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„NYELVBOTLÁS”-KORPUSZ 
5. rész

Az első magyar valós idejű, jegyzeteléses technikával gyűjtött megakadás- 
jelenség-korpusz első részét 5139 tétellel 2004-ben publikáltuk (Beszédkuta
tás 2004. 19-186); második részét 761 tétellel 2005-ben (Beszédkutatás 
2005. 145-173); harmadik részét 388 tétellel 2006-ban (Beszédkutatás 2006. 
231-247); negyedik részét 240 tétellel pedig 2007-ben (Beszédkutatás 2007. 
187-198). A gyűjtés és az osztályozás azonban nem ért véget, a korpusz to
vábbi részeit folyamatosan közzé kívánjuk tenni -  e helyt újabb 444 megaka
dás olvasható. A kategorizálás elméleti hátterét Gósy Mária bevezető tanul
mánya mutatja be részletesen: A spontán magyar beszéd megakadásainak hal
lás alapú gyűjteménye (Beszédkutatás 2004. 6-18).

Az adatokat kategóriánként, azon belül pedig ábécésorrendben közöljük. 
A kategóriák eredeti sorszámozását (vő. Beszédkutatás 2004.) megtartottuk. 
A „Megakadás” oszlopban találhatók a megakadást tartalmazó nyelvi adatok, 
a „Szándékolt közlés” oszlopban pedig a beszélő eredeti tervének megfelelő 
nyelvi formák -  amennyiben a beszélő a téves megnyilatkozásban nem javí
tott, és így abban az eredeti szándék nem jelenik meg. A □  jellel a szünetet 
jelöltük, a három pont (...) pedig az adott közlés további részleteinek ismeret
len voltára utal. A * jelet a kontaminációknál a vegyülésben szerepet játszó 
eredeti formák szemléltetésére alkalmaztuk.
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2. Morfológiai, szintaktikai hiba 

Megakadás
A fejük mozog, azon is alapvetően az, amivel 

beszélnek, vagyis a szája.
A városrésznevek, amely a török háborúkkal 

kapcsolatosak...
Ahhoz, hogy jól tudjanak egymással dolgozni, 

az kell, hogy jól érezzék egymást, egymással 
jól érezzék magukat.

Behozza Perezt, utána meg majd jön a cserék.
Bezártál az ajtót?
De jó, mackós bögréből iszi a kávét!
Ebbe a bugyorba tartozik a szükséges tárgyi is

meretek is.
...én ne kérjek tőle, hogy gyűjtsön 150 meg

akadást...
Ez nem az, mert ennek ronda a gombjai.
Ezek a két ábra a jól teljesítők eredményeit mu

tatja.
Fűtenek meg ilyenek, de így is megfagyik.
Itt most egy hosszú szövegrészek fognak követ

kezni.
Kellenek tehát □ nagyon sok felismerés hozzá.
Két ferrarisok nyugodtan várják.
Kovalainen mind a kétszer ott volt az élben.
Már tudom, hogy kell lótuszvirágból parfümöt 

csinálni, már csak azt kellene tudnom, hogy a 
lótuszvirágot honnan szedek!

Melyek azok a szabályok, amelyek a képzés 
összeállításához szükséges?

Ne szólj már hozzá, hát nem látod, hogy olvasik!
Olyan meleg van, hogy meggyulladom!
Pályában először „pole”-sorból indulva

2. a) Újraindítás nélküli morfológiai változtatás 

Megakadás
Az unokatestvére révei találkozott.
Egy időben az volt a hobbim, hogy felkerestem 

első világháborús ban harcolt katonákat.
Ezt sokan elhisz □  ték, köztük én is.
Lapra ról olvasta az egész kiselőadását.

Szándékolt közlés

szájuk

amelyek

jönnek
bezártad
issza

tartoznak

kérjem

rondák
ez

megfagy 
szövegrész fog 

kell
ferraris (...) várja 
élen

szedem

szükségesek

olvas
meggyulladok
pályáján

Szándékolt közlés
unokatestvérével
világháborúban

elhitték
lapról
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Szándékolt közlés
pozícióból 
hibáktól 
fogalmam

2. b) Ismétlés toldalékjavítással

Megakadás
...ötször indulhatott „pole”-pozícióban □ ból. 
Pici hibákká tói eltekintve jó volt a kaja. 
Valami fogalmunk mám lehet ebből.

Megakadás
Egyelőre azt az információt kapjuk kaptuk...
Ez a □  ezt az alapkérdést ő a Balzactól veszi át.
Ezt még láttuk, hogy itt megszállik □ megszáll.
Helyből kikap fél másodpercet másodperccel a csapattársától.
Itt ez a bosszantó, hogy most megint Räikkönen □ Räikkönent éri a pech... 
Jellemző egyfajta formai homogenizmus öö homogenitás.
Jól megcsinálta az életét. Közben meg jó kis családa, családja is van.
Nagy eltérések van a vannak a téves szótalálások között.
Szemnek öö szemet gyönyörködtető képekkel van teli ez a kódex.

3. Kontamináció

Megakadás
A pszicholingvistikák szerint...

Ami még nehéz □ teszi...
Annak nagyon boldog voltál.

De hát ez így egyáltalán nem éri meg az ener
giafeszítést!

Elég sok szakszókincse van.

Elvégül nem tehettem mást.
Ezt mi e nélkül is rájöttünk.

Fáj a feje, mégis rászív egy cigire öö vagy rá
gyújt egy cigire!

Hamilton kerékcseréjét ismételték vissza.

Igazságot lett szolgáltatva.

így Vettelnek aztán esélytelen arra, hogy meg
verje Buttont.

Imádom, ahogy gyűlik a mosogatóban a colog 
□ dolog.

Szándékolt közlés
pszicholingvisták * 
pszicholingvisztikák 
nehéz benne x nehézzé teszi 
annak nagyon örültél x na
gyon boldog voltál 
energiaráfordítást x erőfe
szítést
sok szakszót ismer * nagy 
a szakszókincse 
elvégre x végül 
erre e nélkül is rájöttünk x 
ezt e nélkül is tudjuk 
rágyújt egy cigire x elszív 
egy cigit
ismételték meg x játszották 
vissza
igazságot szolgáltattak x 
igazság lett szolgáltatva 
Vettél esélytelen x 
Vettelnek nincs esélye

cucc x dolog
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Megakadás
Itt van Kovalainen és a róla jellemző adatok.

Legalább el lehet különböztetni, hogy honnan 
jön.

Létre lehet állítani egyéni diasort.

Magam előtt képzelem, ahogy a botkezével 
gyúrja a tésztát.

Magyarországon az a lényeg, hogy mi a mini
mum, amit szabad.

Mi az, hogy jóban lettek? Összeszerettek, aka
rom mondani egymásba szerettek!

Most már lüszek.
Na, akkor nekifekszek, aztán kiszülök valamit. 
Nekem is nullán lennék...

Nem érted, hogy ezen döntik el?

Nem is húzom a szót.

Nincs ehhez korai?

Ő is Mátyásnak hívták.

Pica, veszel nekem csokit?
Räikkönen is belekapcsolt izé rákapcsolt.
Sok a vas van benne.
Sötétben olvasol? Miért nem kapcsoltad föl a 

redőnyt?
Spongyolát rá.
Szóval, a fél heteskor jössz.
Tovább tellett több időbe tellett.

Van időm összejönni.
Volt egyszer egy páros vetkőzős romi, de ha azt 

bulinak lehet tekinthető.

Szándékolt közlés
rá jellemző adatok x róla 
az adatok
el lehet különíteni x meg 
lehet különböztetni 
létre lehet hozni x elő lehet 
állítani
magam elé képzelem x 
magam előtt látom 
a minimum, amit kötelező 
x a maximum, amit szabad 
összejöttek x egymásba 
szerettek 
leülök x eszek 
megszülök x kitalálok 
nekem is nulla lenne x én 
is nullán lennék 
ez alapján döntik el x ezen 
dől el
húzom az időt x szaporítom 
aszót
nincs ehhez korán x nem 
korai ez
ő is Mátyás x őt is Mátyás
nak hívták 
pici x cica
belehúzott x rákapcsolt 
sok vas van x sok a vas 
húztad föl a redőnyt x kap
csoltad föl a lámpát 
spongyát x pongyolát 
fél hétkor x a fél hetessel 
tovább tartott x több időbe 
tellett
hazajönni x összepakolni 

lehet tekinteni x tekinthető

4. Téves szótalálás

Megakadás
A békák kirúgtak a húsos fazékból.
A cicának nemcsak magát kell ellátnia, hanem 

még hat embert!

Szándékolt közlés
kiugrottak

hat kiscicát
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Megakadás
A falon lógó festmények előtt drogéria öö dra

péria volt a 18. században.
A folyadék fölveszi a víz alakját.
A hosszúság az halva született □  vagy bizonyta

lanságra született jegy.
A kevésbé iskolázatlan embereket lehet nehe

zebben beszervezni. Nahh, a kevésbé iskolá
zottakat.

A megmondó vagy bemondó emberek mégsem 
hibáztak olyan sokat.

A nápolyit se vedd föl! Ne edd meg.
A norma és a sztenderd fogalmak együttes 

használata elfogadott, ami nem akar öö vagy 
okoz problémát.

A rajongóim összegyűjtötték azokat a szövegré
szeket, amiket midig elfelejtettem. Ezt leírták 
és odaadták nekem összegyűrve.

A számítógép most helyettesítette az adatokat.
A tejföl fel fog úszni kis csíkokba pöttyökbe a 

leves tetejére.
A tesóm is áttette a világítást! Világítást? A vizs

gáit 19-ére.
A tudományos forradalmak elmélete öö bocsá

nat □  szerkezete...
Ahogy halad előre az időszak vagy idő, ez egyre 

inkább elterjed.
Akármennyire is brillírozott a középső szekta □ 

a középső szakaszban...
Ami a „Nagy könyv” mozgalomnál is kimutat

kozik vagy megmutatkozik, hogy az emberek 
nem feltétlenül magas irodalmat olvasnak.

Anya erre paprikás krumplit csinált sonkával.
Átadom neked a staférungot stafétát.
Áttért az ellenség, átsétált az ellenség oldalára.
Az APEH nem szokta tőlem azt mondani, hogy 

honnan van a pénz.
Az ausztrál rádiónak □  illetve a tévének...
Az italautomatákat üzembe kell hagyni, javítani, 

szervizelni kell.
Az tartja a földszintet is, illetve az emeletet.
Az volt a baj, hogy a barátomnak volt a barátja 

□ vagyis a barátnője, bocsánat.

Szándékolt közlés

az edény alakját

összegyűjtve

helyesbítette

szalonnával

kérdezni

üzembe kell helyezni
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Megakadás
Aztán az anyja mondja neki, hogy menjél ki 

aludni öö játszani.
Aztán elindult a hajó teliholdas napon öö éjsza

kán.
-A zt kérdezték, hogy hány fok volt. -  Hát mit 

kérdezzenek egy hőmérőtől?
Becsukom itt is az ablakot.
Behajtanád az ajtót?
Csak menne rendbe az ország ügye.
Csiszol csihol apád tüzet?
Csörög az eső!
Csukja már be ott a fűnyírót!
De aztán a katonaság is megtelt eltelt.
De ha már kimondjuk, hogy beteg, az egy mí- 

nuszos jelző.
De úgy is eltörténhetett az egész szituáció...
Dugulj odébb a székkel!
.. .egy egy egy vidék □ családi házban...
Elbújt a nyilvánosság előtt elől.
Elkészítjük a pudingot. A pudingot? A desszertet.
Elvesztettem a szememet. Elvesztettem a szem

üvegemet.
Ennek van hármas típusa...
Ennyi áron mondhatjuk, hogy soha ne együnk, 

mert úgyis megéhezünk újra.
És a Szovjetunióban sem □  mi! Oroszországban 

sem.
Ez a démon nekem inkább arról tanúskodik □ 

árulkodik...
Ezt szerettem volna megmondani megmutatni.
Fél egytől az F-ben lesz épületem.
Finom ez a saláta? Saláta? Vagy sajt.
Főleg, ha nem a kezembe kavarod, Robi. Vagy 

mi, öntöd.
Fölvihetitek a mosógépet a padlásra kiteríteni!
Funkciójának vagyis céljának megfelelően...
Ha nem azonos nevű, akkor nem különböztetik 

meg.
Hát az hihetetlen volt. Nem akartunk a fülünk

nek hallani!
Hol van a rizs? Fent a szobában.

Szándékolt közlés

egy időjóstól

ajtót
ablakot
jönne

csöpög 
az ablakot

negatív jelző

(meg)történhetett 
gurulj odébb

három 
ennyi erővel

az F-[épület]ben lesz órám

vizes ruhát

nemű

a fülünknek hinni
fent a (konyha)szekrényben
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Megakadás
20 percben is lehet lényegeset mondani, meg 60 

percben is jókat. Hülyeségeket akartam.
Iszom, mint a görény.
Itt van a husi!
Itt van vége a pontnak a könyvnek.
Jobb oldalának választotta meg.
Június kettedikén írja...
Katonának el kellett menni, mert köteles volt.
Kész, elváltak. Kivégeztek egymással.
Kitéve vagy betéve tudtam egy verseskötetet.
Kubica és mögötte öö előtte Kovalainen.
Látni, hogy a májával van beteg □ baja.
Lehet ilyen félhivatalos kérdés formájában is 

megemlíteni a dolgot. (...) Ja, azt akartam 
mondani, hogy félhivatalos felszólítás.

Lenyeljük a tejfölös kanalat.
Ma, azt mondták, melegebb lesz, mint holnap.
Magdiéknál én vagyok a legfiatalabb.
Már csak ki kell bele hozni széket.
Margarin a sütőből öö a hűtőből?
Megszüntette □  megszöktette a lányt.
Minden vasárnap, nem minden vasárnap, hanem 

minden karácsonykor elmondta ezt a történe
tet.

Mit is kell a keresőbe írni? Harangozó? Nem! 
Hanghordozó!

Mondtam Csillának, hogy majd te hívod Robit 
□ nahh □ vagyis Balázst.

-  Most át lehet menni, most nem jár a vonat. □  
Aaaa metró. -  A metró? -  Jaaaj, a villamosra 
gondoltam.

Most már fegyverek közé odaértik, beleértik a 
kamerát is.

Na most gyulladnak ki a piros zászlók, vagy 
mi? A lámpák.

Nagy baj nem lesz, ha letöltőm öö vagy letör
löm.

Nagyobb volt a stressz, többre vártunk öö rosz- 
szabbra vártunk, de mégis megviselt a tenger
nek a mozgása, vagyis a hajónak a mozgása.

Ne egyetek még krumplis tésztát vagy pogácsát, 
mert még meleg!

Szándékolt közlés

gödény
levestészta

jobb kezének
másodikén
kötelező
végeztek egymással

lenyaljuk 
mint tegnap 
legidősebb 
párnát

krumplis pogácsát
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Megakadás
Ne éles kést, pizzavágót vegyél nekem, tudod, 

azt a rolósat. Nem rolósat, gurulósat.
Ne gyere be kutya □  vagy cica!
-  Ne haragudj, hogy még nem adtam vissza a 

CD-t! -  Semmi baj, úgy is megvan otthon 
fénymásolatban, mármint másolatban!

Ne kötögessél már!
Nekem is vannak kedvenc dolgaim, mint ez a 

sütő □  vagy ez a serpenyő.
Nem fogtam komolyan a dolgot, ezért rontottam 

le az átlagomat.
Nem hozott senki e-mailt?
Nem jutok sóhoz.
-  Nem látok villamost és sokan várnak. -  Igen, 

ilyenkor szoktam átmenni az Árkád oldalába 
□ vagyis aaaaaz Ikea oldalába.

Nem telt ellen öö el néhány perc, és minden el
fogyott.

Nem viszed ki a Magdát a macskát?
Nem zavar, ha rágózik, de csak, ha előtte ül egy 

széles vásznú gyerek □ széles vállú.
Nincs rajtam a gyűrűsujjam, ezért nem tudom 

megmondani, merre forduljatok!
Olyan dugó volt a templomban □ vagy hogy 

hívják □ tömeg...
Olyan utat kell kivállalni, ami se nem a fölső, 

hanem a öö a középutat.
Ott mászott a combomon a hagyma. A hangya.
Ott ugrabugráltak a gyerekek az utcán az udva

ron.
Pfúj! Ez a szag már az én fülemet is bántja!
Rajtam nincs kifli. Kesztyű.
Remélem ki fogunk kerekedni keveredni belőle.
Röviddel a halála után írta ezt a verset.
Sokszor azért kell elmennem öö azért kell hajat 

mosnom...
Szakemberek és Lajosok öö laikusok...
Szeretem az uborkát, szeretem a levest, a thai- 

jal mint olyannal van dolgom bajom.
Szerintem oda van rajzolva □  izé ragasztva van.
Szóval ez ilyen gyorstalpaló hely, igaz?
Tegnap □ Tegnap?! Tavaly Alonso is...

Szándékolt közlés

ne kössél már belém

nem vettem komolyan

küldött
szóhoz

gyűrűm

kiválasztani

orromat

előtt

talponálló
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Megakadás Szándékolt közlés
További kutatásra határozottan érdekes öö ér

demes...
Tudtam tanulni, mert ott volt a négynapos ün

nep négynapos szünet.
Valamilyen semantikus öö szemantikus nyelvi 

szerkezetben jelölte az anafora viszonyát.
Van banános csoki, bonbon, Túró Rudi. Ott van 

még a keksz, a hűtőben. Ööö, a fiókban.
Van ott tolvaj, tehát kalózfelvétel is.
Van-e a magyarban hosszú □  ja, az van, rövid á.
Végül is ebbe a pohárba föl lehet vagy be lehet 

tölteni mindent.
.. .világosított rá a Külügyminisztérium. világított rá

4. a) Téves szókezdés

Megakadás
A ka a helikoptert nem mutatták.
A kabaréba a legérde-, legegyszerűbb szerepet kapni, mert ha kiállsz és van 

közönséged, akkor nyeregben vagy.
A kíséri □  a kutatás második része...
A különböző tudományos diszc- □  elméletek alapján...
Az előző mondatból kiala kiindulva...
Az volt a legjobb, hogy egy srá egy csávó megszólalt.
Azokat az episztemológiai öö pö elveket.
De nagyon gáz volt, mert a csá a srác volt az egyetlen, akit érdekelt a téma. 
Ebben nincs Svédo □ Finnország.
Egy dara □ egy gyerek bonyolódott bele a szövegébe.
Ez egy futó □ mégiscsak egy felfüggesztéstörés lehetett.
Hamilton győzelmét nem fe □  veszélyezteti?
Hoz a Jé a nyuszika valamit.
Képzeljék el, a kislány zúgott egyet, de a könnycseppeket felál felitattuk már. 
Ki lehetett volna segí egészíteni a mondatot.
Mi lenne, ha össze visszahallgatnánk a videofelvételt?
Milyen □  zene milyen □  hangszereket használnak?
Most már tudják, miért változ választottam ezt a verset!
Most ráfordul a rajt célegyenesre.
Né né hétéves a szomszéd kisfia, jövőre megy iskolába.
Nehezen érezhe érthető.
Nem csináltam volna ilyen világo □  vagy ilyen színesre.
Nem sokat kellett volna már a legeslegvégén kiharcol □  kibírnia.
Nem volt olyan, hogy ne köpő kötött volna bele valakibe.
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Megakadás
Nem, mintha Ologun olyan nagy haj □  tempót diktálna.
Önöknek, tévénézőknek pedig csak ez kell, egy kis pi □  egy kis bátorság. 
Te jössz, Boglár ööö Borbála.
Tojá □ izével, kukoricás rizzsel kérem.
Tök jó a brin, bri, biciklid!
Valóba □ valójában nem erről van szó.
Webber há □  egy harmincöt...

4. b) Malapropizmus

Megakadás
...hogy adoptálódunk az adott kommunikációs 

szituációhoz.
Nem, mert konzisztensen mindig ennyi köretet 

küld.

Szándékolt közlés

adaptálódunk

konzekvensen

5. „Nyelvem hegyén van”

Megakadás Szándékolt közlés
A freudi sűrítés, eltolás öö na! □  Hogy mondják 

ezt? -  Freudi elfojtás.
... a genetikától elkezdve aamm micsodákon át. hormonokon
A kezdő kórus kórzus kurzusban az angolkerin- 

gőt is fogjuk tanulni.
Ellepi hogy mondják? Elfedi a bajt.
Elővennéd a radiátort öö nem radiátort, hanem 

hogy hívják? Ventilátort.
Erre is kell levél öö boríték □  bélyeg.
Föls □  föls □  hogy hívják ezt □ fölsős gyere

kek. ..
Játszott azzal □  játszott □  mérkőzött azzal a 

Keiji Ozakival...
Már csak kövön sült tengeri malac kell. Kőmé- ,. „ kemencedence, na mi az?
Na, hogy hívják? Laza, nem, hogyis? Közvetlen 

köszönési formák.
Nehogy fölszálljon vagy fölszaladjon vagy föl- 

ugorjon a macska az asztalra!
Nem jut eszembe, hogy is hívják azt, ami az an

gyal feje fölött van? Tudod, ilyen kerek és 
sárga.

glória
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Megakadás
Nézd, megint kirakják a virágos standokat! Csak 

azt tudnám, minek szedték össze a karácsonyi
akat. Jaj, a húsvétiakat. Franc, a Valentin-nap- 
ra gondoltam.

Tedd a mosó öö mosó öö a szemetesbe!
Teljes izé □ zavar.
De szeretem ezt a pasit! Hogy is hívják? Neil □ 

Neil □  Neil □ kicsoda?
Vettünk egy ilyen kis tálkát, aminek olyan for

mája van, mint a tea □  tea □ nem teafilter □ 
na öö mm teáskanna.

Szándékolt közlés

Liam Neeson

6. Változtatás

Megakadás
Az, hogy □ ahhoz, hogy ez eredményes legyen... 
Kerekítsél ebből egy □  történet □ mesét!
Le kellett másolnia egy csomó □  száz példányban.

7. Újraindítás

Megakadás
A következő nagy alkat □  alkategóriánk a szervezet lesz.
A legeredetibb mű mű müve...
A tudományfilozófiának ezek a müv □ művelői...
A versnek viszonylag az elején szere szerepel egy nő, akinek az idegeivel ba

jok vannak.
Akkor nevezhetnéd bibliográfiának, ha annak a témának az össze □ az ösz- 

szes létező, eddig megjelent szakirodalmát fetüntetnéd.
Amikor az irodalmilag iroda □  irodalmilag kevésbé képzett X megkérdezte... 
Arr arra érdemes lesz odafigyelni.
Az a lényeg, hogy Kovalainen jó jól legyen.
Az utolsó szék szektorban vagy utolsó részben...
Azt a kapcsola □ kapcsolatát fogja megírni, nem?
De most ezen a versenyen Ste Stefan Bradl...
Ebből arra lehet így kö □  következtetni
Egészen előzékenye □  előzékenyek egymással az emberek.
Ezt közölte vele a mérnöke, hogy két kétszer jön ki a boxba.
Ha valami nem sikerül, akko □  akkor én azt kudarcként élem meg.
Hát az anyukájával má mászkáltunk...
Hét ész □  észlelési és öt megértési folyamatot...
Hogy a tudomány fe □  fe □  felől hogy kell ezt mondani...
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Megakadás
Hogy kiderüljön, ki le □  ki lesz majd a nigériai ellenfele.
Hogy sehol nincsen e e □ említve.
így van ez a külsődleges, külsőd öö külsődleges elemekkel.
Mara □ marad-e □  marad-e elég üzemanyaga Sebastian Vettelnek... 
Me merre menjek?
Mert ez társaa társadalomtörténeti kérdés.
Mondjuk azért ho holnap azért hátra van a futam.
Nem hiszem el, hogy csak öt cent □  hogy csak öt centi ment le.
Nem lehet, hogy al allergiás vagy?
Szinte ugyana, ugyanazzal az idővel.
Tehát a ha hatvanas évektől...
Tehát nee □  nem gondolom...
Többek között emberkereskedelemmel sze □ szerzi a vagyonát.
Úgy tudom, előtte matróz volt. Ho hogyan lett matróz?
Ugyanúgy sik sikoltva nevet a közönség.
Ugye ezer ezerkilencszáznyolcvanhétben jelent meg.
Vagy vagyis föl és jobbra.

7. a) Újraindítás változtatással

Megakadás
A két férfi összeadott idő idő idő idejét is túlbeszélte.
Az emberek ezekkel a problémákkal fordultak a pszichoa □ mentek pszicho

analízisre.
Egy közösség □ egy elméletet alkotó tudós közösség...
És ez olyan belülről □ úgy érzem, belülről érkezett kritika...
Igen, ő azt szerintem ő azt mondja szerintem azt hiszi, én zaklatom őt.
Pedig elvileg más színű más színekkel van jelölve.
Tehát nem □ tehát pontosan onnan jön a hang.

8. Perszeveráció

Megakadás Szándékolt közlés
A filmben reggel lett. És ez miért nem jutott 

eszükbe reggel? Vaaagy este, na.
A mi fánkon több a fa. A fa? A virág.
Akkor szent a béka? béke
Az arab varázslásra ezs kötelező volt ez
Az erőszakszeksze □ az erőszakszervezetek 

monopóliuma...
Azon fáradozik, hogy az oktatás színvonala 

jobb jegyen legyen.
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Megakadás
Azt hiszem, kinyitom nyálunk nálunk is.
Beválasztották a bizottsági ülésbe. El kellett ne

ki választania öö vállalnia a tagságot.
Egész hetedikig elváltja, aztán harmadikba for

dulja.
Ezen a beszédhangok kapcsolódásási sorát ért

jük.
Ezért van itt, hogy a zs zsöngés.
Ha van gyereke, akkor gyereksze öö anyaszerep 

az, amit be kell töltenie.
Heidfeld, akit a képet képen látunk.
Julieről nekem nincs véleményem, elvagyunk 

egymásról, és ennyi.
Kapsz egy csont üres lakást, amit még bebúto

rozni is nektektek kell
Kérlek, pillants rá egy picsit!
Kicsi a bors, de bo öö erős.
Lehet-e ennek annak köze, hogy mikor ezeket a 

teszteket elvégezték...
Megpróbálom felolvasni saját gyerekkori emlé

keimre haja hagyatkozva.
Mennyi tojást kérjek, tizet vagy inkább ötét?
Mert amikor ott van nálam, mindennek elmond

ja, mingyen retkesnek.
Mintha az ő fordításuk hűbbek lebbének □ hűb

bek lennének.
... mondatkezdő töpik...
Most ebben a japánosban volt a pás pasi.
Ne azt a fakakanalat vedd elő a fiókból!
Nem nagyon szeretem a vörösbort.
Nem tudom elképzelni, hogy olyan gusztusta- 

lanságot csinálnának, amibe én ne tudnék 
belehere, beleharapni.

Olyankor maradj nyugodj □  nyugodt!
Räikkönennek volt egy-két köre Massának öö 

Massához képest.
Tényleg jobban megszívják magukat ezeket a 

piskóták.
Úgy, oda dördölőzhetsz.
.. .utolsó előtti sör □  sor...
Vége van már a vacsoracsacsának?

Szándékolt közlés

harmadikba fordul

kapcsolódási

zöngés

elvagyunk egymással

nektek
picit

lehet-e ennek ahhoz köze

ötöt

minden

topik

fakanalat
vörösbort

ezek a piskóták 
dörgölőzhetsz

vacsoracsatának
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Megakadás
...viszonya az alannyal lehet minősítő vagy 

azonositő...
Visszahívjunk, Saci? Jó, akkor visszahívjunk! 
Voltak olyanok, amilyen amikre nagyon jó vála

szok születtek.

9. Anticipáció

Megakadás
A két lány □  Goriot két lányának □  azért kell a 

pénz...
A McLaren Mercedes pontnak csapatnak 14 

pontja van.
Areneszáns perspektíva összehasonlítása...
A túlméretezett tananyag e □ viszonylag egyol

dalúan fejleszti a tanulót.
Abszolút kitoltak Mick Heidfelddel a mcLarene- 

sek, Nick Heidfelddel a mcLarenesek.
Ahogy a fejlesztések hala előre haladnak...
Akkor bejutott öö befutott egy magyar film. És 

ha egy főiskolás bejut egy ilyen filmbe, akkor 
az sikeres lesz.

Az bistos, hogy tizenkettő-tizenegy lesz most.
Az esélyünk így is több a egy a többmillióhoz.
...belekalkujálja...
De nézd meg, a legtöbb jó angol (...) a legtöbb 

jó főzős műsor az angol.
Ebben van a krézkém.
Egy olyan címsz □  tudományfilozófiai címszó 

alatt...
Eléggé rámákul ramatyul nézett ki.
Éppen az em az imént említett dolgok miatt.
Ez a szó □  ez a rész a lelkiismeretéről szól.
Ez az elsőszegély öö segélyszer minden tünetre 

használható!
Ez jólnap jó lesz reggel a müzlire.
Ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyen proszt □ 

posztraumás sérülésekben szenvednek.
Fantasztikus, látod, hogy hogy vág hozzá a vá

gáshoz?
Lila pótó (nevet) lila póló, hátul tépett: dobber- 

manom nem akart elengedni.

Szándékolt közlés

azonosító
visszahívunk

Szándékolt közlés

reneszánsz

biztos

belekalkulálja

kézkrém

holnap jó lesz reggel 

hogy fog hozzá a vágáshoz
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Megakadás
Már a következő szakasban is elengedhetetlen. 
Megvárom, mig kiszorszolják a számaimat. 
Melyik megállóban kell leszállni? Blajza Lujza? 
Mert nem lehet öö nincs egy szilárd pont, amire 

támaszkodni lehet. Nem lehet eldönteni, ki
nek van igaza.

Mi lesz Hamiltonnal a vég a legvégén?
Moszt lesz nyilvánvaló, amikor az előszövegek- 

kel való kapcsolatot fel tudjuk tárni.
Múlt órán volt szó a szonoren □ ánsokról, utána 

az obstruensekről beszélt 
Nagyon gyorsan tudok gépezet □  ékezet nélkül 

gépelni.
4 öö 2 évig voltunk együtt, 4 éve mentünk szét.
.. .40 szokos koliszobában...
Nem csak egyféle delvin delfin van.
.. .nem dagdogó gyerekek megakadásai...
Nem leszek sörszálhasogató!
Nem sár nem piros, hanem sárga az a rózsa. 
Nem szfúj a szél!
Nem tudott mit kezdeni Webbellel a középső 

etapban.
Nézd meg a két hasán □  a két oldalát! Mindjárt 

szülni fog ez a macska.
Nézd, sznerelmes Snoopy-m van!
Nick Feidfeld berongyolt közéjük.
Ők jobban ér jobban átérzik, mi az emo.
Öt oldalon keresztyül osztják...
Próbáltuk jól érezni magunkkal egymással. 
Remélhetőleg is képesek is leszünk erre.
Sikerült a kányáinak olyan részét lenyalni, ami 

még nagyon sós volt.
Só sincs arról, hogy ez jegyre megy 
Tehát azért egy kicsit szna □  snassz volt.

10. Metatézis

Megakadás
A dolgozatban minden feladathoz három plédát 

kell írni.
A piros görbédbe, börgédbe, na a piros bögréd

be töltöttem ki a teád!

Szándékolt közlés
szakaszban
kisorsolják

most

fokos

dadogó
szőrszál

fuj

Webberrel

Nézd meg a hasának a két
oldalát!
szerelmes
Nick Heidfeld

keresztül
magunkat egymással.

kanálnak 
szó sincs arról

Szándékolt közlés

példát
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Megakadás
A síeség hülyelés ááááh a síelés hülyeség.
András szerintem családi kertes kertes családi 

házban lakik.
Arra azért jól következtetni lehet.
Azt mondta, ellenőrizhetted. Ja nem, ellenőriz

tetheti.
Csillog benne ez a grilland.
De anyu, az jobb, mert az öntöttvacs rásból van.
Elég torelánsak amúgy is.
Eltörött a bal lábszáram és a csípsontom.
Hány főzig perced a polentát?
Hozza ki tévéjéből a legjobbat, és egy kávé csé

sze? Én ezt nem értem.
Itt nagyon két különböző tárgyról van szó.
Leejtetted a parip zsebkendődet!
Már rehótom van a poli □  herótom van a politi

kától.
.. .megnyirválba a folyamatokat...
Mentség korom öö korom mentségére szolgál, 

hogy már túl vagyok a negyedik ikszen.
Mindig eltakarta a szemeivel a kezét.
Nem látom a fát az erdőtől vagy öö az erdőt a 

fától.
Ő szánta Nosferatut, szerette volna a mellét a 

fejére venni.
Ők addig nyilvánvalóan rendeni fogják a bontot.
Úgy éreztem, ehhez teljes nyugalom kell: le

kapcsoltam a kajámat, és megettem a párael
szívót.

Úgy riogattek tak minkat, minket az érettségi
vel.

Szándékolt közlés

jól lehet következtetni

girland
öntöttvas rácsból 
toleránsak 
sípcsontom 
hány percig főzöd
egy csésze kávé

két nagyon különböző 
papír zsebkendődet

megnyirbálva

kezeivel a szemét

fejét a mellére

bontani fogják a rendet

lekapcsoltam a páraelszí
vót, és megettem a kajámat

riogattak minket

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

Megakadás Szándékolt közlés
Képzeld, lesz holnap bulinál Timi! Timinél buli
Leül a szobában, és a gépében ott lenne ööö az 

ölében ott lenne a gépe.
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11. Egyszerű nyelvbotlás

11. b) Csere

Megakadás
Apának a fizikai munkára nem nagyon jön be a 

salonna.
.. .és a sz □ sima nyelvbotlás...
Hé, te tökre ulyan vagy, mint a vadalma!
Kaphatnék még egy kis csukrot?
Nekik ugye nem volt lehetőségük, hogy próbál

kozzanak itt az időmérő edzés közsépső kö
zépső szakaszában.

Szegény Vettyel!
Tejó ég! Már fél hizenkettő van?

Szándékolt közlés

szalonna

olyan
cukrot

Vettel
tizenkettő

11. c) Kiesés

Megakadás
A női beszéd és a férfi között, férfi beszéd között sok különbség van.
Ez a háromféle korfere öö koreferenciaviszony megvalósulása.
Ilyenek például a funkcó □  funkcionális szavak. Ez a nevük a magyarban? 
Kicsit tre □ stre □  stresszes vagyok.
-  Mi volt a főétel? -  Ríííí □  grízestészta.

12. Többféle osztályozás
A magánhangzó-harmónia megsértése vagy túlszabályozása; egyszerű 
nyelvbotlás

Megakadás
A múlt héttől hasmenése van.
Iszonyú ordítással rárontott Hatvanyre Hatványra.

Anticipáció; metatézis; perszeveráció

Megakadás
Azzal a szebés sebéskész, sebés, sebészkéssel vágták meg.
Háromezer külkeres nehezen fél □ fér el rajta.

Anticipáció; perszeveráció

Megakadás Szándékolt közlés
A mentális éren □ érintettség kihat a tanulásra.
A szórólaposokat megutatja megugatja
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Megakadás
A szöveg első rése minősítéssel kezdődik.
A szuahélinek szók száz éves múltja van.
Az egyéb kategóriába sorolható a Farkatrét öö 

Farkasrét.
Az első néhány karakban kanyarban...
Az igemód és a tagada tagadó alakok...
-  Azt mondtad, hogy megkóstolod az almát, 

amit hoztam. -  Meg fogom, de nem közvetle
nül vacsora után.

Csak a hosszú mássalhangzók előtt rövidéinek 
meg.

És ebből kifolólag nem tanultam meg bánni a 
fegyverrel.

...fono □  fonetikai folyamatot...
Ha megnézzük a konstruktőrit, ott 28 pontja 

van.
Ha nem kezd sipánkolni, megússza.
Ha valaki esetiig így ejti a nevét...
Itt is kidőltek a izék, húú, de hogy kitölt!
Jelentős rése része is a sztenderdet beszéli.
Még volt egy Élak Élak Észak-Olaszországról 

szóló könyv is.
Merőben ragaszkodunk az előre ele eltervezett

hez.
Négy három a hályzetek száma.
Nem azt mondtad, hogy szütünk szalonnát?
.. .nyelvének a rendszeléről...
Olyan iszonyú adatokat kell fordát fordítani.
Személyes szemszögödből szemszögedből mit 

érzel?
.. .tehát akcentusos beséd során...
Volt ilyen szitutok? Már a pasikot kérdezem 

most.

Egyszerű nyelvbotlás; téves szótalálás 

Megakadás
Akkor holnap találunk találkozunk!
Én az auditívet hozt húztam.
Ha erről van szó, akkor kitér belőle öö előle.
Kuporgott egy kis pénzt, és összejött a 100 ezer.
Régen nem is volt konnektor!

Szándékolt közlés
része 
sok száz

közvetlenül

rövidülnek

kifolyólag

konstruktőrit

sipákolni
esetleg
kidőlt

helyzetek
sütünk
rendszeréről

beszéd
pasikat

Szándékolt közlés

kuporgatott
konvektor
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Morfológiai, szintaktikai hiba; téves szótalálás

Megakadás
Az egyes és a hét □  nem, az egyes és a kettesre 

szavaztak.
Az egyik csoporttársam holnap a hétvégi ví- 

kendházukhoz mennek le, öö most azt mond
tam, hogy hétvégi hétvégi házukba, vagy ví- 
kend- víkendházukba.

Az elvárások nagyon kemények és elég öö meg 
van szabva, mit kell csinálni.

Ezzel megelégszenek-e az Toro Rossónál?
Harcolnak, hogy ki a erősebb.
Lassan elgondolkodhatok azon, hogyan fogom 

ki vízkövezni, azaz víz □ vízkőteleniteni.

Szándékolt közlés

csoporttársaniék (...) a hét
végi házukba

eléggé
a'
az

Perszeveráció; téves szótalálás

Megakadás
Kicsi vagyok, helyhi helytakarékos.
Szent Patrik az írek szintje, szintje? Szent öö szentje.

1. Ez a típusú megakadás (a határozott névelő a/az alakjának tévesztése) többször 
jelentkezett, más-más nyelvi kontextusban, de a korábban meghatározott elveknek 
megfelelően (vö. Gósy Mária: A spontán magyar beszéd megakadásainak hallás alapú 
gyűjteménye. Beszédkutatás 2004. 6-18) a korpuszban csak egyszer-egyszer szerepel
tettük.


