
A GYAKORLAT MŰHELYÉBŐL

Semmelweis Orvostudományi Egyetem Neurológiai Klinika (Budapest) 
Beszédgondozó rendelés

A dadogó szándékformuláinak egy anyaga:
a görcs-érzés

VÉKÁSSY LÁSZLÓ

(Közlésre érkezett: 1992. július 22.)

Komplex  módszerünk  már  eddig  is,  más  vonatkozásban  foglalkozott  a
dadogók görcs-érzésével.  Így a  görcsanalízis  módszertani  fokozatban  a  hang-
szalaggörcshöz vezető út, az azt megelőző izomérzésminőségek, valamint maga
a  hangszalaggörcs,  a  kiteljesedett  „blokk”  szubjektív  élménye  áll  a  kezelés
előterében.  A görcselnyújtás  esetében pedig  a  görcskialakulás  (izomérzékelés)
egész folyamatának tudatos, ellenőrző befolyásolása, a kialakulóban lévő vagy
már kialakult görcs, görcshalmazok erősségét, a görcskészséget kívánjuk csök-
kenteni, illetve a beszéd folyékonyságának tudatos érzékelő ellenőrzését kíván-
juk megtanítani. Jelen vizsgálódásunk ettől eltérő.

A dadogók a görcs érzéséről  úgy számolnak be,  mint  egy érzéshalmazról,
érzésegyüttesről,  és  csak az explorációs beszélgetés kérdései  tudatosítják ben-
nük annak alkotóelemeit, s lesz a jelenség tagolt. A megszólalási szándék előtt
egy meghatározatlan, a dadogó egész lényét átható rossz érzés jelentkezik (fél,
bizonytalan lesz, szeretne a helyzetből menekülni, szeretne valamit csinálni
ilyenkor, hogy feszültsége oldódjon, nem mer megszólalni,  aztán ha mégis,
akkor szeretne az egészen nagyon hamar túlleni), majd ezt követően alakulnak
csak ki  a  tényleges görcs-érzések (görcsök,  görcshalmazok, görcs-változatok),
amelyeknek  oldódása  után  a  bevezető  érzések  erőssége  is  csökken.  A görcs
érzése  tehát  egy  összérzés  része,  egy  feltétel-sorozatból  álló  folyamat  része
(bevezető  érzések,  görcsök  és  a  görcsök  utáni  időszak),  amelyből  csak  a
vizsgálhatóság miatt emeljük ki a görcs érzését, mint ennek egy jellegzetes
érzésminőségét, ami jelen vizsgálódásunk tárgya.
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A jelenségre  az  explorációs  beszélgetéseknek  a  beszéd-elakadás  mozzana-
tára  vonatkozó adatai  hívták  fel  a  figyelmet,  amit  a  dadogók igen  változatos
fogalmi  jelöléssel  jellemeznek  (görcs,  blokk,  feszülés,  feszültség,  húzódás,
rángás,  zsibbadás,  nyomás,  tűszúrás,  érzéskiesés,  meleg  szétáramlása  és  ezek
kombinációi). Mindezek a kialakult és régóta fennálló, folyamatosan ismétlődő
görcs-érzéseknek  a  változatai,  mely görcs-megfelelők  ellepik  a  dadogók kép-
zetáramlását.  E  változatos  fogalmi  megerősítésben  a  dadogás-jelenség  egyik
alapélmény-minőségének, a görcs érzésének a gondolati rögzülését, a görcs-epi-
zódok okozta érintkezési nehézség tudati vetületét, tudati maradványát látjuk.

Mivel  itt  a  görcs  érzésének  változatos  gondolati-tudati  megtagadásáról  és
ennek anyagáról van szó, ami a dadogás fennállása során a dadogó tudatában
rögzült  erről  az  érzésminőségről,  ezért  célunk  az,  hogy  a  kifejezési  és  az
érintkezési  akadályozottság  következtében  a  beszéd-magatartás  zavarához  tár-
sult érzésminőségek közül a görcs érzését ezektől az explorációs beszélgetéssel
különválasszuk.  Ezzel  a  tudati  semlegesítéssel  elsősorban  a  görcs  folyamatos
bekövetkezésének, a görcs kivédhetetlenségének gondolatától tudjuk a dadogót
megfosztani,  aminek  következménye  a  görcs  érzésének  a  csökkenése,  majd
megszűnése.

A görcs érzésének kérdésével való önálló foglalkozás nem mindig szükséges,
mert a kezelés összhatásaként ez, mint a kezelés egyik eredménye, rendszerint
megoldódik.  E  szándékformulás  munka  általában  az  erős  neurózis-hátterű
panaszok esetén indokolt.  Ennek az a  magyarázata,  hogy ebben az esetben a
dadogó  tünet-konzerváló  készsége  miatt  a  panaszok  erősebben  rögzülnek  (a
dadogó „ragaszkodik”  a  működőképességét  biztosító  lelki  mechanizmusaihoz,
mert az számára a biztonságérzetet nyújtó egyensúlyt jelenti).

A görcs-érzések jellemzői

(Mindezek a szándékformulák pontos, fogalmi, tartalmi, lokalizációs
feldolgozása, kialakítása miatt fontosak.)

Gyakoriság. Ebben két változatot tapasztalhatunk. Az egyik (ez az általános),
hogy  a  dadogónál  rendszeresen  jelentkezik  a  görcs,  a  görcshalmaz,  mint  a
bevezetőben említett feltétel-sorozat egy láncszeme. A másik (ez a ritkább), hogy
néha  elmarad  a  görcs  érzése.  A dadogók  elmondása  szerint  ez  a  váratlan
helyzetek esetére  jellemző, így valószínű,  hogy ilyen esetekben is  van görcs-
érzés, csak a váratlanság okozta gyorsaság miatt ezt a dadogó nem érzékeli, nem
tudatosul  benne  (de  nem  indokolja  a  görcs-érzés  elmaradását  a  kondicionált
séma-elv sem).
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Időbeliség. Itt nem az idői mértékegység a fontos, hanem az, hogy a görcsök
időbeni  fennállása  és  az  eredményes  beszédmagatartás-helyzethez  való  alkal-
mazkodás (adaptáció) összefüggést mutat. Tehát ahogy a dadogó alkalmazkodni
tud a beszédmagatartás-helyzethez, úgy csökken benne a feladat-feszültség, és
csökken majd megszűnik a görcs érzése (a jelenség fontos kezelési következte-
tést rejt magában: a dadogót sikeresen megoldott beszéd-magatartási élmények-
hez kell juttatni).

Eloszlás, terjedelem.  A görcs érzésének fókusza általában eleinte a beszéd-
szervekre, a beszéddel kapcsolatos szervekre, testrészekre lokalizálódik, majd ez
kiterjed az egész testre, főleg a váll, a mellkas és a has izmaira (nem gyakran, de
ez fordítva is előfordul).

Jellege. A dadogókkal történő elemzések alapján a görcs érzésén belül kétféle
görcsérzés-minőség  különböztethető  meg:  egy domináns  és  egy kísérő  görcs-
érzés. Domináns érzés a blokkszerű tónusos és a hullámzás-szerű érzést keltő
klónusos, tono-klónusos görcsök. Ehhez társulnak az ún. kísérő érzések, melyek
általában  együtt  jelentkeznek  a  görcsökkel:  hideg-meleg  érzése,  érzéskiesés,
szúrás-zsibbadás-nyomás-fájdalom-lüktetés érzése.

A tapasztalatok szerint a tónusos görcs-érzéshez több és erőteljesebb kísérő
érzés társul, mint a klónusos görcs-érzéshez.

Oldaliság. A görcs érzése a dadogók elmondása szerint döntően eleinte a test
középvonalas részén jelentkezik, s onnan terjed szét a test egyéb irányaiba.

Erősség. A tónusos, a tono-klónusos görcs-érzéseket megélő dadogók erősebb
érzésekről számolnak be, mint a klónusos dadogók.

Az erősség csakúgy, mint az időbeliség, az adaptációval csökken.

A görcs-érzést befolyásoló szándékformulák kialakítása

–  A  görcs-érzést  befolyásoló  szándékformulákat  az  AT  teljes  alap-  és
középgyakorlatainak elvégzése után alakítsuk ki.

– A szándékformulát az explorációs beszélgetés során fogalmaztatjuk meg.
Ennek során meg kell tudnunk, hogy hol és milyen görcs-érzések jelentkeznek a
dadogónál, s ezeknek melyek a jellemzői.

– Ha megvan az összes görcsérzés-anyag, akkor a legjobban zavaró görcs-
érzés befolyásolásával kezdjük meg a szándékformula kialakítását.
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– A szándékformulák kialakításakor az érzéseket kezdetben egyenként, külön-
külön, a hozzá tartozó helyekkel együtt kell megfogalmaztatni (az sem baj, ha az
egyes helyekhez tartozó érzésekben azonosságok, hasonlóságok vannak).

– A szándékformula kialakításának első lépése az ún. pozitív kép felidézése.
Ez azt jelenti, hogy a görcs érzését egy, a dadogó által választott pozitív képpel
ellensúlyozzuk. A kép megválasztásánál fontos a személyes, átélt anyag. Ha
megvan a pozitív kép, a második lépésben a felidézett, a megragadott képet
(esetleg  képeket)  szöveggel erősíti  meg a  dadogó (fogalmi  megerősítés).  A
szöveg megválasztásánál fontos, hogy abban minél több ún. feloldó, érzékletes
gondolat legyen. Ez a szöveg egyrészt a felidézett képet fogalmazza meg, adja
vissza, másrészt a hozzá tapadó asszociációs anyagot eleveníti meg. A szöveget
folyamatosan, lassan, önmagunkat meggyőzve mondatjuk.

– A görcs-érzések egyenkénti (testrészenkénti) feldolgozása után az érzéseket
ún.  test-egységekben  fogalmaztatjuk  meg  (fej,  nyak,  törzs  és  végtagok).  Ezt
követően  pedig  „az  egész  testem,  egész  lényem  mentes  a  görcs-érzésektől”
gondolat  szabad  megfogalmazása  következik,  melyhez  természetesen  képi
megerősítést használunk. Ezzel zárul a görcs-érzést befolyásoló szándékformula
kialakításának menete.

–  Az  egyes  lépések,  fokozatok  elvégzésére  szánt  időt  mindig  a  kezelő
határozza meg. Ha a pozitív képet a dadogó tudatosan és tartósan tudja felidézni,
csak ezt követően kezdhetjük el a fogalmi megerősítést.

Az  alábbiakban  egy  18  éves  kezeltünk  görcs-érzés  szándékformulájának
kialakítását  mutatjuk  be.  Kezeltünkkel  hat  ülésben  öt  szándékformulát
alakítottunk ki.  Az anyag az első ülés magnetofonfelvételének szó szerinti
átirata.

– Kérem, próbálja elmondani, hogy még a beszéd elkezdése előtt mit érez, mi
történik Önben?

– Ami rendszeresen történik?
– Igen.
– Hm, ez egy furcsa dolog, én úgy gondolom, hogy ennek talán nincs is köze

az egész dologhoz.
– Miért?
– Mert nagyon előtte történik, és nem is a számon, a nyelvemen, vagy ami a

beszédhez tartozik.
– És mi ez a furcsa dolog?
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– Ez olyan,  szóval,  amikor az ember egyszer csak elkezd félni,  félelembe
esik, szóval nem is tudom, így ilyenkor mi van, mert nem tudom az okát sem,
szóval nem fenyeget akkor semmi, ami esetleg hatna rám.

– És valami feladat nem vár ilyenkor Önre?
– Feladat?
– Igen, amit Ön fog csinálni, várható, hogy csinálja, Öntől fognak valamit

kérni, valamilyen esemény fog bekövetkezni stb.
– Igen, szóval később?
– Igen, az lehet pár perc múlva, de lehet úgy is, hogy tudja pl. hogy holnap

valahol meg kell jelennie.
– Ja, szóval így gondolja?
– Igen.
– Ja, így már gondolom.
– Nos, akkor próbálja meg részletezni ezt a furcsa érzést.
– Jó, megpróbálom, szóval nem tudom, hogy mi van, ilyenkor olyan gyenge

leszek, erőtlen, aztán szeretnék onnan gyorsan elmenni, ez volna a szándékom,
de nem igazán, mert nem tudok tenni ezért semmit, mert mintha kintről nézném
magam, és mondanám annak a másik magamnak, hogy mit kellene csinálni, de
nem  megy  persze,  ez  a  két  ember  zavarja  egymást  (nevet),  aztán  jön  itt  a
nyelvemen  egy  zsibbadó  valami,  a  szélén,  majd  a  hegyén,  majd  az  egész
nyelvemen, olyan darabos lesz,  nem tudom másként mondani ezt,  aztán itt,  a
nyakon, felül, aztán a vállamon, mindkettő, és végül a görcs, ami szorítja a
nyelvem végét, ahol ered, és aztán nem jön ki semmi, csak erőlködöm.

– Ez az, ami Önnél mindig jelentkezik?
– Igen, ez, főleg ez.
– Van még esetleg más változata is?
– Hogy tetszik gondolni?
–  Arra  gondolok,  hogy  a  nyelven  kívül,  meg  a  nyakon  kívül  van-e  még

valahol görcsös érzése?
– Igen, néha ide az arcomra is kiterjed ez a zsibbadás, ez nem görcsös, ez

inkább  olyan  nyomásszerű,  meg  hideg  lesz,  sőt,  egyszer  mondta  édesanyám,
hogy a bőröm színe is megváltozik, olyan foltos lesz az arcom, meg a gyom-
romban is érzek feszültséget, keménységet, gyakran izzadok, nem tudom, ez ide
tartozik-e, meg aztán a levegő mintha ilyenkor kevesebb lenne, nehezen veszem
a levegőt.

– Tehát akkor a nyelv, a nyak, az arc, a gyomor, ezeken a részeken érzi a
görcsösséget, a nyomást, a zsibbadást, nem felejtett el valamit még?

– Nem.
– Jó, melyik a legjobban zavaró érzése?
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– Hát természetesen a nyelv, a nyelv görcsös érzése, szerintem ez akadályoz
legjobban a beszédben, a nyelv az fontos a beszédhez.

– Igen,  ez így van,  de a  többinek,  a  többi szervnek is,  amit  Ön felsorolt,
azoknak  mind  van  szerepe  a  beszédben,  hol  jobban,  hol  kevésbé,  de  van
kapcsolata másnak is.

– Igen.
– Már eddig is több gyakorlatot végzett, amivel megtanult ellazulni. Most ezt

a lazaság-érzést először a nyelvre, majd a többi, az Ön által mondott szervre,
helyre is megcsináljuk. A feladat itt is azonosa korábbiakkal, az Ön akaratával, az
Ön  tudatos  szándékával  ezeknek  a  szerveknek,  helyeknek  a  görcsös  érzését
befolyásolni.

– Igen, igen, értem.
–  A mostani  gyakorlatnak  a  lényege  az  ellentétes  kép  kialakítása.  Mit  is

mondott, hogy mit érez a nyelvében?
– Görcsösséget.
– Igen, ennek Ön szerint mi az ellentéte, amit jó lenne elérni?
– Hát, ha laza, ha könnyen mozgó, ha puha lenne a nyelvem.
– Pontosan.  Nos,  ennek az ellentétes  érzésnek, tehát  a puhaságnak, a

lágyságnak, a ritmusnak stb. előidézője, a közvetítője egy Ön által elképzelt kép
felidézése, illetve majd ennek a felidézett képnek a szóbeli leírása. Tehát ez azt
jelenti, hogy ennek az érzésnek az ellentétét, ellentétes képét kell nagyon erősen
elképzelnie, amit most érez.

– Érthető, igen, igen.
– Tehát először felidézi, átéli ezt a képet, ahogyan most érzi, aminek most

érzi a nyelvét. Ha megvan ez a kép, akkor azt minél részletesebben, apróléko-
sabban mondja el, írja le. Adja át önmagát a kép hangulatának. Erős beleéléssel
tessék ezt csinálni, a gyakorlat hatásossága, eredményessége az Ön erős akara-
tától, erős szándékától függ. Ezt követően azt a képet kell felidézni, átélni,
amivé, amilyenné szeretné a nyelvét. Ez az ún. ellentétes kép. Ezt is minél
részletesebben,  aprólékosabban  mondja  el,  írja  le,  és  adja  át  önmagát  a  kép
hangulatának, és erős beleéléssel tessék ezt is csinálni. Az ellentétes kép saját
élményre  épüljön,  tehát  az  Ön  tapasztalatára.  Amit  Ön  látott,  átélt,  amit  Ön
megélt már. Az ellentétes képben azt kell megfogalmazni, amit szeretne elérni,
ami a vágya. Aztán pedig a végére jöjjön a szándékformula. Jó?

– Igen.
– Akkor tessék parancsolni.
–  Látom  a  nyelvemet,  úgy  érzem,  úgy  látom,  hogy  a  nyelvem  dermedt,

megfagyott, jégpáncél borítja, nincs rajta repedés, sima, nagy tömb, az áttetsző
jégpáncél  mögött  látszik  a  nyelvem,  nincs  benne  élet,  tehetetlenül  hever,  így
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érzem, mindig merev és darabos, amikor beszélnem kell, most meleget, meleg-
séget képzelek el, a napot idézem meg, a nagy tűzgolyót, forró nyári meleget
érzek,  perzselő  napsütést,  olvasztó,  mozdulatlan  kánikulát,  mindent  átfogó
hőséget, a meleg hatására a jég olvadni kezd, lassan megolvad a jég a nyelve-
men,  ahogy  olvad  a  jég,  a  jégpáncél  repedezik,  jégdarabok  hullanak  le  a
nyelvemről, víz csöpög a nyelvemről, egyenletes cseppekben csöpög, ahogy a
jég olvad, töredezik, a nyelvembe úgy költözik bele az élet, megindul a vérke-
ringés benne, a nyelvem mozdul, érzem, hogy a nyelvem könnyűvé lett, most
már könnyen mozog, mintha a kötelékeket levágták volna róla, jókedvű lettem,
hogy már nekem is mozgó, ficánkoló nyelvem van, mint másoknak, most már
minden mozdulatot meg tudok csinálni, minden hang kimondására képes vagyok,
most már nincs akadályérzésem, most már olyan vagyok, mint szeretném, mert
képes vagyok beszélni, én is...

„Puhán, érzékenyen mozog a nyelvem.”
,,A nyelvem lágyan szétterül a számban”.
„A hangok a nyelvemen átfolynak”.

Megjegyzés: Az esetbemutatás miatt az egyes lépéseket (pozitív kép, fogal-
mi  megerősítés,  szándékformula)  egyszerre,  folyamatosan  mutattuk  be,  de
amikor a kezelteknek ezt tanítjuk, illetve amikor ezt „csinálják”, minden lépésre
begyakorlási, tanulási időt kell hagyni.

Korai gondozás: a szülők kísérője*

BERND, HERRLICH

Amikor húsz évvel ezelőtt felettesem első alkalommal küldött korai gondo-
zói útra a korai gondozás eszközeit tartalmazó bőrönddel, igen elégedett voltam,
hogy volt  „valami”,  amit  megragadhattam.  Ez  a  „valami”  és  a  terápia-anyag
biztonságot adott nekem.

Az  idő  múlásával  azonban  egyre  tudatosabbá  vált  bennem:  hibás  dolog
tanári stílusban magasra emelt mutatóujjal szakértői tanácsokat osztogatni, talán

* A MAGYE XXI. Országos Szakmai Konferenciáján (Kecskeméten, 1993. június 26-án)
elhangzott előadás
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