotta a poharat az asztalról. lesodorta
Valakinek van vagy tehetsége □  vagy van tehet

sége, vagy nincs.
Véletlenül kifelejtettem elkapcsolni □  elfelejtet

tem kikapcsolni.

10. a) Az egyik felcserélt elem nem jelenik meg
(zéró elem, vagy a beszélő a kimondása előtt megáll)

Megakadás
Mondd már, hogy a Sanyáé! □  Anya Sanyukája. 
Nem kezdi el a csatlakozást az Európai Unióval 

Horvátország.
Olyan kenyérrel vágsz...
Persze, azt látják a gyerekektől is. Nem, dehogy. 

A szülőktől.
Veszed át a kezedet! Nem a kezedet, a ceruzát a 

másik kezedbe!

Szándékolt közlés
Sanya anyukája 
az Európai Unió Horvátor
szággal
késsel vágsz kenyeret 
azt látják a gyerekek a szü
lőktől

11. Egyszerű nyelvbotlás 

11. a) Betoldás

Szándékolt közlés
kiszedve

már

Megakadás
Ez innen van kiszétszedve. 
Freudi elszólalás ööö elszólás. 
Márt jön!

11. b) Csere

Megakadás Szándékolt közlés
A diákokhoz való viszonyulázs viszonyuláshoz 

van egy jó példám.
A hátó □ hátózsák! Hálózsák is nagyon meleg.
A középiskolások egynegyede már kipróbált ki

próbált kábítószert.
Akkor ezt most tegyem bele egy izébe főni főni?
Akkor megmaty □  megmakacsolta magát min

denki.
Az a hat gól, az lehet igö □  igen sok.
Az ősz □  az oszlop megvan.
Bolús idő várható... borús
Cú csúnyán szokott nézni.
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Megakadás
De száját saját magamnak...
Diszfáziós diszfáziás betegek.
Eléb elég nagy számú elem...
Előbb a kuplungot vagy előbb a szé féket?
Eltűnt a szószban a riz.
Ha a kimaradásnak a százalo százalékát nézzük... 
Hirtelen belecsoppant ebbe a társaságba. □  Csöp

pent? Belecsöppent.
Ide-oda pakolássák □  pakolásszák a termékeiket. 
Ilyen drága egy Adidas cipó.
Lajosmezs Lajosmizsén gyártják.
Lapta, ház öö labda.
Látható, amint megké □  megkönnyebbülten mon

daná ezt.
Lepeszteljük az új játékot?
Letekertem a csupakot (nevet) kupakot.
Majd a további gyűjtések alapján...
Még ott egy kis sonka lej leesett.
Nekem ebből elé elegem van.
Nem úgy ülünk itt, mint a kosz □ kaszinóban. 
Nézzük csak □  Süvegen át □ Süvegen át?! 
Onnan jutott az esembe...
Összehasonlítása, leírése leírása...
Például, hogy mi a csuklász □ mi a csuklásnak a 

mechanizmusa.
Prógá □  próbálok figyelni.
Régen volt, amikor beirasgattak az emberek. 
Tistára megbolondult.
Tül sok itt a szakadék.
Van egy csomó sáraz zsemle.

11. c) Kiesés

Megakadás
A hanglejté[J:]oros szoros kapcsolatban van a 

hangsúllyal...
A sakk se port □  se sport.
Az unokáim unokahúgaim agybajt fognak kapni. 
Azt csak az agypecialisták tudják elvégezni.
De szerintem haki □  ha valaki nem lát...
Egyre monotobb monotonabb.

Szándékolt közlés

rizs

cipő

leteszteljük

Sümegen át 
eszembe

beirogattak 
tisztára 
túl sok 
száraz

Szándékolt közlés

agyspecialisták
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Megakadás
Éppen csak az elejét tudtam áo átolvasni, mert 

már zárták be a könyvtárat.
És meg kell őt □  meg kell próbálni őt megverni. 
Ez akkor érdekes, ha olyaski □  olyas valaki... 
Ez olyan kutas □  kutatás...
Ezek a csokik átvárolonak ööö átvándorolnak a 

fiókomba.
Ezek a kifejezések az antikitásból származnak. 
Ezt sinlógusok □  si-no-ló-gu-sok is gyakran han

goztatják.
Ha lenne egy olyan köztársasági jelölt... 
Három-négy hónapon áll fönn.
Hova tetted a napolamat?
Kész torára □  tortúra volt az egész.
Kicsit hosszú a reakcidő.
Körülhatárová róvá válik.
Legább □  legalább...
Megyek a szenyé □  edénykédért.
Melyik a legmegbízat a legmegbízhatóbb gépük? 
Mert ez alapvetően egy szára[s:]a szóval száraz □ 

sajt.
Milyen az a bölcsé[s:]á na bölcsész sál?
Nagyon elterjedt ez a rousseau-i önéletrajzás. 
Nagyon rákattant, mióta a múltkor ilyet ett □ 

evett.
Nálunk a nappaliban tornyosulnak a vasatlanok, 

na a vasalatlanok.
Napközben meg a terítést...
Nehé[z:]itni, mintha zárva lenne.
Nekem olyan az antómiám ööö vagy mi, ja az 

anatómiám.
Nem a Józseft kéne hangsúlyozni...
Papa, nálatok nincs idő! Nincs jó idő!
Pedig maszto □  ma az Astoriánál is voltam.
Sok puhatetű.
Úgyse tudjuk fíiggetleni magunkat függetleníteni 

magunkat.
Van kedved lemezdihez?

Szándékolt közlés

antikvitásból

köztársaságielnök-jelölt 
hónapon át/keresztül 
napolajomat

reakcióidő
körülhatárolhatóvá

a szennyes edénykédért

önéletrajzírás

terepfelderítést 
nehéz nyitni

Józsefet

puhatestű

lemezesdihez
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12. Többféle osztályozás

A magánhangzó-harmónia megsértése vagy túlszabályozása; anticipáció; 
perszeveráció

Megakadás
Nem vették figyelembe a gyakoriségi gyakorisági tényezőket.

A magánhangzó-harmónia megsértése vagy túlszabályozása; egyszerű 
nyelvbotlás

Megakadás Szándékolt közlés
A két kopoltyúívhöz tartozik. kopoltyúívhez
Addigra beérünk a szobából a konyhába. szobából

A magánhangzó-harmónia megsértése vagy túlszabályozása; 
perszeveráció

Megakadás
Akkor az első kopoltyúívhoz kötődik.
Amikor kijöttünk a célbői...
Ezt az ígéretes folyamatot a török hódítás kerékba 

törte.

Anticipáció; egyszerű nyelvbotlás

Megakadás
Egy tizenkét gyes gyerekes anyuka...
Ezeknek egy része katonai megtagadó □  katonai szolgálatot megtagadó volt. 
Jobb és kezesek és balkezesek.
Ki a kicsin □  kicsit nem becsüli...
Köszönöm szépen, hogy itt o □  itt volt.
Minél árnyalat □  több árnyalatban...
Nagy szünek □  nagy szüneteket tartott közben.
Nekem a fiam már óvos óvodás korában tanult angolul.
Nem nagyszámú lírium na öö lírai életmű.
Olyan k mondatok kellettek...
Szerinted az egyhatvanöt az például százn □  százhatvanötnek számít? 
Tizenöt perc szünetkezik □  szünet következik.
Úgy kettővel köny □  kettővel több könyv férne oda.

Anticipáció; egyszerű nyelvbotlás; perszeveráció

Megakadás
Aminek a koncertjeire szoktof a szoktuf a szoktunk folyton járni.

Szándékolt közlés
kopoltyúívhez

kerékbe
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Megakadás
Mert ha ott buherál a ládikójában, akkor hogy kok □  kontaktoljak vele?

Anticipáció; kontamináció

Megakadás Szándékolt közlés
Gyenekari □  zenekari gyülekező van.
Hát szerintem jobb, mint a spárga □  a sárga 

Spagat.
a nyálban és a kenguruban

Rájöttem, hogy a nyúlban és a kengurunak az a tő az a közös * a nyúlnak és a 
□  tözös?! Közös tulajdonsága, hogy ugrál. kengurunak az a közös tu

lajdonsága

Anticipáció; morfológiai, szintaktikai hiba

Megakadás Szándékolt közlés
Keresgessetek bele benne dolgokat!
Köszönök, hogy megjelentek, legyen szerencsém 

ehhez máskor is.
Szerintem hogy legyen az megcsinálva? szerinted
Tisztában voltak abból, vagy tisztában voltak az

zal, hogy a vízből pára száll fel.

Anticipáció; morfológiai, szintaktikai hiba; perszeveráció

Megakadás Szándékolt közlés
Figyelj rám, mondani fogok nekem vagy neked 

valamit!
Figyeljetek meg, sokszor van felnőtteknél is. figyeljétek meg

Anticipáció; perszeveráció

Megakadás Szándékolt közlés
A jobb fülbe érkező információ a bal agyféltekébe

érkezik, a bal agyféltekébe érkező a jobb agy- a bal fülbe érkező 
féltekébe.

Akkor voltam csak, amikor beírtam magam. Múlt 
hét hétfőn, meg ezen a hétfőn hétfőn □  ezen a 
héten hétfőn.

Anyu, vettem tojást, de a tojmát elfelejtettem! tonnát
A[s]t vátják, hogy a besze beteg a[s]t mondja...
Csináltunk egy butu □  búcsúestet.
De jó neki, jó  alvakája □  alvókája van.
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Megakadás
Egy budapesti terem peremterület.
Elég ügyesek már ahhoz, hogy megbirkázzanak a 

problémáikkal.
Elszaladt a homa homokozóba.
És az egyik legfent □  legfontosabb és legelterjed

tebb...
Eszter szűreinek csak üzenünk a szüretről, vagy 

fölhívod őket?
Ez meg mi, valami piliszka □ puliszka?
Flóra barna, Kata kőke □  izé szőke.
Hogy bárki a hánya □  hóna alá nyúljon.
Hogy most még karta kartellben vannak.
Ki voltam bar □  borulva.
Külön lapla lapra □  na □  leírva.
Megdöglött a görcsögöd?
Mire elkel elkezd válaszolni...
Most már tudok figyilni.
Nem a szavak, hanem a tatt □  tettek bizonyíta

nak.
Nem kell camera silenta, esi csöndes helyiség.
Ott meg to sokkal több beszélgetés van.
Remélem, a mézők □  a mézők! (nevet) a nézők 

minket visszasírnak...
Sokkal kévés kevésbé tudjuk feldolgozni, mert 

sokkal kevesebb időnk van feldolgozni.
Szinte n minden áldott nap.
Talán ő lenne a talajdonosa?
Tapasztaljuk a nam nem domináns kéz használa

tát.
Tehát hogy milyen fele feladatokat kell megolda

ni.
Utána már sokkal tömegesebben bemek □  mer

nek bejönni.
Ügyetlenebbel ügyetlenebben rajzolnak bal kéz

zel.
Vagy amikor a lírika lírai müvekben...
Van a lexikális tuná tudásanyagban...

Szándékolt közlés

megbirkózzanak

szüleinek

hörcsögöd

figyelni
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Anticipáció; perszeveráció; téves szótalálás 

Megakadás
A tatár mindig azt kérte számon, amit ő elmondott 

az órán.
Ez az államérdek egy szakm szakkifejezéssé is 

kinőtte magát.
Félek, hogy öregkoromban horgolni, na □  hor

kolni fogok.
Hogy a timpanometriája timpanogramja lapos.
Na hát akkor err ennyit a nagymamáról.

Anticipáció; téves szótalálás

Megakadás
Abban ebben a korszakban...
De csókol hmmm □  gondolom, csokikrém van benne.
Duettet dal ad elő.
El van szökve ö szokva az ilyentől.
Hogy é megértési gondja van.
Kis érteim ártalmatlan ingerlés...
Majd mi mutatunk matatunk.
Van, aki alkalmilag alkatilag nem alkalmas erre.

Anticipáció; változtatás

Megakadás
Bejöttek, hogy ők segítenék □  segíteni szeretnék a pártközpontot.
Ebben a maradék időben okvetlen föltenn □  szeretnék föltenni magának egy 

kérdést.

Egyszerű nyelvbotlás; metatézis

Megakadás Szándékolt közlés
A pikográfía □  tipográfia még ebben az időben 

nem állt magas szinten.
Mert ezt én is mojt nem értem. én így most

Egyszerű nyelvbotlás; morfológiai, szintaktikai hiba 

Megakadás
Azokon a szakaszokon, ahol védelmi felkészült 

séget végezünk...
Ezekben a helyzetben...
Fölállított egy szövegmodellet szövegmodellt.

Szándékolt közlés

végzünk

helyzetekben

Szándékolt közlés
tanár
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Megakadás Szándékolt közlés
Ki ne találod már nekem, hogy hogy legyen! 
Tűzzön ki maga elé olyan célokat, aminek elérése

ki ne találd 

elérésérereális esélyt lát.

Egyszerű nyelvbotlás; téves szótalálás

Megakadás Szándékolt közlés
Abban a pillanatban bomlik az egyezés □  egyez

tetés stb.
Árverés lesz a Fekete Hattyú akváriumban. antikváriumban
Azok a lakók, akik tegnap kötözhettek vissza. 
Étkezőkocsi-verseny is volt a lokomotívnap kere-

költözhettek

tében a vasúti □  vasúttörténeti parkban.
Ezt a négyféle hangot hallja ööö hallatja.
Felül kéne vizsgálnia □ vizsgáltatnia a fogainak 

az állapotát.
Hétvégére várható szavazás, ja  havazás. 
Kihúztad a teafűzőt? teafőzőt
Legközelebb, ha eszel, fényképet veszek a ke

zembe.
fényképezőgépet

Ma majdnem olyat ettem □  na, vettem. 
Magozás vagy tegezés? magázás
Milyen rejtett energiák lapoznak ebben a lányban! 
Minden angyal sími fog az éjben □  égben.
Most azt javasolnám, hogy egy pillanatra idéz-

lakoznak

zünk □  időzzünk el...
Most már megint ő az űr az úr a háznál.
Most visszatérve az előző kérésemhez □ kérdé-

semhez...
Nagyjából itt kidé kimerül az agyi teljesítmé-

nyem.
Nagyon sok féléves bort iszom □  ööö félédest. 
Ne kend össze azt a könnyet! könyvet
Ne szedd szét a kajá kabátomat!
Nem tudom, végül mit szúr □  szűr le belőle. 
Nézzük meg a siklóst! siklót
Olyan tesztsorozatot alapi alakítottunk ki... 
Reméljük, hogy imáit meghallgatja az év □  ég. 
T. S. Elliotnak van erről egy eszmélkedése. 
Tegnap mutattam ezeket a hurutos állatokat. Álla-

elmélkedése

pótokat. 
Van hegyed? jegyed
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Kontamináció; téves szótalálás 

Megakadás

De most nagyon sokáig hiányolnom kellett. 
Eleve mást hívnak létre □  hoznak létre.

Előbb-utóbb észlelési gondot fog jelentkezni.

Eszembe ugrott □  eszembe jutott, hogy...
Ez a simes na sima tejes na sima vizes vajas □  

verzió.
Nem igaz, hogy erre sem vagy képtelen □  hogy 

erre sem vagy képes, hogy ezt elintézd!

Szándékolt közlés
hiányoltam x nélkülöznöm 
kellett
hívnak életre x hoznak 
létre
gondot fog jelenteni x gond 
fog jelentkezni 
eszembe jutott x beugrott

sima vajas

Morfológiai, szintaktikai hiba; perszeveráció

Megakadás Szándékolt közlés
Ami nekik is jók lesz.
És meglás meglátja.
Itt általában hibázni szoknak □  szoktak.
Van fehér kupakos is, de az nem jó, az nem lesz

csillogó a parkett. att0

Morfológiai, szintaktikai hiba; perszeveráció; téves szótalálás

Megakadás Szándékolt közlés
Úgy hangzik, mintha egy karmester vezérel. vezényelne

Morfológiai, szintaktikai hiba; téves szótalálás

Megakadás
A táplálkozási zavarokról lesz szó, amely tulaj

donképpen részben következnek részben kö
vetkezményei a testképtorzulásnak.

A születésben □  a születés □  nél részt vevő...
Az a jó, ha már a fon akusztikai szinten eljutot

tak...

Elrendeltünk egy védelmi terv elkészülését.
Milyen nap van tegnap ööö milyen nap volt teg

nap?

Szándékolt közlés

amelyek

születésnél jelenlevő 

szintre

elrendeltük egy védelmi 
terv elkészítését
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Morfológiai, szintaktikai hiba; újraindítás

Megakadás
60 pont □  ra le öö leképezik azt a 100 pontos összeget.
Nem fogja □  nem fog meginga □  nem fogja öt megingatni a hitében.

Morfológiai, szintaktikai hiba; változtatás

Megakadás
A primitív ember, az egyszerű ember képekben fogalmazik □  öö fogalmaz meg 

mindent.
Ez mindennel így fog lenni □  történni.

Perszeveráció; téves szótalálás 

Megakadás
A ká (K) a kenyérre tenyérre utal.
A Rádió 1 kívánságműsora, ahol a hallgatós □ 

hallgatók szerkesztik a zenét.
Ebben a témában Z. vitte a prémet.
Egy autóbusz és egy au személygépkocsi ütközött 

össze.
Én csak azt tudom, hogy José Carreras egy nagy 

terrorista (nevet) □  terrorista?
Ez egy elég egyértelmű jegyzés volt öö jelzés 

volt.
Lerajzolnak egy kere karikát...

Téves szótalálás; újraindítás

Megakadás
A Martos úgy néz ki, hogy alul ilyen ö alul ilyen üveg üvegablakok vannak, és 

ilyen nagy vörös sző függönyök?
Vannak olyan öö vannak olyan terá vannak olyan eljárások...

Téves szótalálás; változtatás

Megakadás
A nyereséganyag □  fontos, hogy a nyersanyag friss legyen.
Az az elmélet, amit mi használunk, eléggé fon öö eléggé ööö eléggé kidombo

rodik náluk.

Szándékolt közlés

prímet

tenorista


