
EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Beszédjavító Intézet (Budapest)

Hatásvonulatok
a dadogók élettörténeti adataiban

VÉKÁSSY LÁSZLÓ

(Közlésre érkezett: 1995. május 9.)

Kutatási előzmények

A dadogás kialakulását, létrejöttét elemző vizsgálatunk során eddig két elő-
idéző tényezővel foglalkoztunk:

a) generációs tulajdonságokkal,
b) a feszültségnek a beszéd-magatartásba való áttevődésével.

a) A dadogók formális pszichológiai életterét elemző kutatásunk során a
dadogók családjának  generációs  tulajdonságait  vizsgáltuk.  Ennek  során  úgy
találtuk, hogy az utódoknál (szülőknél) megtalálhatók az elődök (a szülők szü-
lei) magatartástulajdonsága, azaz egyik generáció a szocializáció során „átad-
ja” a következő generációnak a pozitív és a személyiségfejlődést zavaró nega-
tív családspecifikus magatartásmintákat. Az ún. generációs magatartástulaj-
donságok folyamatosságot, állandóságot jelentenek, amit az egyes generációk
átörökítenek. Így egy leendő (potenciális) dadogót és a már manifeszt dadogót
mindig kész, stabil generációs gyökerű magatartás és reakciós mód vesz körül
(a dadogó ebbe a környezetbe születik bele), s ez a kedvező külső körülmény,
más faktorokkal együtt, megnöveli az esélyt a dadogás tünetegyüttesének a ki-
alakulásához (ezzel  a tapasztalattal  jobban érthető a dadogás kialakulásának
viselkedéshátterű „örökletessége”).

A szülők és a szülők szüleinek magatartástulajdonságát természetesen nem
kizárólagos oknak gondoljuk, ez véleményünk szerint önmagában nem magya-
rázza a dadogás keletkezésének okát. Csak egy fontos faktornak gondoljuk a
dadogást előidéző faktorok között, olyannak, mely időben tartósan, generáció-
kon átívelve prediszpozíciót tart fenn.

A személyiség éréséhez, fejlődéséhez sokféle hatásra van szükség. Ennek
döntően fontos színtere a család: a családi keret, melyben biológiai és lelki fej-
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lődésünk kibontakozik, lejátszódik. Az egyén örökletes tényezőinek kibonta-
kozásához meghatározott, főleg korai fejlődési szakaszban specifikus, szociá-
lis ingerre is szükség van. Így a lelki fejlődést biztosító humán hatások egyben
az idegrendszer érésének is ingerei. A szülő a gyermek fejlődésében biológiai
szükséglet, de egyben az emberi viselkedéstanulásnak ingere és modellje is.

A generációs tulajdonságokat vizsgáló kutatásunk azt bizonyítja, hogy az
örökletes tényezők és a szerzett képességek környezeti kibontakoztatását, az
interiorizációt, a dadogók szüleinek és azok szüleinek magatartástulajdonsága
generációsán befolyásolja (Vékássy, 1991, Vékássy, 199l/a).

b) Vizsgálatunk  szerint,  abban  az  időszakban,  amikor  a  dadogók  be-
szédtünetei jelentkeznek, a gyermeket sok,  alapvető,  eltérítő  hatású változás
éri. Mindezek azt jelzik, hogy a változásokkal a gyermek szociális tere kitá-
gult, az eddig zárt, állandó szereplőkkel, viszonylatokkal bíró élettér felbom-
lott,  a benne szereplő személyek száma megnőtt,  folyamatosan változott,  az
azokkal való interakciók száma gyarapodott. Az interakciók számának gyara-
podása növeli a személyiség akciós készségét, amivel megnő a belső esemé-
nyek számának, minőségének a gyermek akciós készségét fokozó hatása. Te-
hát megnő az ingerfelvétel, mivel a gyermek pszichológiai életterének mennyi-
ségi és minőségi értékei is megnőttek.

A személyiségben végbemenő testi-lelki-nyelvi-gondolkodási és a környe-
zeti változások következtében a gyermek kiegyensúlyozatlan lesz (a funkciók
gyors gyarapodásával, összetettségével nő a működészavar esélye). E szomati-
kus előkészítettség a változások, a feszültségek következtében kialakult és a
vegetatív működésen keresztül közvetített diszfunkciókkal együtt a gyermeket
az interakciós beszéd-magatartás helyzetben fogadókésszé, érzékennyé teszi az
intra-orális feszültségtöbblet konzerválására.

Ebben segítő faktor a kisgyermekkori ún. beszéd-labilitás időszaka, ami a
testi-lelki változékonyságnak a beszédvetülete: a beszéd gyors, a légzés arány-
talanul illeszkedik a beszédműködéshez, az artikuláció és az artikulációs pozí-
ciók pontatlanok, a hangerő fokozott, a hang nyomatéka „hátul” van (a levegő
közvetlenül a hangszalagra nyomódik).

Az interakciós beszédmagatartás során tanulja meg a gyermek a verbális
érintkezést, a vele elérhető hatást (a visszahatást is).

Ennek eredményeként alakul ki az expresszív működésnek a rendszer szerin-
ti  működése:  légzés,  artikulációs  pozíciók,  intra-orális  nyomás,  artikuláció,
vokalizáció. Ez élettani folyamat is, mivel az artikulációs bázis neuromuszku-
láris  információs  anyagának kultúra-specifikus elsajátítására  ekkor  kerül  sor
(az intra-orális nyomás kérdése újfajta értelmezést kínál a fiziológiás beszéd-
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hibák elemzésére, valamint magyarázza a felnőttkori idegen nyelv megtanulási
nehézséget is). Vizsgálati adatunk a dadogás-jelenség kialakulásának eddig is-
mert alkotóelemeit bővítik: a gyermeket körülvevő változások következtében
keletkezett  feszültségek az interakciós  beszédmagatartásba való áttevődéssel
vesznek részt a dadogó beszédtüneteinek a kialakulásában (Vékássy, 1995).

A dadogás létrejöttében szereppel bíró e két feltételt noha külön vizsgáltuk,
de  ezek  szorosan  összefüggnek:  a  generációs  tulajdonságok  teremtik  meg
ugyanis azt az erőteret, melynek következménye a beszédmagatartásba való át-
tevődés.

A vizsgálat célja

A személyiséget dinamikai állapotváltozások sorozata jellemzi. Azok a ge-
nerációs tulajdonságok, melyek hosszú távon a dadogók szüleit jellemzik, nem
egyszerre hatva vannak jelen. Az, hogy ezekből a személyiség, a pszichológiai
erőtér mikor és mely tulajdonságokat erősíti fel, válik aktívvá, az a személyi-
ségre gyakorolt hatástól, a személyiség reakciós módjától és a tulajdonságokat
fenntartó tudattartalmaktól függ.

Vizsgálatunkban egyrészt a 27 generációs tulajdonságot képviselő kérdést
(Vékássy,  1991),  másrészt  a  szakmai  szándékainkat  segítő  újabb  kérdéseket
használtunk és tettünk fel 200, 1984-1994 között, általunk kezelt dadogó szü-
leinek. E kérdések segítségével azt szeretnénk megtudni, hogy melyek a be-
szédtünetek jelentkezése idején (környékén) a legerősebben ható (jelenlévő)
szülői tulajdonságok. Szerepük ilyen tisztázása a tünetlétrehozással való kap-
csolatukat valószínűsíti.

A vizsgálat módja a kérdésünkre adott válaszadás volt. A beszédtünetek je-
lentkezési ideje 2,8-3,4 év között volt, azaz a dadogás 3 éves kor körül kezdő-
dött. Ezért vizsgálatunkban az azt megelőző éveket (előkészítő idő, ami a ki-
alakulás folyamata miatt érdekes) és a kialakulás utáni éveket, egészen az isko-
lába kerülésig vettük figyelembe (ez a stabilizálódás időszaka, melynek során a
tünetek rögzülhetnek).

A vizsgálatba csak olyan családokat vettünk be, ahol mindkét szülő jelen
van, függetlenül attól, hogy az édes vagy nevelő szülő (így a csonka családok-
tól eltekintettünk). A megítélés szempontja a két szülő tulajdonságainak hatása
volt.

Minden egyes, a vizsgálatban résztvevő szülőnek elmondtuk, illetve megír-
tuk munkánk célját. Ennek lényege, hogy a kérdőív kérdései a gyermek 6. élet-
évéig terjedő időre vonatkozzanak, és a feltett kérdések célja, hogy megítélé-
sük szerint ezek abban az időben érvényesek voltak-e, hatottak-e a gyermekre.
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Mivel minden egyes szülővel személyes, jó kapcsolatunk volt, így bízhattunk a
válaszok lelkiismeretes mérlegelésében.

A kérdőív kérdéseinek bemutatása

1. Viselkedésében, gondolkodásában az értelem vagy az érzelem kap-e 
hangsúlyt: érzelem (máter), értelem (páter)*

2. Elégedett-e életével: nem (mindkét szülő)
3. Közösségben vagy inkább egyedül érzi-e jól magát: egyedül (máter)
4. Akaratos ember-e: akaratos (mindkét szülő)
5. Szokott-e alaptulajdonságaitól eltérni: igen (mindkét szülő)
6. Szokott-e kétségbeesni: igen (máter)
7. A családban ki a domináns személy: máter
8. Türelmetlen-e a gyermekével: igen (máter)
9. Szokott-e jó hangulata miatt gyermekével engedékeny lenni: igen (máter)
10. Van-e a gyermekével szemben bűntudata: igen (máter)
11. Mire figyel legjobban az életben, mi adja Önnek a teljességet: a család 

(máter); az anyagi javak előteremtése (páter)
12. Tart-e rendszeresen lelkiismereti önvizsgálatot: nem (mindkét szülő)
13. Jó-e az önismerete: nem (mindkét szülő)
14. Tárgyi vagy inkább szellemi örömökre van-e igénye: tárgyi (mindkét 

szülő)
15. Figyeli-e, követi-e gyermeke gyarapodó növekedését, változását: igen 

(máter)
16. Tanult pedagógiai-pszichológiai ismeretei vannak-e: nincs (mindkét 

szülő)
17. Tud-e önfeledten ellazulni, elereszteni önmagát: nem (mindkét szülő)
18. Eredményesen küzd-e emberi hibái ellen: nem (mindkét szülő)
19. Mindennapjaiban megjelenő leggyakoribb hibája: türelmetlenség

(máter); időhiány (páter)
20. Napirendjét, terveit meg tudja-e valósítani: nem (máter)
21. Sikeres ember-e: nem (mindkét szülő)
22. Derűs életszemléletű-e: nem (mindkét szülő)
23. Bünteti-e a gyermekét: igen (mindkét szülő)
24. Idegesíti-e gyermeke: igen (mindkét szülő)
25. Szokta-e valamilyen ok miatt szeretetét megvonni gyermekétől: igen 

(máter)

* Csak a szignifikánsnak kapott válaszokat tüntetjük fel.
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26. Gyermeke akaratosságát figyelembe veszi-e: nem (máter)
27. Megszégyeníti-e gyermekét: igen (máter)
28. Megköveteli-e gyermekétől, hogy tisztelje Önt: igen (máter)
29. Kerül-e ítéletei miatt ellentmondásba gyermekével szemben: igen

(máter)
30. Nevelése érzelmi vagy inkább értelmi hangsúlyú-e: érzelmi (máter)
31. Tudatosan él-e: nem (mindkét szülő)
32. Tudja-e indulatát ellenőrizni, szabályozni: nem (máter)
33. Tud-e családtagjaihoz könnyedén alkalmazkodni: nem (máter)
34. Családban vagy családon kívül nehezebb-e az alkalmazkodás: családon 

kívül (mindkét szülő)
35. Szélsőséges érzelmi megnyilvánulásai vannak-e: igen (mindkét szülő)
36. Indulatossága meggondolatlanságra is készteti-e: igen (mindkét szülő)
37. Van-e lelki bizalmasa: nincs (máter)
38. Következetes-e a gyermeknevelésben: nem (mindkét szülő)
39. Fontos-e Önnek a rend, a tisztaság: igen (máter)
40. Gyanakvó, bizalmatlan-e: igen (máter)
41. Sok nehézsége van-e életében: igen (máter)
42. Hamar „kiborul-e”: igen (máter)
43. Élete jó úton halad-e: nem (mindkét szülő)
44. Vannak-e indokolatlan, tárgytalan félelmei: igen (máter)
45. Ki a családi viták, veszekedések kezdeményezője: (máter)
46. Kételkedésre, aggályoskodásra hajlamos-e: igen (máter)
47. Ki a szülők közül a gyermek játszótársa: páter
48. Ki a szigorúbb, a követelményt felállító szülő: máter
49. Sértődékeny-e: igen (máter)
50. Szeret-e panaszkodni: igen (máter)

A kapott válaszok tematikus bemutatása

A kérdésekre kapott válaszokat a benne foglalt gondolati közös nevező alap-
ján rendeztük. Ezen szülői tulajdonságok a gyermek első hat évében folyama-
tosan megvoltak,  hatottak,  ezért ezeket a tulajdonságokat hatásvonulatoknak
nevezzük.

1. Érzelem-indulat: 1, 8, 9, 10, 19, 24, 30, 32 (p < 0,03)
2. Alkalmazkodás: 33, 34
3. Életérzés: 2, 3, 11, 14, 20, 22, 43, 50 (p < 0,03)
4. Akarat: 4, 28
5. Váltás, változtatás: 5, 17, 25, 35, 36, 42, 45, 49 (p < 0,02)
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6. Kontaktus: 47
7. Szorongás, félelem: 6, 44, 46
8. Szerep: 7
9. Önismeret: 12, 13, 18
10. Szociabilitás: 15, 16, 26, 37
11. Teljesítmény, eredmény: 21, 31, 41
12. Büntetés (akadályoztatás): 23, 27, 48 •
13. Következetlenség: 29, 38
14. Rend, tisztaság: 39
15. Gyanakvás, bizalmatlanság: 40

Összefoglalás

Korábbi munkánkban (Vékássy, 1995) a dadogás kialakulását az ún. klasszi-
kus időszakhoz kötötten vizsgáltuk. Az ennek alapján megismert és a jelenlegi
vizsgálatunk szempontjainak megfelelően ezt az időszakot egy szélesebb kö-
zegben, a szülői tulajdonságok hatásvonulatának összefüggésben elemeztük. E
célzott időszakban vizsgálatunk három szignifikáns, egymással összefüggő tu-
lajdonság-hatásvonulatot talált.

A hangsúlyozott érzelmi-indulati  jelenlét (1) a szülői  magatartás változé-
konyságát  (ellentmondásosságát)  hozza létre  (5),  ami  a  viselkedés  szélsősé-
gessége  miatt  feszültségteremtő:  e  kiegyensúlyozatlanság  a  jó  életérzés hiá-
nyát  (3),  a  szülői  személyiség  harmóniátlanságát  eredményezi  (gyakorlati
megmutatkozása az életre való rálátásnak, a dolgok-események tárgyszerű el-
fogadásának, a mindennapos alkalmazkodásnak a nehézsége ez).

Vizsgálatunk azt bizonyítja, hogy a beszédtünetek jelentkezése előtti és utá-
ni időben a szülői személyiség által közvetített  (fenntartott) folyamatos, hal-
mazati hatásvonulatok érik a gyermeket, melyek izgatóak, erőt, szélsőségessé-
get,  ellentmondásos  történéseket  tartalmaznak.  Ezek  a  szülői  tulajdonságok
(hatásvonulatok) az idő folyamán tünetalakító, majd tünetfenntartó tényező-
ként szerepelnek a gyermek életében. Az erős szülői feszültségtér a dadogás
egyedspecifikus tulajdonságait erősíti fel, azaz a szülői környezet a belső felté-
teleket megérleli.
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