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Az Érzelem Fókuszú Terápia (ÉFT) Észak-Amerikában széles körben 
elterjedt, azonban Európában csak az utóbbi években kezdett ismertté és 
alkalmazottá válni, ez a témakörben megjelent tanulmányok száma 
alapján is nyomon követhető. Kutatásunkban tudományos adatbázisokat 
használva arra kerestünk választ, hogy Európában milyen mértékben 
terjedt el a terápiás módszer kutatása, illetve a vizsgálatok milyen 
eszközökkel, milyen módszertannal történtek. Vizsgálati kérdésünk 
megválaszolásához több, nemzetközileg elismert és általánosan használt 
tudományos adatbázisban végeztünk kutatást, többek között a Web of 
Science, a PubMed, és a Science Direct adatbázisokban. Az eredmények 
igen eltérő számú publikációt mutattak ugyanazokra a keresőszavakra. Az 
ÉFT témakörben megjelent európai publikációk áttekintésével láthatjuk, 
hogy az ÉFT gyakorlatban történő alkalmazásának vizsgálata itt még 
gyerekcipőben jár. A kutatásunk eredményeire támaszkodva, vizsgálatunk 
végén további ÉFT kutatási lehetőségeket tártunk fel, melyek illeszthetők 
a jelenlegi európai helyzethez. 

 
Az Érzelem Fókuszú Terápia 
 
Napjaink egyik leghatékonyabbnak minősülő, számos kutatás alapjául 
szolgáló terápiás módszere az Érzelem Fókuszú Terápia (Johnson, 1999; 
2009; Johnson & Greenberg, 1985), melyet Dr. Sue Johnson és Dr. Les 
Greenberg fejlesztett ki az 1980-as évek közepén. Hatékonyságát mi sem 
bizonyítja jobban, mint hogy kiemelkedő utánkövetéses eredményeket 
mutatnak a terápiát vizsgáló eljárások, valamint néhány tanulmány azt is 
kimutatta, hogy az elért eredmények fennmaradnak és a javulás a terápia 
befejezése után is folytatódik (Denton, Wittenborn & Golden, 2012). Az 
érzelem fókuszú terápiás eljárás alapja a kötődéselmélet, és célja, hogy a 
párkapcsolati nehézségeket átélő párok destruktív érzelmi válaszait és 
interakciós mintázatait a kötődési érzelmek erejével változtassa meg. Az 
ismétlődő mintázatok újra formálásával és újra strukturálásával 
biztonságos kötődési kapcsolatot fejleszt a pár tagjai között, s ezáltal még 
ellenállóbbá válnak a felek a párkapcsolati stresszel és a különböző 
kapcsolati traumákkal szemben. Így biztos alapot kaphatnak a 



Karlovitz J. T. (szerk.): Pedagógiai szakmódszertani kutatások, ISBN 978-80-89691-53-1 

72 

kapcsolódáshoz, és újra értelmezhetik a kötődésüket, biztonságossá 
tehetik az érzelmi köteléket kettejük között (Johnson, 1999; Johnson & 
Whiffen, 1999; Palmer & Johnson, 2002). A biztos kapcsolati kötődések 
pedig szoros összefüggésben vannak a fizikai és lelki egészséggel és jól-
léttel (Palmer & Johnson, 2002), csakúgy, mint a személyiség optimális 
fejlődésével (Feeney & Ryan, 1994). 

Az Érzelem Fókuszú Terápiát (ÉFT) sikerrel alkalmazták különböző 
célcsoportokban, valamint számos speciális párkapcsolati nehézség 
esetében (Johnson & Whiffen, 1999) – mint például a pár egyik tagjánál 
jelen levő poszttraumás stresszzavar (Greenman & Johnson, 2012; Paivio 
& Nieuwenhuis, 2001), vagy a terméketlenség (Najafi, Soleimani, Ahmadi, 
Javidi, & Kamkar, 2015). 

Jelen kutatás célja azt feltárni, hogy a terápia terjedésének növekvő 
igénye mellett az azzal kapcsolatos szakirodalmi anyagok milyen 
tartalommal és melyik földrészen láttak napvilágot. Ezáltal azt reméljük, 
hogy betekintést nyerhetünk az érzelem fókuszú párterápiára irányuló 
európai kutatásokba, s az alkalmazott kutatásmódszertanba. 

 
Módszertan 
 
Több tudományos adatbázisban kutattuk az ÉFT témakörben előforduló 
szakmai anyagokat. Az adatbázisokban meghatározott keresőszavakra 
kerestünk rá, majd az eredményeket áttekintettük, hogy egy konkrétabb 
ismeretünk legyen arról, hogy milyen kutatásokat felölelő, vagy 
szakirodalmi összefoglalót tartalmazó publikációk vannak ÉFT témában. 
Így arról is kaptunk információt, hogy a világ mely országaiban történtek 
a témakörhöz kapcsolódó kutatások, illetve készültek publikációk, hol 
milyen szinten mélyedtek el a szakemberek ebben a strukturált terápiás 
módszerben, illetve milyen eszközöket alkalmaztak ennek vizsgálatára. 
Betekintést nyerhettünk továbbá abba is, hogy az egyes országok 
mennyire előrehaladottan foglalkoznak az ÉFT módszerével, hány 
publikáció tanúsítja a módszer elterjedését. 

Vizsgálatunkban az alábbi adatbázisokat vettük górcső alá: Web of 
Science, PubMed, ScienceDirect, Deepdyve, APA Psycinfo. 

Alkalmazott keresőszavaink: Emotionally Focused Therapy, „Emotionally 
Focused Therapy”, „Emotion* Focused Therapy”, „Emotionally Focused 
Couple Therapy”, és „Emotion* Focused Couple Therapy”, valamint az 
utóbbiak párokban, együttesen. A csillaggal ellátott keresési kifejezések 
arra szolgáltak, hogy a különféleképp használt elnevezések mellett a 
terápiás módszerről írt legtöbb publikációt fel tudjuk deríteni – így például 
azokat is, amelyekben „emotion-focused therapy” vagy „emotional 
focused therapy”-ként említik a módszert. A különböző keresési 
kifejezésekkel a célunk az volt, hogy elkülöníthessük a témakört említő, 
illetve az ahhoz szorosan kapcsolódó cikkeket egymástól, s lássuk, hogy a 
konkrét kifejezésekre hány keresési találat érkezik. 
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Bár az EFT rövidítés használata elterjedt és szakmai körökben gyakori, 
mégsem alkalmaztunk rá keresést, mivel egyéb témákban is használják e 
három betűs rövidítést, mint például az Emotional Freedom Technique 
vagy az Episodic Future Thinking esetében. 

A keresett kifejezéseket (a fenti leírásnak megfelelően) az említett 
adatbázisok kereső rendszerébe írtuk be, majd pedig összevetettük a 
kapott eredményeket. Az adatok letöltési ideje: 2018. január 18. volt. 

 
Eredmények 
 
Az Érzelem Fókuszú Terápia angol keresőszavait többféleképpen 
lefuttattuk a tudományos adatbázisok keresőrendszerében és az alábbi 
találati eredményeket kaptuk: 
 

1. táblázat. Az adatbázisok találati eredményei az ÉFT kereső kifejezéseire 
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Web of 
Science 271 89 239 36 41 116 270 

PubMed 188 43 94 16 3 53 97 
ScienceDir
ect 16432 45 - 11 - 70 - 

Deepdyve 221 87 82 52 9 14 2 
APA 
Psycinfo 352 25 169 35 39 55 180 

 
A legszűkebb találatot a Deepdyve keresőjébe írt "Emotion* Focused 

Therapy" OR "Emotion* Focused Couple Therapy" kifejezések adták, ami 
meglepő, hiszen erre a keresésre a két idézőjeles kifejezésre kapott 
találati összeg (az esetleges duplikátumokat kiszűrve) volt várható. A 
Science Direct adta a legnagyobb számú találatot az „Emotionally Focused 
Therapy” keresőszavak idézőjel nélküli keresésére. Számítottunk rá, hogy 
ezek a keresőszavak fogják a legtöbb találatot eredményezni, ezért is 
úgymond referenciaként használtuk, vagyis, hogy lássuk, hogy az 
idézőjelek alkalmazása mennyiben befolyásolja az eredmények számát az 
idézőjelek nélküli kereséshez képest. Ez főként az összetett keresések 
miatt volt érdekes, hiszen azoknál azt feltételeztük, hogy felfedik az 
adatbázisban található ilyen témájú cikkek legjavát. Ez a Web of Science 
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esetében így is volt, mindössze 1 publikáció volt a különbség a két 
keresés között (271 vs. 270). 

A Science Direct esetében látszik legjobban, hogy valóban sokat számít 
az idézőjelek alkalmazása a keresésben, és sokkal direktebb, szűkebb 
találatot kapunk, ha használjuk. Ugyanezen adatbázis keresője nem tudta 
értelmezni a csillaggal ellátott kifejezéseket, így azokra nem adott 
eredményt. 

Az 1. táblázat jól szemlélteti, hogy az idézőjelek nélküli keresés a Web 
of Science kivételével mindegyik esetben jelentősen nagyobb találati 
eredménnyel szolgált, valamint, hogy a „couple therapy”, vagyis 
párterápia kifejezésre való keresés, az elvárásoknak megfelelően tovább 
szűkíti a találati eredmények számát. Az adatbázisok közül többnyire a 
Web of Science adta a legtöbb találatot a keresett kifejezésekre.  

Az APA Psychinfo kivételével az adatbázisok a párterápiára való 
keresésre kisebb találati számot adtak, mint az „általános” terápiára való 
keresésre. Azonban ennek az adatbázisnak az eredményeit kizártuk a 
további vizsgálatból, mivel videó anyagok és hírlevelek dokumentációi 
voltak fellelhetőek a keresési kifejezésekre. Ez az adatbázis leginkább 
témára keresés szerint tud megfelelő találati eredményekkel szolgálni, a 
keresőszavakkal ez esetben nem a várt eredményt kaptuk. 

A továbbiakban kutatásunkban a Web of Science, a PubMed, a 
Deepdyve és a Science Direct találatait vettük alapul az „emotionally 
focused couple therapy” és az „emotion* focused couple therapy” 
keresőszavakra. Összesítettük az érzelem fókuszú párterápia témakörben 
fellelhető cikkeket, majd szűrtük, hogy azok a cikkek, amelyek a 
különböző adatbázisokban egyaránt megjelennek, csak egyszer 
szerepeljenek a listánkban. Így összesítve a találatokat, 85 érzelem 
fókuszú párterápia témájú cikket találtunk. A publikációkat végignézve 
rendszereztük, hogy ezek a cikkek melyik évben és országban íródtak, s 
ezt az 1. grafikon szemlélteti. 
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1. grafikon. Az Érzelem Fókuszú Párterápia témakörben megjelent publikációk 
eloszlása világszerte 

 
 

Látható, hogy a publikációk száma világszerte 2009-től kezdett 
emelkedni. Egyes publikációk több affiliációhoz is köthetők, esetükben 
mindkét országot figyelembe vettük a besorolásnál, hiszen célunk volt azt 
látni, hogy az egyes országokban mennyire foglalkoznak érzelem fókuszú 
párterápiás kutatásokkal. 

Az észak-amerikai kontinens jelentős számú publikációval 
büszkélkedhet a témakörben, az Egyesült Államok az elmúlt 32 év során 
47, míg Kanada 30 publikációhoz köthető. Ezzel szemben Ázsia mindössze 
5, Ausztrália pedig csak 2 publikációhoz. Európában ez idő alatt 10 
publikáció látott napvilágot, az alábbi országokban: Egyesült Királyság 
(2), Hollandia (3), Németország (2), Olaszország (2), Svájc (1). A 10 
publikációból 5 a Web of Science, 2 a Science Direct, 3 pedig a Deepdyve 
online tudományos adatbázis honlapján található. A 10 közül 8 angol 
nyelven íródott, 2 pedig hollandul (mindkettő 2011-ben, és a Deepdyve 
oldalán találhatók), így ez utóbbiak tartalmát nem állt módunkban 
alaposabban megvizsgálni. A 8 publikáció között mindössze egy empirikus 
található, ami foglalkozik az érzelem fókuszú párterápia kutatásával, 
illetve a szerzők megjelentettek egy másik publikációt is (2017) az ebben 
közölt adatok korrekciójával. Az olasz szakemberek által végzett 2016-os 
kutatás 14 párt vizsgált, akiknél a pár egyik tagja neurodegeneratív 
betegségben szenvedett. Az ÉFT ülések megkezdése előtt és a folyamat 
lezártával vizsgálták a pároknál az életminőségüket (SF-36, Short Form-
36) és a kapcsolattal való elégedettségüket (DAS, Dyadic Adjustment 
Scale), és egyértelmű pozitív hatást mutattak ki a terápiás ülések 
hatására. 
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A többi cikk között szerepel egy könyv áttekintése (Egyesült Királyság, 
2003), amely trauma túlélők kötődési kapcsolatainak a megerősítéséről 
szól. Két cikk (1995, 2016) íródott Németországban az ÉFT módszerének 
és gyakorlati hatékonyságának ismertetése végett. Egy 2011-ben 
megjelent cikk említés szinten ír az ÉFT módszeréről, s egy bekezdés 
erejéig összehasonlítja a megküzdés fókuszú eljárással (Coping Oriented 
Couple Intervention).  Végül, egy cikk (2015) csokorba szedett 
családterápiás eljárásokat, melyek egyikeként írnak az ÉFT módszeréről 
is. A maradék egy, kétoldalas, holland cikkhez (2016) sajnos nem sikerült 
hozzáférnünk, még az absztrakt sem elérhető a világhálón. 

 
Diszkusszió 
 
Az Érzelem Fókuszú (Pár)terápiára való keresés a tudományos 
adatbázisokban különböző találatokat adott. Fontos kiemelni, hogy jelen 
cikk bizonyos adatbázisokon belül történt kutatásokat ölel fel, nem az 
összes érzelem fókuszú párterápiában megjelent cikket. 

Meglepő, hogy az 1. táblázat szerinti eredmények alapján nehéz 
bármilyen következtetést levonni a tudományos adatbázisokat jellemző 
keresési és találati tendenciákról, mivel mindegyik esetben van kivétel. Az 
„emotionally focused couple therapy” esetében például arra számítunk, 
hogy kisebb számú találatot kapunk, mint az „emotionally focused 
therapy” esetében, hisz az utóbbi tartalmazza az előbbit, ennek ellenére 
az APA Psycinfo felületén több eredményt kaptunk rá. Ugyanígy, azt 
feltételezzük, hogy a csillaggal ellátott keresési kifejezések több találattal 
szolgálnak, hiszen a csillag a keresési feltételeket nyitottan hagyja, így a 
szó vége a csillag után bármilyen végződéssel találatot adhat, mégis több 
esetben kaptunk kisebb számú találatot (Deepdyve, PubMed). Emiatt úgy 
tűnik, hogy néhány adatbázis nem tudja megfelelően kezelni a csillaggal 
ellátott keresési parancsokat. 

Az idézőjel használata a keresések során elengedhetetlennek tűnt, 
mivel anélkül sokszoros találati eredményt kaptunk, amelyek között 
gyakori volt az irreleváns, témába nem illő cikkek előfordulása is. Az 
idézőjeles keresések között is a legnagyobb találat a 270 volt, melyet a 
nyitott véggel hagyott (*-os) terápiás és párterápiás keresés együttesen 
adott. Ez a szám is mutatja, hogy bár a terápiás módszer rendkívül 
hatékony, és jól is vizsgálható, még mindig nem túl gyakoriak és 
elterjedtek a kutatások. Mindemellett fontos megjegyezni, hogy ez a szám 
csak az egyik adatbázisban fellelhető publikációkat jelzi. 

A kereséssel kapott 10 európai publikációból 3-at nem tudtunk 
alaposabban áttekinteni, egy pedig korrekció céljából íródott, azonban a 
többi 6 cikk által is jól látható, hogy milyen elenyésző az ÉFT témakörben 
keletkezett európai kutatások száma. Érdemben mindössze egy cikk szól 
kutatásról, kettő pedig az ÉFT módszeréről. A többi összefoglaló, vagy 
csak említésképp vagy összehasonlítás céljából írt az érzelem fókuszú 
párterápiáról. Ez alátámasztja azt az elvárásunkat, hogy jelentősen 



Karlovitz J. T. (szerk.): Pedagógiai szakmódszertani kutatások, ISBN 978-80-89691-53-1 

77 

kevesebb európai kutatás folyt ebben a témában, mint Észak-Amerikában, 
hiszen Európában kevesebb a képzett szakember, ezáltal kevésbé lehet a 
módszert valós helyzetben vizsgálni. Azonban ennek ismeretében is 
mondhatjuk, hogy az elvárthoz képest számottevően kevesebb publikációt 
találtunk. A kanadai és amerikai szakirodalom lehetővé tenné több 
tudományos cikk megszületését Európában, mégis úgy tűnik, hogy a téma 
egyelőre nem annyira felkapott, hogy ez a gyakorlatban is meglátszódjon. 
Mivel mindössze egy olyan publikációt találtunk, amelyben kérdőíves 
vizsgálatot végeztek, nem tudunk messzemenő következtetést levonni a 
módszer hatékonyságát vizsgáló eszközökre vonatkozóan. Úgy tűnik, 
ehhez jelenleg az észak-amerikai kutatásokat kellene alapul venni, ahol a 
gyakorlatban is többet tudják használni a módszert. 

 
Kitekintés 
 
Jelen cikk kutatásából látható, hogy elenyésző számú érzelem fókuszú 
párterápia hatékonyságát vizsgáló kutatás folyt eddig Európában. Ennek 
egyik oka, hogy kontinensünkön egyelőre még kevés a képzett, tapasztalt 
terapeuta, akiknek a munkáján végzett vizsgálat hiteles eredményt 
adhatna. A kutatások felszaporodásához első lépésként mi a terápiás 
képzés hatékonyságának vizsgálatát látjuk, amely a módszerben jártas és 
felkészült szakemberekről adhat informatív képet. Ezt követően reálisan 
várhatjuk, hogy lesznek olyan szakemberek, akik a rászoruló párokat 
megfelelő terápiás felkészültséggel látják el, és ilyen esetekben 
adekvátabb és hitelesebb is a terápia kapcsán a hatékonyságot érintő 
bármiféle kutatás is. 

Az Érzelem Fókuszú (Pár)terápia terapeuta képzésének vizsgálatára 
Észak-Amerikában már sor került egy kutatás során (Montagno, Svatovic, 
& Levenson, 2011), azonban Európában hiánypótló lenne.  

Magyarországon az Érzelem Fókuszú Család- és Párterápiás Alapítvány, 
illetve a Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori 
Iskolája keretében kezdődtek kutatások az ÉFT témakörében. 
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