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A megbocsátás az interperszonális sérelmekre adott egyik lehetséges válasznak tekinthetõ, melynek fókuszában a sérelmet elszenvedõ személy kognitív, érzelmi és viselkedéses
válaszaiban bekövetkezõ proszociális változás áll. A megbocsátás mentális és fizikai egészségre kifejtett pozitív hatása jól dokumentált. Magas szintje alacsony szorongás- és depressziószinttel társul, illetve sikeresen csökkenti a stresszre adott fizikai választ (kortizol
és kardiovaszkuláris reaktivitás). A megbocsátást  hatásai alapján  olyan emóció fókuszú
megküzdési módként definiálhatjuk, mely sikeresen csökkenti az interperszonális sérelem nyomán kialakult stresszreakciót. Az utóbbi években számos intervenciós technikát
dolgoztak ki, melyek a megbocsátás támogatását, illetve fejlesztését tûzték ki célként. Ezek
a módszerek általában sikeresen növelik a megbocsátásra való hajlandóságot.
Kulcsszavak: megbocsátás, megbocsátás hatásai, megbocsátást elõsegítõ intervenciók

A történelemkönyveket, illetve a napilapokat lapozva úgy tûnik, hogy a
humán lények veleszületett tulajdonsága, hogy az interperszonális sérelmeket megtorolják. Ez a hajlamunk nem genetikai elõzmények nélkül való:
primátáknál (például csimpánzoknál) jól megfigyelhetõek a sérelemre,
támadásra adott megtorló válaszok (Aureli és mtsai 1992; de Waal 1996).
Pszichológiailag motiváltak vagyunk a rajtunk esett sérelmek megtorlására. Reiss és Havercamp (1998) motivációs rendszerében a bosszú is
helyet kap a 15 alapvetõ emberi motívum közt.
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Az eredeti sérelmet és az érte adott megtorlást azonban a legritkább
esetben észlelik azonos súlyúnak a résztvevõ felek (McCullough és Witvliet 2002). Az áldozatok az okozott kárt sokkal súlyosabbnak és fájdalmasabbnak ítélik, mint az elkövetõk.1 Ezenkívül, ha az áldozat megbosszulja a sérelmet, akkor az eredeti elkövetõ súlyosabbnak látja a bosszút, mint
saját tettét  így beindul a bosszúállás ördögi köre (Baumeister és mtsai
1998).
Ennek  az interperszonális kapcsolatokat gyengítõ  ördögi körnek
az egyik lehetséges leállítási módja, ha a sérelemre megbocsátással reagál a személy. Bár a megbocsátás eszménye már évszázadok óta fellelhetõ a vallások tanításában (McCullough és Worthington 1999), a pszichológia csak a 20. század utolsó két évtizedében kezdte el vizsgálni ezt
a témát. A feltámadt érdeklõdést jól illusztrálja az alábbi idézet:
Szemben azzal, amit sokan gondolnak, a megbocsátás nem egy misztikus és fennkölt idea, amit a zsidókeresztény kultúrkör néhány ezer
évének köszönhetünk. Eredetét nem az emberek elméjében kell keresnünk, éppen ezért nem sajátíthatja ki egyetlen ideológia vagy vallás
sem. Az a tény, hogy a majmok, emberszabású majmok és az emberek
mind mutatják a megbocsátást, azt jelenti, hogy valószínûleg már több,
mint 30 millió éves, és megelõzi ezen primáták evolúciós szétválását
Ahelyett, hogy a megbocsátást az ösztönök feletti gyõzelemnek tekintenénk, a benne megjelenõ pszichológiai mechanizmusok gyökereit és
univerzalitását kell tanulmányozni. Itt az idõ, hogy a tudomány megjelenjen a színen (de Waal 1989, 270).
Az elmúlt néhány évben számos cikket, kutatást inspirált a megbocsátás
konstruktuma, az eredményeket konferenciákon és kézikönyvekben
(McCullough és mtsai 2000) mutatják be a szerzõk. Ez a fejlemény egy új
pszichológiai paradigma, az ún. pozitív pszichológia megjelenéséhez
köthetõ. A pozitív pszichológia képviselõi a II. világháború utáni pszichológiát viktimológizálódott tudománynak tekintik, mivel elsõsorban
a szenvedéssel és annak gyógyításával foglalkozott (Seligman és Csíkszentmihályi 2000). Az új megközelítés képviselõi ezzel szemben az emberi erõsségekre és a fejlõdés lehetõségére koncentrálnak. Ebbe a gondolatkörbe kapcsolódik a megbocsátás kutatása is.

Cikkünkben áldozat-nak, illetve elkövetõ-nek nevezzük az interperszonális konfliktus résztvevõit, függetlenül a szavak büntetõjogi jelentésétõl.
1

A megbocsátás pszichológiája: kialakulása, hatásai és fejlesztése

17

Cikkünkben a megbocsátás definiálása után áttekintjük, hogy milyen
tényezõk állnak a megbocsátás hátterében. Ezután a megbocsátás hatásait, majd a megbocsátást segítõ intervenciós technikákat vesszük sorra.

A MEGBOCSÁTÁS DEFINÍCIÓI
A megbocsátást meg kell különböztetni a kegyelemtõl (ami jogi fogalom),
az elnézéstõl (ami magában foglalja a tett igazolását), a mentség kereséstõl
(ami azt implikálná, hogy enyhítõ körülmények vezettek a tetthez), a felejtéstõl (ami a sérelemre vonatkozó emléknyom elhalványulását jelenti),
és a tagadástól (ami arra vonatkozik, hogy a személy nem tud vagy nem
akar szembenézni az õt ért sérelmekkel) (McCullough és Witvliet 2002).
A legtöbb kutató egyetért azzal, hogy a megbocsátás nem jelent egyet a
kibéküléssel, ami egy sérült kapcsolat helyreállítására vonatkozik.
Megbocsátásnak az áldozat  elkövetõre irányuló  gondolataiban,
érzelmeiben és/vagy viselkedésében bekövetkezõ proszociális változást
nevezzük (McCullough és Witvliet 2002). Bár számos megbocsátás-definíció létezik, ezek egy dologban megegyeznek: amikor az emberek megbocsátanak, (érzelmi és kognitív) válaszaik azok irányába, akik megsértették õket, egyre pozitívabbá vállnak (McCullough és mtsai 2000).
Worthington és mtsai (2005) különbséget tesznek a döntési és az érzelmi megbocsátás között. A döntési megbocsátás esetében a személy tudatosan dönt arról, hogy megbocsát, nem keresi a bosszú lehetõségét. Ezen
típusú megbocsátás megtörténhet a negatív érzelmek megszûnése nélkül
is. Míg a döntési megbocsátás viszonylag gyorsan megtörténhet, addig
az érzelmi megbocsátás kialakulása hosszabb idõt igényel. Ebben az esetben a tettesre vonatkozó érzelmekben és motívumokban történik változás. Az olyan érzések, mint a hála a múltbéli helyzetekért, ahol bocsánatot nyertünk, az alázatosság, illetve a remény, segíthetik az érzelmi megbocsátás kialakulását.
Különbséget kell tennünk a megbocsátás mint vonás és mint válasz közt.
Az elsõ egy stabil diszpozíció (vonás, trait), a második egy egyszeri proszociális változás (állapot, state) a személy érzelmeiben, motivációjában
és viselkedésében (McCullough és Witvliet 2002).
Utolsó dimenzióként említsük meg, hogy a megbocsátás lehet intraperszonális jellegû és interperszonális jellegû. Az elsõ esetben a személyen
belüli érzelmi, motivációs változásokban, a második esetben a kapcsolatban történt változásokon van a hangsúly.
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A MEGBOCSÁTÁS MÉRÉSE
Az elmúlt években számos mérõeszközt fejlesztettek ki a megbocsátás mérésére. Ezek legtöbbje önbeszámolós teszt (1. táblázat).
1. táblázat. A megbocsátás mérésére szolgáló leggyakrabban használt skálák
Mérõeszköz
Enright Forgiveness Inventory
Forgiveness Scale
Transgression  Related Interpersonal
Motivations Inventory
Transgression Narrative Test of Forgivingness
Trait Forgiveness Scale
Forgiveness Likelihood Scale
Multidimensional Forgiveness Inventory

A mérõeszköz ismertetése
Subkoviak és mtsai (1995)
Wade (1989)
McCullough és mtsai (1998)
Berry és mtsai (2001)
Berry és mtsai (2000)
Rye és mtsai (1999)
Tangney és mtsai (1999)

A 60 tételes Enright Forgiveness Inventory (Subkoviak és mtsai 1995) 6
alskálából áll, melyek a sérelem áldozatának  az elkövetõre irányuló 
pozitív, illetve negatív érzelmeit, gondolatait és viselkedési szándékait
mérik. A McCullough és mtsai (1998) által kidolgozott Transgression 
Related Interpersonal Motivations Inventory (TRIM Inventory) két alskálát
tartalmaz: az elsõ azt méri, hogy az áldozat milyen mértékben motivált
az elkövetõ elkerülésére (Elkerülés faktor), a második azt, hogy mennyire motivált a bosszúra (Bosszú faktor). A Transgression Narrative Test of
Forgivingness (Berry és mtsai 2001) 5 hipotetikus helyzetet ír le, és a vizsgált személyeknek azt kell eldönteniük, hogy milyen valószínûséggel
bocsátanának meg az egyes helyzetekben. Rye és mtsai (1999) Forgiveness
Likelihood Scale-je hasonló módszert alkalmazva szembesíti a személyeket 15 elképzelt helyzettel (pl. egy családtag megalázza a személyt; betörnek a személy lakásába és ellopják a pénzét). A Multidimensional Forgiveness Inventory (Tangney és mtsai 1999) 16 helyzetet ír le, melyekben
a vizsgált személynek hol az áldozat, hol az elkövetõ nézõpontját kell
felvennie. Elkövetõként azt kell megbecsülniük, hogy milyen valószínûséggel keresnének megbocsátást, illetve milyen valószínûséggel bocsátanának meg maguknak, sértettként pedig azt, hogy milyen valószínûséggel bocsátanának meg.
A megbocsátást mérõ legtöbb skála erõs belsõ konzisztenciát, megfelelõ konvergens és divergens validitást mutat. A kérdõíves módszerek
mellett egy interjú módszert is kidolgoztak a megbocsátás mérésére (Enright és mtsai 1989). Itt a megbocsátással kapcsolatos morális  kognitív
fejlõdés szintjét (ld. alább) mérik.
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A MEGBOCSÁTÁS GYÖKEREI
A megbocsátás hátterében álló tényezõk közül a kognitív fejlõdés szintjét, a fõbb személyiségvonásokat, a szociális faktorokat és egy hipotetikus biológiai modellt tekintünk át.

Kognitív fejlõdés
A megbocsátásra való képesség összefügg az életkorral: ahogy idõsebbekké válunk, egyre motiváltabbak leszünk a megbocsátásra (Mullet és Girard
2000; Park és Enright 1997). Enright és mtsai (1994) szerint ennek hátterében a kognitív fejlõdés áll, és ez a fejlõdési folyamat párhuzamba állítható a moralitás Kohlberg (1976) által leírt szakaszaival. Ennek megfelelõen azok, akik a megbocsátásra vonatkozó morális érvelés legalsó szintjén  a bosszúálló megbocsátás, illetve a restituáló megbocsátás szintjén 
helyezkednek el, úgy érvelnek, hogy a megbocsátás csak akkor helyénvaló, ha a sértett már bosszút állt, illetve ha az elkövetõ már jóvátette tettét.
A középsõ szinten  az elvárt megbocsátás és a törvényesen elvárt megbocsátás szintjén  a személy úgy érzi, hogy a megbocsátás a szociális, morális
vagy vallási normák, szabályok miatt szükséges. A legmagasabb szinteken  megbocsátás mint társas harmónia és megbocsátás mint szeretet  a
személy úgy érzi, hogy a megbocsátás azért megfelelõ válasz, mert hozzájárul a szociális harmóniához, illetve mert rajta keresztül kifejezõdhet
a feltétel nélküli szeretet.

Személyiségvonások
A megbocsátásra hajlamos emberek számos személyiségvonás mentén különböznek a megbocsátásra kevésbé hajló személyektõl. A megbocsátó emberek alacsonyabb szorongással és ellenségességgel jellemezhetõek (Mauger és mtsai 1996). Kevésbé ruminálnak (Metts és Cupach 1998) és kevésbé nárcisztikusak (Davidson 1993; Brown 2004). Maltby és Day (2004)
megbocsátó és kevésbe megbocsátó személyek preferált elhárítási módjait vetette össze. Az eredmények szerint a megbocsátásra kevésbé hajlamos személyek sokkal nagyobb valószínûséggel alkalmaznak neurotikus
elhárítási mechanizmusokat, mint a megbocsátó személyek.
Számos kutatás alapján azt mondhatjuk, hogy a Big Five vonások közül a neuroticizmus negatív, a barátságosság pozitív kapcsolatban áll a
megbocsátással (Ashton és mtsai 1998; Brose és mtsai 2005). Brose és mtsai
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(2005) ezenkívül azt találták, hogy a lelkiismeretesség csökkenti a megbocsátás valószínûségét.

Szociális faktorok
A megbocsátás valószínûségét nagymértékben növeli, ha az elkövetõ bocsánatot kér, illetve megbocsátást keres (McCullough és mtsai 1997, 1998).
Ennek hátterében elsõsorban az elkövetõ iránti negatív érzelmek csökkenése és a felé megnyilvánuló empátia erõsödése áll.
A megbocsátás valószínûségét befolyásolja, hogy milyen minõségû a
kapcsolat az áldozat és az elkövetõ között: valószínûbb a megbocsátás,
ha köztük a kapcsolat közeli és érzelmileg kielégítõ. Finkel és mtsai (2002)
azt vizsgálták, hogy párkapcsolatban élõ személyek hogyan reagálnak
partnerük hûtlenségére. Eredményeik szerint az elkötelezõdés szintje jól
bejósolta a megbocsátás valószínûségét. Az elkötelezõdés és megbocsátás közti kapcsolatot a hûtlenség kognitív értelmezése közvetítette. Hoyt
és mtsai (2005) a családi konfliktusokkal kapcsolatos megbocsátással
összefüggésben azt találták, hogy a kapcsolattal való elégedettség elsõsorban a nõknél befolyásolta a megbocsátás valószínûségét. Ezzel szemben a férfiaknál diszpozicionális hatások befolyásolták a megbocsátást.

Neurológiai háttér
A neurális képalkotó eljárások segítenek feltárni azokat az agyterületeket,
melyek a megbocsátó, illetve nem megbocsátó személyek agyában aktiválódnak. Megbocsátás hiányában ugyanazok a területek aktiválódnak, melyek stresszhelyzetben, düh vagy agresszió esetén (Pietrini és mtsai 2000).
Farrow és mtsai (2001) MRI technika segítségével talált nagyfokú átfedést
az empátia és a megbocsátás során aktiválódott agyterületek közt (az átfedés azonban nem tökéletes, tehát két különbözõ konstruktumról van szó).
Clark (2005) hipotetikus modelljében a megbocsátás hátterében álló
neurológiai tényezõket próbálja feltárni. Modellje szerint a sérelemmel járó
érzelmi hatás egyszerre aktiválja a hippokampuszt (amely az emléknyom
rögzítésért felel) és az amygdalát (mely az érzelmi élményért felel). Minél súlyosabb a sérelem, annál mélyebb lesz az érzelmi emléknyom. Eme
kapcsolat kialakulása után az emléknyom aktiválódása az amygdalán
keresztül a szimpatikus idegrendszer mûködésének fokozódásához vezet  ez pedig a harcolj vagy menekülj válaszra készíti fel a szervezetet. Ezzel párhuzamosan emelkedik az érzelmi arousal szintje, ami például dühben nyilvánulhat meg.
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Clark (2005) szerint a megbocsátás hátterében ennek az idegrendszeri mintázatnak a megszakítása áll. A személy tudatos  megbocsátásra
vonatkozó  érvelése, gondolatai hatására a sérelem emlékének felidézése
már nem aktiválja az amygdalát. A modell szerint ennek következtében
a szimpatikus aktivitás csökkenése, a harcolj vagy menekülj válasz2 és
az ezzel összefüggõ izomfeszültség gyengülése valószínûsíthetõ. Clark
modelljének empirikus tesztelése még várat magára.

A MEGBOCSÁTÁS HATÁSAI
A megbocsátás aktusa mind a megbocsátó, mind pedig a megbocsátást
nyerõ személyre hatást gyakorol. Ez a hatás kimutatható fiziológiai, biológiai, illetve mentális szinten. Ezen hatások áttekintése után lehetséges
közvetítõként a megbocsátást mint coping választ elemezzük.

A megbocsátás fizikai egészségre kifejtett hatása
A megbocsátás és a fizikai egészség közti kapcsolat jól dokumentált (McCullough 2000). A témában végzett kutatások nagy része a megbocsátás hiányának (illetve ennek egyik megnyilvánulási formájának, az ellenségességnek) a hatását mérték az egészségi állapotra. Az ellenségesség számos
kutatás szerint megnöveli a kardiovaszkuláris mûködési problémák valószínûségét (Miller és mtsai 1996). A megbocsátás hiánya ugyanolyan
hormonális változásokkal jár, melyek általában stresszhelyzetben figyelhetõk meg. Berry és Worthington (2001) szerint a megbocsátás hiányára
vonatkozó hajlam a nyál magasabb kortizolszintjével és magasabb kortizol-reaktivitással társul. Seybold és mtsai (2001) veteránokat vizsgálva
mutatták ki, hogy a megbocsátásra krónikusan képtelen személyek vérképe nagymértékben hasonlított a krónikus stressznek kitett személyekéhez. A megbocsátó személyek jobb egészségmagatartásról, alacsonyabb
szorongás- és depressziószintrõl számoltak be.
A megbocsátás csökkenti a szem körüli izmok feszültségi állapotát, a
galvános bõrreakció mértékét és a szívritmust (Witvilet és mtsai 2001).
Ezenkívül alacsonyabb szisztolés és diasztolés vérnyomás, illetve alacsonyabb kardiovaszkuláris reaktivitás társul hozzá (Lawler és mtsai 2003).
Witvliet és mtsai (2002) a megbocsátást elnyerõ személy érzelmi állapoFeltételezhetõ, hogy ezzel párhuzamosan erõsödik az oltalmazó  gondoskodó (tending  befriending) stresszválasz (Taylor és mtsai 2000).
2
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tát vizsgálták. Ezen személyeknél a mosoly gyakorisága nõtt, a szemöldökráncolás gyakorisága csökkent.

A megbocsátás mentális egészségre gyakorolt hatása
A megbocsátás legtöbb önbeszámolós mérõeszköze pozitívan korrelál a
mentális egészség mutatóival. Toussaint és Webb (2005) áttekintõ tanulmánya szerint a megbocsátás csökkenti a szorongás, a depresszió és a
düh szintjét (Subkoviak és mtsai 1995; Witvliet és mtsai 2001). Trauma
vagy abúzus átélése után a megbocsátás csökkentheti a poszttraumás tünetek megjelenését. Kaminer és mtsai (2001) 134 súlyos  az alapvetõ emberi jogokat sértõ  sérelmet átélt személynél vizsgálták a megbocsátás
és a mentális problémák kapcsolatát. A vizsgálati személyek 63%-a rendelkezett pszichiátriai diagnózissal  közülük legtöbben a depresszió
(55%) és a poszttraumás stressz betegség (42%) tüneteit mutatták. Az eredmények szerint a legalacsonyabb megbocsátásszinttel jellemezhetõ személyek közt sokkal magasabb volt a pszichiátriai problémák aránya.
Friedberg és mtsai (2005) New York-i vizsgálati személyeinél azt vizsgálta,
hogy a megbocsátás, illetve a ruminálásra való hajlam hogyan befolyásolja a 2001. szeptember 11-i terrortámadásra vonatkozó stressz-szintet
és a traumatizálódás mértékét. A megbocsátás alacsony szintje magasabb
stressz-szintet jósolt be, és ezt a hatást a ruminálásra vonatkozó hajlam
közvetítette.
Megemlítendõ, hogy a fenti eredmények keresztmetszeti kutatásokban
születtek, ezért csak korlátozottan alkalmasak oksági kapcsolatok leírására. A longitudinális vizsgálatok eddig még nem erõsítették meg a megbocsátás mentális egészségre gyakorolt pozitív hatását (McCullough és mtsai
2001).

Megbocsátás és fizikai-mentális egészség:
lehetséges közvetítõk
Az eddigiek során konzisztens kapcsolat rajzolódott ki a megbocsátás és
a fizikaimentális egészség között. Ezt a kapcsolatot több modell próbálja értelmezni.
Smith (1992) 6 lehetséges közvetítõ tényezõt ír le: (1) csökkent pszichofiziológiás reaktivitás, (2) csökkent interperszonális stressz-szint, (3) a
stressz gyakoriságának csökkenése, (4) az ellenségesség káros hatásainak
csökkenése, (5) az egészségmagatartás erõsödése és végül (6) a transzcendens, illetve vallásos aspektusok erõsödése. Thoresen és mtsai (2000)
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szintén 6 lehetséges utat különítenek el: (1) a krónikus hibáztatás, düh és
ellenségesség csökkenése, (2) a krónikusan magas arousal, illetve az allosztatikus terhelés csökkenése, (3) optimista gondolkodás, (4) az egészségvédõ magatartásra vonatkozó énhatékonyság erõsödése, (5) társas támogatás és a (6) transzcendens tudatosság fokozódása.
Lawler és mtsai (2005) modellje 4 tényezõt hangsúlyoz. A spiritualitás
a transzcendencia élményen keresztül támogathatja az egészséget.3 A
második tényezõ a negatív érzelmek (depresszió, szorongás, harag) csökkenése, ami szoros kapcsolatban áll az egészségi állapottal. A megbocsátás szociális készségként is értelmezhetõ, mivel hozzájárul a kapcsolatok
fenntartásához. A szociális támogatás és az egészségi állapot közti pozitív kapcsolat jól dokumentált (Brownley és mtsai 1996). Az utolsó tényezõ a stressz-szint csökkenése, ami szintén szoros kapcsolatban áll az egészségi állapottal. Végezetül vizsgáljuk meg a Worthington és Scherer (2004)
által leírt tényezõket (2. táblázat).
Worthington és Scherer (2004) a közvetlen hatások közé sorolja az
egészségkárosító ellenségesség csökkentését, az immunfunkciók javítását
(a citokin- és kortizoltermelés csökkentésén és az antitesttermelés növelésén keresztül).
Ezenkívül kapcsolatot tételeznek fel a megbocsátás és három központi idegrendszeri folyamat  (1) a Gray (1994) által leírt motivációs rendszerek mûködése, (2) a hipotalamusz tesztoszteron- és szerotonintermelése és (3) a vagus tónus  között. Gray (1994) két motivációs rendszert azonosított. A Viselkedés Gátló Rendszer (Behavioral Inhibition System,
BIS) averzív vagy új ingerek hatására aktiválódik és az arousal növekedéséhez, illetve az aktuális viselkedés gátlásához vezet. A Viselkedés
Aktiváló Rendszert (Behavioral Activation System, BAS) mind pozitív (pl.
boldogság), mind negatív érzelmek (pl. harag, düh) aktiválják. Aktivitása a környezet felé forduláshoz és aktív megküzdéshez vezet (HarmonJones és mtsai 2002). Worthington és Scherer (2004) szerint az aktív érzelem-fókuszú megküzdésként értelmezhetõ megbocsátás (lásd alább)
elsõsorban azokra lehet jellemzõ, akik intenzíven mûködõ Viselkedés Aktiváló Rendszerrel bírnak. A Viselkedés Gátló Rendszer magas aktivitása hatására a személy beleragadhat a meg nem bocsátásba, és szorongást érezhet a jövõbeli potenciális interperszonális sérelmek miatt.
A második hipotetikus út a hipotalamusz tesztoszteron- és szerotonintermelésén keresztül vezet. A tesztoszteron növeli, a szerotonin csökkenti az agresszív viselkedést (a hipotalamusz gazdag mind a tesztoszteron-, mind a szerotonin-receptorokban, így ez a folyamat ide lokali3

A spiritualitás, vallás és egészség kapcsolatáról lásd Plante és Sherman (2001).
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Közvetlen hatások

2. táblázat. A megbocsátás és a fizikai egészségi állapot közti
közvetlen és közvetett hatások Worthington és Scherer (2004) alapján
(A *-al jelölt hatások még nem bizonyítottak)
A megbocsátás

A megbocsátás hiányának A megbocsátás hatása
hatása

1.
csökkenti az ellenségességet.

A megbocsátás hiányához
sokszor csatlakozó ellenségesség számos (elsõsorban
a kardiovaszkuláris rendszert érintõ) egészségügyi
problémához kapcsolódik
(Williams és Williams 1993).

A megbocsátás csökkenti
az ellenségességet (AlMabuk és mtsai 1995) és a
hozzá kapcsolódó egészségügyi veszélyeket.

A megbocsátás hiányához Feltételezhetõ, hogy a
2.
befolyásolja az
immunrendszert a citokin- kapcsolódó negatív érzel- megbocsátás befolyásolja
mek (elsõsorban a citokin- a citokintermelést.*
rendszeren keresztül.
rendszeren keresztül) immunszupresszív hatásúak.
(Kiecolt-Glaser és mtsai 2002).
3.
befolyásolja az
immunrendszert neuroendokrin hatásokon
keresztül.

A megbocsátás hiánya serkenti a HPA-tengely mûködését és ezáltal a kortizoltermelést (Berry és Worthington 2001).

Feltételezhetõ, hogy a
megbocsátás csökkenti a
HPA-tengely aktivitását és
így a kortizoltermelést.*

4.
befolyásolja az
immunrendszert az
antitesttermelésen
keresztül.

A megbocsátás hiányához
társuló negatív érzelmek,
illetve stresszhelyzet hatására csökken az antitesttermelés (Salovey és mtsai
2000).

Feltételezhetõ, hogy a
megbocsátás megakadályozza az antitesttermelés
csökkenését.*

5.
befolyásolja a
központi idegrendszeri
folyamatokat.

A megbocsátás, illetve an- Lásd a tanulmány szövenak hiánya összefügghet a gében.
BIS-BAS rendszer mûködésével, a tesztoszteron- és
szerotonintermeléssel, illetve a vagus tónussal (lásd a
tanulmány szövegében).

Közvetett hatások
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A megbocsátás

A megbocsátás hiányának
hatása

6.
növeli a társas
támogatás mértékét.



A megbocsátás szélesebb
körû és érzelmileg
kielégítõbb társas kapcsolattal jár, ami jobb egészségi állapottal társul (pl.
Brownley és mtsai 1996).

7.
csökkenti a házasságok konfliktusosságát.



A megbocsátás csökkenti
a házassági konfliktusok
gyakoriságát (Fincham és
mtsai 2002). A házasság
minõsége szorosan
kapcsolódik az egészségi
állapothoz (Friedman és
mtsai 1995).

8.
az egészséghez
kapcsolódó személyiségvonásokhoz kapcsolódik.



A megbocsátás számos 
az egészséghez kapcsolódó  személyiségvonáshoz
társul: ilyenek a vallásos
elkötelezõdés, a magas
empátia, alacsony ruminálás és neuroticizmus.

9.
jobb szociális készségekhez kapcsolódik.



A megküzdés hatékonyabb konfliktuskezelési
módszerekhez kapcsolódik.

A megbocsátás hatása

zálható). Feltételezhetõ, hogy a megbocsátás a szerotonintermelés serkentésén keresztül gátolja a tesztoszterontermelést.
A vagus gátló hatást fejt ki a szimpatikus idegrendszerre és így csökkenti az arousalt. Stresszor jelenlétében a vagus tónus csökken, ennek
hatására hirtelen megemelkedik az arousal szintje. A vagus tónus alacsony szintje veszélyeztetõ tényezõ a kardiovaszkuláris megbetegedések
szempontjából. Feltételezhetõ, hogy a megbocsátó emberek magas vagus
tónussal bírnak, így interperszonális fenyegetés esetén lassabb és kevésbé intenzív választ adnak. A fenti 3 hipotetikus összefüggés bizonyítása
még jövõbeli kutatásokra vár.
A közvetett utak elsõsorban a szociális kapcsolatok egészségvédõ hatásán keresztül hatnak. A megbocsátás növeli a társas támogatottság
mértékét, csökkenti a házassági konfliktusok gyakoriságát és sikeresebb
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konfliktuskezelõ módszerekhez kapcsolódik. Ezenkívül számos olyan
személyiségvonás (pl. vallásos elkötelezõdés, alacsony neuroticizmus,
magas barátságosság, alacsony ruminálás) kapcsolódik a megbocsátáshoz, melyek egészségvédõ hatása jól dokumentált.

ÖSSZEGZÉS: A MEGBOCSÁTÁS
MINT MEGKÜZDÉSI FORMA
Worthington és Scherer (2004) azt feltételezik, hogy a megbocsátás hiánya a negatív érzelmek olyan kombinációja, mely mind a fizikai, mind a
mentális egészségre károsan hathat. Ennek a stresszortényezõnek a csökkentésére az emberek számos módszert alkalmazhatnak. Megpróbálhatják helyreállítani az igazságosságnak ítélt állapotot bosszú segítségével, bocsánatkérést vagy jóvátételt követelhetnek. A sérelemmel kapcsolatban
új értelmezési keret is alkotható (pl. jogosnak lehet a sérelmet tekinteni). A
megbocsátás hiánya csökkenthetõ a helyzet elfogadásával, illetve olyan
védekezések alkalmazásával, mint pl. a tagadás. A szerzõk szerint a megbocsátás is egy ilyen módszer. Elképzelésük szerint az érzelmi megbocsátás
(de nem a döntési megbocsátás!) az érzelem-fókuszú megküzdés egyik
formájának tekinthetõ, mely csökkenti a megbocsátás hiányából fakadó
stresszválaszt. Hatására csökken a szimpatikus idegrendszer  a sérelem
következtében bekövetkezõ  aktivitásnövekedése, csökken a negatív érzelmek (harag, feszültség, ellenségesség, félelem) szintje és a fizikai  mentális problémák valószínûsége.

A MEGBOCSÁTÁST ELÕSEGÍTÕ INTERVENCIÓS
TECHNIKÁK
Számos kutatócsoport dolgozott ki intervenciós technikát a megbocsátás
elõsegítésére. Ezek egy része specifikus sérelmek (válás, inceszt, párkapcsolati problémák) megbocsátását célozza, más részük bármilyen sérelem
esetén alkalmazható (Baskin és Enright 2004). Ezen módszerek legtöbbje nem egyéni, hanem csoportos foglalkozások keretén belül alkalmazható.
Az intervenciós programok két kutatócsoport köré csoportosíthatóak.
Az Enright-csoport (Hebl és Enright 1993; Enright és Fitzgibbons 2000)
egy 17  majd késõbb 20  lépésbõl álló programot dolgozott ki, mely
kognitív, érzelmi és viselkedéses elemeket egyaránt magába foglal. A
Worthington-csoport McCullough és Worthington (1995; McCullough és
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mtsai 1997) munkái alapján kidolgozta a megbocsátás REACH modelljét. A mozaikszó a technika egyes lépéseire utal. Az elsõ lépés a sérelem
felidézése (recall, R), ezután empátiát (empathy, E) kísérelnek meg kiépíteni az elkövetõvel szemben. A harmadik lépés a megbocsátás altruista
(A) odaajándékozása. Végül a személyek nyilvánosan elkötelezõdnek
(commit, C) a megbocsátás mellett és megpróbálnak kitartani (holding,
H) mellette.
Wade és Worthington (2005) a megbocsátást támogató intervenciós
technikák közös elemeit próbálta feltárni. Áttekintésükben 6 olyan elemet
találtak, mely minden intervenciós technikában fellelhetõ (3. táblázat).
Az intervenciós technikák elsõ fontos összetevõje a megbocsátás definiálása, illetve leírása. Ez legtöbbször úgy történik, hogy a résztvevõk
megosztják egymással a megbocsátás jelentésére és a megbocsátás következményeire vonatkozó gondolataikat. A definíció hiányában a résztvevõk félreérthetik a megbocsátás fogalmát, ami nemkívánatos hatásokhoz
vezethet. Az a személy például, aki nem különíti el a megbocsátást (ami
a gondolatokban, érzelmekben és motivációban bekövetkezõ változás) és
a kibékülést (azaz egy kapcsolat helyreállítását), az nehezen látja be, hogy
megbocsátás lehetséges kibékülés, a kapcsolat folytatása nélkül is. Miután elkülöníti a két fogalmat, arra is képes lesz, hogy a megbocsátás tényétõl függetlenül, racionális döntést hozzon a kapcsolat folytatásáról.
3. táblázat. A megbocsátást elõsegítõ intervenciós technikák közös összetevõi
és néhány példa a használt módszerekre Wade és Worthington (2005) alapján
Összetevõ
1. A megbocsátás definiálása
2. A sérelem felidézése

3. Empátia kialakítása
4. Mások kárára elkövetett saját
tettek elismerése
5. Elkötelezõdés a megbocsátás mellett

6. A megbocsátás hiányának leküzdése

Lehetséges technikák
 kétszemélyes vagy csoport-helyzetben
beszélgetés a megbocsátás jelentésérõl
 a sérelem részletes elmesélése
a csoportnak
 levélírás a sérelmet elkövetõnek,
melyben pontosan leírjuk, hogyan éltük
meg a történteket
 fókuszálás az elkövetõ nézõpontjára
 sérelemlista kitöltése arról, hogy kit
hogyan bántottunk meg
 az elkötelezõdés elõnyeinek
és hátrányainak megbeszélése
 megbocsátó levél írása az elkövetõnek
 a megbocsátás hiányából fakadó negatív
érzések elemzése, értelmezése
 az értelmezési keret megváltoztatása
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Második lépésként a résztvevõk felidézik az átélt sérelmet. A csoport
megértõ, támogató légkörében a terapeuta arra bátorítja a résztvevõket,
hogy minél részletesebben számoljanak be arról, hogy mi történt velük.
Minden intervenciós technikában közös pontnak tûnik, hogy a terapeuta elfogadja az elmondottak valódiságát, annak igazságtalan voltát és a
páciens negatív érzelmeinek helyénvalóságát, jogosságát. A sérelem felidézése hozzájárul a további lépések hatékonyságához, erõsíti a bizalom
érzését és a terápiás szövetséget. A negatív érzések felidézése önmagában is terápiás hatással bírhat (Pennebaker és Seagal 1999).
A harmadik közös elem az empátia kialakítása. A résztvevõket arra
bátorítják, hogy vegyék fel az elkövetõ nézõpontját, és empatikusan próbálják megérteni, hogy mi vezetett a tettéhez. Elsõsorban arra fókuszálnak, hogy a sérelem elkövetése elõtt, illetve közben milyen gondolatai,
érzései lehettek. Abban az esetben, ha a sérelem, az elkövetett tett különösen kegyetlen és értelmetlennek tûnõ, az elkövetõvel való empatizálás
igen nehéz feladat, sõt bizonyos kritikák szerint haszontalan mentális
és érzelmi gimnasztika (Wade és Worthington 2005, 167).
A következõ  elsõre talán paradoxonnak tûnõ  összetevõ a mások
kárára elkövetett saját tettek elismerése. Ekkor a terapeuta arra bátorítja
a résztvevõket, hogy idézzenek fel olyan eseteket, amikor sérelmet okoztak másoknak, megbocsátást kerestek és megbocsátást nyertek. Ez a lépés segít a megbocsátást gátló attribúciós torzítás (Ha én követek el hibát, akkor csak a viselkedésemmel volt baj, ha te követsz el hibát, akkor
veled, a személyiségeddel van a baj) leküzdésében, annak belátásában,
hogy mi is esendõek vagyunk, és nem sokban különbözünk az elkövetõtõl, valamint annak felidézésében, hogy milyen érzés megbocsátást várni és megkapni azt.
Utolsó elõtti lépésként a személy elkötelezi magát a megbocsátás mellett. Enright és munkacsoportja ezt az elkötelezõdést tudatos választásként konceptualizálja, míg a Wortington-csoport az elkötelezõdés nyilvános jellegét hangsúlyozza. Az elkötelezõdés elõtt a résztvevõk megvitatják a megbocsátás lehetséges elõnyeit és hátrányait, majd a terapeuta
arra bátorítja õket, hogy döntsenek a megbocsátás mellett. Az elkötelezõdés tényét a legtöbb esetben írásban is rögzítik, vagy egy szerzõdés
aláírásával, vagy az elkövetõnek címzett levél megírásával (ezek a levelek nem feltétlenül kerülnek ténylegesen feladásra).
Végül igen sok technika foglalkozik a megbocsátás hiányának leküzdésével. Itt elsõsorban a düh, bosszúvágy kontrolljáról, illetve a rumináló
tendenciák kezelésérõl van szó. A résztvevõk összegyûjthetik azokat a
negatív következményeket, melyek a megbocsátás hiányából fakadnak.
Ugyancsak használható a kognitív átértelmezés technikája, melynek so-
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rán a személyt arra bátorítják, hogy gondolja át, milyen elõnyökhöz jutott a sérelemnek köszönhetõen. Ilyen elõny lehet például más szenvedõk iránti empátia növekedése, az önismeret erõsödése és a spirituális
értelemkeresés serkentése.

Az intervenciós technikák hatásossága
Worthington és mtsai (2000) metaanalízisükben 12  megbocsátást serkentõ  csoport hatékonyságát tekintette át. Eredményeik szerint ezek az
intervenciók általában hatékonyan növelték a megbocsátásra való hajlandóságot. A 6 óránál hosszabb intervenciók hatékonyabbak voltak, mint
az ennél rövidebb idõtartalmúak.
Baskin és Enright (2004) az intervenciós technikákat aszerint sorolták
két csoportba, hogy a döntési vagy az érzelmi megbocsátás elérését tûzik
ki célul. Áttekintésük szerint a döntési megbocsátást célzó technikák kisebb mértékben vezettek a megbocsátás pozitív mentális hatásaihoz (lásd
fent), mint az érzelmi megbocsátást célzóak. Wade és mtsai (2005) metaanalízise szerint az intervenciós technikák empátia erõsítõ összetevõje jósolja be leginkább a technika hatékonyságát. Emellett fontos prediktív tényezõnek bizonyult a terápia idõtartama, valamint a megbocsátást gátló
tényezõk feltárása.

ÖSSZEFOGLALÁS
Cikkünkben a megbocsátást olyan érzelem-fókuszú megküzdési stratégiaként értelmeztük, mely sikeresen megvéd az interperszonális konfliktusok káros fizikai és mentális hatásaitól. Ez a megküzdési forma bizonyos mértékig tanulható, illetve fejleszthetõ. Egészségedukációs, illetve
mentálhigiénés nézõpontból a megbocsátás képességének fejlesztése hasznos lehet mind a primer, szekunder, illetve tercier prevenció számára.
Megakadályozhatja a stresszállapot kialakulását, csökkentheti a stresszor
káros hatásait, illetve segíthet a rehabilitációban, reszocializációban. Speiers (2004) alapján azt mondhatjuk, hogy a megbocsátás sikeres szekunder prevenciós technika, mely segít megakadályozni, hogy különbözõ
sérelmeket átélõknél, bûncselekmények áldozatainál további mentális
problémák alakuljanak ki.
Mivel a megbocsátás-kutatás igen rövid múltra tekinthet vissza, még
számos kérdés vár megválaszolásra. A témában végzett legtöbb kutatás
keresztmetszeti jellegû volt, így ezek oksági hatások leírására csak korlátozottan alkalmasak. Az oksági kapcsolatok és a harmadik változó
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problémájának kiküszöböléséhez longitudinális vizsgálati elrendezésre
van szükség. Tisztázásra vár, hogy a megbocsátás pozitív hatásai vajon
a megbocsátás aktusának, vagy  az ennek nyomán kialakuló  pozitív
érzelemnek köszönhetõek-e. Végül nem tisztázott, hogy milyen káros
hatásai lehetnek a megbocsátásnak, és ezek hogyan védhetõek ki.
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THE PSYCHOLOGY OF FORGIVENESS:
ITS ORIGIN, ITS EFFECTS AND ITS PROMOTING
Forgiveness is one of the possible responses after an interpersonal transgression. It means
a prosocial change in the victims cognitions, emotions and behavior. The positive effects of
forgiveness on the mental and physical health status are well known. Its high level goes
with low level of anxiety and depression and it can reduce the stress response of the body
(cortisol and cardiovascular reactivity). Based on its effects we can define forgiveness as an
emotion-focused coping strategy that can reduce the stress of an offence. In the last years
a lot of intervention techniques were developed which goal is to support and to promote
forgiveness. These methods effectively promote the willingness to forgive.
Keywords: forgiveness, effects of forgiveness, interventions to promote forgiveness

