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a dadogáshoz

SZABÓ ÉVA

(Közlésre érkezett: 1994. április 5.)

Évekkel ezelőtt egy — nem kimondottan szakmai — előadáson a jegyzeteim mellé írt,
a  hallottakkal  kapcsolatos  asszociációimra  odapillantva  kolléganőm megjegyezte:
„Neked mindenről a dadogók jutnak az eszedbe?”

A dadogás, a benne rejlő számtalan kérdéssel, változatlanul érdekes, izgalmas terület
számomra.  Néha  úgy  tűnik,  hogy  válaszokra  is  lelek  a  munkám,  a  hétköznapi
történések  feldolgozása  során,  könyveim  olvasása  közben.  Most  olvasmányaimból
gyűjtöttem össze egy csokor idézetet;  olyan gondolatokat,  amelyek szintén a dado-
gókat,  a  dadogást  „juttatták  eszembe”.  Lejegyeztem  azokat  az  asszociációkat  is,
amelyeket  bennem felidéztek.  (E  szövegrészek  idézőjel  és  forrásmegjelölés  nélkül
szerepelnek írásomban.) Impressziók ezek, a teljességre való törekvés és a szabatos,
tudományos meghatározás igénye nélkül. Továbbgondolás céljából adom közre őket.

„... Az ember magatartása kétarcú, amiként kettő az alapszó, amit kimondani
képes. Az alapszók nem szavak, hanem szópárok. Az egyik alapszó az  Én-Te
szópár.  A másik  alapszó  az  Én-Az szópár...  Az  Én-Te alapszót  csak  egész
lényével mondhatja az ember. Az  Én-Az alapszót sohasem mondhatja egész
lényével az ember.

(Martin Buber: Én és Te. Ford.: Bíró Dániel. In.: Múlt és jövő. Zsidó
kulturális folyóirat, 1990/1. 27-32. Id.: 27. o.)

X szeretné, ha figyelnének rá. Egész lényével  arra törekszik, hogy egész
lényére  figyeljenek — egész  lényükkel  — a  neki  fontos  személyek.  Nem
sikerül. Dadogni kezd. Dadogás: a teljesség iránti igény kudarca.

Y fél  attól,  hogy személyében megszólítva  kell  beszélnie.  Önmagaként.
Dadogás: félelem a teljességtől; a rejtőzködés kudarca.
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„És ha a  kommunikáció kimarad  vagy csődöt  mond,  ez  olyan,  mint  az
effektív létveszteség.”

(Hamvas  Béla:  Szellem  és  egzisztencia  (Karl  Jaspers  filozófiája).
In.: Hamvas Béla: Szellem és egzisztencia. Pannónia könyvek. Kiadja
a Baranya megyei Könyvtár, 1987. 27-85. ld.: 75. o.)

Megszólítalak, tehát vagy.
Megszólítasz, tehát vagyok.

„... megnyilatkozni annyi, mint valósággá lenni: amikor megnyílok, a másik
nyíltságán nyílok meg s ő az enyémen, s ezen a nyíltságon igazzá leszünk és
valóságosakká és valódiakká, amikor nem térünk ki és nem burkolózunk be és
nem zárkózunk el.”

(Hamvas Béla, uo. 76. o.)

„... Szeretném magam megmutatni,
Hogy látva lássanak,
Hogy látva lássanak...”

(Ady Endre: Szeretném, ha szeretnének. In.: Ady Endre összes versei.
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1977. 199. o.)

„Fakanállal vertem az asztalt, hogy anya szóljon már rám, de nem szólt rám.”

(J. Mónika, öt éves dadogó)

„... A gyereknek kél káromkodni kedve —
nem hallod, mama? Szólj rám!...”

(József  Attila:  Kései  sirató.  In.:  József  Attila  összes  versei.
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1971. 325. o.)

Dadogás: a megszólítás csődje.

„... a kérdést feltevők afelé orientálódnak, ami közvetlenül előttük van az
időben...  A válaszadók  irányultsága  az  éppen  kimondottra  szegeződik:  ők
visszafelé, nem pedig előre tekintenek...”

(Goffman, E.: A hétköznapi élet szociálpszichológiája [tanulmányok].
Gondolat, Budapest, 1971. 428. o.)
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Visszafelé  néz.  A dadogó  visszafelé  néz.  A kérdésre  (a  kihívásra),  az
elutasító, negligáló reakcióra figyel, s belebotlik a legkisebb kőbe % szóba —,
amely előtte hever.

„... minden kérdés anticipál valamilyen választ...”

(Goffman, uo. 428. o.)

A dadogó dilemmája: azt mondja-e, amit mondani szeretne, vagy azt, amit a
másik hallani akar.

„...  minél homályosabbak egy beszélő megállapításai  az eredeti  hallgatók
számára, a neki válaszoló személy valószínűleg annál nagyobb erőfeszítéssel
próbálja majd azok értelmét saját válaszában feltárni...”

(Goffman, uo. 476. o.)

Mindennapi dadogásaink!

Dadogás: kórosnak minősített, nem tudatos, ismétlődő válasz a másik tudat-
talanul dekódolt, ismételt közléseire.

„... nézd meg magad bennem, aki beszélek...”

(Apokrif János-evangélium részlete [Jézus tánca].  In.: Weöres Sán-
dor: A lélek idézése. Műfordítások. Európa Könyvkiadó, Budapest,
1958. 269-270. Id.: 270. o.)

„... A lét dadog,
csak a törvény a tiszta beszéd...”

(József Attila: Óda. Uo.: 285-288. Id.: 288. o.)

Dadogni vagy dadogtatni?

„... valamit mondani annyi, mint tenni valamit...”

(John L. Austin: Tetten ért szavak. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990.
102. o.)

Újabb dilemma: tenni vagy nem tenni?
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„... Az az ember nem tudja, miért szenved!
Mitől gyógyulhatna meg szegény?...”

(Ékírásos  akkád  varázsmondóka  részlete.  In.:  Rákos  Sándor:
Agyagtáblák üzenete. Magyar Helikon, Budapest, 1963. 87. o.)

„Ami nagyon egyenes, az hasonló a görbéhez; aki nagyon ügyes, hasonlít az
ügyetlenhez; aki nagy vitatkozó, hasonlít a dadogóhoz.”

(Lao-ci: Tao tö king. In.: Kínai filozófia. Ókor. Második kötet. Ford.:
Tőkei Ferenc. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980. 33. o.)

„— Találd ki, az óriásnak mekkora a hangya?
— Nincs is óriás.
— Ha lenne...”

(Barátját kérdezte K. Tamás, öt éves dadogó. Spontán gyógyult.)

Minden Kedves Olvasónknak
békés, boldog és sikeres
új esztendőt kíván

a Szerkesztőség
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