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Bevezetés

Általában a kezelés elején fogalmazzák meg a dadogók azt, hogy mit jelent
számukra ennek a jelenségnek a megélése. Ehhez képi hasonlatokat is hasz-
nálnak. Dolgozatunkban ezekkel a hasonlatokkal, a dadogás képi megjeleníté-
sével foglalkozunk.

A képi megjelenítés helye az első explorációk ideje, amelyeket a kezeltek
önmaguktól  fogalmaznak meg. Ez egy gondolati-indulati  folyamat  lezárá-
saként jelenik meg, akkor amikor a dadogó panaszait érzékeltető adatok, jel-
zők már elfogytak. Ezt követően jelenik meg utolsóként a fájdalmas élményt
legjobban közvetítő, kifejező képi hasonítás.

A kezelői  gyakorlat  tapasztalatához  tartozik  az  is,  hogy nem mindenki
használja ezt a képi megjelenítést, igaz, hogy ezek száma nem nagy. Ilyenre
azok köréből számíthatunk, akik a dadogást nem akadályozó élményként élik
meg. Vannak ugyanis olyan dadogók, akik panaszaikban jót látnak, mert az
számukra előnyös,  hasznos (pl.  „az emberek felfigyelnek rám, kedvezőbb
elbírálásban részesülők, környezetemtől gyengédséget – szeretetet kapok”).
Ezekben az esetekben a panaszoknak „haszonra történő átváltásáról van szó
(ez más kórképeknél is előfordul), a személy részvétet, előnyöket, hasznot vár
el a tünetekből adódó lelki hiányokért (betegségelőny jelenség). Ez a meg-
ítélés a kezelésben részesülő dadogóknál nem hosszú ideig áll fenn, akkor
számíthatnak szemléleti változásra, amikor a kezelésben az új gondolkodási
móddal megszerzett első, önálló eredmények jelentkeznek.

A vizsgálat adatai

Dolgozatunkban az 1997 és 2001 között, az általunk kezelt dadogók anyagából
24-et használtunk fel. Életkor 17 és 34 év között van, a nem szerinti megoszlás:
19 férfi és 5 nő. Tanultsági fok: középiskola, egyetemista, egyetemet végzett.

A panaszok legalább 10 éves anamnézisűek. A dadogás minden esetben 3-
4  éves  kor  környékén  indult,  tehát  un.  fejlődéses  dadogásról  van  szó:  a
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dadogás a kora gyermekkortól indulva áll fenn, így az a személyiségbe beá-
gyazva, szervülve „nő”, van jelen minden fejlődési, érési időszakban, átszőve
így a gyarapodó, érő ember egész lényét.

Minden  dadogó  egy képi  megjelenítést  használt  az  első  vagy második
exploráció során (21-en az elsőn, 3-an a másodikon).

A dadogás képi megjelenésének bemutatása

A képi megjelenítés elhangzása után minden esetben megkértük a kezeltet,
hogy magyarázza is meg,  mit jelent a hasonítás. A magyarázat szó szerinti
leírás.

1. „Félszárnyú repülő”
„Szeretnék úgy menni, cselekedni az életben, mint a kétszárnyúak, de nem
tudok, mert hiányzik a másik felem, ezért esélytelen vagyok a szárnyalásra,
amire mások, a kétszárnyúak képesek”.

2. „Az úton egy megkerülhetetlen sziklatömb”
„Ahol menni szeretnék, mindenütt, egy számomra megkerülhetetlen akadály,
sziklatömb van, emiatt állok, és nincs más út a továbbhaladásomhoz”.

3. „Egy kattogó, rossz szerkezet”
„A dadogás olyan, mint egy rossz, elakadó – kattogó, állandóan elromló, nem
működő szerkezet, mindig leáll”.

4. „Lábainál összeláncolt ember”
„A dadogó nem tud menni, haladni, mert a láncok akadályozzák mozgásában,
ezért mindig, mindenkor akadályozott”.

5. „Süllyedő hajó”
„Tehetetlen, irányíthatatlan tömeg a vízen, egy léket kapott süllyedő hajó,
nincs esélye, hogy fennmaradjon, elsüllyed”.

6. „Bezárt szoba”
„A dadogó egy sötét, fényt alig adó helységben van, ahonnan szeretne kijönni
a fényre, de nem tud, nem találja a kijáratot”.

7. „Leszakadni készülő híd”
„A dadogó egy rossz pilléreken nyugvó hídon áll, amelyik jobbra-balra dől,
nem tudom mikor szakadok le, szeretnék róla mielőbb lejönni, de nem tudok”.

8. „Ez egy rossz út”
„Tudja a dadogó, hogy az út ahol van rossz, nem visz sehová, mégis ezen az
úton kell menni, mert más út nincs, ezen kell maradnom”.
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9. „Magas hegyek között vezető út”
„A dadogás olyan, mint egy magas hegyek között vezető út, azon megy a
dadogó, mellette mély szakadék, minden pillanatban a dadogót a lezuhanás
veszélye fenyegeti”.

10. „A dadogó be van falazva”
„A dadogó egy helységben van, az egyetlen kiút be van falazva, nincs onnan
kiút, a dadogó nem tud sehová menni”.

11. „Ez egy labirintus”
„A dadogó egy ismeretlen folyosórendszerben van, ahonnan nem tud kitalál-
ni”.

12. „Egy mély, sötét erdő ez”.
„A dadogó nem találja a kiutat az erdőből, nincs fény, vagy valami támpont,
úgy érzem körbe-körbe járok”.

13. „Egy hiányos fokú létra”
„Nem tudok felmenni a létrán, mert a létrának az egyes fokai hiányoznak,
nem tudok továbbmenni, haladni”.

14. „Mint egy száraz föld”
„Ez egy repedezett,  egyenetlen felületű föld,  teljesen száraz,  terméketlen,
megművelhetetlen”.

15. „Elhanyagolt kert”
„Itt a növények kiszáradtak, a kertben nem lehet látni, menni, az utat, a kiutat
megtalálni, mindenütt gaz”.

16. „Egy elromlott szerkezet”
„Amelyik érthetetlen módon működik, hol megindul, hol megáll”.

17. „Egy lejtős út”
„Ezen az ember tehetetlenül csúszik lefelé, nem tudok tenni ellene semmit,
kiszolgáltatott vagyok”.

18. „Egy kiapadó forrás”
„Ebből a forrásból hol jön egy kevés víz, hol meg semmi”.

19. „Összedőlni készülő ház”
„A házban én vagyok, egyedül, igyekszem a ház dőlését, nyomását kezeim-
mel megakadályozni, ezért hol ide, hol oda nyúlok, próbálom az összedőlést
megakadályozni”.
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20. „Zuhanás”
„Egy folyamatos zuhanás, mint a repülőből kiugró de ejtőernyőjét még nem
kinyitó ejtőernyősé, kiszolgáltatott, tehetetlen emberé”.

21. „Egy megmászhatatlan hegy”
„Egy nagy, megmászhatatlan hegy, ahová remény sincs feljutni, mert nincs
rajta sehol kapaszkodó”.

22. „Leszakadni készülő híd”
„A dadogó a  híd  közepén van,  ahonnan nincs  visszaút,  menekülés,  kezd
leszakadni, alatta a mélység”.

23. „Egy rejtélyes nagy épület”
„Áttekinthetetlen nagy épület, sok sötét, rejtélyes szoba, zúg, innen nem lehet
kitalálni, egyre kétségbeesettebben keresem a kiutat”.

24. „Egy ismeretlen szörny”
„Ennek a szörnynek ha az egyik részét az ember legyőzi, újból kinő egy másik
és szorít, megfojt.

Összefoglalás

A 24 képi megjelenítést egyenkénti tartalmi elemzésnek vetettük alá, keresve
bennük a közvetítő gondolati anyagot. Az alábbiakban ezeket mutatjuk be (a
zárójelben lévő számok az előzőekben bemutatott képi megjelenítések sor-
számát jelentik).
– Hiány (1)
– Működészavar (3,16)
– Bizonytalanság (7)
– Kiúttalanság (12,13)
– Gyökértelenség (18)

– Akadály (2,4,6,10,13,21)
– Megsemmisülés (5,19,20,22,24)
– Kiszolgáltatottság (8,9,11,17)
– Élettelenítés (14,15)

Az explorációs beszélgetések adataival alátámasztva elmondható, hogy a képi
megfogalmazások  az  egyén  múltjából  szerveződött  sűrített  anyag  (pl.  az
akadályozottság képi anyag vonulatként megtalálható a dadogó életelőzmé-
nyeiben, mint „megélési rendező elv”). Minden egyes képi megjelenítés adat
arra, hogy a dadogás a kezelt lényét un. szabályvesztett helyzetbe hozta (a
dadogó tulajdonságainak gyarapodása, önirányítása megáll).

Az  előforduló  egyes  tartalmak  gyakoriságát  tekintve  azt  látjuk,  hogy a
dadogók a kezelés elején panaszaik képi hasonításában döntően az akadályo-
zottság – megsemmisülés – kiszolgáltatottság érzését élik meg (a képi meg-
fogalmazások ennek az élménynek a vetületei).
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A dadogásnak  a  szóval  történő  képi  megjelenítésű  hasonításai  új  adat,
leírása bővíti ismereteinket a jelenségről. A képi megjelenítés az explorációs
képzetáramlás szövetének egy fonata, benne a dadogás következményének
pontos megragadását  kapjuk.  Az adat  döntően a kezelés irányának,  mély-
ségének megítélésében segíti a logopédust.
A dadogás képi megjelenítésének anyaga a kezelésben felhasználható:
– Az  új  gondolkodási,  döntési  megoldások  kialakításában  (a  dadogó  és

helyzeteinek, feladatainak átértékelt viszonya).
– A relaxációs szándékformulák kialakításában.
– Relaxációs meditációs anyagként történő felhasználásban (pl. az akadályo-

zottság a fal képében jelenik meg, ennek a falnak a „lebontásával, ledön-
tésével, szétszedésével az út szabaddá válik”, és az akadálytalanság élmé-
nyének átélésével a dadogó fékezetlen, cselekvő lesz).

A képi megjelenítés, valamint az életkor, a nem, a tanultsági fok, a panaszok
fennállásának ideje, az eset súlyossága összefüggéseket elemezve nem talál-
tunk megnyugtató kapcsolatokat.  De az  explorációs  adatok ismeretében az
elmondható, hogy azoktól a kezeltektől várhatunk képi megjelenítést, akik
korábban már eljutottak panaszaik valamilyen egyéni értelmezéséhez, meg-
érett bennük ennek az élménynek a gondolati feldolgozása: a dadogás és az én
között viszony alakult ki.

Példa a dadogó képi megjelenítésének kezelési felhasználására

(K.O. 22 éves egyetemista „akadály” tartalmú képi élményanyagának értel-
mezését mutatjuk be).
– Érzékletesen ábrázolta, hogy mit jelent Önnek a dadogás („az úton egy

megkerülhetetlen sziklatömb”, 2. példánk). Gondolja, hogy csak Önnek van
ilyen gondja?*

– Nem, nem gondolom.
– Akkor ez mit jelent?
– Azt, hogy az embernek gondjai vannak, és nem egyedi jelenségről van szó.
– Igen, ez pontos, és akkor mit csinálnak az emberek?
– Mivel, a gondokkal?
– Igen.
– Hát, megoldják őket, próbálják megoldani.
– Igen, és hogyan?
– Ki így, ki úgy, azt hiszem erre nincs megoldás.

* A bemutatott szöveg az értelmezés szó szerinti leírása.
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– Valóban, de, igen... tessék.
– Szóval úgy gondolom, hogy ahány ember, annyi a megoldás.
– Igen, folytassa kérem.
– Tehát ahány ember, annyi megoldás, vagyis ezekben van nyilván valami

közös, vannak típus megoldások.
– Ön is tartozik valamilyen típus megoldáshoz?
– Én, hát nem is tudom.
– Gondoljon arra, hogy Ön milyen módon viselkedik, gondolkodik gondjai,

nehézségei idején.
– Mit  csinálok, no, hát azt gondolom, hogy először is megijedek (nagyot

nevet a kezelt), szóval először úgy gondolom, nem vállalkozom rá.
– Gondolja, hogy ez a...
– Igen, igen, ha úgy belegondolok.
– Részletezné?
– Talán nem jól ítélem meg a helyzetet és olyankor is kitérek, megijedek

amikor nem kellene, igen, de ez olyan gyorsan jön, szinte nem is tudom
végiggondolni.

– Mit gondol, mi lehet ennek az oka?
– Mi, talán, mert én így szoktam meg.
– Igen, folytassa....
– Igen, szóval én mindig ilyen voltam, ijedős, kicsi koromban is, tehát akkor

nekem ez a múltam, igen, ez a magyarázat szerintem.
– Szerintem is, jól gondolja, és akkor?
– Akkor, hát akkor ezen el kell gondolkodnom, talán változtatni kellene.
– Bizony, jól tetszik gondolni, de hogyan?
– Gondolom együtt, ha tetszene segíteni.
– Természetesen,  ez  a  dolgom.  De  térjünk vissza  a  gondokhoz,  próbálja

elmondani a korábbiakat, az eddigieket.
– Amit az előbb a, szóval a gondokról beszélgettünk?
– Igen.
– Igen, nos a gondok, tehát nekem van, ez a dadogás, másnak is, ugye, más-

nak is van gondja, nem dadogás, de ezzel egyenrangú, mondjuk, ennek a
megfelelője az övé, és próbálkozik ezt megoldani, egyedül, segítséggel.

– És Ön eddig mit tett a gondja megoldásáért?
– Hát,  igen,  nem sokat,  de  azt  elmondom,  hogy én  már  elvesztettem a

türelmemet.
– Igen, kivel szemben?
– A dadogással.
– A dadogással, és akkor ezt ki fogja megoldani Önnek?
– Jó kérdés.
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– Igen, szóval?
– Hát, természetesen senki.
– Senki, akkor most ismét kitér?
– Hát...
– Tehát?
– Igen, be vagyok kerítve!
– Mert?
– Mert ha én nem, akkor senki!
– Bizony, jól tetszik látni, szóval?
– Igen, nekem kell ezt megoldani.
– Ez így van kérem.
– De ehhez kell a segítség.
– Természetesen, tehát összefoglalva?
– Igen, tehát, a gondokat, mindent, meg kell oldani, ha nem oldja meg valaki,

akkor az úgy marad, ezt lehet egyedül, de jobb ehhez segítséget venni, mint
most.

– És akkor a „megkerülhetetlen akadály”?
– Hát, akkor, talán, igen, megkerülhető lesz.
Ez az értelmezés a kezelés elején a 9. exploráció idején hangzott el. Az anyag
a képi megjelenítésből származik. Ezt még szándékformulás anyagként nem
lehet  felhasználni,  erre  majd  a  relaxációs  gyakorlatok  végén  kerülhet  sor.
Mivel az „akadály” gondolat a dadogóban „vonulat értékű” (az életalakulás
megannyi helyzetében van jelen), így értelmezésére, ill. lebontására a későb-
biekben többször is vissza lehet térni.

Hét hónappal később, ennél a dadogónál, a 26. ülésen a szándékformulák
kidolgozásánál hangzott el a következő beszélgetés:
– Emlékszik még a „megkerülhetetlen sziklatömb” gondolatára?
– Ja, az elején, amikor...
– Igen, Ön a dadogást valamihez hasonlította.
– Persze, hogyne.
– Elmondaná?
– Igen, azt hiszem, egy úton megkerülhetetlen sziklatömb a dadogás.
– Igen, és?
– Tehát ez ott van és nem tudok emiatt haladni, mert ott van, akadályoz min-

denben.
– Igen, és?
– És ezzel kell valamit tenni, igen ezt kell megoldani.
– Ma ezt, a mai gondolkodásával hogyan oldaná meg?
– Mit csinálnék az akadályommal?
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– Részben, hogy mi a véleménye az akadályokról, részben, ma is ez a véle-
ménye a panaszairól?

– Értem, tehát az egyik, hogy más a véleményem a dadogásomról, ma már
nem zavar, úgy is mondhatom, hogy meg vagyunk egymással, igen, aztán a
másik, tehát az akadályokat meg kell oldani, a feladatokat el kell végezni,
tenni a dolgomat, ehhez erőt is érzek magamban.

– Oldott meg már valamilyen feladatot, kicsit – nagyot az elmúlt időben?
– Hogyne, igen.
– És?
– Jó érzés utána, szóval megcsináltam, és ez erőt ad.
– Örömmel hallom, hogyan tovább?
– Semmi, csinálni kell, ami éppen jön.
– Említene egy példát, egy kis példát, olyant amit korábban biztosan nem tett

meg, elkerülte, ma meg nem.
– Jó, nos, hát, legutóbb az autóm szervizén voltam a kötelező ellenőrzésen,

előtte fel kell írni, hogy mi a kifogásom a kocsin, mit kell megnézetni, és a
végén, amikor a szerelő visszaadja a kocsit, meg kell nézni, mit csináltak
meg, hogyan, stb. szóval rendben van-e, és most néhány dolgot nem úgy
találtam ahogyan én kértem, és most szóltam, kis vita is lett, de szóltam,
például most ez, régen nem szóltam volna, hazamentem volna és otthon
mondtam volna el a véleményemet édesanyámnak, hát ez.

– Köszönöm, nagyon jó példa volt, tehát akkor, ahogyan megbeszéltük, az
akadály gondolat értéktelenítését hogyan tudná a szándékformulában meg-
fogalmazni?

– Lehet?
– Próbálja kérem.
– „Az útról az akadályokat lassan letolom, az én utamat tartósan semmi nem

akadályozza”

A szerző az alábbi címen rendel:

Dr. Vékássy László
1117 Budapest, Október 23. u. 29.
Tel.: 385-0896
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