
231

„N YELVBOTLÁS”-KORPU SZ 
3. rész

Az első magyar valós idejű, jegyzeteléses technikával gyűjtött megakadásje- 
lenség-korpusz első részét 5139 tétellel 2004-ben publikáltuk (Beszédkutatás 
2004. 19-186); második részét 761 tétellel pedig 2005-ben (Beszédkutatás2005. 
145-173). A gyűjtés és az osztályozás azonban ezzel nem maradt abba, és a kor
pusz további részeit folyamatosan közzé kívánjuk tenni -  e helyt újabb 388 
megakadás olvasható. A kategorizálás elméleti hátterét részletesen bemutatja 
Gósy Mária bevezető tanulmánya: A spontán magyar beszéd megakadásainak 
hallás alapú gyűjteménye (Beszédkutatás 2004. 6-18).

Az adatokat kategóriánként közöljük, azon belül pedig ábécésorrendben. 
A kategóriák eredeti sorszámozását (vö. Beszédkutatás 2004.) megtartottuk, ak
kor is, ha az adott kategóriába ezúttal nem került adat, és így kimaradtak sor
számok. A „Megakadás” oszlopban találhatók a megakadást tartalmazó nyelvi 
adatok, a „Szándékolt közlés” oszlopban pedig a beszélő eredeti tervének meg
felelő 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 ját
szott, eredeti formák szemléltetésére.
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2. Morfológiai, szintaktikai hiba

Megakadás
A tanárok bementek a teremre.
Egy súlyos nyomokat akart eltüntetni az illető. 
Együtt jár az alkoholnak vagy a drogfogyasztás

sal.
Először egy égért ölt meg.
Hagytad este a családnak a tortából?
Hálózsákot legföljebb sátorban vagy a szabad 

égen...
Nem kell kényszerítenie magukat...

Szándékolt közlés
terembe
egy súlyos nyomot 
alkohol- vagy drogfogyasz
tással 
egeret 
hagytál

ég alatt

kényszerűen iük

2. a) Újraindítás nélküli morfológiai változtatás

Megakadás
Aki a technikus □  si posztra vágyik, az egy telje

sen más történet.
Akkor is, ha négy percet beszélsz egy órán □  ban 

vagy negyvenet.
Cél az, hogy a fiatalok □  at tájékoztassuk.
Egy lány felsőfokú német nyelvvizsgából □  öö 

val oktatást vállal.
Érettségi tétel □  ö □  ek...
Igazából csak le kellene mennem hozzá ide az el

ső emeleten □  re, és beszélnem vele.
Jártam beszédórára, de az már itt volt a Danubiu

son □  ban.
Kiterjed más városokra és kerületekben ö re is.
X a minimum- □  -málbért kapja.

Szándékolt közlés

tételek

minimálbért

2. b) Ismétlés toldalékjavítással

Megakadás
A 80-as évek vége, a 80-as évek végén...
A diabétesznek többféle okai is lehetnek, oka is lehet.
A számonkérésben a számonkérés nagyon érdekes.
Az egyesület a családokat karolták föl ö karolta föl.
Az is elmondható, hogy itt már tulajdonképpen jól működő tanárokról vannak 

□  van szó.
Azt mondta, hogy ő ez, hogy őt ez érdekli.
Én meg beleegyeztem abban □  abba...
Ez a bizalom □  bizalmi viszony sérült.
Itt számos dolgokat □  öö dolgot megtanulnak a gyerekek.
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Megakadás
Hat hetet, hat hét lesz az első negyedév.
Kaptatok olyan üzenetet már, ami nem a témának □  témáról szólt, hanem nek

tek személyesen?
Keresi a szavat □  szót □  szavakat.
Már szinte le vagytok késve arra □  arról, hogy ilyet csináljatok.
Még egy dolgot szokott □  szoktak emlegetni a tizeddel kapcsolatban. 
Mindjárt megtudjuk, mik azok az öt számok □  mi az az öt szám.
Nagyon sok családdal ö családnál teszek látogatást.
Nagyon szeretem □  szerettem volna ezt a számítógépet.
Ne hamarkodd el ez □  ezt!
Nem kapják meg a gyógyszere gyógyszert.
Nem kifejezetten irodalom □  irodalmi érdeklődésű.
Nem tudom, mennyivel ö mennyire fogyasztok egészséges ételeket.
Nem vagyok egy nagy türelmes □  egy nagyon türelmes ember.
Soha életemben, ez a □  ezt a Petra nevében is mondhatom, sose gondolkoztunk 

erről.
Sokféle gondolat cserélt □  sokféle gondolatot cseréltek ki egymás közt.
Tehát tudni □  tudjuk ilyenkor, hogy mi következik.
Tehát valószínűleg ezt □  ez lenne a kenyérkereső dolog most nekem.

3. Kontamináció

Megakadás
A firte a fiatal Szirtes Adám.
-A z  alkoholtól fölébred vagy elalszik az ember? 

-  Hát, inkább elálmosodik tőle. -  És ha már 
eleve fáradt, akkor fölalszik? Öö elalszik?

Az ember egya megáll □  na agya □  vagy esze.
Az ő nérvetei □  nézetei...
Deák és Kossuth, akik szögesen nem értettek 

egyet egymással.
Déry elkezdi átértél átértelmezni és átértékelni ...
Ennek a gyógyszernek a hatását csökkenti a kea 

□  na, a tea, kávé, tej.
Folyadékállóval kell feltölteni.
Ha természetesen módon természetes módon vi

selkednél...
Hívnak létre...
Hogyan szoktunk gondolkozni a keleti orszá

gokra és az onnan jövő munkásokra?

Jó volna vehetni jegyet.

Szándékolt közlés

fölébred x elalszik

Az ember esze megáll, 
nézetei x érvei 
akik szöges ellentétben áll
tak x nem értettek egyet

fagyálló folyadékkal 
természetesen x természe
tes módon
hoznak létre x hívnak életre 
gondolkozni a keleti orszá
gokról x gondolni a keleti 
országokra
jó volna venni x jó volna, 
ha lehetne venni
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M e g a k a d á s
Mondtam neki, hogy ez nem erről működik. 
Nagyon kártó lehet.
Nagyon röviden próbálok lenni.

Nem csuktad be rendetted □  melletted rendesen 
az ajtót.

Sokkal továig □  tovább tart.
Tangolni jobb.
Te ne játsszad itt az aszad □  eszed.

4. Téves szótalálás

M e g a k a d á s

A Csonginak legót vettünk karácsonyra, izé hús- 
vétra.

A fején □  vagyis a kezén kell hordani a sisakot? 
A hajam szélnek áll.
A minap volt □  lesz egy ilyen valóságshow, ami 

pont ezzel fog foglalkozni.
A zarándokok háromlatai lelassultak.
Addig ütik a vasalót, míg meleg.
Adok valamilyen vonal □  sorvezetőt.
Az alábbiakban továbbiakban fogok beszélni... 
Az édesapa megtanul anyává, apává válni... 
Bármennyire is betanítjuk, betartjuk a normál el

oszlás. ..
Bekönyörgök beköszönök Leventéhez.
Boldog karácsonyt, dehogy, húsvétot!
Elfogadták elfoglalták Pannóniát.
Elképesztő □  ööö elképzelhető ez is.
Emlékszel, amit feltett a kisugárzóra □  kivetítőre. 
És nem csurog a nyelved □  nyálad?
És ott vannak azok a pártok, amelyek jól sikerül 

□  jól szerepeltek.
És utána vagy mondja a korrekt □  korrigálást 

vagy nem.
Ezekből a labdaszerződésekből meg tudnak in

dulni.
Ezt a hagymát meg kéne pirítani.
Gyerekeknek tett ígéretet nem lehet megszabni. 
Ha a C-ből sikerül az egyik, akkor úgyis megka

pom a □  diplomát.

Szándékolt közlés
erről szól x így működik 
káros x ártó
röviden fogok beszélni x 
rövid próbálok lenni

sokáig x tovább 
angolt tanulni 
agyad x eszed

Szándékolt közlés

égnek

áramlatai
vasat

labdaszerzésekből

szalonnát
megszegni

nyelwizsgabizonyítványt
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Megakadás
Hogy például a hivatali zsarnok öö hivatali zsar

gon annyira bonyolult.
Hozd el a számítógépet ööö számológépet is!
Hú, így meg lehet fogni a lábánál keresztül.
Húsvétkor a bekötött utakon is közlekedési ellen

őrzés lesz.
így tanultam meg a nyelveket, neveket is.
Innen terül terítik szét...
Itt vagyok tőled fél méter ööö órára!
Javaslatokkal állnak szembe □  elő.
Jó a hajad □  fülbevalód!
Kistelepülések postáinak megszüneteléséről volt 

szó.
... koncentrátumos körök...
Köszönöm a találgatást □  vagyis a tájékoztatást!
Lángol □  ég a cigim.
Lehet, hogy a többit is rá fogom ragasztani, aka

rom mondani, rakni.
Már a még az adatfelvétel előtt...
Megjelöljük a harmadikat, akarom mondani meg

nézzük a harmadik kérdést.
...mert berúglak...
Mióta átrakták az órákat, mindig álmos vagyok.
Most ifjabb Plinius: A Venus kitörését vesszük.
Nagy a korlát □  öö bocsánat nagy a szakadék a 

két képzési forma között.
Nagy ellenállást fog ellenem tenni.
Nagy érdeklődést mutat a kortárs novella felé ö 

iránt.
Nem fontos itt időt vesztegelni.
Nevezd már be, hogy ki volt az!
Olyan a beszédtípusa □  vagy beszédstílusa.
Orvosokkal is kidolgoztuk kitöltettük a kérdőívet.
Sok benne a vitamin, mert van benne citromsava

nyú sav.
Szerencse, hogy vastag a szőr a bundáján □  a 

nyakán.
Takard meg ezt a kislányt!
Túlságosan nagy a léc.
Úgy is meg kell □  vagy mi az, ki kell mosni a 

függönyt.

Szándékolt közlés

a lábánál fogva 

bekötöutakon

megszüntetéséről

koncentrikus

megrúglak
átállították
Vezúv

ellenállást fog tanúsítani

vesztegetni 
nevezd már meg

citromsav

takard be 
magas
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Megakadás
Valaki kibontotta tegnap a biztonsági betéteket □  

vagy mik azok, tisztasági betéteket.
Választhatja-e magának a pedagógus az osztály- 

főnököt?
Valószínűleg vele hasonlóan tehetséges emberek 

voltak.
Van benne elszánás.
Várni kell a tüdőszűréssel, mert elromlott a rög- 

töngép.

4. a) Téves szókezdés

Megakadás
A cseheknek van egy emigráns kormánya Mosz □  Londonban.
A dolog másik ré □  másik oldala nehezebben megy.
A gyerm □  a fiú úgy búcsúztatja...
A joghurtot a Sm □  a Tescóban vettem.
A rá □  a tévézés pedig egy istenadta plusz nekem.
A szülők választanak egy nekik megte □  tetsző nevet.
...az európai un út felé tovább menni.
Azt hiszem, a harma ö negyediken van.
És vágtunk vörös ööö lilahagymát is.
Ezért alakul át arr □  abba az irányba.
Ezt meg tedd bele egy Iá □  dobozba.
Hát erről így köny □  külön nem olvastam.
Itt egy ilyen megjegyzés len □  volna helyénvaló.
Kapcsold már ki a mi mosógépet!
Köszönöm, most nem kérek. Az előbb ebé □  vacsoráztam.
Majd gon □  megpróbálnak segíteni.
Nem per □  nem feltétlenül.
Nyilvánvaló előfelté □  előfeltevései vannak.
Prolaktin, ennek a szintje folyamatosan term emelkedik.
Történelmi drámáihoz nagyon sokat tanulmányozta a történelmi műveket, pél

dául a sze □  a Galileihez a Galilei életét.

Szándékolt közlés

diák

hozzá hasonlóan

elszántság

röntgengép

4. b) Malapropizmus

Megakadás
Hihetetlen, hogy milyen a faunája annak az or

szágnak, gyönyörű virágok vannak ott.

Szándékolt közlés

flórája
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5. „Nyelvem hegyén van”

Megakadás
A magyarítás pedig az a □  öö □  nem jut eszembe 

a szó □  nem folyamat, hanem □  mondjuk tö
rekvés...

És a plázában a kínai meg görög étterem mellett 
lenne romániai □  román □  na, hogy kell mon
dani, roma étterem?

És itt akkor aaz éle □  öö vesszőfoga...
És mondta, hogy egyik □  egyik □  egyszer, ami

kor kint járt...
Ez lényegében ugyanaz, mint amit már elmondott 

aa □  na, segíts már, Vera.
Frizuá □  frizuá □  haj...
Lezuhant egy magyar hegy □  hegye □  sziklamá

szó.
Magasabb s □  ss □  sa □  szárú csizmát akarok.
Mindig én felejte □  felem □  feleltem kiskorom

ban történelemből.
.. .modi modu módosít...
Nem értem, hogy mit jelent, hogy szó szerint be- 

viharzott az érte □  étterembe □  na, a terembe.
Ott van a kenyérszete ö kenyérszelető, na, ke

nyérszeletelő.
Rég dolgozunk együtt, tudunk □  tudjuk □  ismer

jük egymás gyengéit.
Zöldséges rizzsel □  vagyis sajtossal □  izé.

Szándékolt közlés

méregfoga

frizura

modulál

tojásos rizzsel

6. Változtatás

Megakadás
Azok pedig olyan dolgok, amik evidens □  evidenciaszámba mennek. 
Ez a része az egésznek nincs □  nem áll hozzám közel.

7. Újraindítás

Megakadás
A könyv négy nagy ré részre osztja ezt a jelenséget.
Az a baj, hogy e □  ezek is...
Az első monda □  mondata bevezető...
Ettől lesz olyan a műsor, amilyen, de a me □  a menete az gyakorlatilag ennyi. 
Ez az alak te teljesen összevissza beszél.
Ezek az agyhu agyhullámok...
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Megakadás
Különböző információk érik sz szünetben az embert.
Mikor írnak be jobban az emberek? Amikor mérgesek, vagy amikor helyesl he

lyeslik azt, amit mondotok?
Ő a mai kor Lata □  Latabárja.
Ti pi □  picit bepánikoltatok, nem?
Tudnak válogatni a le a le a lehetőségek közül.
Tudnak válogatni az életpálya köze közepén.

7. a) Újraindítás változtatással

Megakadás
Amúgy ő normá □  viszonylag normális körülmények között élt Szárszón. 
Büszke a tudá a tánctudására.
De azért □  de a végén egész jól összejött.
Ez tulajdonképpen erre az időre □  bizonyos esetben erre az időre alakult ki. 
Hát nagyon jó □  nagyon gyönyörű volt minden.
Lehetett érezni egyfajta □  ezeknek a tanároknak az esetében egyfajta megszo

kást.
.. .másokra milyen benyomást mások mit gondolnak rólam.
Mennyire sűrűn mennyire gyakran...
Mi pont azt próbáljuk meg □  pont azt a rést próbáljuk megtalálni, ami érdekli 

az embereket.
Mondom, nem tudom pon □  nem értem, miről szólt pontosan.
Nem hisze □  hiszitek el.
Több ezer forintos havi ré havi törlesztőrészlet...

8. Perszeveráció

Megakadás
A lelki segítségen túl nagy segítség lenne ö nagy 

szükség lenne anyagiakra is.
A magyart tanítom csak, ez egy magy ö magas 

óraszámú tárgy.
A nagybátyám cukorbeteg, azért nem ehet kenye

ret, de cukrot igen □  öö zsemlét igen.
A pine-dining [pajn dajnir)] kárátén belül van erre 

lehetőség.
...alaposan megrágva, nyálán ö nyállal elkever

ve...
Az ágyunk úgy van, hogy a fejrész az ágynál □  

öö a falnál.
Egy kötegbe röktam □  raktam az iratokat.

Szándékolt közlés

a pine-dining keretén belül
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Megakadás
Én már sírással küsködtem.
Én személyesem kérek elnézést.
Érkezik hozzánk valanki.
És akkor jött a macska, és a macskával □  öö a 

mancsával belekapaszkodott a szúnyoghálóba. 
. . . fluidok és szerves savok ö savak...
...hanem vannak kérdések, és az erre adott kér

dések meg az arra adott kérdések korrelálnak. 
Hatvanéhes volt a mesterszakács.
Ismeretlen eledetű testi tünetek...
Jó, de csak egy pellanatra.
Lehet, hogy elmegy arra, és ott karing.
Mi az, amiben fejlesztésre so szorul?
Mindenki a saját magához legközelebb álló témá

hoz beszél.
Ne köszöröljük köszörüljük a nyelvünket! 
...sörösdobos...
.. .száz karton szigaretta...
Tudnak ezek jók is lenne □  lenni.
Utalványokat vagy pel pedig ruhaneműt...

9. Anticipáció

Megakadás
A gyerekek kiszipolyá □  kiszipolyozása...
A kilencéves évek óta vagy kilencvenes.
A lehajtott fejet a sab □  szablya sem vágja le.
A perenyi parenyicát kóstold meg!
A savazatok között kisorsoljuk...
A tanulmányt inkább száját szavaimmal idézem. 
A Törökvész úton végén...
A Túszán □  Tiszántúlon élőkre is vonatkozik. 
...a vi vágott virág...
Abszolút lelkesen üdvözölte az őszisrózsás forra

dalmat.
Aj mát majszolt.
Almás és sárgabarackos karcsúszitó turmi[ks]. 
Amikor olvaszunk egy szöveget □  olvasunk... 
Amit nyi nyi ritkán szoktunk nyíltan kérdezni... 
Ast is lefényképezem!
Az oktatás második éves szeregszemle □  sereg

szemléjét...

Szándékolt közlés
küszködtem
személyesen
valaki

az erre adott válaszok meg
az arra adott válaszok
hatvanéves
eredetű
pillanatra
kering

témáról

sörösdoboz
cigaretta

Szándékolt közlés

szavazatok
saját
út

őszirózsás

almát
karcsúsító

azt
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Megakadás
Az unokatesóm szerzett egy porogramot...
Azért, mert snem □  nem volt benne se x, se y.
Aztán neked kellett visszaállnod a régi kevékvá- 

gásba kerékvágásba.
. . .bevételizni a gyógyszert...
De mi van azokkal, akik mondjuk utó □  gimnázi

um utolsó évében vannak?
Én nagyon sokat köszönhetek tőlük, nagyon sokat 

tanultam tőlük.
Erik szülőfü □  szőlőfürtöt hozott.
Ez ellen már nem lehet szélhalo □  szélmalomhar

cot vívni.
Főleg úgy, hogy a sós □  a hús egy kicsit sós volt.
Ha i á elhagyjuk az ideát...
Hagyd máj a tokaji borozót!
Három tallár is volt a kiránduláson.
...hirdetett meg a gimnázium, és ezzel rögtön élt 

a ö szóval hirdetett meg a minisztérium, és ez
zel rögtön élt a gimnázium.

...hogy kicsi □  a korábbi adókat kicsikarja.
Jó alaposan mogol fogat.
Két nyelve □  éve nyelvvizsgázott.
Legyen araratereje!
Lelöljük meg a D választ!
Majd ha megolvastam az e-mailt, elolvasom azt is 

ö megírtam.
Meghatározható a ra haszonracionalizáció.
Mielőtt ölre voltak öö mielőtt ölre mentek volna.
Mögöttek is jöttek emberek.
Náluk van egy konyha a konyhában □  öö egy hü

tő a konyhában.
Ne csoroljuk a családfát!
Nem a száb □  kábítószer használata...
Nem kell becsukni az ablakot, csak a fügény □  

függöny mögé tenni.
Pártái Lucia szerint ragyogós, napos □  na, ragyo

gó, napos időnk lesz ma.
.. .poloszkafészkes paraván...
Szeretném csinálni látni, hogy rendesen csinálod.
Sztili sztili stilisztikusok között...
Szülőknek, pedagógusoknak és izn □  intézmény- 

vezetőknek...

Szándékolt közlés
programot

bevételezni

nekik

már
tanár

mosol

akaratereje
jelöljük

mögöttem

soroljuk

poloskafészkes
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Megakadás
Tudod, mit ettem Lipcsében? Megyve □  medve

hagymát.
Utálom az olyan embert, aki hátulról mosolyog, 

és leszúr.

Szándékolt közlés

mosolyog, és hátulról le
szúr

10. Metatézis

Megakadás
A Millenárison nagyon sok porgram van.
Amit János megtanult, Jancsi se felejti el.

Azonk □  azoknak a tulajdona...
.. .beszédprodóziai prozódiai jelenségek...
.. .cirkecsomb...
Egy is van otthon □  egy otthon is van. 
Elmondtad nekem elmondtam neked...
És akkor egyszer csak kihívták az iskolát a rend- 

örs öö a rendőrséget az iskolába.
Fel lehet tenni több képes it. □  Aáá □  mit mond

tam? □  Több képet is. 
így kívülről így be □  így belülről kinézel... 
Kengyel gyalogkakukk futó □  naa, kengyelfutó 

gyalogkakukk.
Láttam Sábri Fanyit.
Még le tudja se lapít □  még le se tudja lapítani. 
Megvan a szára széledve.
Nem adta oda a gyereket a könyvnek.
Összefut a szál a nyámban.
Öt kaja szatyorral...
Sorba és bőrbe úszott a konyha.
. . .tavaszi nékposzás...

Szándékolt közlés
program
Amit Jancsi megtanult, Já
nos se felejti el.

csirkecomb

Fábri Sanyit

a széle száradva 
a gyereknek a könyvet 
a nyál a számban 
öt szatyor kajával 
sörbe(n) és borba(n) 
népszokás

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

Megakadás Szándékolt közlés
Beraktam a videót. a kazettát a videóba
Kaptam e-mailt Oxánából Csehor □  Oxánától 

Csehországból.
Most már tudom, mi az, és hogy nem tudok tel

lene enni □  öö ellene tenni semmit.
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11. Egyszerű nyelvbotlás 

11. a) Betoldás

Megakadás
...anananászlé...
Krösz!
Legalább nem lesz belőle portfogó □  öö porfogó. 
...trapplista sajt...

11. b) Csere

Megakadás
12 ezer embertől földöntúli □  földöntúli erőt kap

tok?
A Csabu jobban rád van akaszkodva.
A héten biztosan fogok rottózni.
A jelek se □  szerint nem.
A kosiban van.
Árokba hajtott egy kamilon.
Egy cséfe kávé.
Ez a legeltermedtebb...
Fel lehet fejezni □  fel lehet fedezni...
Feled más volt, tényleg!
Gazdagok és szemények öö szegények közötti... 
Nem szeretsz komprám □  kompromisszumokat 

kötni.
. . .serdülő fiú rajta...
Tipikus tánciszkolás gatya.

11. c) Kiesés

Megakadás
A fény hol előrefele, hol hátfele mozgott □  hátra

felé.
Amennyire ez kikövetkeztető □  kikövetkeztethe

tő Illyés feljegyzéseiből...
Annak a képviselői szétspic szétspriccelnek. 
Aztán a sorsdöntő találkóra sietett □  találkozóra. 
...és otorozta...
Fertőzésekkel szemben kiszolgáltatokká válunk. 
Határán ööö határozottan jó volt az előadás.
Ilyenkatoszerüe □  katonaszerűségek...

Szándékolt közlés
ananászlé
Kösz!

trappista

Szándékolt közlés

Csaba
lottózni

kocsiban
kami[j]on
csésze
legelterjedtebb

veled

rajza
tánciskolás

Szándékolt közlés

ostorozta
kiszolgáltatottakká
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Megakadás Szándékolt közlés
Láttad a Megatár □  Megasztárban azt a 19 éves 

főállású anyát?
Nincs más választom választásom.
.. .szexuális molesztásával □  molesztálásával vá

dolt. ..

12. Többféle osztályozás

A magánhangzó-harmónia megsértése vagy túlszabályozása; egyszerű 
nyelvbotlás

Megakadás Szándékolt közlés
A teniszpályánál találkozunk. teniszpályánál
Két lépést kell tenni, és kifülled. kifullad

Anticipáció; egyszerű nyelvbotlás 

Megakadás
El van neveztgetve.
Ez egy anci ö anticipáció volt.
Ez nagy ostobá ostobaság.
Ezzel mágyárárazható...
Fed □  feledhetetlen este a mai!
Kábítószer ájítása mi[j]att indítottak vizsgálatot. 
Mik voltak az ér ellenérvek?
Tizenegy órába □  irányába elindulok.

Szándékolt közlés
nevezve

magyarázható 

árusítása 

óra irányába

Anticipáció; kontamináció 

Megakadás
És aztán, amikor csinget a mikro.

Szándékolt közlés
csilingel x csenget

Anticipáció; metatézis

Megakadás Szándékolt közlés
Alonso rejartolja... lerajtolja
Erről a könyvről már négy □  erről a versről már 

négy könyvet írtak.
Mert ha beng □  belegondol az ember...
Nagyon erősen demozari □  demoralizálja.
Teljes felbárodozást okozott ez a szörnyű eset. felháborodást
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Anticipáció; metatézis; perszeveráció

Megakadás
Bartók forogja a □  sírna a □  forogna a sírjában.
Lekankadt a lóka ö mi? Lekókadt a kankalin.

)

Anticipáció; morfológiai, szintaktikai hiba; perszeveráció

Megakadás Szándékolt közlés
Jönnek megnézni a teleket. telket

Anticipáció; perszeveráció 

Megakadás
A spontán mutáció, tehát degeneráció létén, vagy

is lévén jött létre ez a kutyafaj.
A többiek arcára kiült a reges rémü □  jeges rémü

let.
Az elkészítése sze sem egyszerű.
Azt mondták, ez a félórás bet beszélgetés sokat 

számított.
Ebben a kontek ööö kontaktusban létezhetem.
Egyetlen ember akart engem megákár □  akadá

lyozni...
Ellentétben azokkal a diplomázott emberak □  

emberekkel, akik gyengén szerepeltek...
.. .elsősorban diszkódrag drogoknak...
Erre egyébként nem kértem ki □  nem tértem ki.
Ez is a Kerespesi temetőben történt.
Ez nem lehetséges a szerelem beteljesel □  betel

jesülése nélkül.
Ezt a versenyt elvesztette ugyan, de remélhetőleg 

ez a helyezet □  helyzet nem fog állandósulni.
Gyúrjunk a gyomojfeké[j]re!
. . . infrastruktrulá na infrastrukturális...
Saját gyerekkorájól szóló fejezetek...
Szóbeli, illetve írásbeli figyelmeztestésben is ré

szesítette. ..
Szóval van Eszak-Olaszország és Dél-Osza □  

Olaszország.
Valahogy elkarnyalodtunk...

Szándékolt közlés

Kerepesi

gyomorfekélyre

gyerekkoráról

figyelmeztetésben

elkanyarodtunk
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Anticipáció; perszeveráció; téves szótalálás

Megakadás
Amíg ki nem hal hűl az étel.

Anticipáció; téves szótalálás

Megakadás Szándékolt közlés
Akkora kincsnek vagyunk a tuda □  a tulajdono

sai...
Civil szerkezet □  szervezet tagja vagyok.
Elő ö eleinte is ők jöttek.
Ezek függnek a reflektáló művész műveltségétől. nyelvész
Hú, ezek kifejezett ööö nagyon jó kifejezések!
Nagy tulajdonságot ö jelentőséget tulajdonítottam 

neki.
Rákutcában járunk. zsákutcában

Egyszerű nyelvbotlás; kontamináció

Megakadás
Na, védlőbeszéd, hú, szóval vádbeszéd és védőbeszéd?

Egyszerű nyelvbotlás; metatézis
Megakadás Szándékolt közlés

Kés, villa, kalány. kanál

Egyszerű nyelvbotlás; metatézis; malapropizmus

Megakadás Szándékolt közlés
Az apukulturás gyógyítás nem csodamódszer. akupunktúrás

Egyszerű nyelvbotlás; morfológiai, szintaktikai hiba

Megakadás
A tartalom az egy sokkal összetett dolog.
Amikor már érezik érezzük...
Ez egy olyan idegpálya, amely a memóriatárolás

ban is szerepe van.
Tegnap talált □  találhatott egy kulcsot.

Szándékolt közlés
összetettebb

amelynek
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Egyszerű nyelvbotlás; téves szótalálás

Megakadás Szándékolt közlés
A másik tudtára adjam, amit tudni akarok. amit tudatni akarok
Akkor segítsetek már gyúj □  ööö gyűjteni!
Az inven □  az intervenció nagy.
Azon gondoltam □  azon gondolkodtam, hogy ez 

miért van így.
Csi □  csontleves lesz ma ebédre.
Enyhén válogatott cit □  szitkozódások...
...értelmi fanyalgás című kategória értelmiségi 

fanyalgás című kategória.
Huszonnyolcadikán meglátja a Flóra □  megláto

gatja a Flóra.
Kint van a kötényen □  kötélen.
Mentek a szépszállítmányok. szénszállítmányok
Nem lehet szállást fogni □  foglalni.
Nemegyszer volt, hogy évi évődtünk otthon.
Ötletgazdasága az páratlan. ötletgazdagsága

Kontamináció; metatézis

Megakadás
Ettől a kpétsör □  képtől sírtam el magam.

Kontamináció; téves szótalálás

Megakadás Szándékolt közlés
Ezzel is növelve a hangulatot, vagy legalábbis fo- növelve a jókedvet * fo

kozva azt. kozva a hangulatot

Metatézis; morfológiai, szintaktikai hiba 

Megakadás
Nem lehetek ilyen bélpoklos! Hazabírom ki □  ki

bírom haza.

Szándékolt közlés

hazáig

Morfológiai, szintaktikai hiba; perszeveráció

Megakadás
A fordításban és ezekban □  ben...
A könyvet, a muzulmánok szent könyvet □  könyvét...
Minden összeesküdi □  minden összeesküdik, na, összeesküszik ellenem.
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Morfológiai, szintaktikai hiba; téves szótalálás

Megakadás Szándékolt közlés
Amúgy is magamtól jön. magától
Tegnap ők látott bennünket. ö

Morfológiai, szintaktikai hiha; újraindítás

Megakadás
Nem lát □  láttad, az előbb mit csinált?

Perszeveráció; téves szótalálás

Megakadás Szándékolt közlés
Az este felhőszaladás volt. felhőszakadás
Ez idő alatt szövődött köztük valaki □  ööö □  va

lami.
Hamarosan elhangzik Beethoven nyitása □  ööö 

nyitánya.
Különben én már nem értek együtt □  egyet akko

ri önmagámmal.
Mert hát minek tanuljon ő matekot vagy fizikát, érdekli 

ha az őt nem is érdemli.
Mind a nyolc meccset KO-val verte. nyerte
Nekem egyáltalán nincs miért félte □  ö □  fél

nem.
Természetes kivisz kivitelezés...

Téves szótalálás; változtatás

Megakadás
Nem fejez ööö illetve tovább, vagyis végig tartotta az órát. 

Újraindítás; változtatás

Megakadás
Én magam is ezt □  mind a □  mind a két utat bejártam.


