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Dadogókkal foglalkozva, dadogásról gondolkodva – asszociációk, felisme-
rések, következtetések kaotikusnak tűnő mozgásából néhányuk között idővel
létre szokott jönni valamiféle kapcsolat, vezérfonal, amelyre felfűzhetők, s így
elmondhatókká válnak. Az utóbbi időben

–  egyes terápiák sikeres  befejeződésekor egy lehetséges dadogástípus kezd
körvonalazódni számomra, visszautalva a beszédhiba kialakulásának döntő té-
nyezőjére;
– fölsejlik a „között” állapota, mint a dadogást előidéző, fenntartó tényező: vá-
lasztási lehetőségek között (pl. beszélni vagy hallgatni), a saját és a másik rit-
musa közötti, kommunikációs stílusok közötti állapotok; s
– a terápiában elsősorban és következetesen alkalmazott játék és beszélgetések
mellett szóló, a gyakorlat által igazolt érveket próbálom megfogalmazni.

Az ezeket a gondolatokat strukturáló, értelmező kötőanyagot most Winnicott
Játszás és valóság című könyvének és Edward T. Hall Az élet tánca című tanul-
mányának segítségével véltem megtalálni.

Óvodás dadogók sikeres terápiája után a siker okait elemezve többször jutot-
tam arra a következtetésre, hogy a legfontosabb tényező a gyermek és édesany-
ja közötti kommunikáció javulása volt. Az anamnézisek változatos rizikóté-
nyezőket jeleznek, többféle variációban: születés előtti, körüli komplikációk,
újszülöttkori, csecsemőkori megbetegedések; jobbkezesek, balkezesek egya-
ránt előfordulnak köztük; a testvérsorban elfoglalt helyük is különböző lehet.

Amiben hasonlítanak: másfél-két év körüli beszédkezdet, átlagos vagy átla-
gon felüli szókincs; pöszeség, diszlexia-veszélyeztetettség. Az érintettek vala-
mennyien fiúgyermekek, s a terápiás folyamatban főleg az édesanyákkal volt
alkalmam együttműködni a családból.

Az  anyák nehezen olvasható vagy távolságtartást, bizalmatlanságot, leki-
csinylést, hitetlenkedést kifejező metakommunikációja a terápia során megvál-
tozott: már kifejezte a gyermekük iránt érzett szeretetet, bizalmat, tükrözte
odafigyelésüket közléseikre. Egyértelművé tették kommunikációjukat – pozi-
tív értelművé –, ezzel a külvilág megnyilvánulásaira különösen érzékeny gyer-
meküket  kiemelték  a  bizonytalanság  köztes  állapotából  (elfogadják-e  őket
vagy sem, meg tudnak-e felelni azoknak az elvárásoknak, amelyek alapján el-
érhetik szüleik elismerését stb.).
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Az egyik kisfiút – dadogás szempontjából már hosszú ideje tünetmentes volt
– a pöszesége javításához erőteljesebb ajak- és nyelvmozdulatokra, gyorsabb
munkaütemre próbáltam ösztönözni. Ellenállt. Nem dacolt, nem rebelliskedett,
egyszerűen a sokadik alkalommal is az ő renyhébb artikulációjával, lassúbb
ütemével, kedvesen mosolyogva ismételte a kért gyakorlatokat. Ezzel rádöb-
bentett arra, hogy ő már megtalálta azt a ritmust, beszédének azt a tónusát (fel-
tehetően a terápiás játékok, beszélgetések, s az anyjával való kommunikációja
pozitív  változásainak  hatására  is),  amelyben biztonsággal  mozoghat.  Ehhez
ragaszkodik ösztönösen, önvédelemből. Igaza van: ha hagyná magát kibillen-
teni ebből a bevált formából, megint csak valahol „között” lenne: az általa ki-
vitelezhető beszédstílus és a  standard artikuláció, ritmus, gyorsaság, hangerő
stb. között – s valószínűleg újra dadogna.

Terápiámban az érintettekkel folytatott beszélgetéseknek, a játéknak nagy
szerepe van. Természetes terepei ezek az önmagunk, a másik, a kapcsolataink,
a világ megismerésének. A gyermek egyes játékaiban csak olyan mértékben
veszek részt, ahogyan ő erre igényt tart. Máskor én indukálok egy-egy játékot
(témát  bevezetve,  bábot  megszólaltatva stb.),  de inkább a jelenlétem fontos
ezekben a helyzetekben, a  tükörszerepem (amely kommunikatív jelleget ad a
szituációnak). A találkozások utáni – közötti – feljegyzéseim közelebb visznek
a gyermek és a szülő gondjainak, az adott relációban manifesztálódó dadogás-
nak az átgondolásához, megértéséhez.

A gyermekekkel folytatott dialógusainkban – ugyanúgy, mint a felnőttekkel
beszélgetve – a kölcsönösség dominál: kezdeményező és válaszoló szerepek
váltakozása, a másikra hatás – visszahatás megtapasztalása; s a nyelvnek kü-
lönböző pragmatikus funkcióiban való kipróbálása – begyakorlása. Mindezek
a saját kommunikáló stílus,  kommunikáló én megtalálása, megerősítése miatt
lényegesek.

Winnicott beszél a „belső pszichés valóság” és a „közösen észlelt külvilág”
közötti  állapotról,  az  élménymegélés  köztes  teréről,  amely  szétválasztja,
ugyanakkor kölcsönösségben is tartja a két valóságot. Ide tartoznak a csecse-
mő által használt átmeneti tárgyak (pl. a takaró csücske), átmeneti jelenségek
(a csecsemő gügyögése, az elaludni készülő gyermek dal-dünnyögése), a kis-
gyermek játéka, a felnőtt ember intenzív élménye a vallásban, a művészetek-
ben, az imaginatív életben és a kreatív tudományos munkában. Közvetlen fej-
lődés van szerinte az átmeneti jelenségektől a játszásig, a játszástól a közös ját-
szásig s a kulturális élményig. (Winnicott, 51. o.)

Amikor  terápiámban összekapcsolom a gyermeki tevékenységet  – játék,
rajz, gyurmázás, ének, verselés, mesélés, beszélgetés – irodalmi, zenei, képző-
művészeti alkotások megmutatásával, befogadásra ajánlásával, tulajdonképpen
ennek a meghatározó közbülső állapotnak a fejlődését szolgálom.
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A játszás térben és időben zajló cselekvés, kreatív élmény, az élet alapvető
formája – már önmagában véve is terápia. Amikor a gyermek játszik, elérhető-
nek kell lennie felelős személynek, de ez nem jelenti azt, hogy be kell avatkoz-
nia a játékba. Ha szervezni, igazgatni kezdené, ezzel azt sugallná, hogy a gyer-
mek képtelen kreatívan játszani. (Vö. Winnicott, 50. o.)

Winnicott szerint a kisgyermek játszásánál nem is annyira a tartalom, hanem
a belefeledkezés a fontos. „Ami számít, az egy visszavonultság közeli állapot,
mely hasonlít az idősebb gyermekek és a felnőttek megfigyelhető koncentrálá-
sára. A játszó gyermek olyan világban lakozik, amelyet sem elhagyni nem ké-
pes könnyen, sem a betolakodást abba nem látja szívesen.” (Winnicott, 51. o.)
Ez a belefeledkezés a saját ritmusba való belemerülést, az abban való lubicko-
lást is jelenti. Tulajdonképpen relaxáció.

Hall idéz egy könyvet (Collier, id.  Hall, 172. o.) amerikai őslakos indián
osztályokban készült filmfelvételek elemzéséről, ahol a tanítók vagy fehérek,
vagy fehér iskolákban tanult indiánok, vagy képesítés nélküli indiánok és esz-
kimók voltak. Az osztály ritmusát mindig a tanár határozta meg. Azokban az
osztályokban, ahol előképzettség nélküli őslakos amerikaiak tanítottak, a ter-
mészetes, a nyugodt légzéshez és a tenger hullámzásához hasonló, cikluson-
ként 5-8 másodperces ritmust találtak – sokkal lassabbat, mint más, képzett ta-
nítóknál. Hall konklúziója: „Az indián gyerekek csak akkor érezték annyira jól
magukat, hogy nyugodtan tanulhassanak, amikor saját jól ismert ritmusuk vet-
te körül őket”. (u.o. 173. o.)

Hall írja, hogy „a legtöbb ember látszólag képes felvenni mások sebességét
úgy, mintha az lenne normális tempójuk, tehát senkinek sem tűnik fel és nem
lehet tudni, hogy ez a felgyorsulási – vagy lelassulási – folyamat mennyiben já-
rul hozzá a mindennapi stresszhez”. (u.o. 181. o.) És a dadogáshoz?

A logopédusok szívesen alkalmaznak zenét a gyermekek játékos mozgás-
gyakorlataihoz. Vajon elég körültekintőek-e a muzsika kiválasztásában? Az
éppen divatos és/vagy a felnőtt szakembernek tetsző könnyű- vagy komolyze-
ne ritmusa,  dallamvilága például  egyáltalán nem biztos,  hogy összecseng a
gyermek saját ritmusával, hogy annak megerősítését szolgálja. Ha az ősi, tiszta
forráshoz nyúlunk vissza: a népköltészeti alkotások (mondókák, gyermekda-
lok) lüktetése, pentaton hangzása nagyobb valószínűséggel rokon a gyermek
egyéni ritmusával, az általa felfogható, hozzá közel álló dallamvilággal, s ke-
vesebb az esélye annak, hogy ártunk.

„Az egyének viselkedését nagyrészt egymásba kapcsolódó ritmusok bonyo-
lult hierarchiája határozza meg.” (Hall, 169. o.) Vannak emberek, „akik képe-
sek arra, hogy megtörjék vagy megszakítsák a másik ember ritmusát. Ezzel ők
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általában nincsenek tisztában, hogyan is lehetnének? Végül is, mások szenved-
nek balesetet, mások törnek el vagy ejtenek el dolgokat, mások botlanak meg
és esnek el”. (Hall, 178. o.) Mások dadognak...

Az embereknek egy másik típusa összhangban tud lenni a másikkal, „mintha
éreznék, hogy mi lesz a következő mozdulatunk... velük olyan, mintha táncol-
nánk”. (Hall, 178.o.)

A példában említett kisfiú édesanyja képes volt arra, hogy – logopédusi se-
gítséggel – attitűdöt változtasson: azon túl, hogy megértette gyermeke középső
gyerek szerepköréből adódó nehézségeit, értékelte, elfogadta annak érzékeny-
ségét, nem az ő hibájának rótta fel többé beszédnehézségeit – megtanult alkal-
mazkodni a (beszéd)ritmusához is. Ezzel erősítette őt annak használatában. Az
összehangolt ritmusoknak ez az állapota hasonlít ahhoz a  Winnicott említette
ellazultsághoz, amely a játékban érhető el, ahol a gyermek szabadon asszociál-
va olyan ötletek, gondolatok, késztetések, érzések sorozatával kommunikálhat,
amelyek nincsenek összeköttetésben. A terapeuta regisztrálja, visszatükrözi a
bizalom, az elfogadás légkörében létrejövő ellazultságot, az ebből születő kre-
ativitást. Így teremtődik meg a szelférzet alapja: vagyok, élek, önmagam va-
gyok. (Vö. Winnicott, 56. o.) A játéknak ez a pozitív élménye szűrődik át a te-
rápia során – szerencsés esetben – a dilemmákkal küzdő, dadogó gyermek be-
szédébe, személyközi kapcsolataiba is.

Összefoglalva

Egyes dadogók általam „közötti”-nek nevezett állapotát (mint okot) olyan
módszerekkel próbálom javítani, amelyek a Winnicott által „köztes”-nek neve-
zett térben vannak, hatnak. Dadogásterápiám az élménymegélés köztes terében
a külső és a belső közötti összhang, kölcsönösség, folyamatosság megteremté-
sére, a dadogás által kifejezett – választási lehetőségek, kommunikációs stílu-
sok, ritmusok közötti – szakadék áthidalására törekszik. Rajz, játék, beszélge-
tések (irodalmi, képzőművészeti, zenei élményék) segítenek az ellazultság él-
ményének,  a  kreativitás  lehetőségének megteremtésében,  az  egyéni  ritmus
megtalálásában, s a dilemmák, a hezitálások között az egyén önmagára találá-
sában.
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