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A beszédfelfogás folyamatának helyreállítását célzó munkánk első feladatrészét az
képezi, hogy egy gondosan kiépített lélegzési és izomfesztelenítési kezelésmód, valamint
egy egyszerű és általános ritmikai beszélési készségre és hallásos beszédszabályozásra
való  ránevelés  által  a  testi  zárómechanizmusokat  feloldjuk.  A beszédbeli  kifejező-
képesség fejlesztése és a beszédöröm kinevelése beszédjavító munkánk második, nem
kevésbé fontos feladatrésze. E két feladatrész megoldásához kapcsolódik közvetlenül és
egyidejűleg a lelki zárómechanizmusok feloldása. A dadogót tehát úgy testi-lelki, mint
lelki-szellemi  vonatkozásban  részesítjük  egész  egyéniségét,  ill.  személyiségét  átfogó
kezelésben, mert „a test és a lélek nem két különálló valami, hanem egy és ugyanazon
életnek, eleven történéseknek két  különböző megjelenési formája;  ugyanazon elv két
kifejezője,  amelyek  feloldhatatlanul  vannak  egymással  összekapcsolva  és  állandó
vonatkozásban állanak egymáshoz (Heyer)”.

A  lelki  gátlások  feloldását  egy  tervszerű  persuasio  (-rábeszélés)  és  suggestio
(-ráhatás)  útján  törekszünk  elérni:  az  önbizalom  helyreállításával,  az  ideges  össz-
személyiség átképzésével, resocializálással (-visszatársadalmosítással), a dadogó belső
átállításával a világhoz és saját Én-jéhez.

Ily messzemenő psychikai  kezelésre minden bizonnyal nem lesz szükség minden
esetben és a kezelésmód esetenként a beszédbántalom időnkénti állapotához és a dadogó
személyiségéhez fog igazodni.

Így egészen fiatal dadogóknál - kisgyermeknél élettani dadogással, újonc-iskolásnál
kezdeti  dadogással  -  a  psychikai  kezelés  tisztán  negatív  lehet,  amennyiben  beszéd
közben a gyermeket  békében hagyjuk  és  beszédhibájára külön nem figyelmeztetjük.
Elég, ha a gyermekben az a meggyőződés ver gyökeret, hogy vele nem történik semmi,
ha beszéd közben egyszer-többször meg is akad. Rousseau-nak e szavai: „Óvakodni kell
annak  látszatától  is,  hogy itt  valami  történik”  a  negatív  psychotherápia  értelmezése
szerint főleg a hívatlanoknak szolgáljon intelmül. Ezért a szülőket és hozzátartozókat
külön tanácsadó órákban kell felvilágosítani, hogy bennük titkos társnevelőket nyerjünk;
hasonlóképpen  az  iskola  tanítóit  is.  Nyomatékosan  figyelmükbe  ajánljuk,  hogy  a
beszédhibásokkal szemben a szükségtelen szigort kerüljék, a visszaeséseket nyugodtan
eltűrjék és segítsék abban, hogy eredetileg gondtalan és vidám természete visszatérhes-
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sen. A nyugodt bánásmód és okos serkentés gyógyít. A folyamatos beszéd visszatértével
egyidejűleg többnyire eltűnik a bátortalanság, lehangoltság és kisebbértékűség érzése.

A motoros-dynamikus szakban levő dadogóknál, akiknél tehát  lelki kóros tünetek
még nincsenek,  a  dadogó lelki  befolyásolásához  az  úgynevezett  kis  psychotherápiát
alkalmazzuk, amelynek eszközei a felvilágosítás, rábeszélés és az önsuggestio.

Mindenekelőtt  azt  a  munkamódot  alkalmazzuk,  amelyet  Dubois  „persuasio”-nak
(-rábeszélés) nevezett el. Azt a közlésmódot értjük alatta, amely arra irányul, hogy az
esetest rábeszélje, meggyőzze arról, hogy panaszai minden szervi alapot nélkülöznek, és
tisztára  hamis  feltevéseken alapulnak.  Ilyen  úton-módon igyekszünk elérni,  hogy az
esetest a beszéléssel kapcsolatban egy megváltozott lelkibeállítottságba hozzuk.

A dadogónak  körülményesen  és  pontosan  megmagyarázzuk  a  bántalmat,  annak
keletkezését, veszélytelenségét és javításmódját. A megértés előmozdítására jó szolgá-
latot tesznek a képletes összehasonlítások. A beszédgátlás lényegét (dr. Horn szerint) pl.
egy félénk  autóvezető  példájával  érzékeltethetjük,  aki  egy vele  szemben  jövő nagy
tehergépkocsi láttára az összeütközéstől való félelmében ösztönösen meghúzza a féket és
így a kocsi futását leállítja. Hasonlóképpen hat a beszédneurotikusra is a felsüléstől való
félelem;  mihelyt  neki  beszélnie  kell,  működésbe  lép  a  beszédfék.  Ezt  az  egyszerű
hasonlatot  minden  gyermek  megérti.  A következőkben  levonjuk  ennek  tanulságát:
Nekem tulajdonképpen éppen úgy nincsen beszédzavarom, mint ahogyan az autónak
sincs  motorzavara;  csak az a  baj,  hogy meghúzom a beszédféket.  Miként a  fékezés
lefolyását a fék emeltyűjén, rúdján és nyomtatóján keresztül a kerék leálltáig követni
tudom,  éppúgy követhetjük  a  beszédféket  is  lépésről-lépésre,  a  beszédszorongás  ill.
félelem affektusától, a lélegzési és hangadási fékezésen keresztül egészen a beszédzárig.
Ezt a folyamatot egy következő megbeszélésen magyarázzuk meg.

Megmagyarázzuk a dadogónak, hogy akadt meg a beszédben egy bizonyos hely-
zetben  első  ízben,  hogyan  éledt  fel  a  beszédgátlás  ugyane helyzet  megismétlésekor,
amely azután ezt a képzetet keltette benne életre: „most nem tudok beszélni” (I. szak.).
Ez a képzet, miután a zavar már némi ideje fennállott és a környezet erre helytelenül
reagált, az ócsárlástól és kinevetéstől való félelmen át a beszédtől való félelem érzéséhez
vezet (II. szak.). A következő időszakban a fékhatás a lelki területről a testi területre
terjed át,  éspedig arra a testi  működésre,  amely mint élettani jelenség mintegy hidat
képez a lélek és a test között, a lélegzésre. A félelem hatására a mellkas hirtelen extrém
inspirációs - (belélegzés bordaemeléssel),  ritkábban exspiratiós helyzetben merevedik
meg, a lélegzés ritmikus lefolyása megszakadt. A félelem érzése lélegzési zárhoz (III.
szak.) vezetett. Minthogy azonban a beszéléshez szükségszerűen levegőt kell használni,
a levegő kibocsátását a hason keresztül kísérli meg, ami menthetetlenül hasizompréshez
vezet. A hasizomprés azonban, nevezetesen a rekeszizomé, synergistikus (összműködő)
kapcsolatban  áll  a  glottis-működéssel  éspedig  a  hangrés  görcsszerű  zárjához  vagy
görcsszerű nyitva maradásához vezethet (tónikus görcsök). Mindkét helyzet dadogónál
gégefőtükörrel kimutatható. Mindkét esetben a hangadás meg van szakítva, a lélegzési
zár következésképpen hangzárhoz vezetett (IV. szak.). A dadogók gondos megfigyelé-
sénél  azt  tapasztaljuk,  hogy  sokan  éspedig  az  ún.  hosszannyújtók  vagy  vontatók
(Langzieher), a magánhangzós dadogók és az elnémulok már ebben a szakban feladják a
küzdelmet. A többiek ellenben megkísérlik a artikulatiós szervek, az arcizomzat, sőt a
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kar  és  láb  izmainak  túlzott  megerőltetésével  a  fékhatást  leküzdeni;  ily  esetekben
beszélünk  „együttmozgásokról”,  Trömer  szerint  helyesebben  ellenmozgásokról.  A
hangzárból teljes beszédzár keletkezett (V. szak.). A képzet, hogy „nem tudom kimon-
dani” - a félelem érzete - lélegzési zár - hangzár - beszédzár az a circulus vitiosus, amely
ellen minél erőszakosabban küzd, annál jobban lesz rabjává.

Ha  a  dadogó  ezeket  az  összefüggéseket  helyesen  felfogta,  úgy  már  lényegeset
nyertünk.  A tanítvány  bizalmat  kap,  úgy  érzi,  hogy  nemcsak  őt  értik  meg,  hanem
bántalmának mivoltát, amellyel szemben eddig teljesen értetlenül állott, ő is megérti és
megsejti egyszeriben a szabadulás útját...

Bizonyára egyetlen beszédpedagógus sem ringatja magát  abban a hitben, hogy a
dadogón pusztán  felvilágosítással  segít,  de  mindamellett  elég  gyakran  történik  meg,
hogy behatóan, a lelki állapothoz mély betekintéssel vezetett felvilágosító beszélgetés az
egész zavarkomplexumot csökkenti és a tudatot tehermentesíti. A dadogó értelmi foká-
hoz mérten megmagyarázzuk még azt is, hogy a lelki symptomák forrása, amelyekben
szenved, félelmi érzetekből fakadt autosuggestiókon nyugszik. Gyakran pedig először a
lelki  symptomáira  felépített,  saját  elméleteit  kell  okos  felvilágosító  beszélgetéssel
eltávolítani,  mielőtt  a  felvilágosító  eljárás  eljuthatna  oda,  hogy  zavaró  érzéseket,
érzelmeket és indító okokat önmaga hárítson el. Ez a legjobb esetben is hosszantartó
munka, mert még elért javulás esetén is, könnyen állhat be visszaesés.

Jobb eredményt  érünk el,  ha a  felvilágosítási  eljárást  meggyőző rábeszéléssel  és
bátorító  serkentéssel  kapcsoljuk  össze.  Rábeszéléssel  azonban  nem az  okok  logikai
erejére kell a hatást alapítani, hanem a módban, ahogyan az érveket kifejtjük, - a lelki
behatolásban, a hang melegségében, a rokonszenvben, amelyek a szóból kiérezhetők, a
szeretetreméltóságban,  amellyel  a  beszélgetést  vezetjük,  és  az  előnyökben,  amelyek
kilátására remény nyílik. Ha azonban a rábeszélés helyett a biztatás, serkentés formáját
választjuk,  akkor  még  közelebb  jutottunk  a  valódi  suggestiós  eljáráshoz.  A dadogó
típusától függ, jobb-e, ha oly eljárással élünk, melynél a biztatás a hanggal megerősített
tekintélyen, vagy pedig a reményt nyújtó rokonérzés hangulatán nyugszik.

A kezelőnek  azután  a  jövőbeni  javulás  hitét  kell  tanítványában  felébreszteni  és
megerősíteni.  A  mesterségesen  előidézett  megerősítéshez  tartoznak  közelebbről
mindazok a külső behatások, amelyek azon érzést keltik, hogy egy erős mellékbefolyás
közreműködik. Például az orvos által rendelt gyógyszer, villamos-készülékek alkalma-
zása igen enyhe árammal vagy anélkül. A hitkeltéshez gyakran elég már az is,  ha a
beszédpedagógus tanítványát arról biztosítja, hogy máris javulás érezhető. A gyógyu-
lásban való hit egyik legmegbízhatóbb útja, ha már az első találkozásnál, ill. megbeszé-
lésnél ügyesen, olyképpen vezeti a beszélgetést, hogy a dadogó - ha csak rövid időre is -
a gátlásmentes beszéd lelkiállapotába jusson. A dadogó gyermeket és felnőttet egyaránt
határozottan  biztosítjuk  arról,  hogy:  „Mindent  tudsz  kimondani.  Nem  kell  félned  a
beszédtől.  Valamennyi  hangzót  és  szót  helyesen  tudod  képezni.”  Ennek  igazolásául
néhány  szót  és  rövid  mondatot  előmondunk  és  ő  ezeket  utánozza.  Az  előmondás
példaadóan történjék, nyugodt és kellemes hangsúlyozással, ritmikus tagoltsággal, hogy
az ő hallásos utánzóképességét észrevétlenül befolyásoljuk. A helyes beszédteljesítmény
igazolására ez a legjobb suggestív segítség.

Sokszor szükséges, hogy a suggestív hatás elérését ne csak kívülről kíséreljük meg,
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hanem  autósuggestiók  alkotására  hívjuk  fel.  Gyakran  történik  meg,  hogy  hiába
suggeráljuk  a  tanítványnak,  hogy neki  meg  van  az  ereje  a  dadogás  alapját  képező
kényszerképzeteket  leküzdeni.  Ily esetekben az autósuggestió kitartó űzése hozhat jó
eredményt.  Ha esténként  és  reggelenként  hallható hangon önmagának mondja,  hogy
biztosan és gátlás nélkül tud beszélni, úgy a kívánt hatás sokszor valóban beáll. Amellett
a positív autósuggestió mindig hasznosabb, mint a negatív és előmozdítható, ha előzően
alkalmas motoros reakciókkal lesz alátámasztva.

Az autósuggestív hatás értékesen fokozható, ha a fokozott suggestibilitásunk vala-
mely szakát használjuk ki, pl. az éjjeli nyugalom előtt az ébrenlét és elalvás közti rövid
időszakban. A dadogó, aki ilyen félálomban egy belső hanggal arra biztatja önmagát,
hogy a jövőben nem fog félni beszélni, hogy minden helyzetben bátran és nyugodtan fog
beszélni,  oly tudatalatti  képzetekre  tesz  szert,  amelyek  gyakran  meglepően  kedvező
eredményt hoznak, különösen, ha ezt az autósuggestív eljárást hosszabb időn át űzi.

Ilyen autósuggestiók alkotására a tanítványt beható megbeszélés után vezetjük rá.
Az autósuggestiók körülbelül ilyen formán hangozhatnak:

1.  Jó  hangulatban  a  beszéd  szabályait  (kedélynyugalom,  gondolatösszpontosítás,
lassúbb beszéd) könnyen tartom be.  Tanárommal majdnem egészen folyékonyan be-
szélek. Csak ritkán akadok meg, tehát már jól beszélek vele.

2. Ha nyugodt hangulatban egyik emberrel jól beszélek, mással is jól fogok tudni
beszélni.

3. Igyekszem mindig jó hangulatban, nyugodt lenni és a beszédtől többé nem félek.
A dadogó ezeket egy keményebb papírra felírja és napjában többször elolvassa. Ez

legyen az ő logopédiai imádsága. Később a következőkkel helyettesítendők:
4. Ura leszek hangulatomnak. A mindennapi élet kellemetlenségei által nem engedem

magam befolyásolni, felettük fogok állani és uralkodni fogok magamon.
5. Beszélés közben nem engedem magam a hangulat által befolyásolni, sőt rossz

hangulatban is jól fogok beszélni.
Később így alakul az önsuggestió:
Nemes érzelmű, magasabb szellemi és erkölcsi tartalmú művek olvasása és megbe-

szélése felnőtt és művelt dadogónál, kiválóan ható eszközök. A tanár példaadó beszéd-
modora kiválóan érvényesülhet, mint ráható és irányító tényező. A mérséklet itt is fontos,
ne túl sokat akarj nyújtani, inkább kevesebbet, de mindig jót.

6. Ha észreveszem, hogy rossz napom van, úgyhogy könnyen dadognék, azért nem
búsulok,  nem esem kétségbe,  nem adom át  magam harc  nélkül.  Inkább  nyugalmat
erőszakolok magamra, és közlöm magammal a parancsot: Uralkodj magadon, őrizd meg
hidegvéredet és józan értelmedet!

Lassabban fogok beszélni - de beszélni fogok, és miután megnyugodtam, jól fogok
beszélni. Kiharcolom magamnak a nyugalmat rossz napokon is.

Néhány további suggestió:
„Ha nyugodtan dolgozom, minden jól sikerül. Ezért senkitől sem engedem magam

megzavartatni.
Egyenesen előre megyek célom felé.
Nem búsulok, ha itt-ott meg is akadok a beszédben. Többé nem félek a beszédtől.
Ha munkámat nyugodtan és kitartással végzem, bizonyára célhoz érek.”
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Dadogó tanulóknál mindig egyszerű formában nyújtandó a suggestió, pl. a feladat jól
sikerült  megoldása  esetén,  különösen  pedig,  ha  a  beszédnél  ügyesen  alkalmazott
segítséget, mint a folyamat lassítását, hangsúlyt  stb., még jobb, ha ez a szülők vagy
idegenek jelenlétében történhetik. Minden megfelelően alkalmazott dicsérő szó sugges-
tióként hat. A dadogó beszédét általában úgy kell vezetni, hogy beszédbeli kisiklások
lehetőleg ne forduljanak elő, akkor minden leckeóra hatásos suggestióvá válik: Ma nem
akadtam meg - holnap sem fogok megakadni -, nemsokára egyáltalán nem akadok meg,
napról napra jobban beszélek.

Rendszeres  fesztelenítő,  izomlazító,  lelki  feszültséget  oldó  és  a  gyakorlási
kezelésmód által, valamint az említett psychotherápiás eljárások segítségül vételével -
amilyenek a tekintélyen alapuló meggyőzés,  a hitkeltés,  a logikus felvilágosítás és a
rábeszélés,  ellenképzetek felkeltése,  kifejező mozgások begyakorlása,  hallásos szabá-
lyozás és mindenekelőtt  az éber  suggestiók ápolása - többnyire sikerülni  fog a lelki
gátlásokat kisebb fokú dadogási formáknál, tekintetbe véve természetesen a környezet
megfelelő társnevelői közreműködését és a tanítvány egészséges igyekvését, feloldani és
megszüntetni.

Hansen dr. költői szavait idézem befejezésül: „A testnek és léleknek azt a titokzatos
nyugalmi  állapotát,  amelyről  tudjuk,  hogy  az  öngyógyulás,  az  újjáéledés  feltétele,
megszerezzük: ha olyan psychotherápiát alkalmazunk, melyben az eljárás lényege nem
merül ki technikai fogásokkal, nem tanulható el, ami csak a szív ősi titokzatos segítő
ereje által lehet magunké.”

A gyakorlat műhelyéből

SOTE Neurologiai Klinika (Budapest)
Beszédgondozó Rendelés

A dadogó szándékformuláinak egy anyaga:
a rejtőzködés

Vékássy László
(Közlésre érkezett: 1992. február 26.)

A rejtőzködés kérdésével való foglalkozást a terápiás gyakorlat indokolja. Ugyanis
az explorációs beszélgetéssorozatban a dadogók rendszeresen és visszatérően használ-
ják ezt az érzékletes kifejezést, megfogalmazást a beszédnehézség élményének, s az
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