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Negatív élmények a dadogók explorációjában

vÉKÁSSy lÁSzló

(Közlésre érkezett: 2004. szeptember 7.)

100 dadogó explorációs anyagát elemeztük. a kapott anyagban számos un. nega -
tív élményt találtunk, amelyeknek elõfordulása a dadogást megelõzte. a negatív
élmények összhatását az un. kontrakciós jelenségben értelmezzük, aminek be -
széd beli jele maga a dadogás.
Kulcsszavak: negatív élmény, kontrakciós jelenség

Kutatási elõzmények 

Korábbi munkánkban a dadogás jelenség kialakulásának kérdésével foglalkoz -
tunk (vékássy, l. 1988: a dadogás tudatosulása. Beszédgyógyászat. 3.30-38).

ennek alapján a következõ megállapításokat tesszük:
– adataink alapján, megegyezõen a szakirodalmi tapasztalattal, a dadogás

kialakulásának döntõ többsége a 3-4 év közötti idõben történik.
– Csak látszólag igaz, hogy a kóroki tényezõk, hatások a beszéd begyakorlását

zavarják meg és lesz így az életkori jelenségekbõl rögzült állapot. ezen
idõszakban a gyermek életében több fontos esemény játszódik le, zárul le,
kezdõdik el, testben és lélekben, a gyermek környezetében, valamint több más
“eltérés” is tapasztalható a csak beszédbeli változáson kívül (enuresis, pávoros
epizódok, hipermotilitas, dac, affektív paroxizmusok, stb.)

– az egész test tónusszabályozása pontatlan, egyenetlen. a gyermek arány -
talanul sok energiát használ mindenre, a feladat és a célszerû, szabályozott
energiafelhasználás, beosztás nem alakult ki. ebben a korban a szervezet
idegrendszeri érésénél fogva, az õt érõ fizikai-lelki ingerekre un. tömbös reak-
ciót ad, így a gyermek egész lényével együttesen, egyszerre válaszol (kis
ingerre nagy reakció).
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– az intraorális nyomásértékek kialakulatlanok, az egyes hangpoziciók még
nem állandósultak. ennek hátterében az is áll, hogy a tüdõ és a szájüreg
(beszédlégzés) kapcsolata nem mûködik folyamatosan (sok megerõsítés
szükséges ahhoz, hogy a különbözõ artikulációs poziciókhoz pontos
mennyiségû és erõsségû levegõ áramoljék a tüdõbõl a szájüregbe).

– vizsgálataink szerint abban az idõszakban, amikor a dadogók beszédtünetei
jelentkeztek, a gyermekben, körülötte testi-lelki és környezeti változások 
halmaza játszódik le. mindezek azt jelzik, hogy ezen együttes változások
következtében a gyermek szociális tere kitágult, az eddig zárt, állandó
szereplõkkel, viszonylatokkal bíró élettér felbomlott, a benne szereplõ sze -
mélyek száma megnõtt, folyamatosan változott, az azokkal való interakciók
száma és minõsége gyarapodott. az interakciók számának és minõségének
gyarapodása növeli a személyiség akciós készségét, melyeknek akadályoz -
tatása következtében keletkezett feszültségek a beszédmagatar tásban való
áttevõdéssel vesznek részt a dadogás tüneteinek elõkészítésében.

a negatív élmény

a dolgozat a negatív  élmény szerepét vizsgálja a dadogás létrejöttében, okfejté -
sün ket erre a gondolati pillérre kívánjuk elhelyezni.

Negatív élmény az, amit a dadogó önmaga annak minõsít. mivel ezeket az
explorációs beszélgetés során nyerjük, így azok a dadogó életének korábbi
idõszakából származnak. ezek máig ható, befolyásoló, maradandóan rossz érzést
adó emlékek, amelyek körülírhatóak és a pszichológiai élettér személyeihez -
helyeihez köthetõk. Késztetõ ereje az idõ múlásával nem csökken.

a negatív élmények kisebb-nagyobb történésekbõl, személyre hatóan
élményszintû emlékekbõl állnak, amelyek dinamikai hatásuknál fogva bukkannak
fel az explorációs képzetáramlás során. ezekben nem a benne jelenlévõ történés-
cselekvés a maradandó, hanem az ahhoz kapcsolódó érzelmi színezet töltése. S
mivel azok régen történtek meg, így a máig ható meglétük igazolják mélységüket,
erejüket. Fontos ismérv még, hogy az élet során ezek ismétlõdnek és ismétlõdésük
mindig magasabb szervezõdésben, újabb anyaggal gyarapodva jelennek meg (ez
is indokolja a kezelés megkezdését).

a vizsgálat körülményei

az anyagunkban szereplõ 100 dadogó mindegyikét 1980 és 1995 közötti idõben
a szerzõ kezelte. Életkor 15 és 26 év között volt. a dadogó primer tünetei a folya-
matos beszéd kialakulása után 3,3 és 4,10 éves kor után jelentkeztek. minden
dadogó hosszabb-rövidebb ideig állt már kezelés alatt (egyöntetûen un. beszéd -
kezelés ben részesültek). mind a 100 kezeltünknél a kezelési munka megkez -
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désekor a dadogás másodlagos tüneteibõl számosat tapasztaltunk (a verbális
áttevõdés akadályozott, a beszédmagatartás képviselet torzó). az anyag kivá lasz -
tását semmiféle mérlegelés nem elõzte meg, egyszerûen a szerzõ feljegyzéseiben
ezek voltak kéznél.

a negatív élmények mind az explorációs képzetáramlás termékei, azokat nem
kértük, nem késztettük (az exploráció komplex módszerünk kikerülhetetlen ele -
me). Felbukkanásuk kizárólagosan dinamikai indíttatásúak, azokat az explorációs
képzetáramlás érzelmi – indulati kapcsolódásai, feloldódási szándékai hozzák  fel-
színre.

a kapott anyagokat a beszélgetések után jegyeztük le. a negatív élményeket
életkori övezetekbe helyeztük, majd tartalmi, gyakorisági témák - színterek
szerint csoportosítottuk.

ezekbõl a negatív élményekbõl nyilvánvalóan több van, mint amennyit itt
kaptunk. a 100 dadogótól a kezelési idõ során 1311 negatív élményt kaptunk, 
ezeket négy szempont szerint rendeztük el. a negatív élmények számának korlá -
tozottságának oka a kezelési idõ behatároltsága (kb. 2 év). az anyaggyûjtés kerete
az éber tudatú megmutatkozási, feltárulkozási szándék (a feszültség elvezetésébõl
származó tehermentesítés).

a dolgozat célja

a dadogók explorációs beszélgetéseibõl nyert negatív élményeket a dadogás
kialakulásával összefüggésben értelmezzük. ebbõl arra szeretnénk választ kapni,
hogy van-e ezeknek elõkészítõ, tünetkialakító szerepe a dadogás jelenség létrejöt -
tében. S ha igen, akkor ezen adatokat megpróbáljuk egy elméleti okfejtésben elhe-
lyezni.

Negatív élmények a dadogók explorációjában
(életkori övezetek és a történés helye szerinti bemutatás)

Életkor Élmények Az élmények A negatív élmény*
száma (össz.)  helye

3 6 óvoda Sírás, baleset, leforrázás, nem jöttek érte idõre, félt az 
emeletes ágyon, bezárták egy helyiségbe

4 13 óvoda Gyerekek megverték 
Otthon Kikapott (verés), betegség, szülõk válása, kistestvére 

született (féltékenység) 
valahol Baleset, eltévedt nyaralás közben

5 109 Otthon Büntetések, félelem (szülõk, családtagok, szomszéd)
fizikai fájdalom, nem szeretik

óvoda Büntetés, baleset, szereplési kudarc

6-7 ** 172 iskola a feladatok sikertelen elvégzése miatti félelem, a tanár és az
iskolatársak miatt feszültség

Otthon Büntetések, elmarasztalások (az iskolával kapcsolatos dolgok miatt)
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8 183 iskola Felelési izgalom, ijesztés, csúfolás, iskolai szabályok megszegése,
ügyetlenség-hiányosság, kirekesztés a gyerekek közül 

Otthon Büntetés, testvérrel való nem jó viszony, családon belüli 
helyzete nem jó

9 196 iskola Betegség, szégyen, büntetés, nyári táborozás, hazudás, kórházi 
tartózkodás, vágyakozás, bukás, kudarc a tanulásban, 
dadogása miatt nem mer megszólalni, rossz hírek róla, 
tettenérés (eltulajdonítás)

10 207 iskola Tanulmányokban alulmaradás, közösségi helyzete nem jó, 
gyakori kudarcok, mindennapi életben ügyetlenségek, “nekem 
minden nehezen megy” 

Család Halálesetek, ellentét a szülõkkel, félt hazamenni, evési gondok

11 211 Otthon Feladatok elvégzésére alkalmatlan, egyedüllét, szerzés-önzés, 
sikertelenség, befolyásolhatóság 

12 214 a mindennapok Kiszolgáltatott, túlzás (tüntetés), dac, konfliktuskeresés,
gyakorlata elismerés elmaradása, lányok-fiúk kapcsolata, oltalom 

keresése, fél egyedül

* a negatív élményeket a tartalmi azonosság szerint összevontan és néhol utalás formájában
jelezzük.

** a két korosztályt a beiskolázás miatt vontuk össze.

a kapott adatok összefoglalása

a kapott adatokat kilenc évsávba rendeztük. az elsõ sáv a 3. életév, innen tudtak
a kezeltek negatív emlékeket felidézni. a 12. évnél azért hagytuk abba a dado -
gással kapcsolatos negatív élmények gyûjtését, mert tapasztalatunk szerint e kor
környékén a dadogás jelenség tudatosulása megtörténik, azaz a tünetek létrejöt -
tében szereppel bíró hatások kezdik kialakítani a jelenség pszicho-szomatikus
képét (a negatív hatások és a reaktiv történésekben átjárás van).

az elsõ szórványos tudatos emlékek a 3. életévtõl kezdõdnek. Számuk kicsi,
a szintér a szociális élettér elsõ színtere az óvoda. az emlékek személyt nem jele-
nítenek meg, az összkép az élmény szinten való rögzõdés (az okra nem emlékszik
a dadogó, csak a rá gyakorolt élményre).

a 4. életév színterébe bekerült a család és a “valahol” kategória is (az 
explorációs adatok szerint ez a nyaralást jelentette). a negatív élmények követik
a táguló szociális életteret.

az 5. életév élettere lényegében hasonló. ami figyelmet érdemel, hogy az
ismeretek, helyzetek, kapcsolatok bõvülésével jelentõsen megemelkedett a fel -
idéz hetõ élmények száma.

igen jelentõs a 6. és 7. életév. a belépõ új színtér új feszültségek forrása, ami
átnyúlik az otthoni életre is. ezt a változást a negatív élmények árnyalatai és
száma is jelzi.

a 8. életév eseményei jelzik, hogy a dadogó életbeli helyzete törékeny, az élet-
terekkel való kapcsolata sérülésekkel terhelt.

244



ezt támasztják alá a 9. életév negatív emlékei, ahol már megjelenik a vezetõ
tünetnek, a beszédbeli érintkezésnek a kirekesztõ hatása.

a 10. 11. és 12. életévek negatív élményei a személyiség késztetésében van -
nak jelen. a dadogás tudatosulása ezen életelõzmények összhatása.

a negatív élmények száma az életkor elõrehaladásával fokozatosan nõ, azok
változatai, árnyalatai az én fejlõdésével, a pszichológiai élettér változásaival szo-
rosan összefügg. az életterek szereplõi a negatív élmények létrehívói és meg -
erõsítõi. a személyiség összetettségével, kombináltságával nõ a sérülé kenységi
esély. a negatív élmények megjelenésével a személyiség és a környezet egymásra
ható mûködése (az egyensúly) akadályozottá lesz: a negatív élmények a dadogók
akadályozott én-fejlõdéséhez járulnak hozzá.

megbeszélés

a dadogás jelentkezésének körülményeit, hátterét elemezve azt látjuk, hogy
azokban fellelhetõk a gyermek életét eltérítõ, befolyásoló, váratlan, szokatlan,
eddig nem tapasztalt események, az un. negatív élmények. ezek a testi, lelki, kör -
nye zeti hatások erejükkel, a személyek személyiségével, elõzménynélküli várat -
lan ságukkal a szervezet mûködésének pszicho-szomatikus meggyengülését
(leterhelését) idézik elõ. ezekre a váratlan és folyamatosan jelenlévõ ingerekre a
szervezet mûködési egyensúlyát helyreállító, védekezõ többletmûködéssel, ener -
gia felhasználással válaszol. ezt a szervezet többleteit mozgósító válaszjelenséget
nevezzük kontrakciós jelenségnek. mivel ez részben a vegetatív idegrendszer
többletmûködésében nyer megvalósulást, ezért ennek kiemelt szerepe van az
izommûködések idegi szabályozásának megváltoztatásában. e változás az izmok
tónusfokozódásában, ingerelhetõségében is megnyilvánul. ez az ingerelhetõség
jelenti azt a pszicho-szomatikus fogadókészséget, amit a dadogásra hajlamosító
ténye zõk egyikének nevezünk. e belsõvé vált külsõ hatások indítják el azt a folya-
matot, ami alapja a további, most már konzerváló tünetképzõdésnek.

meg kell jegyezni, hogy a kontrakciós jelenségben az embernek nem csak
ebben a korban és nem csak egyszer az életben van része. az élet során erre 
sokszor kerül sor, azaz mindig amikor a szervezet mûködésének folyamatossága,
biztonsága veszélyeztetett (vannak emberek, típusok, akik öröklött - szerzett tulaj-
donságuknál fogva fokozott kontrakciós készséget mutatnak).

a gyermek életének ez az idõszaka eltér a többitõl, mert ilyen halmazati
mennyiségi és minõségi változás egyszerre nem igen fordul elõ máskor. Éppen e
kényes egyensúlyvesztett állapot teszi sérülékennyé a gyereket. a kontrakciós
jelenség esetében így nincs támadáspont, azaz nem a beszédre irányul. az, hogy
ez mégis a beszédben mutatkozik meg elsõsorban, az azért van, mert ez az ember
elsõdleges, fajspecifikusan megerõsített, szocio-kultúrálisan kifejlesztett 
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válaszreakciós rendszere (a komplexitás magában hordja a sérülékenység, a
fokozott meghibásodás lehetõségét).

mint látható e korban a gyermek egész személyisége van változásban, így a
külsõ hatások nem csak a beszédre irányulnak. ezért a beszédbeli változékonyság
a belsõvé vált számos új hatásnak és idegrendszeri történésének a beszéd maga tar -
tás ban való megjelenése. a beszéd a változások miatt bekövetkezõ zavar
megõrzésének közvetítõ közege. Tehát a külsõ hatás (társadalmi nyomás, negatív
élmények) elõször a magatartás változását jelenti, s majd ez jelenik meg a beszéd -
magatartást képviselõ eszközben a beszédben.

a dadogókat életük során (mi a 3-12. életévig vizsgáltuk), de elõtte és utána is
kontrakciós jelenségek sorozata éri. ezek a fogadókészséget mutató idõszakokban
(mi a 3-4 év körüli idõt vizsgáltuk elsõsorban, de fogékony idõszak a 6-7 év és a
serdülés idõszaka is), mint tüneteket elõkészítõ, a késõbbiekben mint tüneteket
konzerváló szerepet töltenek be.

a kontrakciós jelenség létrejöttében szereplõ két hatás (a társadalmi nyomás
és a negatív élmény), adat arra, hogy a kezelésben a dadogó környezetében
élõkkel is foglalkozni kell. Továbbá, a kontrakciós jelenség azt is jelenti, hogy a
dadogás az egész személyiség válasza az “akcióra”, így a kezelést is a lehetõ leg-
szélesebb alapra kell helyezni.

Szólnunk kell arról, hogy van-e feszültség, konfliktus, társadalmi nyomás,
negatív élmény nélküli élet, ill. rossz-e az, ha valakit nehézségek, gondok sorozata
éri az élet során? a válasz természetesen az, hogy nem baj, ez az élet, az életben
maradás természetes velejárója, pszichológiailag igazolható szükséglet. a meg -
különböztetés azonban nagyon fontos. a dadogó és még nagyon sok más tünetû
kép, épp az elõbbiek során kifejtett fogadókészség miatt, komoly esélyt rejt
magában a tünet képzõdésre, ha a homeosztázis megbomlik. ezt tudva az adott
szakmáknak felvilágosítással, prevencióval, elhárító stratégiával, célzott kezelés -
sel, stb. kell elkerültetni, csökkenteni a veszélyezettséget.

a dolgozat céljának feltett kérdésekre válaszunk  a következõ:
• Halmazati események játszódnak le a 3-4 éves korban lévõ gyermekekben -

környezetükben, amelyek folytonosságuknál, összhatásuknál fogva 
sérülékennyé teszik a személyiséget, fogékonnyá a dadogás jelenségre is.

• a negatív élmények testi-lelki hatása a kontrakciós jelenség, mely az egyén
válaszreakciója, beszédbeli vetülete maga a dadogás jelensége.
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