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A dadogás komplex és multikauzális jelenség, melynek pszichológiai 
vonatkozásaira sok kutatás irányult. Bár a dadogó személyek kapcsolati 
nehézségeit tárgyalja a szakirodalom, a felnőttkori dadogás és kötődés 
kapcsolatának vizsgálata mindezidáig kisebb hangsúllyal jelent meg. Jelen 
írásom elméleti keretét a pszichoanalitikus megközelítés adja a kognitív és 
a szociális komponensekre is fókuszálva, illetve terápiás szemszögből az 
ÉFT (Érzelmekre fókuszáló párterápia). 

A dadogás jelenségkörére nem létezik olyan hivatalos meghatározás, 
mely magába foglalná a teljes tünettant és a kiváltó okokat is. A 
Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi 
Egyesülete szerint a dadogás egy olyan beszédzavar, melyben légzési, 
artikulációs és hangadási okok mentén, a beszéd során megakadások és 
ismétlések jelennek meg. A megjelenő tünetekre fókuszáló másik definíció 
alapján „a beszéd összerendezettségének zavara, amely a ritmus és az 
ütem felbomlásában és a beszéd görcsös szaggatottságában jelentkezik” 
(Kanizsai, 1961). A WHO (1992) értelmezésében a dadogás egy olyan 
beszédzavar, melyben a személy pontosan tudja, mit szeretne mondani, 
azonban a hangok önkéntelen, ismétlődő meghosszabbodásának vagy 
megszakadásának következtében képetlen kimondani azt. Vannak olyan 
megközelítések is, melyek a látható tünetek mellett vagy helyett a 
kialakulás körülményeire, okaira fókuszálva úgy határozzák meg a 
dadogást, mint biológiailag diszpozicionált, pszichésen kiváltott 
beszédgátlás, mely a személy-környezet kölcsönhatásainak a révén alakul 
ki (Vékássy, 1987; Lajos, 2009). 

A multidimenzionális megközelítés részben ötvözi az előzőekben 
említetteket, és mintegy bio-pszicho-szociális keretben értelmezi a 
dadogás jelenségkörét. Így egy multifaktoriális tünetegyüttes egyik 
eleme, amely amellett, hogy folyamatszerű, a biológiai prediszpozíciók és 
környezeti (pszichés) hatások egyaránt szerepet játszanak a 
kialakulásában (Vékássy, 1978; Lajos, 2009). Ward (2006) a dadogás 
etiológiáját magyarázó írások áttekintése utána arra a megállapításra 
jutott, hogy bár egymástól függetlenül léteznek a dadogás kialakulását 
genetikai, motoros, nyelvészeti, neurológiai, pszichológiai, hallásértést 
fókuszba helyező, illetve a környezetre hangsúlyt fektető elméletek, de 
önmagában egyik sem képest a dadogást teljes mértékben 
megmagyarázni. Példaként említi, hogy mindegyik megközelítés 
másképpen magyarázza azt a jelenséget, hogy a dadogás mértéke 
csökken éneklés során. A hallásértés felől megközelítve a másokkal együtt 
éneklés vagy a hangszerek maszkoló hatása lehet az ok. Az agyfélteki 
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dominancia elméletet alátámasztja, hogy míg a beszéd bal agyfélteki 
funkció, az éneklés a jobb agyfélteke terméke, és több vizsgálat 
eredményei szerint a dadogás sokszor jelentkezik jobb agyfélteki 
dominanciával. A fiziológiai magyarázat úgy tekinti, hogy énekléskor 
könnyebb a hangképzés és a kilégzés-belégzés kontrollálása sincs annyira 
fókuszban. A lingvisztikai megközelítés az énekek-dalok előre megtanult 
szövegére helyezi a hangsúlyt. Pszichológiai szempontból meghatározó 
lehet, hogy énekléskor nem önmagát kell kifejeznie és feltárnia a 
személynek. Mindezek jól bemutatják a dadogás multikauzális mivoltát és 
egyben alátámasztják, hogy valószínűleg több hatás együttesen okozza a 
dadogás jelenségkörét. 

„Az elsődleges kötődés szerepének felismerését a fejlődéslélektan 
paradigmatikus fordulatának is szokták nevezni” (Vajda, 1999:50). A 
kötődés érzelmi kötelék, mely a gyermek és az elsődleges gondozója 
között alakul ki (Cole & Cole, 2006). „Célhoz igazított kapcsolatként” 
említi egy másik megközelítés, melyben a csecsemő és az anya 
együttműködése történik (Péley, 2001; Osváth, 2008). A közelséget, és a 
csecsemő és az édesanyja közötti kapcsolatot elősegíti a kötődésben 
megnyilvánuló viselkedés (Bowlby, 1958). Mindezek mellett, a kötődés 
több, mint a csecsemő és gondozója közötti érzelmi kapcsolat. 
Interiorizált, a kapcsolatról alkotott mentális reprezentációként hatással 
van az élet során megjelenő összes interperszonális, kiemelten a 
romantikus kapcsolatok jellegére is (Bowlby, 1980). Mérei Ferenc és V. 
Binét Ágnes is felhívja a figyelmet az anya-gyermek kapcsolat 
jelentőségére: „Az újszülött viszonya az anyjához vagy a gondozójához 
emberi sajátosság: olyan helyzet, amelyet egyrészt a lét biztosítása, 
másrészt a ráutaltság határoz meg, s a kisgyerekben ennek egy idő után 
megvan az érzelmi megfelelője is. Az anyjához való kapcsolat igénye, 
mint biztonsági szükséglet jelentkezik, hiánya a bizonytalanság 
feszültsége. A kisgyereknek hosszú ideig anyja az egyetlen, legfőbb 
emberi kapcsolata, s így ez a kapcsolat feltétele és első mintája olyan 
kötődéseknek, amelyeket felcserélhetetlennek tudunk megélni” (Mérei & 
Binét, 1981:14). 

Több elmélet is választ próbál adni a kötődés univerzális létezésére és 
kialakulására. Most az ún. pszichoanalitikus megközelítést szeretném 
röviden bemutatni! Freud rakta le a pszichoanalitikus iskola és így az 
analitikus kötődéselmélet alapjait. Több lépcsőfokon keresztül elemezte a 
csecsemő-anya kapcsolatot a drive-redukciós magyarázatának (1940) 
megszületéséig. Ebben az értelmezési keretben a szeretet tulajdonképpen 
a kielégített szükségletek kapcsán jön létre. A primér nárcizmus 
időszakában (első időszakban) a fő biológiai késztetés az éhség és a 
szomjúság, így a csecsemő az őt tápláló anyához fog kötődni (vö. Cole & 
Cole, 2006). Fontos hangsúlyozni, hogy a kötődés nem kizárólag a 
szükséglet-kielégítés miatt jön létre, hiszen Freud elmélete szerint az 
anyamell lesz az első tárgy, melyet a gyermek libidója megszáll, így a 
kötődésnek eleme a csecsemő erogén zónáinak stimulálása is (Bowlby, 
1958). Bowlby (1958) kiegészíti az elméletét azzal, hogy az anyához 
fűződő kapcsolat lesz a prototípusa minden későbbi párkapcsolatnak. A 
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bécsi iskola több képviselője is a drive-redukciós elméletet vitte tovább, 
mint Anna Freud (1954) is, aki úgy vélte, hogy az anyagyermek 
kapcsolatban nem a tárgyhoz való kötődés, hanem a testi szükségletekből 
adódó elégedettség vagy frusztráció játszik szerepet. Melanie Klein 
tárgykapcsolat elméletét, aki bár továbbra is az oralitásra és a szükséglet-
kielégítésre épít, a csecsemő első tárgykapcsolatának nevezi a 
gyermeknek az anyamellhez fűződő viszonyát (Heimann et al., 1989). 

Az ún. Budapesti Iskola munkássága sem elhanyagolható az anya-
gyermek kapcsolat vizsgálatában, hiszen például Hermann Imre és Bálint 
Mihály is előfutárai voltak az előzőekben már említett tárgykapcsolat 
elméletnek. 1958-ban Bowlby már idézi Hermann Imre észrevételét, 
vagyis, hogy a csecsemő az első időszakban fizikailag is csüng az anyán, 
és a megkapaszkodáshoz is kapcsolódó mozdulatokat is tesz pl. markolás, 
megragadás. Ferenczi (1971) a gyermek anyjához fűződő viszonyát 
passzív tárgyszeretetnek nevezi, és hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a baba ebben az időszakban megfelelő mennyiségű gyengéd 
szeretetet kapjon. Bálint Mihály ezt az elsődleges/primitív tárgyszeretetet 
nem passzív, hanem a csecsemő részéről is aktív kapcsolatnak tekinti, 
mely a kölcsönösségen alapul. Fontos különbség Freud elméletével 
szemben, hogy a Budapesti Iskola szerint ez a tárgykapcsolat nem kötődik 
semmilyen erogén zónához, így nem orális, nem anális, vagy genitális 
szeretet (Bálint, 1999). 

Bowlby 1958-ban idézi Winnicott megállapítását, mely szerint a 
kapcsolat, szintén kevéssé koncentrálódik az oralitásra. Egy korábbi 
írásában listába szedte az anya jellemzőit, amelyben első helyen az áll, 
hogy az anya létezik és minden lehetséges módon érzékelhető a létezése, 
érdekes megállapítása az, hogy az etetés csupán a 4. helyre szorult 
vissza. Továbbá az átmeneti tárgyakról szóló cikkében kifejti, hogy az 
„anyamell” valójában magát az anyai gondoskodást jelenti, nem a 
biológiai szervünket, hiszen a cumisüveggel való etetéskor sem lehetetlen 
elég jó anyának lenni.  

Egy évvel később Benedek (1959) az anya-gyermek kapcsolatot egy 
olyan érzelmi szimbiózisként mutatja be, melyben a fiziológiai 
szükségletek mellett az érzelmi, pszichológiai kielégülésre is vágyik a 
csecsemő. Kiemeli, hogy a mentális, érzelmi fejlődés alapja az 
introjektálódott elégedettség vagy frusztráció, mely az etetéssel, az éhség 
eltűnésével – az orális érzetek alapján – jelenhet meg. Így a gyermekkor 
domináns tendenciájának az etetést, a szükségletek kielégülését tartja.  

Bowlby kötődéselméletének kulcsmozzanata a gyermek 
biztonságérzetének és felfedezési vágyának egyensúlya. A kötődés 
kialakulását az első két életévben 4 szakaszra bontja, melyben a 
biztonságos héttér érzését adja a gyermeknek, ahonnan eltávolodhat, és 
ahova visszatérhet tapasztalatszerzés céljából (Colin, 1995 alapján): 

 A kötődés előtti szakasz (első hetek). Az újszülött a distressz 
csökkentése, illetve a saját szükségleteinek kielégítés céljából, az 
első pár hétben jelzőingerek (sírás és mosoly) és a végrehajtó inger 
(szopás) által próbálja meg felvenni a kapcsolatot a gondozójával. 
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 A kötődés kialakulásának szakasza (a 2-7. hónap közötti időben). a 
csecsemő képes a személyek megkülönböztetésére, így különböző 
kötődési viselkedést mutat feléjük.  

 A tiszta kötődési szakasz (6. hónapos kortól). Ekkor már a kötődési 
viselkedés célszerűvé válik, a jelzőingerek szándékossá. A 
lokomóciónak köszönhetően megjelenik az exploráció, így a 
közeledés-távolodás a gyermek általi kontrollálása is. Megjelenik a 
személyállandóság, a gyermek kiemelten az anyjához kötődik, 
szeparáció esetén distresszt él meg, szorong idegenektől. Kialakul a 
belső szelf a második és a harmadik életév tájékán, valamint 
jelentős a másik mentális reprezentációja is, így a kapcsolat, a 
kötődési viselkedés belső munkamodellé válik.  

 A kölcsönös kapcsolatok szakasza: A gyermek egocentrikusságának 
csökkenésével azonos mértékben a kapcsolat partnerivé, 
kölcsönössé tud válni.  

 
Bowlby szerint a harmadik szakaszig a kötődés kialakításában az anyák 

aktívabb szereplők, majd a gyermek másfél éves korától osztoznak ebben 
a felelősségben, így lesz kétirányú a folyamat (vö. Cole & Cole, 2006). 
Ainsworth és munkatársai (1972) az ún. „idegen helyzet” kísérlet kapcsán 
a különböző kötődési mintázatokat csoportokba sorolták. Összesen 8 
csoportot azonosítottak, melyek 3 fő csoportba oszthatók (Ainsworth, 
1979): 

1. A „B” csoportba sorolt babák a biztonságosan kötődő gyermekek, 
akik édesanyjuk jelenlétében bátran merik felfedezni a 
környezetüket. Ezek a csecsemők az anyjukra „biztonságos bázisként 
tekintenek”, létrehozva az explorációt. A szeparáció során distresszt 
élnek át, míg az anya visszatértekor keresik a kontaktust, 
kapcsolatot vele. 

2. Míg a „C” csoport tagjai a szorongó(bizonytalan)-ambivalens 
(ellenálló) kötődésű babák, aki az édesanyjuk jelenlétében is 
szorongást mutatnak, mely a szeparáció idejére fokozódott, majd az 
újraegyesüléskor ambivalensen reagáltak az anya közelségére. 

3. Az „A” csoportba kerültek azok a szorongó(bizonytalan)-ambivalens 
(ellenálló) kötődésű babák, akik a szeparáció során nem sírnak, és 
nem mutatják bármilyen jelét a distressznek. Az édesanyjuk 
jelenlétében is távolságot tartanak és kerülik az anyjukkal való 
interakciót, ezzel szemben gyakran kapcsolatba lépnek idegenekkel. 

 
Az előzőekben röviden bemutatott három csoport később kiegészítésre 

került egy negyedik kategóriával, mégpedig a bizonytalan dezorganizált 
kötődési típussal (Main & Solomon, 1990). Ebbe a csoportba azok a 
gyermekek tartoznak, akik egyidejűleg egymásnak ellentmondó 
viselkedéseket mutatnak, akaratlan és befejezetlen mozdulatokat tesznek, 
a zavarodottságnak és az aggodalomnak egyértelmű jeleit mutatják.  

A felnőttkori kötődés kutatásának alapjául az előzőekben röviden 
tárgyalt csecsemőkori kötődési stílus csoportok szolgáltak. Csecsemőkori 
kötődésünk, mintegy belső munkamodellként jelen van egész életünk 
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során, részben állandósult kognitív struktúraként, de a párkapcsolati 
tapasztalataink és az újabb életszakaszok által módosul és kiegészül 
(Bowlby, 1980). Ez a munkamodell egyrészt az elsődleges gondozó 
hozzáférhetősége és válaszkészsége alapján alakul ki, másrészt maga a 
személy azon megélése alapján, hogy ő mennyire szerethető és érdemes 
(Bowlby, 1980). Tehát alapjául szolgál az önértékelésnek is, mert a modell 
részét képezik a szelfre vonatkozó kogníciók és érzelmek (Osváth, 2008). 
Több kutatás céljául tűzte ki, a kötődés csecsemőkortól tartó felnőttkorig 
terjedő stabilitásának, folytonosságának vizsgálatát, de az eredmények 
nem voltak egyértelműek (Waters et al., 2000). a kötődési típus 
fennmaradását vizsgálta 20 éven át tartó longitudinális vizsgálatával, 
melyben bebizonyította, hogy a csecsemőkorban megállapított kötődési 
stílus azonos marad felnőttkorra, főként a Biztonságos és az Elkerülő 
típusok esetén. Kimutatták, hogy azokban a családokban, ahol időközben 
negatív életesemény történt (halál, válás, betegség, abúzus), az esettek 
majdnem a felében (44%) változott a kötődési stílus (Waters et al., 
2000). 

Egy magyarországi vizsgálatban (Tóth et al., 2006) 1 és 6 életév között 
a kötődési stílus stabilitási mutatója mindössze 56% volt, nemi bontásban 
a fiúk instabilnak. Ennek oka feltételezhetően az anya-fiú viszonyban 
gyökerező konfliktusok (vö. Osváth, 2006). Feltételezhetően kötődési 
stabilitás jellemző akkor, ha viszonylagos állandóság jellemző a 
környezetben. Akkor módosulhat a kötődési stílus, ha ez teszi lehetővé az 
alkalmazkodást, pl. a gondozó viselkedésében megjelenő változás miatt 
(Waters et al., 2000) Összességében elmondhatjuk, hogy az eddigi 
kutatások alátámasztják a belső munkamodell elméletét, mely szerint a 
kötődés, mint koherens, stabil mentális struktúra, mely folytonosan és 
dinamikusan alakul a tapasztalatok fényében (Waters et al., 2000). 
Osváth 2008-ban az előbbieket így összegzi: „A fejlődés dinamikus 
megközelítése azt is jelenti, hogy a kapcsolat története és a jelenlegi 
körülmények egyaránt fontosak, mert a már kialakult mintázatokat 
befolyásolhatják az új tapasztalatok, viszont az új tapasztalatokat a 
kötődés előzetes mintái alapján alkotjuk meg és értelmezzük” (Osváth, 
2008:94). 

 
Dadogásban a kötődés jelentősége 
 
Freud a dadogást a beszélni vagy nem beszélni belső konfliktus 
manifesztációjának tartja – még a kötődéselméletek megjelenése előtt – 
kiemeli a dependencia jelentőségét. A dadogást, mint a szopómozgások 
imitációját lehet értelmezni, amely a függőség megjelenítője és 
ellentétben áll a szeparációs vágyakkal. A dadogás értelmezhető a 
szeparáció, önállósodási folyamat ellen ható jelenségként (Wilkinson, 
2001). A túlzott kötődés, függőség jelenleg is témája több kutatásnak, ez 
a kötődési rendellenesség az anyába való belekapaszkodás (vö. Hermann-
féle megkapaszkodási ösztön) és állandó fizikai jelenlét szükségességét 
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jelenti (Zsolnai, 2001). Sroufe (2005) több vizsgálati eredményt 
összegezve azt állapította meg, hogy a bizonytalan/szorongó kötődésű 
iskoláskorú gyermekek sokkal nagyobb fokú függőséget mutatnak a 
tanárok irányába és nagyobb mértékben támaszkodnak rájuk, mint a 
biztonságosan kötődő társaik. 

A klasszikus kötődési típusok nem mutatnak egységes képet a későbbi 
pszichopatológiában megjelenő kapcsolatukban. Közvetlenül nem lehet 
bejóslója egy pszichés rendellenességnek önmagában az, ha a gyermek 
bizonytalan kötődéssel rendelkezik, csak potenciális rizikófaktor (Sroufe, 
2005). A viselkedészavaros gyermekek nagy része bizonytalan kötődéssel 
rendelkezik, ugyanakkor a bizonytalan kötődésű gyermekek csupán kis 
részénél alakul ki viselkedészavar. A bizonytalan / szorongó kötődési stílus 
(elkerülő és ellenálló egyaránt) mérsékelt erősségű korrelációban áll a 
depresszióval. A bizonytalan-elkerülő kötődési stílus viselkedési és 
magatartási zavarokhoz vezethet, míg a bizonytalan-ellenálló gyerme-
keknél 17 éves korukra inkább szorongásos zavarok jellemzőek. A 
dezorganizált kötődési stílus erős bejóslója a későbbi pszichiátriai 
tüneteknek. Ennek értelmezése nagyon könnyű, mert a számukra félel-
metes vagy összezavaró gondozóval szemben gyermekként a stratégiák 
állandó meghiúsulását, hirtelen változó mentális állapotváltozásokat, és 
egyéb pszichés disszociációt elősegítő mechanizmusok alakulnak ki 
(Sroufe, 2005). A dadogás és a szorongás kapcsolatát vizsgáló megkö-
zelítések megoszlanak a szorongás értelmezésében, hogy mint okot, 
következményt, vagy mellékhatást értelmezik, de ezen két jelenség 
együtt járása bizonyított (pl. Craig & Tran, 2014).  

Érdekes kérdés a dadogás, a kötődés és a temperamentum kapcsolata, 
melyet kiemelt jelentőségűnek tartok a dadogás, mint tünet 
megjelenésének szempontjából. Joggal feltételezhetjük, hogy a kötődés 
kialakulásában az anya(gondozó) szenzitivitása, válaszkészsége, 
gondoskodása mellett a csecsemő jellemzői, viselkedése is szerepet 
játszik (Cole & Cole, 2006). Nem mutatnak egységes képet a tudományos 
kutatások, s az elméletek elkülönülnek annak mentén, hogy a gyermek 
temperamentumát, a gondozói magatartást, vagy ezek interakcióját 
tartják lényegesnek a kötődés kialakulásában (Osváth, 2008). 

Ismét kitekintenék az anya-gyermek kapcsolat alakulásában oly 
lényeges megkapaszkodásról, és annak esetleges frusztrációjáról szóló 
gondolatok felé, melyekre már korábban utaltam. Tulajdonképpen egy 
örökletes viselkedési minta, a Hermann Imre (1943) nevéhez fűződő 
megkapaszkodási ösztön, mely ösztönös alkalmazkodásmódként 
értelmezhető. Ez az ösztön manifesztálódik a Moró-féle átkarolási 
reflexben, és a tenyér-és fogóreflexben (Mérei & Binet, 1981). 1943-ban 
Hermann maga is beszámol róla, hogy a dadogást a megkapaszkodás 
ösztönével együtt érdemes áttekinteni. Klaniczay (2001) megfigyelte, 
hogy a hozzá fordulók anamnézisében nagy számban jelennek meg a 
megkapaszkodási frusztrációs ösztönre utaló események pl. szeparációs 
trauma, fizikai valóságban történő leesés, kézlefogás vagy akár a szülő 
részéről kommunikált elhagyással való fenyegetés. A megkapaszkodás az 
életkor előrehaladtával változik, átlényegül. Három éves korra a beszéd az 
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anya-gyermek kapcsolatban egyre nagyobb szerepet játszik, így a 
megkapaszkodás is a testi kontaktus helyett a beszéden keresztül jelenik 
meg (Hermann, 1943; Klaniczay, 2001). Így a beszéd is a 
megkapaszkodás egy formája, eszköze, melynek megjelenése egybeesik a 
gyermek én-élmény funkciógyakorlásával. Ha a szülő részéről nem 
történik meg ez a fajta autonómia és személyes cselekvés elfogadása, az 
a gyermekben frusztrációt és regressziót eredményezhet, mely megjelenik 
a beszédben is (Klaniczay, 2001). 

 
Az EFT-megközelítés (Érzelmekre fókuszáló párterápia) 
 
„Az EFT integratív; az egyénen belüli és az egyének közötti folyamatokat 
is vizsgálja. Integrálja az intrapszichés fókuszt, azaz, hogy az egyének 
hogyan dolgozzák fel az élményeiket, különösen a kötődéssel kapcsolatos 
kulcsfontosságú érzelmi válaszaikat, és az interperszonális fókuszt, azaz, 
hogy a pár tagjai hogyan szervezik az interakcióikat mintázatokba és 
ciklusokba” (Johnson, 2016:9). 

Tanulmányom elméleti alapjai előre jelzik a felnőtt dadogók EFT-vel 
való sikeres terápiás megsegítését, ugyanis feltételezhetően a kiváltó okok 
felszámolásával megszűnnek a beszédbeli-és az egyéb kísérő tünetek 
(levegővételi, együttmozgások stb.) 
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