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(Közlésre érkezett: 2003. május 12.)

Az ember válaszoló és választ igénylő lény. Közérzetünk, lelki egészségünk,
alkalmazkodásunk sikere függ attól, hogy milyen válaszokat adunk a különféle
(külső – belső) hatásokra. Egyáltalán: tudunk-e választ adni. És: tudunk-e, képe-
sek vagyunk-e válaszokat kiváltani. Ha igen: milyeneket? Hogyan viszo nyu lunk
ezekhez az általunk adott és a kapott válaszokhoz?

A dadogva adott feleletben – magában a dadogásban is – fellelhető egyfajta
válasz bizonyos belső-külső körülményekre, amely válasz viszont reakciót (”vi -
szontreakciót”) vált ki hallgatóból és beszélőből egyaránt. Ezek a viszontválaszok
vagy a dadogás rögzülését, súlyosbodását vagy enyhülését, kiküszöbölését szol -
gálják.

A terápia során a dadogó és segítői minél több olyan tényező megszüntetésére
törekednek, amely hozzájárulhat a dadogó válasz fennmaradásához, s minél több
olyan megtalálására, működtetésére, amely a dadogás rögzülése ellen hat. Így
érhetik el – ha a dadogás megszűnését nem is mindig, de legalább a súlyos tünetek
visszatérésének kiküszöbölését, a meglevők enyhülését – az elviselhető dadogást. 

Mitől függnek általában a válaszaink? A tartalmat, a formát meghatározzák:
– nyelvi, kommunikációs, intellektuális képességeink; a tanult minták; isme -

reteink az adott tárgykörökben, az adott típusú kommunikációs szituációkról,
az elvárásokról, a képességeinkről, a lehetőségeinkről; gyakorlottságunk a
válaszadásban;

– érzelmeink, indulataink – általában, s az adott időpontban, szituációban, az
adott kommunikációs partnereinkhez fűződően – az ezek kifejezéséhez, elrej -
téséhez, kezeléséhez szükséges adottságok, a tanult minták, a kapott lehető -
ségek;

39

* A cím kettős utalás két könyvcímre: a Nietzschét idéző Kunderáéra (”A lét elviselhetetlen
könnyűsége”) és a Winnicottra hivatkozó Bettelheimére (”Az elég jó szülő”).



– indítékok, motivációk, morális megfontolások, választások, akarati ténye zők;
várunk-e viszontválaszt, számítunk-e rá; mit tudunk arról, hogy tőlünk vár -
nak-e egyáltalán választ, s ha igen, milyet; 

hogy válaszunkat a másik
– igényli-, várja-e (a mi személyes, egyéni válaszunkat); ennek érdekében a kér -

déseit pontosan, jól érthetően, jól értelmezhetően teszi-e fel, időt hagy-e a
fele letre; 

– figyelmet, érdeklődést mutat-e iránta; milyen érzelmet vált ki nála, ezt tudja-e,
akarja-e kifejezni; esetleg mást játszik, mint amit érez, gondol;

– milyenek az ő nyelvi, intellektuális készségei stb.

A válaszaink egyszerre nyelviek, gondolatiak, érzelmiek, indulatiak, akaratiak; a
tárgy ra, a kommunikációs viszonylatra, a szituációra vonatkozóak.

Ha egy gyenge nyelvi képességű gyermek családjában
– nagy hangerővel, gyorsan, sokat beszélnek (a szülők, a testvérek), s a jó ver -

ba litás erőt, előnyt jelent;
– az érzelmek kifejezése – szavakkal, hanghordozással, gesztusokkal –„nem di -

vat”; 
– ugyanakkor nyíltan vagy rejtetten dominál a sikerorientáltság, a problé -

máknak „kifelé” titkolózással, hazugságokkal elfedése, elhallgatása, egymás
válaszainak alig-alig figyelembevétele;

– ha ez a gyermek  maga is sikerre vágyva, erődemonstrációra törekedve, nem
tudo másul véve korlátait, érzelmeit jól kifejezni nem tudva – megszólal: nagy
való színűséggel dadogva teszi.

A dadogva adott válasz új helyzetet teremt, új válaszokat hív elő.
A dadogva megszólaló részéről
– a tudatosság fokától, az életkortól, a karaktertől, a kommunikáló partner elő-

revetített reagálásától függő érzelmi reakciókat: riadalmat, szorongást, dühöt,
bagatellizálást, „meg nem történt”-ként kezelést stb.;

– akaratiakat: megismerni, leküzdeni, elkerülni, felhasználni (kihasználni) stb.;
– ismeretei bővítésére, nyelvi készsége fejlesztésére irányuló törekvései ezek

pozitív változásához vezethetnek, míg „visszavonulása”, meghátrálása a kom -
munikációs helyzetek elől nehézségeit konzerválja, súlyosbítja.

A dadogva megszólaló egyén környezetében élő fontos személyek részéről 
– szintén riadalmat, szorongást, sajnálatot, bűntudatot, agressziót stb.-t válthat

ki az egyén akadozó beszéde, amely 
– segítési szándékot, kirekesztést, bűnbakképzési mechanizmust stb.-t

mobili zálhat,
– ismereteik bővítéséhez, szakemberhez forduláshoz, attitűdváltáshoz vezet-

het.
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A szakembernek, a segítőnek, akihez az érintettek fordulnak, vagy kész válaszai
vannak a probléma megoldására vagy keresi azokat. Válaszait, válaszkeresését
befo lyásolják 
– szakmai ismeretei, tájékozottsága, képességei, lehetőségei az ismeretszer zés -

ben, a terápiás feltételek megteremtésében;
– személyisége (alkata, nyitottsága, empátiás készsége, önismerete);
– törekvései, elszántsága, dadogásterápiás ambíciói stb.

A szakember, a segítő válasza – terápiája – deklaráltan, dominánsan irányulhat
– a nyelvi készségek, képességek fejlesztésére, ide sorolható a logopédiai terá -

piák többsége;
– a személyiség egészére (más/mélyebb rétegeire, relaxációra, belső konflik -

tusok feldolgozására) – ilyenek a különféle pszichológiai megközelítések
munka módjai, az organikus alapokat befolyásoló gyógyszeres kezelések,
egyes komplex logopédiai terápiák;

– elsősorban akarati tényezőkre – az öngyógyító terápiák, az önsegítő csoportok
hatékonyságában ezeknek célzottan nagy szerepük van.

A nyelvi készségek fejlesztése jelentheti a hangképzés, az artikuláció, a légzés -
technika javítását, magában foglalhat szemantikai, grammatikai, pragmatikai fej-
lesztést. A gyakorlatok végrehajtása, eredményessége ugyanakkor nem képzel -
hető el belátás, érzelmi azonosulás, motiváció, fegyelmezettség, kitartás – tehát
értelmi, érzelmi, akarati tényezők nélkül.

POLÁNyI MIHÁLy (1992) szerint a hangsorok egy hallgatólagos tudás aktusa révén
válnak szavakká, amikor már másként hangzanak, mint azelőtt: áttetszővé válnak,
felőlük (általuk) figyelünk arra az objektumra, amellyé integrálódnak: a szó jelen -
tésére.

Szerinte egy irodalmi mű, pl. egy beszéd szerkezete így alakul: „az első, leg -
alacso nyabb szint a hangképzés; a második a szavak kiejtése; a harmadikon a
sza vak mondatokká fűződnek össze; a negyediken a mondatok stílussá egyesül -
nek; az ötödik, a legmagasabb szint pedig a szöveg kompozíciója… Minden szint
az eggyel fölötte álló ellenőrzése alatt működik. Az általunk kibocsátott hang a
szótár alapján formálódik szavakká; az adott szókincs a nyelvtannak megfelelően
formálódik mondatokká. A mondatok stílusba ágyazódnak, melynek a megfogal -
mazandó gondolatokat kell továbbítania. Így minden egyes szint kettős irányítás
alatt áll: 1. azon törvények irányítása alatt, amelyek magukra az elemekre önma -
gukban vonatkoznak és 2. azon törvények irányítása alatt, amely ezekből az ele-
mek ből kialakuló átfogó egészt kontrollálja.” Az egyes szintek léte „semmilyen
alacsonyabb szint alapján nem írható le”.

Amikor az egyén kommunikációjában megjelenik a dadogás, figyelme  a szó,
a mondat jelentéséről magára a hangsorra, a járulékos eszközre terelődik – így a
szimbólum jelentése háttérbe szorul, szinte eltűnik.
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Ha a dadogást a hangok, hangsorok kimondását segítő beszédtechnikai gya -
kor latokkal javítják – az érintett figyelme erre a területre fixálódik. Amennyiben
nagyrészt ezen a szinten működnek a dadogást kiváltó okok (a dadogó választ
kiváltó tényezők), adekvát gyakorlatokkal, kitartó munkával sikeres lehet a terá -
pia. Ha azonban a következő szintek – a szavak, a mondatok, a stílus, a szövegek
– jelentése az, ami a beszéd folyamatosságát (főleg) megzavarja (tehát a téma, az
érzelmek, az indulatok, attitűdök, motivációk), a beszédtechnikai gyakorlatok
alkalmazása kevésnek bizonyulhat. Ideiglenesen persze eredményes lehet az 
elhárító-elterelő hadmozdulat: részben azért, mert az érintetteknek azt sugallja,
hogy meglelték az okot a beszéd kivitelezése szintjén, részben azért, mert így a
kommunikáció tényleges tartalma rejtett, de legalábbis hangsúlytalan maradhat
mind a beszélő, mind a hallgató számára. Jótékonyan csökkentve ilyen módon a
beszéd létrehozásában közreműködő izomcsoportokon a feszültséget, a dadogás
megjelenésének rizikóját.

A közlés fontos információkat foglalhat magába a tényleges, direkt válaszo-
kon kívül – mint a kommunikatív közlések általában – a kommunikációs viszony-
nak, a partnernek, a szituációnak a beszélő általi észleléséről, értéke lé séről.
Ezeknek az információknak az érzelmeket, indulatokat kifejező, moz gósító – gör-
csös megakadásokat, szó-, szótag-, hangismétléseket előidéző – szerepe csökken-
het azáltal, hogy kikerülnek a figyelem fókuszából. Sőt: esetleg meg sem jelennek
a tudatosított hangképzési folyamat során. /A jelenség ismét rámu tat a dadogások
hátterében rendszerint fellelhető dilemmára: beszéljek vagy hallgassak (mondjam
vagy ne mondjam). Itt persze ez a dilemma nem oldódott meg, csak félreállítta-
tott./

A szakemberek egy másik csoportja a kommunikációnak ebben a tágabb érte -
lem ben vett jelentéstartalmában, a kommunikációs partnerek viszonyában, sze -
mélyiségében, a kommunikációs szituációban keresi a dadogás okát, s terápiájuk
is ezekre irányul. Az önismeret, a kommunikációs kompetencia fejlesztése, a
konf lik tusok feldolgozása általában ezeknek a gyógymódoknak a módszerei. A
konfliktusok tudatalatti okainak feltárása, értelmezése, az ennek nyomán jelent -
kező indulatáttételek kezelése a pszichológusok kompetenciája. Fontos, hogy a
logopédust se érjék felkészületlenül a régi kommunikációs sémák lebontása, újak
építése során keletkező negatív érzelmek, ellenállások a dadogó kliens részéről. 

A kommunikációs kompetencia fejlesztésére irányuló logopédiai terápia egy
elfogadó, engedékeny attitűdöt sugárzó kommunikációs szituációban gondolatai,
ér zelmei, késztetései, indítékai kifejezésére ösztönzi a dadogót. Segíti a kife jezés -
hez szükséges nyelvi – paralingvális eszközök elsajátításában, bővítésében, hasz -
ná latuk begyakorlásában (kivel, mit, mikor, hogyan), s abban, hogy a környe -
zetében élő személyek ehhez partnerei legyenek.

Fontos eleme ennek a folyamatnak a negatív érzelmeknek, az agresszió kife-
je zésének elfogadható kommunikációs formába terelése.
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Gyakran halljuk dadogó gyermekek szüleitől, hogy gyermekük könnyen beszokott
az óvodába, semmilyen averziót nem mutatott – ellentétben a nem dadogó testvé -
ré vel. Viszont néhány hét-hónap múlva elkezdett dadogni. Más, hirtelen válto zást
hozó, rémisztő élmény (pl. kutyaharapás) következményeivel kapcsolatban is
mesélnek ilyen késleltetett reakciókról.

WINNICOTT (2000) szerint a bátor gyermekre az jellemző, hogy „az agresszió és
az ellenségeskedés nyílt kifejezésével ér el megnyugvást”,  a félénkre pedig az,
hogy „ezt az agressziót nem önmagában, hanem valahol máshol találja meg, és
vagy fél tőle vagy attól retteg, hogy majd a külvilágból tör rá. Az első gyermeknek
szerencséje van, mert rájött, hogy ha ellenséges érzelmeit kifejezésre juttatja, azok
eltűnnek és kihalnak, míg a második gyermek sosem éri el ezt a kielégítő nyugvó-
pontot, hanem csak várja a bajt. Néhány esetben pedig valóban ott a baj.” Az a
gyermek, aki ”bent” tartja agresszivitását, emiatt feszülten komoly lesz, bizonyos
fokig minden késztetése gátlás alá kerül, így kreativitása is – tehát veszít belső
szabadságából. A dolog előnye, hogy a gyermek önkontrollja fejlődésnek indul,
„csírájában megjelenik nála a másokkal törődés, s az a szándék, hogy megvédje
a világot saját könyörtelenségétől”. A túlzott önkontroll hátránya, hogy a kedves
gyermekből, aki a légynek sem tudna ártani, időnként dühroham, kárt okozó cse-
lekvés tör elő.

A dadogó környezetében élő fontos személyeknek segítséget kell kapniuk annak
felismerésében, hogy aki szeret, az bánt is; a gyermekek szeretik azt a dolgot, ami -
nek fájdalmat okoznak. A negatív érzelmek kommunikálásának lehetősége csök -
kenti a feszültséget, az ezek miatt érzett bűntudatot, felszabadítja a lappangó 
kreativitást. Így sikerülhet megzabolázni az agresszív erőket, a szeretet, a játszás,
a munka szolgálatába állítani őket. (Vö. Winnicott, 2000)   

A dadogásterápiák sikertelenségének okai között gyakran fellelhető az érintett
személyekben a kellő mértékű – a terápában való aktív, elmélyült, tényleges 
részvételt lehetővé tevő – motiváció hiánya. A szakemberhez fordulás tudatos, raci-
onális lépés. Sok dadogó (és családja) ennyi azonosulásnál meg is áll. Innentől
kezdve – gondolják – a logopédusra, a pszichológusra hárul a feladat, övék a fele-
lősség. Nagyobb iskolások úgy vesznek (vennének) részt a terápiás órákon, mint az
iskolaiakon: hullámzó figyelemmel a témán, a feladatmegoldáson, a társakon; 
időnként destruálva, ellenállással a konfliktusok feldolgozásában; az otthonra kapott
feladatokat ímmel-ámmal végezve (pl.: egyszer, közvetlenül a foglalkozás előtt az
instrukció szerinti napi 10-15 perc helyett). Felnőtteknél is gyakran hiányzik az
elmélyedés azokba a feladatokba, amelyek elé a terápia állítja őket. Az ellenállások
mögött a szőnyeg alá söpört érzelmek, indulatok, dilemmák felszínre kerülése miatti
félelmek, indulatáttételek, a jól bevált dadogás-játszmákhoz való ragaszkodás 
lehetnek. Kisebb gyermekeknél (kisiskoláskorig) könnyebb a helyzet: természetes
tevékenységformáik – játék, rajz, fantázia – egyszerre spontánok, élvezetesek és
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megoldásokat kínálóak számukra. Bár a kialakuló játszmák – vagy a felnőttekéi –
itt is megakaszthatják a terápiás folyamatot. 

Felnőtt dadogók, akik – miután gyermekkorukban több szakembernél, több
sikertelen terápiában vettek részt – végül kitaláltak maguknak egy módszert,
amellyel szinte tünetmentessé tették beszédüket: mindig nagy elszántságról és
aka raterőről számolnak be, tesznek tanúbizonyságot. Mintha egyszercsak ész,
érze  lem és akarat szinkronba került volna náluk. Döntő szerepe az akaratnak van
ezekben az öngyógyító terápiákban: a választott gyakorlatsort állhatatosan végig -
viszik, kizárva figyelmük fókuszából minden zavarónak minősített momentumot,
legyen az a kommunikációs partner érzelmi reagálása, a szituáció szokatlansága,
a téma frusztrációs tartalma stb.

Az önsegítő csoportok ezekből a „zavaró” momentumokból visznek vissza
néhányat a dadogó látókörébe – javított formában: a kirekesztő másság észlelésé-
nek, érzékeltetésének kiküszöbölésével, elfogadó légkörrel, empátiával – önisme-
retre ösztönzéssel, a monológok előadásának, hatásának megtapasztalá sá val, a
váratlan helyzetekhez való alkalmazkodás, helytállás tanulásával és így tovább. A
közös programok a dadogás sokféle lehetséges megközelítését, szem léletét, de a
dadogás témáját nem érintő ismeretek, élmények szerzését is kínálják. Illusztrálva
azt, hogy a dadogó válaszra nemcsak dadogást értelmező, technikai, támogató,
hanem „dadogásmentes”, nem a beszédzavarra koncentráló válasz is adható.
Ennek üzenet-értéke a gyógyítás egyik lehetséges formáját jelenti.

Összefoglalva

A dadogó válaszra többféle felelet adható – dadogó és kommunikációs partnerei
részéről – a benne rejlő közlések felismerésétől, értelmezésétől, az azokra adott
közvetlen érzelmi reakcióktól, a belső motívumoktól, a szociális környezet ha -
tásaitól függően. Ezek a feleletek – tudatosan-tudattalanul, direkt-indirekt – 
tettekben, érzelmekben, a verbális nem-verbális kommunikációs csatornákon (ér -
tel  mi-, érzelmi-, akarati szinten) megnyilvánulóak. Nem tudjuk – egyelőre? – a
dado gó válaszokra adandó tökéletes feleleteket. Keresve ezeket azonban ráakad -
hatunk (személyre szólóan) „elég jó” válaszokra, amelyekkel a dadogó feleletek
(visszatérésük) kiküszöbölhetőek, a maradó tünetek és hozadékuk a dadogó
ember számára elviselhetőkké, vállalhatókká lesznek a mindennapok során.
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