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Tanulmányunkban arra vállalkozunk, hogy a kötődéselméletet a fejlődési pszicho-
patológia szemszögéből vizsgáljuk és mutassuk be. A téma rendkívül szerteágazó, 
ezért megpróbáltuk a kötődéselmélet és fejlődési pszichopatológia érintkezési pontja-
ira vonatkozó, általunk legfontosabbnak és legújszerűbbnek gondolt elméleti meg-
fontolásokat bemutatni. Tanulmányunkat egy rövid történeti bevezetéssel kezdjük, 
majd a két terület – kötődéselmélet és fejlődési pszichopatológia – szemléleti illesz-
kedését mutatjuk be. Ezt olyan különböző elméleti modellek felsorolása követi, ame-
lyekben a kötődési minőség lelki zavarokra gyakorolt hatásának lehetséges útvona-
lait kutatjuk. Ezután a kutatási eredmények tükrében a biztonságos és a dezorgani-
zált kötődésnek a patológiás lelkiállapotok kialakulásában játszott szerepét mutat-
juk be. Itt az összefüggések mellett a fejlődési pszichopatológia igényeinek eleget té-
ve a lehetséges közvetítő változókat, közvetítő folyamatokat hangsúlyozzuk. Az ösz-
szegzésben a kötődéselmélet gyakorlati, diagnosztikai és terápiás hasznosságát tár-
gyaljuk. 

 
Kulcsszavak: kötődéselmélet, fejlődési pszichopatológia, elméleti modellek, lon-

gitudinális vizsgálatok 
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A szokványostól eltérő viselkedések leírására és magyarázatára két egymástól na-
gyon eltérő szemlélet alakult ki a modernkori pszichopatológia megszületése óta 
eltelt másfél évszázad során. Mindvégig jelen voltak – változó népszerűséggel 
ugyan – a főként empirikus alapokon, a tünetek leírására és csoportosítására tö-
rekvő nozológiai megközelítések (DSM, BNO változatok), valamint a problémák 
keletkezésének mechanizmusát és a gyógyítás lehetőségeit is kereső személyiség-
elméleti irányzatok egyre bővülő skálája. Az empirikus alapokon nyugvó katego-
rizálás előnye az egyszerűség, ami a merev határokból adódó rugalmatlansággal 
együtt a komplikáltabb esetekben gyorsan hátránnyá változhat. Ennek kiküszöbö-
lésére az utóbbi években, a várhatóan hamarosan megjelenő DSM-5-ben, katego-
riális helyett dimenzionális megközelítés bevezetésében látják többen a megoldást 
(HUDZIAK, ACHENBACH, ALTHOFF és PINE, 2007). A fentebb említett két, egymás-
tól látványosan különböző szemléleti mód integrálására a közelmúltban szintén 
történtek jelentősebb erőfeszítések (például LUYTEN és BLATT, 2011), amelyeket 
később részletesen bemutatunk. A kötődéselmélet irányába mutatkozó nagy ér-
deklődés is részben integratív szemléletének köszönhető, amely a multidiszcipliná-
ris együttműködést ugyanúgy támogatja, mint ahogyan a pszichológia különböző 
ágai között is párbeszédet képes teremteni – legyenek ezek a diszciplína tudomá-
nyos ágai vagy a különféle klinikai megközelítések. Ez a párbeszéd és multidisz-
ciplináris nyitottság a fejlődési pszichopatológiára is jellemző, így nem véletlen, 
hogy a kötődéselmélet a fejlődési pszichopatológia tudományának kialakulásában 
is fontos szerepet játszott. 

A kötődés és a lelki zavarok lehetséges összefüggéseinek részletes tárgyalása 
előtt, fontosnak tartjuk röviden áttekinteni a fejlődési pszichopatológia jelentős 
képviselőinek álláspontját a fenti kérdésekben. Ahogy azt az elnevezése is sugallja, 
egy fejlődési elmélet nem elégedhet meg csupán a keresztmetszeti kép pillanatnyi 
állapotának rögzítésével, és az abból származó diagnózis felállításával. Viszont 
azok a 20. század elejéről vagy közepéről származó meglehetősen általános elmé-
leti elképzelések, melyek a lelki zavarok keletkezésére és kezelési technikáira vo-
natkoznak – a biológiai, szociokulturális, pszichodinamikus, behaviorista, kognitív 
és humanisztikus-egzisztencialista modellek – ugyan hazánkban is jól ismertek 
(COMER, 2000), de a múlt század utolsó évtizedére, a fejlődési pszichopatológia 
megerősödésének idejére már szintén nem voltak korszerűek. Így Thomas 
ACHENBACH (1990) már az új szemléletmód születésekor is saját nézőpont kialakí-
tásának szükségességét hangsúlyozta, amit ő egy integratív szemlélet formájában 
képzelt el. Amellett érvelt, hogy az általa mikroparadigmáknak nevezett, fentebb 
felsorolt elméleteknek – kiegészítve a rendszerszemléleti gondolkodással – mind-
egyikét figyelembe kell venni mint lehetséges mechanizmusokat mind az adaptív, 
mind a maladaptív viselkedések kialakulásakor. A holisztikus szemlélet, a jelenség 
többszintű vizsgálatának igénye a kötődéselméletben is megmutatkozik, ahol ma 
már a genetikai hatásoktól (például GERVAI, NOVAK, LAKATOS, TOTH, DANIS, 
RONAI és mtsai, 2007) a kulturális szempontig (például ROTHBAUM, WEISZ, POTT, 
MIYAKE és MORELLI, 2000) minden szintet felölel a kötődés kutatása. A követke-
zőkben a már érintett szemléleti hasonlóságot fejtjük ki bővebben. 
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A KÖTŐDÉSELMÉLET ÉS A FEJLŐDÉSI PSZICHOPATOLÓGIA 
SZEMLÉLETE 

Áttekintő tanulmányukban empirikus kutatási eredményekből kiindulva SROUFE, 
CARLSON, LEVY és EGELAND (1999) három pontban foglalják össze a két terület 
érintkezési pontjait: 1. az okozás valószínűségi természete; 2. a korai tapasztalatok 
szerepe és 3. a patológiák kapcsolati eredete. Mi egy tőlük eltérő megközelítésben, 
Bowlby munkásságát kiindulási alapul véve, három kötődéselméleti elképzelés 
mentén mutatjuk be, hogyan érhető tetten a kötődéselméletben a fejlődési pszi-
chopatológia szemlélete. A három vizsgált jelenség 1. a vasúthálózat metaforája; 
2. a kötődési viselkedéses rendszer és 3. a belső működési modellek. 

A fejlődési vonalak egyetlen sínpárjával szembeállítva, ahol a vonat nehézsé-
gekkel találkozva megáll egy állomáson, majd a későbbi nehézségek során szintén 
ehhez az állomáshoz tér vissza, BOWLBY (1973) a fejlődés lehetséges vonalait egy 
vasúthálózathoz hasonlítja. Itt a nagyváros állomását egy kötegben hagyják el a 
sínek, majd a későbbiek során saját későbbi úti céljuknak megfelelően a fő csapás-
ról leágaznak. Ugyanakkor a későbbi kritikus pontokon a sínek akár az eredeti 
menetirányba is visszatérhetnek. Ennek eredményeképpen eltérő útvonalon az 
eredetihez nagyon hasonló vagy azzal azonos célba érhetnek. Természetesen mi-
nél több a főcsapás irányától eltérő leágazás, ez a visszatérés annál nehezebb. Ha 
ezt a röviden összefoglalt metaforát kifejtjük – ahogy egyébként Bowlby is teszi –, 
a modern fejlődési pszichopatológia számos alapelvét és törekvését ismerhetjük 
fel benne. Amennyiben magunk elé képzeljük a vasúti hálózatot, a fejlődési útvo-
nalak (összefoglalóan lásd PICKLES és HILL, 2006) ágrajzaihoz hasonló kép jelenik 
meg előttünk. A hasonlóság nem véletlen, hiszen Bowlby elképzelésében megjele-
nik a valószínűségi okság: ahogy egy vonatról sem tudjuk önmagában az indulás 
állomása alapján megmondani, hogy hova tart, úgy a kötődési minőség sem gya-
korol egyértelmű és kizárólagos hatást a későbbi lelki életre. Ugyanakkor becslé-
seket tehetünk, hiszen egy dezorganizált kötődésű csecsemő serdülőként és fiatal 
felnőttként nagyobb valószínűséggel mutat patológiás tüneteket, mint az a társa, 
aki biztonságos kötődést mutatott egyéves korában. Azonban ha egyéni élettörté-
neteket nézünk, mégis előfordulhat, hogy egy dezorganizált csecsemő élete fo-
lyamán olyan tapasztalatokra tesz szert, amelyek hatására a kapcsolatokról kialakí-
tott elképzelése megváltozik. Hasonló jelenséget írtak le PEARSON, COHN, COWAN 
és COWAN (1994) a Felnőtt Kötődési Interjú elemzései alapján, a megszerzett 
biztonságos státuszúnak nevezett interjúalanyok esetében, akik koherens módon 
voltak képesek beszámolni kedvezőtlen gyermekkori tapasztalataikról. A valószí-
nűségi oksággal összefüggésben, a metafora az ekvifinalitás és multifinalitás elvét is 
megjeleníti. Ekvifinalitásról akkor beszélünk, ha ugyanaz a patológia különböző 
egyéneknél különböző tényezők hatására alakul ki, például a tényezők közötti 
interakciók hatására. Multifinalitás esetén az azonos kiindulási feltételek eltérő 
kimenetelhez vezetnek, például gátolt temperamentumú csecsemők szociális kör-
nyezetük függvényében egészséges introvertáltakká vagy szorongó felnőttekké is 
válhatnak. A modellben a korai tapasztalatok hatásának kérdése nemcsak a való-
színűségi okság kérdéskörében jelenik meg. Bowlby szerint minél több váltónál 
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kanyarodik a vonat az eredetitől távolodó irányba, annál nehezebb a visszatérés az 
eredeti irányvonalhoz. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy bár a korai tapasztala-
toknak jelentős személyiségalakító hatásuk van (hiszen tudjuk, hogy egy fok elté-
rés az irányban több száz kilométeres céltévesztést jelent az óceán túlpartján), 
mégis az ismétlődő hatások azok, amelyek leginkább meghatározóak. Például az 
ismétlődő trauma következményei súlyosabbak az egyszeri trauma nem elhanya-
golható következményeinél (GREEN, GOODMAN, KRUPNICK, CORCORAN, PETTY, 
STOCKTON és mtsai, 2000). A metafora nemcsak a patológiáról szolgáltat informá-
cióval, hanem a normalitásban megmutatkozó egyéni különbségeket is bemutatja; a 
frekventált célállomás (a normalitás egyfajta gyakorisági szemléleten alapuló defi-
níciója) több útvonalon is elérhető. 

Feltehetően a kötődéselmélet személyiség-lélektani beágyazódása miatt, és a 
személyiségpszichológiában népszerű vonáselméletek hatására, gyakran a kötődé-
si minőségre vonásszerű diszpozícióként tekintünk, pedig a kötődési minőségnek 
egyértelműen kapcsolati, kontextuális eredete van. Legyen a kötődési viselkedéses 
rendszer célja a gondozó közelsége (BOWLBY, 1969) vagy a biztonság átélése 
(SROUFE és WATERS, 1977), a csecsemő kialakuló kötődési minősége minden eset-
ben a kapcsolathoz való alkalmazkodásnak tekinthető. Ez a megközelítés a fejlő-
dési pszichopatológia többszintű szemléletével jól szinkronba hozható. Gyakorlati 
szempontból a dinamikus érési modell kidolgozója, CRITTENDEN (2000) felnőtt 
páciensekkel dolgozva fontosnak tartja, hogy ezt a terápiás célkitűzésben is tart-
suk szem előtt: mivel a biztonságos kötődési stratégia nem biztonságos környezet-
ben maladaptív, a terápia a pszichológiai egyensúly, az énvédő stratégiák rugal-
mas alkalmazásának elérésére törekedjen.  

Természetesen hosszú távú hatásaikat tekintve nem azonosak a különböző kö-
tődési minőségek, ezt a következőkben a belső működési modellek kapcsán részle-
tezzük. A szélsőséges információfeldolgozási vagy szabályozási stratégiákat megje-
lenítő, nem biztonságos kötődési minőségekhez tartozó reprezentációk a gondo-
zóról és önmagunkról, a belső működési modellek önmegerősítő természete mi-
att, hajlamosak rugalmatlanná, rigiddé válni. Ez azt jelenti, hogy adott esetben 
a sémákat megingató információ bejutását is megakadályozzák. Így nem a valós 
környezeti ingerekre, hanem korábbi tapasztalatok alapján reagálnak – maladap-
tívvá válnak. Célkitűzése szerint a fejlődési pszichopatológia is maladaptív mintá-
zatok kialakulásának felderítésével foglalkozik (SROUFE és RUTTER, 1984). Ugyan-
akkor az előző bekezdésben a kötődési viselkedés – legyen az bármilyen kötődési 
stílus – adaptív szerepéről mondottakkal együtt szemlélve, azt is elmondhatjuk, 
hogy a nem biztonságos kötődési stílus egyszerre hordoz magában adaptív és 
maladaptív elemeket. Ez CRITTENDEN (2000) már említett terápiás megközelíté-
sében is jól megjelenik, hiszen az általa vázolt terápiának nem célja a kliens nem 
biztonságos kötődési stratégiáit felszámolni, hanem azokat a megfelelő helyzetek-
ben történő használatra leszűkíti, illetve a viselkedéses repertoárt más biztonságos 
és nem biztonságos (!) stratégiákból vett elemekkel bővíti.  A fenti szemléleti beve-
zetés után figyelmünket a patológia alakulásának magyarázatára kidolgozott kö-
tődéselméleti modellekre fordítjuk. 
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KÖTŐDÉS A FEJLŐDÉSI PSZICHOPATOLÓGIAI MODELLEKBEN 

A későbbiek során az irányzat képviselői az imént felsorolt, meglehetősen általá-
nos elméletekhez képest egyre speciálisabb elképzelések egész sorát alakítottak ki 
(KOBAK, CASSIDY, LYONS-RUTH és ZIV, 2006). A nagyszámú empirikus vizsgálatok 
megindulásakor kezdetben az úgynevezett főhatás modellel találkozhattunk leg-
gyakrabban a közleményekben. Ezek értelmében például a bizonytalan kötődés a 
szorongásos zavarok egyik fő komponense, ami szinte minden esetben megtalál-
ható közös elem (például FONAGY, LEIGH, STEELE, STEELE, KENNEDY, MATTOON, 
TARGET és mtsai, 1996). Másik modellként egyes szerzők azonban már a kezde-
tektől a különböző rizikótényezők együttes előfordulásának jelentőségét hangsúlyozzák 
(Cumulative Risks Model). Az ilyen magas rizikójú gyerekek esetében az alacsony 
szocioökonómia státuszhoz például a gyakran egyedülálló anya alacsony jövedel-
me és iskolai végzettsége, vagy egy nagy család rossz életszínvonala és lakhatási 
viszonyai, esetleg a még csak tizenéves anyák drogfogyasztása vagy más lelki zava-
ra is társulhatnak (ACKERMAN, IZARD, SCHOFF, YOUNGSTROM és KOGOS, 1999). 
Harmadikként említendő a közvetítő változók modellje, ami főként a felnőtt kötődési 
interjúval (AAI) dolgozó szakemberek körében népszerű. A kutatók itt is általában 
több, negatív hatású körülmény együttes előfordulásával számolnak. A kérdésfel-
tevésük elsősorban arra irányul, hogy a gyakran longitudinális vagy prospektív 
vizsgálatokban ezek közül a tényezők közül, melyiknek milyen mértékű hatása 
lehet a később kialakuló viselkedési vagy lelki problémákra. A leggyakoribb eset-
ben az anyai gondozás minősége nem megfelelő, ami először általában a gyerek 
bizonytalan kötődéséhez, majd a későbbi patológiához vezet. Azonban ameddig az 
anyai depresszió következményeként inkább internalizáló formákkal találkozha-
tunk a fejlődési ösvény későbbi szakaszában (CICCHETTI, ROGOSH és TOTH, 1998), 
a bántalmazás nyomán inkább externalizáló zavarok lépnek fel, főként fiú gyere-
kek esetében (YATES, DODDS, SROUFE és EGELAND, 2003). Ugyanakkor ezek a 
több tényezővel számoló elképzelések is meglehetősen statikusak, amennyiben azt 
sugallják, hogy a biztonságos vagy bizonytalan kötődés és ennek következményei 
egyaránt hosszabb távon, mondhatjuk, hogy vonásszerűen jellemzik az egyént. 
A negyedikként ismertetett modell a korai tapasztalatok modellje, ami elsősorban a 
változások lehetőségeire koncentrál. Szintén longitudinális vizsgálatok alapján 
arra a megállapításra jutottak egyes kutatók, hogy a gondozási vagy életkörülmé-
nyek akár pozitív, akár negatív irányú változása a kötődési jellemzők és – hosz-
szabb távon – az ezzel összefüggő zavarok növekedését vagy csökkenését okozhat-
ja (HAMILTON, 2000). Az utolsó és egyben legkomplexebb elképzelés, amit ma-
gyarul legpontosabban talán megterhelő élethelyzetekben fellépő nem megfelelő működésre 
való alkati hajlamnak nevezhetünk (Diathesis Stress Model), már lényegesen dina-
mikusabb személyiségműködést feltételez az előzőknél. Tulajdonképpen azt állít-
ja, hogy egyes emberek bizonyos típusú akut vagy krónikus stresszhelyzetek hatá-
sára kevésbé hatékonyan tudnak megküzdeni a kihívásokkal. Ez az átmeneti zök-
kenőktől a kiboruláson át az érzelemszabályozás teljes összeomlásáig terjedhet 
(KOBAK és mtsai, 2006). Mivel egyes szerzők (MIKULINCER és SHAVER, 2007) sze-
rint a kötődés önmagában is komplex, és szintén az érzelemszabályozás részét 
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képezi, ezért a működési színvonal átmeneti vagy hosszabb távú színvonalesése 
– analitikus terminológiával regressziója – nyilván ennek mentális vagy viselkedé-
ses összetevőit is érinti. Fontos kiemelni, hogy akár a gondozó, akár a gyermek, 
vagy mindkettőjük kötődési jellemzői bizonytalanná vagy problémássá válhatnak, 
ami bármelyiküknél a pszichopatológia irányába történő elmozdulást okozhatja. 
 Különösen jól illeszkedik a 20. század közepén felbukkanó rendszerszemléleti 
megközelítés a fejlődési pszichopatológiai szemlélethez. A pár- és családterápiák 
alapelveinek ismertetésére itt természetesen nem vállalkozhatunk. Főként azt 
emelnénk ki, hogy mindkét megközelítésben szoros kapcsolatot feltételeznek a 
szerzők a családi kommunikációs és érzelmi kapcsolatok, valamint a gyerekgon-
dozás minősége és a fejlődés adaptív vagy maladaptív irányai között (COWAN és 
COWAN, 2006). A két szemléletmód – mármint a rendszerszemléleti és a fejlődési 
pszichopatológiai – találkozásának egyik legérdekesebb újdonsága, hogy nem csak 
a magas rizikófaktorok között felnövekvő gyerekek későbbi problémáira fókuszál-
nak. Külön figyelmet fordítanak az olyan egyének fejlődésének elemzésére, akik 
jó körülményeik ellenére mutatnak tüneteket, és azokat is vizsgálják, akik a nyil-
vánvalóan veszélyeztető körülményeik ellenére hosszabb távon jól tudnak funk-
cionálni. Tulajdonképpen ez a szemléletmód indította el az utóbbi egy-két évti-
zedben a pszichológia számos területén igen népszerűvé vált reziliencia fogalmá-
nak megjelenését, majd rohamos terjedését. Ugyanakkor nem árt emlékeztet-
nünk arra a tényre, hogy éppen a fejlődési pszichopatológia képviselői voltak 
azok, akik a legnagyobb szerepet játszották abban, hogy a rizikó-, protektív és 
vulnerabilitásfaktorok széles körű figyelembevétele átkerüljön az általános nép-
egészségügyi epidemiológiából a mentális zavarokkal foglalkozó szakemberek 
gondolkodásmódjába. 

A rendszerszemléleti modellek azáltal is hatást gyakoroltak a fejlődési pszicho-
patológiára, hogy – szemben a korábban már említett lineáris szemléletet sugalló 
főhatás modellel – azt hangsúlyozzák, hogy átlagos esetekben egy személy viselke-
désének megváltozása nyilvánvalóan hatással van másokra, belőlük is új típusú 
reakciókat válthat ki. Így egy apró változás a rendszerben, a különböző reverberá-
ciós körökön keresztül, akár extrém mértékű vagy súlyosan deviáns viselkedések-
hez is vezethet, de le is csillapodhatnak a hullámok az egyének reakcióinak függ-
vényében. Egy gyerek szokatlan, új viselkedése megrémisztheti vagy feszültté te-
heti az anyát, aki az apához fordul, aki vagy elsimítja az eredeti konfliktust, vagy 
elmélyíti azt, akár a párjával, akár a gyerekkel szemben, ami aztán újabb köröket 
indíthat el. 

Külön érdemes felhívnunk a figyelmet arra, hogy mindkét tárgyalt szemlélet-
módban nem pusztán lelki betegségektől érintett családokról lehet szó. Az egyéb-
ként tünetektől mentes normál párok esetében is jönnek előbb-utóbb olyan tör-
vényszerűen bekövetkező változások, mint a házasság vagy gyermek születése, 
ami felborítja az addig jó esetben már meglévő, sokszor komoly energiák befekte-
tésével elért kényes egyensúlyt. És akkor még nem is szóltunk a hirtelen jelentke-
ző kríziseket generáló eseményekről, mint a családtagok valamelyikének súlyos 
megbetegedése, munkájának elvesztése vagy a válás. Természetesen az eleve lelki 
egyensúlyi zavaroktól szenvedő egyének vagy családok esetében a hatás általában 
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fokozott, bár a dinamikus szemlélet lényege, hogy ezt se tekintsük törvényszerű-
nek. 

A fentiek alapján könnyen arra a következtetésre juthatnánk, hogy a most tár-
gyalt szemléleti keretben dolgozó szakemberek egyre inkább a szociális környezet 
és a kapcsolatok dinamikájának dominanciáját hirdetik a lelki betegségek kialaku-
lásában. A terület szakirodalmának áttekintése azonban nem erősíti meg ezt a 
hipotézisünket. Sokkal inkább az elemzésünk kezdetén, mintegy programhirde-
tésként említett integratív szemlélet továbbélésével szembesülhetünk. Ennek egyik 
bizonyítéka a fejlődési pszichopatológia klasszikusának tekinthető Michael Rutter 
bő fél évtizeddel ezelőtt megjelent két, manapság szokatlanul terjedelmes cikke. 
Az egyikben a gének és környezet kölcsönhatásának négy lehetséges elméleti mo-
delljét elemzi mélyrehatóan munkatársaival (RUTTER, MOFFITT és CASPI, 2006). 
A másikban marad az előző cikk alapkérdése, de itt már konkrét kórképek eseté-
ben vizsgálják a szerzők, hogy a genetikai sérülékenység milyen környezeti és 
pszichológiai – például megküzdés – tényezők együttjárása esetén hogyan módo-
sul a gyerekkortól a felnőtt korig (RUTTER, KIM-COHEN és MAUGHAN, 2006). 
Visszatérve a rendszerszemléleti megközelítést a fejlődési pszichopatológiai szem-
lélettel ötvözni törekvő kutatókhoz, COWAN és COWAN (2006) egy háromszor há-
rom tényezőből felépülő, kilenccellás mátrixelméletet hoztak létre, amely integrálja 
az összes lehetséges megközelítést. Az egyik tengelyen a biológiai, pszichológiai és 
szociális tényezők sorakoznak, melyeknek lehetnek szervezeten belüli, külső kör-
nyezeti vagy ezek interakcióján alapuló összetevői vagy megjelenési formái. Na-
gyon röviden, a genetikai tényezők képviselik a biológiai faktorok közül a belső 
eredőket, a toxikus ártalmak a külsőket, legyenek azok drogok vagy a táplálékok-
kal a szervezetbe bekerülő, az agyi folyamatokra hatást gyakorló anyagok. A külső 
és belső tényezők interakciója adná ki ebben a gondolatrendszerben a diatézis-
stressz modellt, ami a fentebb leírtakkal semmiképpen nem kompatibilis, mivel 
annak környezeti és érzelmi összetevői is vannak. A pszichológiai elméletek közül 
az analitikusok és a humanisztikusok elsősorban a belső, a behavioristák a külső 
tényezők hatását hangsúlyozzák, a kognitivisták pedig a kettő kölcsönhatását. 
A szociális tényezők belső leképeződésének szószólói lennének a tárgykapcsolati 
szerzők, a kötődéselmélet képviselőit is ide értve, a külső hatások meghatározó 
erejét a szocializáció kutatói emelik ki, végül a kettő interakcióját hirdetők lehet-
nének a rendszerszemléleti terapeuták. Ez nyilván egy erősen elméleti kiindulású 
csoportosítás, ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy minden egyes rendellenes-
ség alakulásának – szándékosan nem kialakulását írunk – elemzésében bármely 
elméleti megközelítés által feltárt és leírt mechanizmusok, valamint ezek egymás-
sal való interakciói is szerepet kaphatnak. 

A fejlődési pszichopatológia számára különösen érdekesek lehetnek azok az 
elméletek, amelyek a temperamentum, a személyiségvonások vagy a gyerekkori 
események hatását vizsgálják a későbbi zavarok alakulására (TACKETT, 2006). 
Vannak közöttük, amelyek inkább a gyermekkori viselkedészavarok és a felnőtt-
kori személyiségzavarok eredetét akarták megfejteni és/vagy magyarázni, míg 
mások inkább a pszichiátriai nozológiából – a DSM első és második tengelyén kó-
dolt zavarok viszonya a hangsúlyos bennük – mintsem pszichológiai irányzatokból 
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származtatható okfejtések. Talán legismertebb közülük a sérülékenységi modell 
(vulnerability/predisposition model), amely szerint a gátolatlanság mint tempera-
mentumtényező vagy a lelkiismeretesség alacsony szintje mint személyiségvonás 
szerepet játszik a gyermekkori viselkedészavarok vagy egyes B csoportba tartozó 
felnőttkori személyiségzavarok kialakulásában és megjelenésében. A patoplaszticitás 
vagy súlyosbodási modell (pathoplasty/exacerbation model) az imént tárgyalt sérülé-
kenységi elméletnek bizonyos értelemben a tükörképe. Ebben a megközelítésben 
ugyanis a gátoltság mint temperamentumtényező vagy személyiségvonás, egy 
ideig képes megakadályozni a deviáns viselkedés megjelenését, de rizikótényezők 
halmozódása esetén ez a védő hatás már nem elegendő, vagyis összeomlik és meg-
jelenik a viselkedészavar. A spektrum modell szerint, a pszichiátriai nozológiai rend-
szerekben némely, egymástól távol álló kórképet azonos biológiai alapok és/vagy 
működési rendellenességek kötnek össze. Ilyen a szkizofrénia spektrum, amelybe 
beletartoznak a szkizotíp és paranoid személyiségzavarok és a pszichotikus zava-
rok egyaránt. A fejlődési pszichopatológiai gondolkodási módhoz közelebb áll a 
következőkben bemutatott elképzelés. A komplikáció vagy sebhely modell (complica-
tion/scar model) szerint, a gyermekkori szorongásos vagy depresszív epizódok 
nem kezelt, vagy nem megfelelően ellátott „sebei” hatással lehetnek a későbbi 
viselkedési vagy személyiségzavarok előfordulásának valószínűségére, de a súlyos-
ságára mindenképpen. Ezeknek az elképzeléseknek legfőbb hátránya, hogy mód-
szertanilag igen nehezen ellenőrizhetőek, ugyanis a személyiség jellemzőiről a 
kutatóknak a zavar megjelenése előtti konkrét adatokra lenne szükségük, ami 
csak longitudinális vizsgálatokból képzelhető el. Ugyanakkor hatalmas potenciális 
lehetőségek maradtak rejtve ezen a területen. Álláspontunk szerint a kiaknázat-
lanság egyik oka az interdiszciplinaritás hiánya. A TACKETT (2006) által idézett 
igen nagyszámú vizsgálat többsége az internalizáló zavarok hátterében is biológiai 
okokat feltételez, például a gátoltságot. Ugyanakkor az érintettek viselkedését le-
író fogalmak – félelemteli, szorongó – megegyeznek a kötődéselmélet kutatói által 
használtakkal. Érdemes lenne megvizsgálni tehát, hogy a gátoltság hátterében 
sokak által feltételezett magas neurotikusság és alacsony extraverzió mellett, a 
szorongó ambivalens kötődésnek milyen szerepe lehet. 

A pszichológiai elméletek integrálásának tekintetében a közelmúltban megtör-
tént az első lépés. LUYTEN és BLATT (2011) szerint a normál és a patológiás fejlő-
dés hátterében két alapvető dimenzió található meg, amit a legkülönbözőbb elmé-
leti alapokon álló kutatók egyaránt leírtak, csak egész másként neveztek el. Az 
analitikus Blatt a normatív fejlődésben kapcsolati és öndefiníciós dimenziókat 
említ, ami problémás esetekben analitikus és introjektív patológiás formákat hoz 
létre. Az ismerten kognitív alapokon álló Beck által leírt szociotróp/függő és auto-
nóm/individualisztikus vagy a kortárs interperszonális szerzők által megfogalmazott 
kommunikáció/affiliáció valamint ágencia/szociális dominancia, ugyanazokat a 
kettősségeket jelentik más-más elnevezéssel, ami nagyjából azonos a kötődéselmé-
letben széles körű konszenzussal elfogadott kapcsolati szorongás és kapcsolati 
elkerülés dimenziókkal. MIKULINCER és SHAVER (2007, 2012) keresztmetszeti és 
longitudinális vizsgálatok százaival látják alátámasztottnak azt az állítást, miszerint 
ameddig a fent említett két dimenzió normál fejlődése a lelki egészséget jelenti, 
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addig akár az egyik, akár a másik, vagy mindkettő túlzott mértékűvé válása az 
érzelemszabályozás felborulásához vezet. LUYTEN és BLATT (2011) elemzéséből az 
is kiolvasható, hogy a fentebb felsorolt szerzők által leírt dimenziók polárisak, 
amiből következik, hogy nemcsak túlzott mértékűvé válásuk, hanem alulfejlettsé-
gük is problémák forrása lehet. 

– A KÖTŐDÉS HATÁSA A PSZICHOPATOLÓGIA KIALAKULÁSÁRA – 
LONGITUDINÁLIS ÖSSZEFÜGGÉSEK ÉS KÖZVETÍTŐ MECHANIZMUSOK 

A kötődési minőség és a patológiás állapotok jelentkezése, illetve ezek hiánya kö-
zötti összefüggések nem minden esetben egyértelműek, amennyiben a patológiás 
állapotokat valamely nozológiai rendszer leíró kategóriáival szeretnénk azonosí-
tani. Találtak ilyen összefüggéseket az elkerülő és az ambivalens kötődési típus 
esetén, de ezek csak magas rizikójú mintákban mutatkoztak meg. Így például az 
elkerülő kötődés és a későbbi antiszociális viselkedés és externalizáló problémák 
(TROY és SROUFE, 1987; RENKEN, EGELAND, MARVINNEY, MANGELSDORF és 
SROUFE, 1989), illetve az ambivalens kötődés és a társas visszahúzódás (RENKEN és 
mtsai, 1989) és a szorongásos zavarok (WARREN, HUSTON, EGELAND és SROUFE, 
1997) között volt kimutatható kapcsolat. A biztonságos és a dezorganizált kötődés 
esetében azonban jóval erősebb és univerzálisabb hatásokat találhatunk az egyén 
későbbi sorsára nézve, már ami az alkalmazkodást, a pszichológiai jól-létet és a 
patológiás állapotok megjelenését illeti. Éppen ezért a következőkben azokat a 
longitudinális vizsgálatokat mutatjuk be, amelyek a biztonságos kötődés protektív 
szerepéről és a dezorganizált kötődés patológiára hajlamosító, rizikótényező sze-
repéről szólnak. Nem lennénk hűek azonban a fejlődési pszichopatológia tudo-
mányos szellemiségéhez, ha csak a rizikó- és protektív faktorokról szólnánk. 
Integratív tudományként a fejlődési pszichopatológia nemcsak az egészséggel és 
betegséggel együtt járó tényezők felderítésében, hanem az ezek hatását közvetítő 
mechanizmusokban is érdekelt. 

A biztonságos kötődés lelki fejlődésre kifejtett, hosszú távon is kedvező hatását 
számos vizsgálat igazolja. Bár a kötődés kifejezést nem használja, WERNER (2000) 
a csecsemőkortól egészen serdülőkorig az egyik legfontosabb protektív faktorként 
említi a meghitt kapcsolatot az elsődleges gondozóval. A biztonságos kötődés 
olyan korai nehézségek kedvezőtlen kimeneteleivel szemben is védelmet nyújtott, 
mint a bántalmazás, a szegénység, a szülők mentális betegsége és szerhasználata, 
vagy éppen az anya alacsony életkora. A csecsemőként biztonságosan kötődő fel-
nőttek kevesebb pszichés tünetről, könnyebb beilleszkedésről, sikeresebb kapcso-
latokról és általánosan kedvezőbb egészségi állapotról számolnak be, mint más 
kötődési kategóriába tartozó társaik. 

Az érem másik oldalaként, a dezorganizált kötődés hajlamosít a súlyos patoló-
giára, rizikótényezőnek tekinthetjük. A csecsemőkori dezorganizált kötődés már 
iskoláskorban nagy valószínűséggel összekapcsolódik a társkapcsolatok gyenge 
minőségével és furcsa, bizarr viselkedéssel. A későbbiekben magatartászavar, de-
viáns viselkedés (összefoglalóan GREEN és GOLDWYN, 2002), disszociatív állapotok 
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(LIOTTI, 2004), végül felnőttkorban pedig borderline zavar (FONAGY, 2000) kiala-
kulása jóval valószínűbb a csecsemőkorban dezorganizált kötődési mintát mutató 
egyének között, mint más kötődési minőségű társaik esetén. Ugyanakkor a kötő-
dés dezorganizáltsága tekintetében kérdéses, hogy ez a szervezetlenség mennyire 
területspecifikus és csak a kötődés területén jelentkezik-e, esetleg abból kiindulva 
terjed szét, vagy mennyire az egyén minden területre kiterjedő dezorganizáltsá-
gának egyik lehetséges megnyilvánulása. Ez a terület további figyelmet érdemel a 
kutatásokban. 

Kötődés és patológia kapcsolatának mélyebb megértését nyújthatja a közvetítő 
mechanizmusok számbavétele. Bár szinte minden kötődéssel kapcsolatos kutatás 
esetén bukkanhatunk olyan változókra, amelyek – legalább spekuláció szintjén – 
ígéretes jelöltnek bizonyulnak a közvetítő változó címre, terjedelmi okokból most 
csak a két legdominánsabb elképzelést mutatjuk be. Az egyik a mentalizáció jelen-
ségével, a másik az affektív szabályozással foglalkozik. (Az affektív szabályozással 
kapcsolatos elképzelést rövidebb terjedelemben mutatjuk be, mivel az affektív 
szabályozás és zavarai téma bővebb áttekintésben megtalálható jelen kötetben, 
BÓNA, KUN, KÖKÖNYEI és DEMETROVICS tanulmányában [71–88].) 

A kötődéstől a pszichés zavarokig vezető egyik lehetséges út az affektív szabályo-
záson keresztül vezet. Csecsemőkorban az egyik legfontosabb adaptív cél, amely-
nek megvalósításában a kötődés segítséget nyújt, az affektív és arousal állapotok 
sikeres szabályozása (CRITTENDEN, 2000). Ennek a feladatnak az ellátására azon-
ban az agynak mind a test állapotáról, mind pedig a környezetről tájékozottnak 
kell lennie (DAMASIO, 1996). Crittenden információfeldolgozási modelljében azt 
mondja ki, hogy a különböző kötődési minőségek mögött, a különböző gondozói 
környezethez alkalmazkodó információfeldolgozó és végső soron affektív szabá-
lyozási stratégiák állnak. A környezeti és a testből származó információ kiegyensú-
lyozott integrált feldolgozására a biztonságosan kötődő egyének képesek, az elke-
rülők a testükből származó viszcerális (végső soron affektív) információt, míg az 
ambivalens személyek a környezeti, kontingencián alapuló információt hagyják 
figyelmen kívül. A dezorganizált kötődésű személyek nem rendelkeznek szerve-
zett, koherens információfeldolgozási stratégiával. A fent említett információfel-
dolgozási módozatok az elkerülő személy esetében túlszabályozáshoz, az ambiva-
lensnél alulszabályozáshoz, a dezorganizált személynél pedig szabályozatlansághoz 
vezetnek. Amennyiben az idegrendszernek nemcsak funkcióját, hanem neuro-
biológiáját is tekintjük, az összefüggések ott is láthatóvá válnak. A kötődés a limbi-
kus rendszeren keresztül az affektív szabályozásban kiemelt szerepet betöltő jobb 
agyfélteke fejlődését már csecsemőkortól kezdődően a gondozóval megélt kapcso-
lat minőségének függvényében befolyásolja (SCHORE, 2001). 

A mentalizáció „a túlnyomórészt tudatelőttes imaginatív mentális aktivitás egy 
formája, nevezetesen az emberi viselkedés intencionális mentális állapotokban 
történő értelmezése” (FONAGY, 2008, 4.). A mentalizáció működésében megmu-
tatkozó működési hibák számos pszichés zavar esetében jelen vannak: borderline 
személyiségzavar esetén a mentalizáció hiányáról, míg paranoid zavarok esetén a 
mentalizáció elszabadulásáról, valóságtól való eloldódásáról beszélhetünk (ALLEN, 
2006). A mentalizáció fejlődésében a kötődési kapcsolat és annak minősége igen 
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jelentős szerepet játszik. Az összefüggés leginkább neurobiológiai kutatási ered-
ményekkel világítható meg (INSEL, 2003). A kötődési viselkedés aktiválásáért fele-
lős agyi terület többek között a mentalizációs képességet is gátolja. Ennek hátteré-
ben azon adaptív funkció állhat, hogy veszély esetén az evolúciós környezetben 
nem volt idő taktikázásra, a másik mentális állapotának felmérésére, azonnal vé-
delmet kellett keresni. Bármilyen következményekkel járt is ez (például gondozói 
bántalmazás), jobban szolgálta a túlélést, mint a veszélynek való kiszolgáltatottság. 
A traumához mint szélsőséges tapasztalathoz való alkalmazkodás neuronális és 
viselkedéses következményeinek bővebb tárgyalása PÉLEY (2010) írásában megta-
lálható. A biztonságos kötődés fontos jellemzője, hogy a gondozó elérhetősége 
miatt a viselkedéses aktivitás megszűnik, így a mentalizáció is működhet. Ugyan-
akkor azon csecsemők és gyermekek esetében, akiknél a gondozó elérhetősége 
kétséges, energiájukat a kötődési viselkedésre fordítják, ami egyben a mentalizá-
ció gátlását is jelenti. A mentalizációs elképzelés persze nem választható külön 
teljes mértékben az affektív szabályozástól, hiszen a JURIST (2005) által bevezetett 
mentalizált affektus fogalma éppen az affektív állapotok egyik lehetséges „megsze-
lídítési” módjára vonatkozik. Emellett a kötődési mintázat transzgenerációs átadá-
sában is jelentős szerepet játszik a mentalizáció, ami a korábban hangsúlyozott 
rendszerszemlélettel újabb párbeszéd kialakításának reményét hordozza. 

ÖSSZEGZÉS – KLINIKAI KITEKINTÉS 

Tanulmányunkban bemutattuk kötődéselmélet és fejlődési pszichopatológia né-
hány lehetséges érintkezési pontját. Célunk elsősorban az volt, hogy megmutas-
suk, a korai tapasztalatok és az ezek nyomán kialakuló kötődési minőségek nem 
játszanak determinisztikus szerepet az egyén későbbi mentális állapota szempont-
jából. Sőt, maguk a kötődési stílusok sem feltétlen maradnak stabilak, ahogyan azt 
az azokról vonásként gondolkodó szakemberek feltételezik. Vizsgálatok szerint a 
jelentős mértékű stabilitás mellett jelentős váltások is kimutathatók az életút során 
(PEARSON és mtsai, 1994; WATERS, HAMILTON és WEINFIELD, 2000). A legtöbb ál-
talunk bemutatott elméleti modell is ezt a nézetet hangsúlyozza: a multi- és 
ekvifinalitás értelmében a kötődési minőség és a későbbi patológiás pszichés mű-
ködés közötti összefüggés csak a kötődési stíluson túl jelenlévő változók, illetve 
ezek kötődésre gyakorolt hatásának ismeretében érthető meg. Mindezek mellett, 
a kötődéselmélet olyan jelenségekre derített fényt – és próbálja azokat mélységük-
ben egyre jobban megérteni –, amelyek jelentős szerepet játszanak az egyén pszi-
chológiai jól-léte vagy éppen a patológiák alakulása szempontjából. Itt elsősorban 
a veszteségekre, szeparációs helyzetekre gondolunk. Sokszor tapasztaljuk, hogy 
ezek, ha nem is egyértelmű okai, de provokáló tényezői a patológiák megjelené-
sének, súlyosbodásának (lásd diatézis-stressz modell). 

A klinikai felhasználásban nagyszerű lehetőség rejlik a kötődéselméletben. 
A diagnosztikus munka során – akár az egyén állapotának felmérésében, akár a 
terápia tervezésében – fontos támpontokat nyerhetünk a személyiség dinamikájá-
ról, használjunk akár kérdőíves, akár interjú módszereket (ezek áttekintését lásd 
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LÁNG, 2012; NAGY, 2005). Már a kérdőíves eljárások esetén is kimutatható össze-
függés a kérdőívben elért pontszámok és az egyén érzelemszabályozási stratégiái 
között (például LÁNG, 2009), a Felnőtt Kötődési Interjú menetét alkalmazva 
pedig – a klasszikus kódolási rendszer ismerete nélkül is – lehetőségünk nyílik 
az interjúalany narratív stílusának megismerésére, reflektivitásának felmérésére. 
Ezen információk, más adatokkal kiegészülve, tervezhetővé teszik a terápiás fo-
lyamatot, ahol a kötődés mint a kapcsolódási mód és együttlét egyfajta megfogal-
mazása, igencsak fontos szerepet játszik. Reményeink szerint a jövőben – módsze-
rek iránti elkötelezettségtől függetlenül – egyre több szakember ismeri fel a kötő-
déselméletben rejlő integratív lehetőségeket. Tanulmányunk ezen integratív, ho-
lisztikus szemlélet megalapozásához kívánt segítséget nyújtani. 
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ATTACHMENT THEORY AND DEVELOPMENTAL PSYCHOPATHOLOGY: 
PERSPECTIVES, MODELS, MEDIATING MECHANISMS 

LÁNG, ANDRÁS – NAGY, LÁSZLÓ 

This paper investigates attachment theory from the perspective of developmental psychopathology. The 
most important and most up to date theoretical considerations which connect attachment theory and 
developmental psychopathology are discussed. This is followed by the description of different theoretical 
models, in which we try to highlight the possible pathways of attachment styles’ effects on psychological 
problems. In the light of longitudinal studies the effect of secure and disorganized attachment on men-
tal health / pathology is presented. Here, in accordance with developmental psychopathology, we em-
phasize mediating variables and mediating mechanisms. In the last section we discuss the practical, 
diagnostic and therapeutic usefulness of attachment theory. 

Key words: attachment theory, developmental psychopathology, theoretical models, longitudinal 
studies 
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