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Jelentkezés

A 16 éves szakközépiskolás lányt pszichológiai szakrendelés küldi, akit
már több helyen kezeltek, de eredmény nem mutatkozott. A sikertelenségek
ellenére a dadogónak gyógyulási szándéka van.

A család

A kezelt 3 éves, amikor édesapja meghalt. Édesanyja két évre rá élettársi
kapcsolatra lép, akitől az idők során egy gyermek születik. Nevelőapja otthon
van (leszázalékolt), édesanyja dolgozik, testvére most kezdi az általános isko-
lát. A családban az édesanya a domináns személy, aki szélsőséges érzelmi in-
gadozásaival vezeti a család életét. Nevelőapja betegségéből adódóan mindig
rosszkedvű, a világból csak a rosszat „látja ki”.

A családban a vita, az indulat, a feszültség állandóan jelen van (ismerve a
családtagok véleményét, ennek az az oka, hogy mindenki elvár valamit a má-
siktól, ami aztán soha nem következik be).

Egyéni életút

A kezelt születése után édesanyja hamar visszament dolgozni (a kezelt ek-
kor 6 hónapos) és ettől kezdve a nagymama nevelte, az ő személye, tulajdon-
sága volt a meghatározó. Csendes, kövér gyermek volt, jó ritmusú szokások-
kal. A funkciók kialakulása időre történt.

Életében alapvető változást édesapja halála okozta. A munka közben hirte-
len meghalt édesapjára a gyermek talált rá, akit ébresztgetni próbált („apu most
már ne aludj”). A kezelt ekkor 3 éves volt, és ezt követően viselkedése éjjelre-
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nappalra megváltozott (éjszaka felsírt, szélsőségesen indulatos lett a viselke-
dése, szokásai felbomlottak, beszéde aritmusossá lett). Ezt követően fokozato-
san alakult ki a dadogás tónusos jellege.

4 éves korától óvodás, amit nehezen szokott meg (sokat sír, nagymamáját
hiányolja, csoportban nagyon csendes, félrehúzódó). 6 éves korában ment is-
kolába. Gyenge tanuló volt, de ennek oka az érdektelenség. Tanulását otthon
nem segítették, nem ellenőrizték (édesanyja nyolc osztályt végzett és mind
családfenntartó sokat dolgozott; a környezet szellemi késztető, serkentő hatá-
sa gyenge volt).

A nyolc osztály elvégzése után szakiskolába ment (bizonytalan volt abban,
hogy mit is csináljon, tanuljon, ezért jobb hiányában választotta ezt a megol-
dást), de valójában most sem tudja, hogy mivel fog foglalkozni, ha végez. Ta-
nulmányi előmenetele most is gyenge, semmi nem érdekli, csak úgy van.

Lelki fejlődés

Édesapja halálát követően magatartása az eddig megszokottól eltérő lett
(édesapjával nagyon jó kapcsolata volt). Az óvoda (ezt követően íratták óvo-
dába) ezeket az eltérő tulajdonságokat felerősítette. Ettől kezdve, innen indul
az egész életén végigvonuló ún. kívülállósága, tartós kötődések, baráti kapcso-
latok nélkül nőtt fel (mindenkiben valamilyen hibát lát, amiért aztán az illetőt
alkalmatlannak találja a barátságra).

Ítéleteit pillanatnyi hangulata irányítja (amit egyszer feltételként szab meg,
azt más alkalommal figyelmen kívül hagyja). A fentieket terheli a gyors, in-
dulatvezérelt magatartása (szabadszájúsága), ami miatt gyakran kerül kelle-
metlen helyzetbe, kényszerül magyarázkodásra (sok ellenséget, konfliktust
szerezve ezzel önmagának).

Kívülállósága miatt (nincs állandó baráti társasága) otthon-tartózkodó, ott
biztonságban érzi magát, „itt nem ér meglepetés, nem kell senkihez sem al-
kalmazkodni”. Ez a kirekesztettség viszont előidézte az önmagával való fog-
lalkozást. Ennek anyaga:

– kövér lett és emiatt csúnyának tartotta magát. Úgy gondolta, hogy ezért
nincsenek sikerei.  Erős fogyókúrával lefogyott  (15 kg!),  de ennek ellenére
nincs megelégedve önmagával (naponta ellenőrzi tükör előtt testének minden
részét, hogy olyan-e már, mint azt szeretné);

– 6 éves kora óta visel szemüveget, ez nagyon zavarja. Emiatt két korrekci-
ós műtétre is vállalkozott, hogy „jól nézzen ki” (továbbra is szemüveget kell
viselnie, így ismét nincs megelégedve önmagával);

– öltözködésére, küllemére sok gondot fordít, hogy minél előnyösebb külső-
vel rendelkezzék. Emiatt sokat áll a tükör előtt, haját, bőrét nagy gondosság-
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gal ápolja. Egy-egy ilyen szépítgetési-öltözködési ceremónia sok időt vesz
igénybe, s amikor végre elkészül, akkor nincs megelégedve önmagával, az
eredménnyel.

Az önmagával való foglalkozás e megnyilvánulásait a kezelt naponta gya-
korolja, ami sok időt vesz igénybe. Így dolgait nem tudja időben elvégezni,
emiatt éjszakára sokáig fennmarad (másnap álmosan, fáradtan kel fel). Éjsza-
kai fennmaradásán nem tud eredményesen tanulni, mert ilyenkor nagyon sze-
ret ábrándozni: itt történeteket él meg, melyeknek aktív és központi szereplő-
je. Ezekben a történésekben sikerben van része, feladatokat old meg és telje-
sítmények jellemzik őt.

Életének minden időszakában jelen van és működik egy merev, megváltoz-
tathatatlan elvárás-séma. Ennek lényege, ha én ilyen vagyok, így csinálom,
így gondolom, akkor másnak is ilyennek kell lennie, így kell cselekednie és
gondolkodnia. Ha ez nem jön be (márpedig ez a leggyakoribb), akkor a kezelt
meg van lepve és ezért mindig önmagát hibáztatja: van bennem valami, ami
nem egészséges, ami taszító, valami nagy hiba. Ennek hatása a gyanakvó bi-
zalmatlanság, elégedetlenség és az önigazolás: „na ugye igazam van, én egy
csökkentértékű ember vagyok, bár próbálkozom, soha semmi nem sikerül,
jobb egyedül lennem” (s mivel nincs sok tényleges eredmény, teljesítményből
fakadó sikere, ez megerősítődik benne).

Nemiség

Soha nem volt a testével megelégedve és önmagán nem talál egy olyan részt
sem, amit elfogadna (jobb hangulata esetén néha).

Mensese 12 éves korban jelentkezett. Az esemény váratlanul érte, noha el-
méletben tudott róla néhány dolgot. Barátnője nem volt, így tőle nem tudott
pontos adatokat kapni, édesanyja meg azt mondta: „ez a nők keresztje, na-
gyon figyelj rá”. A menses számára két dolgot jelent: fájdalom, szenvedés
minden hónapban; a sok rituáléja mellé egy újabb került, s a tisztátalansága
nagyon zavarja.

Testének „csúnyasága” hibás önértékelést eredményezett: „én egy csúnya
nő vagyok”. Ezt hangsúlyos, feltűnő ruházattal, kozmetikával próbálja ellen-
súlyozni.

A másik nemhez vonzódik, de bizonytalansága, ellentmondásossága miatt
nincs kapcsolata. A fiúkkal szemben nagyon igényes (tisztaság, szép fogak, jó
illat) és csak akkor fogad el meghívást, felkérést, ha azok az elvárásoknak
megfelelnek.

A fiúkkal való kapcsolatában a cselekvés, a történés játssza a főszerepet, ér-
zés, érzelem benne még nem ébredt senki iránt.
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Elég rendszeresen jár diszkóba (néha leissza magát), s az aznapi hangulatá-
tól függően „ahogy nekem jó, addig engedem magamhoz a fiúkat” (csak saját
élvezésére, örömére gondol).

A jelen helyzet

„Egyedül élek a sok hülyeségemmel.” Jövőre fog érettségizni, de nem tudja,
hogy aztán mit fog csinálni. A család életében a hangulatától függően vesz
részt. Ritkán olvas, a TV-ben a folytatásos darabokat szereti.

A világról saját előítéletei alapján van véleménye. Sok ruhája van, azokat
nem tartja szekrényben, mert egy halomban vannak egy székben és aznapi
hangulata alapján választja ki a megfelelőt (ennek eldöntése sok időt vesz
igénybe).

Édesanyját hol nagyon szereti, hol meg gyűlöli. Testvérével kapcsolata fe-
lületes („kis hülye még”).

Az adatok értelmezése

A kezelt dadogása klasszikus időben, egy ún. tárgyvesztéses történés hely-
zetében indul. Az eddig jól fejlődő gyermek édesapja elvesztésének hatására
alapvetően megváltozik. A megváltozott gyermekhez a környezet semlegesen
viszonyul („majd elmúlik”).  Ezen eseményekhez társul az óvodába íratása,
ami újabb terhelő hatású változás a gyermek életében.

A pszichológiai élettérben történt halmozott változások egy én-beszűkülési
hatást váltottak ki. Ugyanakkor a gyermeknek hirtelen nagyon jó étvágya lett
és megindult nála a később oly sok gondot jelentő testi gyarapodás (ez a fe-
szültség-átalakítás önjutalmazó testi megnyilvánulása).

E zárt és a környezet által nagyon is „békén hagyott” világ az idő során ter-
mékenyítően készítette elő az önmagával  való foglalkozást.  Ebben (lévén,
hogy a kezelt csúnyának és sikertelennek tartotta magát) központi szerepet
kap a szép, harmonikus, a „normális lény” megteremtésének a szándéka. En-
nek elérését a kezelt a legkönnyebb úton, a külső megváltoztatásával kívánja
elérni. A kezelt e célhoz vezető utat naponta, hosszan gyakorolt, aprólékos
munkával építgeti: sokat ül a tükör előtt, festi magát, hajformáját állandóan
változtatja, ékszereket használ, sanyargató fogyókúrákat tart, szemét többször
megoperáltatja, feltűnő ruhákat visel stb. Ezen aprólékos, részletekbe menő
munkája nagy energiákat,  sok időt vesz igénybe, és az eredménnyel soha
nincs megelégedve („építgeti saját házát, s amikor már elkészült a ház, akkor
nem költözködik bele, mert nem találja jónak, inkább ismét belekezd egy új,
sokadik ház építésébe”).
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A külsővel való foglalkozás az évek során teljesen háttérbe szorította a bel-
sővel való gyarapító törődést („a gödör befedésével az üreg, a hiány megma-
radt”). A szép külső megteremtéséért a kezelt egyre több rítust vesz fel, kiala-
kítva ezzel egy irreális, az élettől eltávolodott, a mindennapok cselekvéseit,
érzelmeit akadályozó magatartást. A rárakódott sémák ugyanis mind műviek
és üresek, mert nem a társas érintkezés keretében végbemenő szándék –  cse-
lekvés – azonosulás – érzelem folyamat eredményeként jöttek létre.

Mindezek alapján úgy látjuk, hogy a kezelt beszédmagatartásában az alap-
vető nehézség az egész életen átívelő kirekesztődés, kívülállás vonulat. Keze-
lésünk elsősorban erre koncentrál: a kezelt kívülállását fenntartó, érzelmileg
átszőtt szubjektív gondolati sémákat, az én és a környezete köré nőtt rítus -
halmazok anyagát kívánjuk megváltoztatni (feltáró-értelmező interakciós be-
szélgetés-sorozat keretében). Ezzel párhuzamosan a gyakorlati, a cselekvési
feladatok elvégzését is szorgalmazzuk: a kezeltet közel kívánjuk hozni kör-
nyezete személyeihez, dolgaihoz, élményeihez, hogy azokban részessé, aktív
szereplővé tudjon válni (a szemlélőből szereplő legyen).

A kezelés gondolati indokoltsága

A kirekesztődés nem egységes, hanem több részből álló és egymásra ható
vonulat. Ebben mi négy jellegzetes gondolatkört találtunk. Ezek a kezelés
gondolati anyagai és a terápiás feldolgozás irányai:

a) komfort-érzés
b) változtatási nehézség
c) türelmetlenség
d) megbékélési nehézség.

a) Komfort-érzés

Komfort-érzésen a  dadogót  jellemző testi-lelki  teljesítmény-állapotot  ér-
tünk,  melynek során mindig a képességek,  elvárások szerinti  teljesítmény-
minőségek születnek.

A komfort-érzés együtt jár a dadogók ún. előkép tulajdonságával. A dado-
gók egy általuk előre elképzelt ún. előképpel rendelkeznek és így mennek a rá-
juk váró helyzetekbe, cselekedetekbe. Ennek kapcsán elképzelik, hogy hogyan
fognak majd viselkedni, ülni, mit fognak csinálni, szinte „berendezik” előre a
helyzeteket, előre megfogalmazzák gondolataikat, hogy mit fognak mondani
abban a helyzetben (volt egy olyan kezeltünk, aki a hozzá intézett, a várható
válaszokat is előre megfogalmazta). Mindezt a dadogók azért teszik, mert sa-
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ját tapasztalatukból tudják, hogy nekik az események, a helyzetek megoldása
és irányítása gyakran nem úgy sikerül, mint azt szeretnék. Az előképpel vi-
szont úgy gondolják, hogy ki tudják zárni, szűrni a bizonytalansági, a zavaró
tényezőket,  így az események menete előre tudott,  ellenőrzött,  nem fogja
meglepetés érni őket, hiszen a történéseket ők irányítják és nem fordítva. A
nehézség ebben az, hogy a dadogó bármennyire is felkészült előre ezekre az
eseményekre, a képzelet és a valóság nem fedi egymást (a valóság mindig
összetettebb, dinamikai állapotváltozásokat mutat, tehát erre egy statikus elő-
képpel felkészülni nem lehet). Ezért a várt eredmény nem következik be, vagy
nem úgy következik, ahogyan azt előre elképzelte a dadogó. Így aztán az
öröm, az eredmény, a kielégülés nem teljes. S mivel ez a dadogónak rendsze-
resen jelentkező érzése, ezért a tartós hiányérzés és az eredmények elmaradá-
sa miatti megerősítő visszajelentés hiányában bizonytalanná válik, rossz tes-
ti-lelki közérzete lesz, s kialakul benne a teljesítményrontó és a lelki működő-
képességet akadályozó komfort-érzés hiánya.

Az ún. előképekben tehát a személyiség önregulációs igényét kell látnunk,
ami a lelki bizonytalanság ellensúlyozását van hivatott biztosítani. E lelki
merevség azonban folyamatos nehézséget szül, tart fenn, mivel a dadogó így a
valóságon mindig saját,  szubjektíven megszerkesztett  feltételrendszerét,  el-
képzelését kéri számon. Ezt a merevséget az előképek tartalma motiválja, ami
viszont a dadogó életalakulásán nyer magyarázatot: a dadogó a beszéd-maga-
tartás zavara következtében izolációs életet él, ill. ami azzal jár, hogy csökken
az akciós készsége, emberi kapcsolatai szegényesebbek, kevés együttes él-
ményben van része, s így kevesebb emberi kapcsolatra, tapasztalatra és alkal-
mazkodásra tesz szert. Mindezek eredményeképpen a dadogóban felerősödik
az ún. én-igazság, a szubjektív nyilvánvalóság érzés-gondolata (csökken a re-
alitás, a mentális kontroll).

Tehát az én-igazságot tartalmazó, előképben élő-gondolkodó dadogó csele-
kedetei, szándékai csak akkor eredményesek, csak akkor tudja azokat megva-
lósítani, ha azok döntően kedvező, serkentő, támogató környezeti és emberi
feltételekkel találkoznak. A dadogó komfort-érzése így nagyon sok támogató
feltétel függvénye (a sok támogató feltétel „támpont”, ami a dadogó bizton-
ságérzetét segíti). A fentiekből következik, hogy a feltétel-függőség a dadogó
komfort-érzésének az akadályozója.

b) Változtatási nehézség

A dadogó változtatási nehézsége, változni nem tudása alkalmazkodási za-
varra utal: tulajdonságait, szerzett ismereteit nem tudja a helyzetnek, az idő-
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nek megfelelően, folyamatosan, képességeinek és az elvárásoknak megfelelő-
en mozgósítani, változtatni.

A változtatási nehézség mögött döntési dilemma és az érzelmi hangsúlyú
gondolkodás húzódik meg.

A változást, a váltást mindig döntés, döntések előzik meg, készítik elő. A
bizonytalanságok között  élő dadogó döntési  dilemmája miatt  döntéseit  (a
megoldást) folyamatosan halogatja, így nem alakul ki benne a döntési, azaz a
változtatási, változási képesség. A kérdéshez tartozik még, hogy a dadogóra
jellemző az ún. feszültség okozta döntés, ami valójában a feszültség elvezeté-
séért jön csak létre. Ennek nincs ésszerű célja, ellenőrzés és motiváció nélkü-
li,  tehát a belső bizonytalanság terméke (eredménye és haszna is ezzel  áll
arányban, sok nehézséget okozva a dadogónak a következmények elviselése,
ill. annak helyrehozatala miatt).

A dadogó beszédének (érintkezésének) fejlődés-akadályozottsága miatt ér-
zelmileg éli és ítéli meg élményeit, s ez szövi át gondolkodását. Így a racioná-
lis gondolkodás háttérbe szorulásával egy döntően érzelmi indokoltságú, ön-
törvényű gondolkodás alakul ki a dadogóban, mely nem okfejtő, tényeket tar-
talmazó logikát, hanem a szubjektív bizonyosságot védő; a gondolkodás érzel-
mi befolyásoltságát jelenti. Ennek a cselekvésben való megjelenése a követke-
ző: a változtatási, változási szándék mindig egy helyzet, egy történés kereté-
ben, az ott szereplők közvetítésével jelentkezik, és az ehhez való alkalmazko-
dást, a helyzet gondolati megítélését a dadogónak az ott szereplőkhöz való vi-
szonya határozza meg. Tehát nem a tények, hanem az, hogy az az illető ked-
ves-nem kedves, szép-jó, tetszik-nem tetszik, tapintatos-nem tapintatos, kelle-
mes-kellemetlen stb. Ezeknek a szubjektív és végletes viszonyításoknak a hal-
mozott és folyamatos előfordulása határozzák meg a dadogó döntéseit, gon-
dolkodását.

A dadogók egy része tud változtatási  nehézségeiről,  érzékeli,  hogy
neki milyen nehézsége van és változtatni kellene magatartásán, gon-
dolkodási  szokásán, de ennek gondolati-cselekvési megoldását nem
tudja kivitelezni,  mert az aktivált  tulajdonságok hiánya korlátozzák
ebben őt.
A dadogók másik része nem tud erről a tulajdonságáról és a kellő el-
lenőrzés, tudatosság nélkül átvett viselkedési automatizmusokra épülő
reproduktív sémákkal él (így gyakran nem is kerül választási helyzet elé).

A dadogók a változni nem tudást a görcs érzékeléséből eredeztetik, mint
annak egy megtapadás-változatát. A tetszetős, de nem elfogadható gondolat
logikája az, hogy a görcs miatt nem tud változtatni, tehát a kettő azonos.
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c) Türelmetlenség

Ez egy olyan szembetűnő tulajdonsága a dadogónak, amiről ő kevesebbet
tud, mint a környezete.

A türelmetlenség és annak más-más hátterű, minőségi változatai (feszült-
ség,  nyugtalanság,  reakciós-késztetettség,  sürgetettség)  túlnőnek  a  beszéd-
akciós helyzeteken, mert az a dadogó alapkonfliktusából, a kommunikációs
akadályozottság és a következményes reaktív neurózisból  eredő általános
energetikai  alapállapot.  A türelmetlenség  tehát  nemcsak  a  beszéd-akciót
megelőzően és a beszéd idején vannak meg a dadogóban, hanem nem beszéd
idején is.

Kialakulásának a menete a következő: a dadogó nagy, rosszul szervezett
energiával él, mivel interakciós tulajdonsága miatt azokat nem tudja levezet-
ni, így nő benne a feszültség, kialakulnak a konzerváló mechanizmusok, s a
feszültség szomatizálódik.

Természetesen a beszéd-akció közvetlen feszültség-aktiváló, türelmetlen-
séget kiváltó tényező, mely a dadogóban tartós késztető érzést tart fenn. Egy-
részt, mert abban mindig múltbeli és a jelenlegi aktív testi-lelki-környezeti
történések vannak képviselve, másrészt az interakciós helyzet a türelmetlen-
séget fokozza (a partner verbális-nem verbális tulajdonságai, szerepe, a kap-
csolat viszony-jellege, a feladat stb. mind hatnak a dadogóra). Mindezeknek a
következménye,  hogy csökken a magatartás,  a beszéd tudatos  ellenőrzése,
romlik a beszéd-magatartás minősége. Tehát a türelmetlenség teljesítmény-
rontó hatású, mert a cselekvést a feszültség dinamikája irányítja (ezért a keze-
lés során megoldandó szakmai feladatok egyike a dadogó egész lényének, re-
akciós tulajdonságainak lassító befolyásolása, amivel a beszéd-magatartás ta-
nult, tudatos ellenőrzését, az alkalmazkodást segítjük). A türelmetlenség egy
jól látható tulajdonsága a dadogónak, mert arról testi megnyilvánulásai tájé-
koztatást adnak. Épp ezért e tulajdonságának áldozatul esik számos nem ver-
bális jegy, mert ezekben csak a feszültség okozta mozgáskényszer ismétlődé-
séről van szó, s nem adekvát üzenetről.

A türelmetlenség mindenfajta és minden életkorú dadogónál megtalálható,
az eltérések a pszichológiai élettér dinamikai állapotától függnek. Mivel a tü-
relmetlenség a dinamikai kiegyenlítődés zavarának a jegye, így az nem dado-
gás-specifikus jegy, az egészség-betegség képben egyaránt megtalálható.

d) A megbékülési nehézség

A dadogók képzetáramlását felismerhetően átszövi a lelki békének, a derű-
nek, a dolgok, események természetes tudomásulvételének a hiánya. Gondola-
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taik között, eseményeik hátterében mindig jelen van, ott van a kiegyensúlyo-
zatlanságra, a diszharmóniára, a békétlenségre való utalás. Az állandó hiányér-
zet, a kiteljesedés el nem érésének az érzése alakítja a dadogó szemléletmódját
ilyenné. Az életre való rálátás e módját megbékélési nehézségnek nevezzük.

Ennek forrása a múlt, irányultsága a jövő. A múlt azért, mert a dadogó mö-
gött sok rossz tapasztalat áll, a jövő meg szerintük nem is lehet más, mint
amilyen az eddigi életük volt. E sűrített jelenségben a dolgok rendje, értéke,
fontossága elmosódik, megváltozik,  mert a dadogó lelki  harmóniátlansága,
szubjektivitása, kielégítetlensége ezeket megfosztja valós értéküktől és azo-
kat a személyes élet sikertelenségére süllyeszti. Ezt egy érték- és szabályvesz-
téses folyamatnak értelmezzük, mely a dadogó eddigi életalakulásának az
eredményeként jött létre.

A megbékélési nehézséget három jellegzetes alkotóelem tartja fenn. A to-
vábbiakban ezeket mutatjuk be (a sorrend gyakoriságot és jelentőséget fejez
ki):

a) A dadogó betegnek érzi magát.
b) Irigység-érzés.
c) A felülemelkedettség hiánya.

a) A dadogó azért érzi magát betegnek, mert zavarai vannak érzelmi életé-
ben és teljesítményeiben. Ezek a tapasztalatai még a kezelés előtti időkből
származnak.

A dadogó betegség-érzéséhez, a betegség-képhez való ragaszkodása védett-
ségérzést jelent:

– a dadogó panaszai miatt számíthat környezetének figyelmére, gon-
doskodására,
– panaszai lelkiismereti dilemmáinak, felmenthetőségének indoka is,
– tünet-ragaszkodásával, tünet-megőrzésével korábbi énjéhez, korábbi
önmagához, múltjához kapcsolódik (ezek a tünetek a dadogó szemé-
lyiségét egy rendszer elvének megfelelően működtették, s az abban ke-
letkező változás az egész rendszerben létrejövő változást jelent).

A betegség-érzés gondolatkörön belül, annak részeként jelentkezik a másság
gondolatnak a megfogalmazása. Ami alapvetően megkülönbözteti ezt a jelen-
séget a betegség-érzéstől az az, hogy a másság a viselkedésben, a cselekvésben
jelentkezik. Ezen a dadogók a megjelenés fizikai eltérését értik, azt, ami a vi-
lágban szembetűnően megkülönbözteti őket („ha én valahol megszólalok, az
emberek azonnal odafigyelnek”).
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b) A nem éppen szakmai fogalom a dadogó érzését pontosan fejezi ki. A da-
dogó úgy érzi, hogy beszédhibája miatt az életben hátrányban van, amiről ő
nem tehet, ugyanakkor mások minden nehézség nélkül élhetnek, mindent,
amit akarnak, elérhetnek, ezért nekik jó, neki viszont rossz, ezért minden em-
bert, akinek nincs beszédhibája, irigyel. Ezt követően a képzetáramlásban fel-
bukkannak a dadogó személyes életében szereplő valakik, akik ezeket a példá-
kat megtestesítik, így a sóvárgás a másik tulajdonságai, sikerei, eredményei
után élővé lesznek.

Ebben a  képzetáramlásban a  beteljesületlenség,  a  tartós  hiányállapot  a
késztető erő. Szerepe veszélyes, mert a tudat működését az irrealitás irányába
tereli. A látásmód metafizikus, ugyanis mellőzi az események összefüggését,
a folyamatosságot, a dadogók csak a dolgok, események végkifejletét veszik
figyelembe (irigyli), az előtte lévő munkát, erőfeszítést, tehetséget, szerelmet,
lemondást stb. nem.

Az irigylés értelmezése során előtérbe kerül a dadogó saját sikereinek,
eredményeinek kérdése is. Az elmaradás okát a dadogó önmaga szerencsétlen
sorsával magyarázza. A sikerek, az eredmények elmaradásának elemzésénél
viszont úgy találtuk, hogy a dadogó döntésével sokat vár, olyan sokat, hogy a
megvalósításkor döntése már időszerűtlen (a dadogót a sok feltételhez kötött-
sége akadályozza a döntés meghozatalában).

c) A dadogót teljesen lekötik a napi érintkezés nehézségei. Az életterében
szereplő emberekkel szembeni akadályozottsága, a vágyak-teljesítmények fo-
lyamatos elmaradása elemi gondokat jelentenek a dadogónak. Ezért megta-
pad ezen a szinten és kis részletekben, önmaga akadályozottságán keresztül
látja a világot. Ennek következtében alakul ki a dadogó szubjektív látásmód-
ja, ami alapvetően akadályozza őt a dolgokon való túllátáson, a felülemel-
kedettségi készség kialakításában. Ennek műveleti kihatása az, hogy a dado-
gó nem a tényekre, az ügyre figyel, hanem az ezeknek a rá gyakorolt érzelmi
hatására (ez a megítélési mód a dadogó számára kedvező, mert a dadogó
mindig a gyengébb ellenállás  irányában mozdul,  mivel  hiányzik belőle  a
munkából, az erőfeszítésből, a teljesítményből szerveződő akarat).

Sokszor az akarat hiányához a jövőkép milyensége is társul, amit a dadogó
eddigi életelőzményei alapján bizonytalannak lát (ennek lényege, hogy pana-
szai milyen mértékben befolyásolják majd életelképzeléseit).

A terápiás beszélgetéssorozat témái

A beszélgetéssorozatban nem követtük a négyes tagozódást. Kezdetben az
időrendiség fonalán haladtunk. Később az egyes ülések anyaga az előző téma
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asszociációs folytatása volt (hol is hagytuk abba, mire emlékszik, a legutolsó
beszélgetésünkön miről volt szó).

Az egyes témák:

– Óvodai emlékek (a kezelt behozta az óvodás időből származó tárgyi emlé-
keit).

– Iskolai emlékei (itt főleg az örömök-bánatok, siker-kudarc-teljesítmények
emlékeit jártuk körbe).

– Az első vonzódás (egy osztálytársa okossága miatt tetszett neki).
– Tánciskolái kudarc („jó veled táncolni, mert ha veled vagyok, akkor nem

kell kesztyűt húznom, a hájacskáid melegítenek” - mondta egy táncosa).*

– Éjszakai ábrándozások (ő a főszereplő, vele történik valami).
– Állandó véleménymondás („mindig az igazat mondtam, aztán leszoktam

róla”).
– Iskolai felelés („egy darabig hagytak nyögni, aztán jött az írásban való fe-

lelés”).
– „Én mindig mindenkinek úgy mondom el a véleményemet, ahogy gondo-

lom, bennem nincs taktika, alkalmazkodás.”
– Masturbáció (magától jött rá, rendszeresen és bűntudat nélkül csinálja,

örömet okoz neki).
– „Rájöttem, az alkohol nekem előnyös” (feladatok előtt iszik).
– „Én mindenkinek adok tanácsot,  de nem fogadják meg” (kérés nélkül

szokott segíteni másokon, ezért gyakran visszautasításban részesül, ami na-
gyon elkeseríti).

– Ha valamit a „fejébe vesz”, azt megvalósítja (ezek többnyire jelentéktelen,
szubjektív jelentőségű dolgok, melyek érzelmi indíttatásúak).

– „Én tudom, hogy az ismereteimet könyvből, hallomásból szereztem.”
– „Rólam mindig beszélnek, főleg a hátam mögött.”
– „Engem mindig félreértenek” (beszédhibája miatt  gondolatait  nem jól

tudja elmondani és emiatti zavara, meg a félbeszakadt mondatai miatt mindig
félreértik őt).

– A fiúknál nincs sikere (mindig előtte alaposan megnézi, hogy az általa
képviselt sok feltételnek megfelel-e, de mivel a feltétel sok, az igény nagy, ed-
dig még „nem jött össze” a dolog).

– A belső vágy egyszer olyan nagy volt benne, hogy a kinézett fiúnak, aki
nem tudott a kezelt szándékáról, levelet írt, amiben felkínálkozott neki (a várt
eredmény elmaradt).

* Az idézőjelbe tett részek a kezelt szószerinti megfogalmazásai, melyeket, mint gondolati
sémákat önállóan elemeztünk.
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– A sok feltétel, az igény feladása után néha „áron alul eladom magam”.
– „Én úgy gondolom, hogy az én igazságtörvényeimből soha nem enge-

dek.”
– „Akkor vagyok boldog, ha mindenkitől távol vagyok.”
– „Először mindenkire gyanakszom, aki akar tőlem valamit” („miért  ne

lennék az, hiszen mindenki átvert eddig”).
– „Persze, hogy ronda vagyok: dadogok, szemüveges vagyok, kövér vagyok

és még buta is.”
– „Bezzeg másoknak milyen könnyű!”
– „Én a dolgokat hamar eldöntöm, mindig úgy, hogy én azokról nem tehe-

tek, így születtem, nem vagyok érte felelős.”
– „Még egy ember se volt, aki ne próbált volna engem átverni, ezért aztán

mindig résen vagyok.”
– „A legfontosabb nekem, hogy én észnél legyek, mert akkor ki vigyázna

rám?”
– „Nem, nem a küzdés, az ellenállások leküzdése nem az én műfajom.”
– „Igen, igen, az anyám miért nem készített fel jobban az életre?”
– „Én nagyon, de nagyon nehezen érzem jól magam.”
– „Én csak úgy szeretnék boldog lenni, ahogy azt én elképzelem, ahogy én

akarom.”
– „Mindig, de mindig valaki beleköp a levesembe.”
– „Miért nem hagyják, hogy úgy éljek, ahogy én akarok?”
– „Csak egyszer az életben jönnének össze a dolgok, ahogy azt én eltervez-

tem, ahogyan én szeretném.”
– „Mindig megzavarnak és így nem tudom csinálni a dolgaimat.”
– „Hagyjanak engem békén, tudom én, mit kell csinálnom.”
– „Én sem szólok bele mások életébe, hagyjanak engem is élni.”
– „Én már csak így tudok élni.”
– „Ha eddig valahogy ment, akkor később is megy valahogy.”
– „Szeretném a dolgaimat úgy csinálni, ahogy az nekem jó, ne szóljanak

bele.”
– „Nekem nincs időm annyit vacakolni a dolgokon.”
– „Én nem vagyok olyan okos, hogy megoldjam a nehéz feladatokat, így az-

tán gyorsan elintézem.”
– „Nincs bennem rendszeresség, türelmetlen vagyok gondolkodni.”
– „Az egész eddigi életem egy nyavalygás volt.”
– „Semmi nem sikerült eddig.”
– „Olyan sok hátrányom van, hogy amíg élek, nem tudok azzal megbirkózni.”
– „Ellepnek a dolgok, rajtam ülnek, nem látok ki belőlük, annyi van.”
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– „Nem tudok kibújni a bőrömből.”
– „Nem tudom más hogyan csinálja, de biztos jobban, mint én.”
– „Ha én valamihez hozzákezdek, az biztos elromlik.”
– „Mondja meg, mire lehetek én egy kicsit is büszke?”

A kezelés további lépései

A „szemlélőből szereplővé lenni” gondolat megvalósításaként a következő-
ket tettük:

– A kezelt a kerületében lévő Művelődési Ház népitánc-körébe lépett be.**

– A kezelt a kerületben lévő plébánia ifjúsági foglalkozásait látogatja (a
szándék nem a vallásos befolyásolás volt, hanem, hogy a közösség által szer-
vezett szabadidős foglalkozásokon vegyen részt, és olyan életkorú fiatalok kö-
zött legyen, akiktől okos, gyarapító ismereteket, szokásokat tanulhat).

– A kezelt beiratkozott nyelvtanfolyamra.
– A nyelvtanfolyamon jól haladt, ezért az elmúlt nyáron, életében először

külföldön volt (a tanult idegen nyelvet használta).
– Iskolai tanulmányai mellett munkát vállalt (egyedül élő embernél heti két

alkalommal takarít, bevásárol, mos). Az itt kapott pénzből fedezte külföldi út-
ját, ill. a nyelvtanfolyam költségét.

– A többszöri családlátogatáson az egész család összejött és „témátlanul”
beszélgettünk egymással (a szándék a kohéziós igény felébresztése volt).

– A kezelő többször elvitte a kezeltet, előre egyeztetett és elfogadott kultu-
rális eseményekre.

– Esti „lelkiismereti önvizsgálat” (a tett és nem tett dolgok összefüggésének
tudatbaemelése).

– Képmagnetofonos élményelemzés (az én erősítésére, önmaga elfogadására).
– A relaxációs szándékformulák során az „átlépem magam” és az „újraépí-

tem magam” gondolatkört választotta.
– A kezelés kezdeti időszakában gyógyszert kapott.

Összefoglalás

A kezelt folyamatosan, heti egyszeri találkozással 84 ülésen vett részt. A
kezelést közös megegyezéssel úgy zártuk, hogy most a ritkább, 2-3 havonkén-
ti találkozásra térünk át.

** A népitáncot, az ifjúsági foglalkozást, a nyelvtanfolyamot, a külföldi utazást,  a munka-
vállalást a kezelt és a kezelő közösen intézte.
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A kezelés befejezésekor egész lényében érintkezőképes lett: beszédfélelem
nélkül él, bátran elmondja gondolatait, a családban feladatokat vállal, van ba-
rátja, érettségi után vállalkozó kíván lenni.

A kezelés során a kezelt egy pótló én-fejlődést élt meg: a szubjektív élmény-
megélésű emberből egy a másik véleményét, szempontjait is figyelembe venni
képes, azonosulni, teljesíteni tudó, cselekvő ember lett.
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