
Lelkiismereti önvizsgálat

VÉKÁSSY LÁSZLÓ

(Közlésre érkezett: 2004. szeptember 7.)

„A világ sem nem jó, sem nem rossz,
csak a gondolkodás teszi azzá.”

/Shakespeare: Hamlet/

Az anyag családlátogatásaink „mellékterméke”. A szerzõ 1980 és 1994 között 250
családot látogatott meg. A dolgozat az ennek során szerzett tapasztalatokról 
számol be. Adataink szerint a lelkiismereti önvizsgálat a dadogók szüleinél nem
gyakorlat.

Kulcsszó: lelkiismereti önvizsgálat

A kutatás gondolati elõfeltevése

A logopédiai munka köteles része a dadogók szüleinek, családjának a megisme-
rése és a kezelésbe való bevonása. Ennek gondolati indoka az, hogy a dadogó a
szülõk genetikai és szociális mintáinak a letéteményese. E szakmai
követelménynek megfelelõen végeztük családlátogatásainkat.

Mit értünk lelkiismereti önvizsgálaton

A kérdést kizárólag a mindennapos gyakorlat szempontjából közelítjük meg:
tulajdonságoknak és tetteknek, szándékoknak, az elmaradt, megvalósulatlan cse-
lekedeteknek a saját normákhoz való viszonyítása, szembeállító-számonkérõ
elszámoltatása. Ezen folyamatok feltáró elemzését értjük a lelkiismereti önvizs-
gálaton. Mindezt a lelkiismereti önvizsgálatot végzõ azzal a szándékkal teszi,
hogy cselekvõ magatartására jó-jobb viselkedési megoldásokat találjon, vagy
megerõsítést nyerjen normailleszkedése.
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Vizsgálatunk elvégzésének indokai

A tulajdonságok, a történések feletti tudatos ellenõrzés azt jelentheti, hogy a szülõ
teljes pszichológiai élettere kerülhet elemzésre. Ennek az élettérnek a dadogó is
részese. A szülõ saját lényének szembesítõ elszámoltatása így egyben a dadogó
lényének a helyzetét-viszonyát is érinti.
Ebbõl a következõk adódhatnak:
– A szülõ lelkiismereti önvizsgálatával gyarapodó önismeretre tehet szert, meg -

tanulhat saját tulajdonságain átlépni-átlátni és decentráltan szemlélheti
környezetét.

– A szülõ az önmagával való foglalkozás során a dadogóhoz fûzõdõ tartós és
napi viszonyait tekintheti át. Ez a kettõjük kapcsolatában helybenhagyást, kor -
rek ciót vagy teljesen új irányulást eredményezhet.

– Fontos lehet a lelkiismereti önvizsgálat a kezeléshez szükséges együttmû kö -
dés miatt is, mivel a szülõi elemzés anyaga kezelési haszonra váltható be.

– De fontosnak gondoljuk a vizsgálatot azért is, mert ha szerény mértékben, de
adatokat kapunk az emberek lelki tulajdonságainak kimûvelésérõl, karban tar -
tá sáról (azaz, hogyan néz ki a lelki egészségvédelem egyéni, napi gyakorlata,
hogyan oldják meg az emberek nehézségeiket, konfliktusaiknak újratermelõ -
dését miként hárítják el).

A kutatási elõzményekben említett családlátogatásainkból kapott anyagot tehát
most abból a szempontból dolgozzuk fel, hogy a meglátogatott szülõk végeznek-
e, hogyan és milyen tartalmi jellemzõkkel lelkiismereti önvizsgálatot.

A vizsgálat körülményei

A vizsgálatokat 1980 és 1994 közötti idõben végeztük, az ezen idõszakban álta-
lunk kezelt dadogók családjánál. Ennek során 250 családot látogattunk meg és az
500 szülõvel külön-külön több alkalommal beszélgetéssorozatot folytattunk. Ezek
a családlátogatások nem jelen témánkhoz történõ adatgyûjtés szándékával történ-
tek. A lelkiismereti önvizsgálat kérdése csak egy része volt a találkozások nak,
noha a dolgozat írójának ez már elhatározott szándéka volt.

A vizsgálatbakerülés feltétele az volt, hogy ún. mûködõ családról legyen szó,
ahol a szülõk közös akarat hátterén élve mûködtetik a családi életközösséget
(váló, különváló ún. nyílt családok nem kerültek be a vizsgálatunkba).

Mivel a kezeltek több évig jártak a dolgozat írójához, a személyes jó kapcsolat
adott volt a családlátogatások során felmerülõ kérdések megbeszéléséhez. Ennek
bizonyítéka, hogy visszautasítás, a kérdések elõl való kitérés egyetlen esetben sem
volt.

A találkozások nem terápiás beszélgetések voltak, hanem meghitt feltárulko -
zás a személyes élet történéseirõl (természetesen a dolgozat írója a beszélgetés irá-
nyításában szakmai szándékait érvényesítette, azaz a számára fontos kérdéseket
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többször is érintette és késztetõ kérdésekkel járta, járatta azokat körbe). Fontos
beszél getési szempont volt, hogy a szülõk un. „jó” és „rossz” megoldásai,
elgondo lásai egyformán legyenek képviselve a beszélgetés során, kerülve ezzel az
önértékelés zavarának esetleges érzését.

A szülõk a beszélgetések szakmai céljáról, a tudományos feldolgozása szándé -
káról tudtak. 

A vizsgált szülõk adatai: a nõk életkora 23 és 41 év között, a férfiaké 22 és 53
év között volt. Az iskolai végzettség a nõknél: 58 felsõ fokú, a többi középfokú
végzettségû volt (a csak általános iskolát végzettek száma 9 volt). A férfiak iskolai
végzettsége: 124 felsõfokú, a többi középfokú végzettségû volt (a csak általános
iskolát végzettek száma 4 volt).

A dadogók szülei a lelkiismereti önvizsgálat jelentését igen sokféle módon
értelmezték. Így magát a lelkiismereti önvizsgálat fogalmát is tisztázni kellett,
hogy a közös értelmezési alapot megteremtsük. A feltett kérdésre, hogy végez-e
lelkiismereti önvizsgálatot, a típusos válasz ez volt: „igen, szoktam gondolkodni
dolgaimon, hogy ma, meg tegnap mit is csináltam, gyakrabban kellene, csak nincs
rá idõm”. Dolgozatunk elején leírtuk, hogy mi mit értünk lelkiismereti önvizsgá-
laton, így ezt tettük fel, fogalmaztuk meg a szülõknek indító kérdésként.

Mivel a családlátogatások egy házaspárnál általában 2-3 alkalmat jelentettek
(egy-egy alkalom között több nap is volt), így a beszélgetések tematikája elsõsor -
ban erre az idõszakra vonatkozott. Természetesen ebbe beleszövõdtek korábbi,
múltbeli történések-események is, fõleg olyanok, amelyek nem megoldott
kérdésként szerepeltek a szülõk életében, vagy amelyeknek kapcsolata volt a
közeli idõszakkal.

Meghatározó beszélgetésvezetési szempontunk volt, hogy csak a lelkiismere-
ti önvizsgálat orientációs adatai és tényei után érdeklõdjünk. De ezeknek az
értelme zésével, feltáró összefüggések keresésével, befolyásoló szempontok
felismerteté sével, stb. a családlátogatás alkalmával nem foglalkoztunk.

A vizsgálat bemutatása

A dadogók szüleitõl a családlátogatások során összesen 18,976 önálló lelkiisme -
reti önvizsgálati anyagot kaptunk (meg kell említeni, hogy nagyon sok szülõtõl
kaptunk egybehangzó vagy átfedõ választ). A kapott adatokat két szempont alap-
ján elemeztük:
a.) A lelkiismereti önvizsgálat végzésének gyakoriságára vonatkozó kérdések.
b.) Az összes adatból melyek a leggyakoribb lelkiismereti önvizsgálati anyagok,

ill. találhatók-e ebben tematikus vonulatok (azaz, a szülõk milyen gon -
dolatokkal foglalkoznak leggyakrabban lelkiismereti önvizsgálatuk során).

Az adatokat az elõfordulás gyakorisága szerint dolgozzuk fel.
A továbbiakban elemzésünk eredményeit mutatjuk be.
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a.) A lelkiismereti önvizsgálat végzésének gyakorlatára vonatkozó kérdések

1.) Milyen gyakran végez lelkiismereti önvizsgálatot Nõk Férfiak
rendszeresen
ritkán, alkalmanként x x
nem szokott

2.) Mi készteti a lelkiismereti önvizsgálatra
tanácsra
szükséglet (tulajdonsága)
létét érintõ esemény hatására x x
“csak úgy magától” x

3.) A lelkiismereti önvizsgálat minõsége
rövid ideig tart (percekig, nem gondolja végig, hamar 
abbahagyja x x
hosszú ideig (órákig, többször vissza-visszatér a témára,
napokon keresztül foglalkozik vele)
addig míg nem talált megoldást

4.) A lelkiismereti önvizsgálat körülményei
egyedül otthon, egy alkalmas idõben
tevékenysége közben x x
férj-feleség együtt
baráttal-barátnõvel
szakemberrel

5.) Van-e beváltható következménye a lelkiismereti önvizsgálatának
kevés
komoly változást hoz
nincs x x

6.) Nem kéne-e lelkiismereti önvizsgálati gyakorlatán változtatni,
hogy ennek eredménye is legyen 
igen x x
nem

7.) Mi az oka, hogy nem csinálja rendesen a lelkiismereti önvizsgálatot
külsõ ok (neveltetés, példa, akarat hiánya) x x
önmaga az oka (nem kitartó)
segítség kellene hozzá
nem tudja

8.) Gyermekét tanítja-e lelkiismereti önvizsgálatra
igen
nem
néha mondja ki x x
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b.) Az összes adatból a leggyakoribb lelkiismereti önvizsgálati anyagok (nõk)
1. Szorongtam, féltem *
2. Gyakran sírtam
3. A vállalt feladat sok volt, a munkámat nem tudtam elvégezni
4. Indulatos voltam környezetemmel
5. Hûtlen voltam a páromhoz (a mérték és fokozat nem feladata munkánknak)
6. Sokat voltam sértõdött
7. Munkahelyemen nem jól éreztem magamat
8. Hivatali beosztásomat „felhasználtam” valamire
9. Érdekbõl „csúsztattam”
10. Családomat viselkedésemmel megbántottam
11. Megalkudtam
12. Gyermekemmel nem volt jó a kapcsolatom
13. “Gödörben” voltam
14. Nem álltam ki kollégáim mellett
15. Munkakapcsolataimban elhamarkodottan, meggondolatlanul döntöttem
16. Erkölcsi normám ellen vétettem
17. Félelmemben másként csináltam a dolgomat, mint kellett volna
18. Indulatból „betartottam”
19. Hiszékeny voltam
20. A vágyaim alapján cselekedtem
21. Nem voltam munkámban körültekintõ
22. Igazamat rosszul képviseltem
23. Dolgaim megítélésében bizonytalan voltam
24. Gondolkodási hibát vétettem
25. Gyermekemmel szemben türelmetlen voltam
26. Nem sikerült legyõznöm magam
27. Rámenõs voltam
28. A családdal szemben érdektelen voltam
29. Úgy viselkedtem, ahogyan azt mások elvárják tõlem.

* Az egyes megfogalmazások a szülõktõl származnak, annak alapján rögzítettük ahogyan õk a
lelkiismereti önvizsgálatukban azzal foglalkoztak, ill. ahogyan azt a családlátogatáson el -
mondták. A sorrend gyakoriságot jelent

Az összes adatból a leggyakoribb lelkiismereti önvizsgálati anyagok (férfiak) *
1. Kapcsolataimban konfliktusok voltak (családon kívül)
2. Lelki panaszaim voltak
3. Türelmetlen voltam
4. Állás és munkahelyi gondjaim voltak
5. Hûtlen voltam a páromhoz (a mérték és fokozat nem feladata munkánknak)
6. Indulatos voltam a munkámban
7. Nem mondtam „igazat”
8. Nem jól gondoltam végig dolgaimat
9. A múltamból elhallgattam dolgokat
10. Idomultam (“nagy” emberek árnyékába kerültem)
11. Nem voltam kitartó
12. Családom kárára szórakoztam
13. Önzõ voltam
14. Támadó voltam
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15. „Életelõnyöket” vettem igénybe
16. Hiuságom okozta gondjaimat
17. Érzéketlen voltam (elmentem emberek mellett)
18. A pénz hatott rám
19. Szakmai hibákat vétettem
20. Errõl az oldalamról nem ismertem magam (“meglepetést okoztam magamnak”)
21. Beleavatkoztam mások dolgába
22. A vágy legyõzte akaratomat
23. Megalkudtam önmagammal
24. Alkalmi erkölcsök alapján döntöttem
25. „Járattam a számat”
26. Erõs volt bennem az érdekbõl adódó gyõzelem szándéka
27. Indulataimat nem tudtam szabályozni

A lelkiismereti önvizsgálatokban található leggyakoribb tematikus vonulatok

Tematikai vonulatok Nõk Férfiak

Lelki adatok 1,2,6,13,17,23,26 2,13,22
Munkájával kapcsolatos adatok 3,7,21 4,19
Kapcsolatait érintõ adatok 10,12,15,25,28 1,21
Házasságával kapcsolatos adatok 5 5
Indulatosságával kapcsolatos adatok 4,18,27 3,6,14,27
Hatalomra utaló adatok 8 -
Érdek 9 15,26
Jellemével kapcsolatos adatok 11,14,16,29 7,9,10,11,16,17,20,25
Gondolkodásával kapcsolatos adatok 24 8
Befolyásolhatóságával kapcsolatos adatok 19,20 12,18,23,24
Alkalmazkodásával kapcsolatos adatok 22 -

* A sorrend gyakoriságot jelent

A vizsgálati adatok összefoglalása

A lelkiismereti önvizsgálat végzésének gyakoriságára vonatkozó adataink kérdé -
sében a következõ eredményeket kaptuk:
1. A nõk és a férfiak egyaránt ritkán, csak alkalmanként végeznek lelkiismereti

ön vizsgálatot.
2. Ha végeznek is lelkiismereti önvizsgálatot, azt csak a személyüket érintõ ese -

mény hatására végzik.
3. A lelkiismereti önvizsgálatot, ha végeznek is a szülõk, azt rövid ideig csi nálják.
4. A lelkiismereti önvizsgálatra ha sor kerül, azt az éppen végzett tevékenység

közben végzik.
5. A szülõk egyöntetû adata, hogy a lelkiismereti önvizsgálatra fordított figyel -

mük növelésével, végzésének rendszerességével javíthatnának életük, kap cso -
lataik minõségén.
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6. A meglátogatott szülõknek egyöntetû a véleményük, hogy tapasztalatuk 
szerint mások sem végeznek rendszeresen lelkiismereti önvizsgálatot.

7. Arra a kérdésre, hogy mit kéne tenni ahhoz, hogy a lelkiismereti önvizsgálat
szerepeljen az õ és általában az emberek tulajdonságai között, az egyértelmû
válasz az volt, hogy erre a szülõi példán alapuló nevelés lenne a legalkal -
masabb módszer.

A leggyakoribb önvizsgálati anyagok kérdésében a következõ eredményeket kaptuk
1. Vizsgálatunk azt mutatja, hogy a megkérdezett szülõk többsége nem foglal -

kozik rendszeresen tulajdonságainak elemzésével és azoknak a mindennapok
gyakorlatában történõ alkalmazásával. Úgy láttuk, hogy a szülõk a már
meglévõ, megszerzett, állandósított tulajdonságaik mellett akarnak maradni.
Így sem pozitív, sem negatív megoldások, történések, döntések nem kerülnek
felül vizsgálatra. Ez azt jelenti, hogy életük újabb döntései, eseményeinek
megoldása az esetlegességre van bízva, mivel a viselkedés nem tudatos. Ha
mégis sor kerül lelkiismereti önvizsgálatra az a személyes érintettséghez kap -
csolódik (tehát nem tulajdonság hátterén mûködik a lelkiismereti önvizsgálat),
s az addig tart, amíg annak késztetõ hatása nem múlik, nem enyhül.
A felülbíráló, az új gondolkodást - viselkedést kialakító tudatos viselkedés
nem jellemzõ, ugyanakkor a beszélgetéssorozatokból tudjuk, hogy egyébként
hosszú távú, elemzõ elõrevételezést végeznek a szülõk tárgyi vonatkozásban:
ház-lakás-autó vásárlása, nyaraló megszerzése stb. De az ezek mögött álló, az
emberi viszonylatokat fenntartó, a személyiség mozgósító szükségletét jelentõ
tulajdonságok elvesztik jelentõségüket.

2. Azt tapasztaltuk, hogy a lelkiismereti önvizsgálatnak különbözõ fokozatai
van nak. A leggyakoribb a felületes, rövid ideig tartó, egy helyzethez, egy sze -
mély hez kapcsolódó önvizsgálat. Ritkábbak a hosszabb idejûek, melyek min -
dig valamilyen, a létét érintõ esemény kapcsán indulnak el. Elvétve gyako -
rolják a szülõk a hosszabb elemzést, ami gyakran valakivel együtt történik ( a
„valaki” részben a gondolatok felhangosításához, részben a dialógus foly -
tatásához szükséges: az elmondások szerint itt nem a kapott válaszok, taná -
csok fonto sak, hanem az, hogy a felhangosítással tudatba emelten, térben és
össze füg gés ben láthatja saját magát).

3. A szülõk sikeres, elismerésre méltó lelkiismereti anyagai nem kerültek ada -
taink közé. Számuk ugyanis kicsi. Az alacsonyabb elõfordulás arra utal, hogy
a személyiségben inkább csak a nehézséget képviselõ anyagok, feszültség for -
rá sok kerülnek a tudat elõterébe (noha a pozitív eredményeknek én-megerõ -
sítõ, transzformálható hatása van).

4. A nemek lelkiismereti önvizsgálatában a személyes életelõzményekbõl táplál -
kozó életút eseményei képviseltek. Ennek megfelelõen alapvetõen a 
dinamikai történésekben van különbség a két nem anyaga között, s ez a férfiak
mellett szól. A morális ütközéseket képviselõ anyagok egyformán jelennek
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meg mindkét nemnél (ez arra utal, hogy a férfi és a nõ társadalmi szerepei
közeledtek egymáshoz).

A lelkiismereti önvizsgálatból adódó tematikus vonulatok kérdésében a következõ
eredményeket kaptuk
1. Egy hegyvonulaton nem lehet pontosan megadni, hogy hol van az pont, ahol

a völgy kezdõdik és hol van az a pont ahonnan már emelkedõ van. A vonula -
tok ellenére nehéz az egyes adatokat a többitõl különválasztani. Ez egy folya -
mat, melyben a dinamikai erõhatások következtében kapnak az egyes tulaj -
don ságok hosszabb rövidebb idõre szerepet, kapnak az egyes történések el -
sõbb séget a tudat elõterében. A tematikus adatok tehát a vizsgálat idején-
környékén elõtérben álló halmazati tulajdonságokat képviselik.

2. Adataink azt mutatják, hogy a két szülõ csoportból hosszabb távon (tehát amíg
a vizsgálat tartott), egy hármas tematikai vonalat uralja a lelkiismereti önvizs -
gálat tematikáját. A nõknél ezt a lelki - kapcsolati - jellembeli, a férfiaknál a 
jellem - befolyásolhatóság - indulat adatok jelenítik meg hosszabb távon. 
A nõk lelki adatainak magas elõfordulási száma életbeli helyzetük megoldat -
lan ságából adódó telítettségre utalnak, ami a tulajdonságok átadásának, gya -
kor lati áttevõdésének a nehézségével jár, azaz ez tartja fenn a mindennapok
kapcsolatzavarait. A jellemre vonatkozó adatok ennek a zavarnak a kísérõ
mûködési változatai, ugyanis ezek a tartalmak a személyiséget a különbözõ
felszólító erejû erõhatásokban különbözõ válaszokra, „eltérésekre” késztetik.
Így jön létre a normaeltérõ viselkedés vagy megoldás.
A férfiak esetében hasonló a tematikus megjelenés. Itt elsõsorban az arányok
mutatnak változást a nõkéhez képest (ezek a munkahelyekbõl, beosztásokból,
szerepekbõl adódó erõhatásokkal magyarázhatók. Figyelmet érdemel a 
tulajdonságok szilárdságának az adata (jellem), ami itt azt jelenti, hogy a 
személyiség az életbeli eseményeknek hosszú távon nem tud ellenállni és
erõfeszítésre késztetõ helyzet esetén abba az irányba mozdul el, ahol a lelki
erõfeszítés kisebb (befolyásolhatóság, csábulékonyság).

Következtetések

1. Adataink azt mutatják, hogy a szülõk lelki önelszámoltatása, önmaguk életé -
nek ellenõrzése nem rendszeres, noha megoldásra váró, zavaróan felhal -
mozódott lelki, kapcsolati, jellembeli, befolyásolhatósági nehézségeik vannak.
Ebbe az összefüggésbe születik bele és éli életét a dadogó.

2. A lelkiismereti önvizsgálat folyamatos végzésének elmaradása azt jelenti,
hogy a szülõk döntõen a már meglévõ, a „bevált” tulajdonságaikra támasz -
kodva élnek. E szemléletbõl adódó fõ következmények a következõk:
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– A merev sémaszerûség a változó életbeli helyzeteket, összefüggéseket, mi -
nõségi változásokat korlátozza, akadályozza.

– A lelki nehézségek megoldatlansága konzervál és újratermel.
– A megoldatlanságokkal terhes szülõ személyisége rossz minta és a napi

érintkezésben zavart fenntartó.
3. A lelkiismereti önvizsgálatban szereplõ anyagok alapvetõen negatívak, olya -

nok, amelyek tudott normákat sértettek meg. Ezeket a normákat a szülõk
nevelésük során mind tanulták és tudják helyüket, szerepüket, hogy ezeket
mikor és hogyan kell alkalmazni. Mi az ami eldönti, hogy valaki normaszegõ
legyen? A szükségleti feszültség elõidézte vágy (need) és a személyiséget 
szabályozó mentális fékrendszer együttmûködésébõl adódó egyensúlyvesz -
téses dinamikai állapot az ami meghatározza az egyén válaszát, megoldását. A
lelkiismereti önvizsgálat értéke az, hogy a tudatbaemelt tulajdonságok rend -
szeres szembesítésével a dinamikai egyensúlyvesztés helyreállítható, ugyanis
a racionalizáló elemzéssel ezek megfoszthatók feszültségtartalmuktól.

4. A lelkiismereti önvizsgálat nem önmagában álló tulajdonsága a szemé -
lyiségnek. Az egyén önmaga felett tartott rendszeres ellenõrzése azt jelenti,
hogy a személyiség „minden” tulajdonsága, megnyilvánulása felszínre kerül-
het, így a lelkiismereti önvizsgálat az „össztulajdonság” tudatbaemelése.

5. Megválaszolandó az a kérdés, hogy amennyiben a szülõk ritkán és felületesen
foglalkoznak lelkiismeretük vizsgálatával, akkor ez az anyag, hogyan
születhetett meg (átlagosan egy szülõtõl 30-35 anyagot kaptunk). A beszél ge -
tések elkezdésével egy belsõ készenléti állapotot tapasztaltunk, feldolgozásra,
elemzésre, megválaszolásra váró felhalmozódott anyagok voltak ezek, melyek
a késztetõ helyzettel mozgósíthatók, tudatba emelhetõk lettek. Így a késztetõ
helyzetben a szülõk hamar, szívesen kezdték elmondani lelkiismereti anyaga -
i kat (a késztetõ dinamikájú helyzet motiválta az önvizsgálati készség hiányos -
ságát).

6. Figyelmet érdemlõ adat, hogy a gyerekekre (nem csak a dadogókra) vonat -
kozóan csak a nõktõl kaptunk adatot. Az adat arra utal, hogy a gyerekekkel
kapcsolatos kérdések lelkiismereti vetülete a férfiaknál szerényen képviselt.

7. Mi a magyarázata annak, hogy a szülõk nem veszik komolyan a lelkiismereti
önvizsgálatot, noha ennek fontosságát elismerik. A résztvevõ szülõk úgy lát-
ják, hogy ennek a tulajdonságnak a kialakulatlansága a nem késztetõ erejû, a
nem igényes környezet miatt van (nevelés, példák). Véleményünk szerint
kevés a kifejlesztett, a cselekedetben, emberi gyakorlat során „megszen -
vedett”, a nagy lelki erõfeszítésen keresztül, az „önmagamat legyõzöm” árán
megszerzett tulajdonságuk. A készen kapott világ extroverzióra, tárgyakra
irányít és erõfeszítésre nem késztet.

8. A logopédiai szakirodalom ismeri a szülõi szerep által közvetített hatások
jelen tõségét a dadogás tünetének létrejöttében. Ezek a kikristályosodott meg -
állapítások ugyanakkor nem részletezik a szülõi hatások létrejöttének belsõ
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folyamatát. Dolgozatunk e hiányosság pótlásához ad adatokat a dadogók
szüleinek napi belsõ önelszámoló - önellenõrzõ tulajdonságáról, gyakorla -
táról. Úgy találtuk, hogy a dadogó gyermekek szüleinek sok szálon futó életük
mindennapjaiban megoldásra váró lelki nehézségek vannak, ugyanakkor ezen
változtatni akaró napi gyakorlatot nem tapasztaltunk (noha ennek megelõ zé -
sében, megoldásában lenne szerepe a lelkiismereti önvizsgálatnak, mint a lelki
egészségvédelem egyik változatának). Adataink megerõsítik azt a szakmai 
felfogást, hogy a dadogóval foglalkozó szakember munkájában szerepelnie
kell a szülõkkel való foglalkozásnak (a szülõkkel való foglalkozás egy önálló
szakterület, amit tanulni kell).

A szerzõ címe:

Tárnok
2461
Zrínyi u. 57/b
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