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MEGBOCSÁTÁS 

 

 

 

A pszichológia 150 éves tudomány, mégis az eddigi kutatásokból kiszorult a 

megbocsátás, mint etikai vonzatú fogalom. Egyszerűen hosszú időn keresztül nem 

foglalkozott a pszichológia a pozitív érzelmek kutatásával, mint a szeretet, a boldogság, vagy 

a megbocsátás, stb. Feltehetőleg azért is alakult ez így, mert eleinte a kóros jelenségeket 

kezdték el vizsgálni, a pszichésen sérült emberek személyiségének működését kezdték el 

tanulmányozni, (pl. Freud a hisztériás betegeket, a neurotikus zavarokat) a változtatás, 

gyógyítás igényével. Emellett pedig harcolva a tudományként való elismerésért a pszichológia 

olyan képességeket kutatott az emberben, amelyek jól mérhetőek, mint az emlékezés, a 

belátásos tanulás, a figyelem, stb. 

Kb. 20 éve azonban már beszélhetünk a pozitív pszichológia megszületéséről, ami 

végre tekintetét afelé fordította, hogy megértse, mitől elégedettek az emberek, miként élik 

meg a szeretetet, miféle belső történés is az a boldogság. És megszületett az a felismerés is, 

hogy a pozitív pszichológia úgy segítheti pl. nagymértékben a gyógyítást, hogy leírja, a „jól 

működő” személyiség hogyan is éli meg életeseményeit, hogyan küzd meg problémáival, s 

akkor tulajdonképpen meg tudjuk fogalmazni, hogy mely képességeket kell megtanítani a 

pszichoterápiában a hozzánk forduló kliensnek ahhoz, hogy életét pozitívan élje meg, 

személyisége kiteljesedhessen. Azóta válhatott a megbocsátás is az elméleti pszichológia és a 

tudományos kutatás tárgyává /azonban még mindig főként keresztény szerzők tollából 

találunk irodalmat/. 

 

Mi is a megbocsátás definíciója?: 

1. verzió: „Készek leszünk arra, hogy újjáépítsünk egy jóindulaton és bizalmon alapuló 

kapcsolatot valakivel, aki megbántott bennünket.”    

2. verzió: „Belső motivációnk növekedése, hogy megjavítsunk és fenntartsunk egy 

kapcsolatot, miután abban a másik fél bántó tettei kárt okoztak.” 

3. verzió: „Megbocsátani annyit tesz, mint elfogadni a másik emberben lakozó értéket még 

akkor is, ha helytelen cselekedetét elítéljük.” 

 

Az etika modern szemlélete a dilemmákra és a „Mit tegyek?” kérdésére összpontosít, 

míg az erények inkább a „Ki legyek?” kérdéséből indulnak ki. 

Hogy még jobban megérthessük, mi is az a megbocsátás, lássuk mi az, ami nem 

azonos vele! 

A szakirodalom egyértelműen kijelenti, hogy a megbocsátás: NEM FELEJTÉS ! 

A megbocsátás folyamatában irreális elvárás lenne önmagunkkal szemben, hogy el is 

felejtsük a minket ért sérelmet, főként 2 dolog miatt: 

-egyrészt a sérelemre való emlékezés fontos önvédelmi jelentősséggel is bír, hogy felkészítsen 

minket egy következő, esetleg újra traumatikus esemény elkerülésére („…ilyen helyzetben 

egyszer már megégettem magam.”-típusú érzés…) Tehát, hogy ha pontosan emlékezünk a 

sérelmes szituációra, akkor később, a szituáció helyes felismerésekor esetleg már el tudjuk 

kerülni, hogy újra megsebezzenek, a fájdalmas tapasztalat alkalmazkodásra késztet 

bennünket, hogy következőleg nagyobb eséllyel tudjuk megvédeni magunkat a hasonló 

sebektől. 
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- másrészt az élmény erős érzelmi beágyazottsága miatt még mélyebben bevésődik a történés 

(mert a memória több szintjén is tárolódik, ha kifejezhetjük így magunkat), amit még 

nehezebb elfelejteni. 

 

A megbocsátás: NEM ELNÉZÉS! (nem elnézése a történésnek) 

Az elnézést (amikor azt mondjuk, hogy szemet hunyunk valami felett) úgy lehetne 

definiálni, hogy egy „tudathasadásos” állapot, amikor beismerjük, hogy az adott cselekedet 

(sérelem) erkölcsileg helytelen volt, súlyosságát azonban letagadjuk. 

Az elnézésnek (így könnyen belátható) nincsen sem személyiségfejlesztő hatása, sem a lelk i 

egészséghez nem járul hozzá, míg a megbocsátás IGEN!!!!  

A megbocsátás nem is MENTEGETÉS! Esetleg jóindulatból fakad, de azért az alján 

mégiscsak öncsalás van. (Ha „nem tehet róla”, akkor nincs is mit megbocsátani.) – Amit meg 

lehet érteni, azt meg kell érteni, de a mentegetéssel, miközben segíteni akarunk, megfosztjuk a 

vétkest emberi méltóságától, mert olyannak tekintjük, mint aki képtelen rosszat tenni. Merő 

jóindulatból tagadjuk az ember legnagyobb értékeit: a szabadságát és felelősségét.  

 

Hogyan járul hozzá a megbocsátás a személyiségfejlődéshez? /A teljesség igénye nélkül:/ 

Aki megbocsátott: -megszabadul a haragjától; -felülemelkedik saját bosszúállási vágyán.  

Akinek megbocsátottak: -önbizalma nő, el tudja hinni, hogy méltó az elfogadásra; -tud maga 

is hinni abban, hogy jobb emberré válhat; -rá akar szolgálni arra a bizalomra és megértésre, 

amit a megbocsátáskor kapott. 

 

Hogyan járul hozzá a megbocsátás a lelki egészséghez?  

Mind a megbocsátani nem tudás, mind a megbocsátatlanság állapotában való veszteglés 

(amikor nekem nem bocsátottak meg) tartós fennállás esetén depressziót szül! 

Azért, mert:  

- ha én nem tudok megbocsátani, akkor a tartós harag miatt, ami felemészt, és úgy 

érzem, mindenki megbízhatatlan, az emberek gonoszak körülöttem, miért is érdemes 

egyáltalán felkelnem?... 

- ha nekem nem bocsátottak meg, abból arra következtetek, akár nem tudatosan is, hogy 

nem vagyok méltó az emberek szeretetére, nem vagyok elfogadható, csak arra vagyok 

jó, hogy másoknak fájdalmat okozzak… 

 

 

A megbocsátáshoz társuló erény: Őszinteség. 

Megbocsátás nélkül az emberek nem engedhetik meg maguknak, hogy őszinték legyenek. 

/Miért vallanám be vétkemet, ha nincs lehetőség tartozásom törlésére?/ 

A mai társadalmunk száműzte a bűn és az erény fogalmát, helyette bűncselekmény van és 

betegség. (az erkölcsi felelősségvállalás hanyatlása a nyugati kultúrában?). 

 

A pszichológiai megfigyelések alapján elmondható, hogy akinek kevés az önbecsülése, 

nehezebben bocsát meg. 

 

A megbocsátó jellem kifejlesztése a cél! Ebben segíthet az empátia fejlesztése (gondolat és 

érzelem is)! Az empátia erősödésének gátja sokszor: attribúciós hiba: a magam vétkét 

könnyebben tekintem körülmények és más emberek okozta hibáknak, míg a másikét 

könnyebben tekintem saját személyiséghibájának. 
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Egyesek azért nem képesek megbocsátani, mert akkor nem lenne senki, akit hibáztathatnának. 

Felelősséget vállalni és megbocsátani csaknem ugyanazt jelenti, és sok esetben a kettőt 

egyidejűleg kell megtenni. A megbocsátás döntést kíván és elkötelezettséget. 

A keresztény tanítás ismerői és követői számára elmondható, hogy Jézus nem hagyott semmi 

kétséget afelől, hogy nincs gyógyulás őszinte megbocsátás nélkül. 

 

/Érdekesség, leegyszerűsített formában: Szórakoztató televíziós műsorokban gyakori, hogy 

hazugságvizsgálóra építenek ahhoz, hogy a megbocsátást lehetővé tegyék. Módszertani hiba 

azonban, hogy pl. a pszichopata személyiségzavarral rendelkezők esetében nem működik a 

hazugságvizsgáló, mert ahhoz ugyanis lelkiismeret kialakulása kell. Csak akkor jelenik meg 

ugyanis a galvános bőrreakció, amire a szerkezet épít, ha a kimondott dolog és a valóság 

között a lelkiismeret különbséget jelez./ 

 

Régi mondás: „Az ember gyerekként szereti a szüleit, kamaszként gyűlöli, felnőttként 

megbocsát nekik.” 

 

A pszichoterápiában a megbocsátásnak gyógyító hatása van.  

Családterápiás vonatkozása: Böszörményi Nagy Iván: kapcsolati etika: etikai mérleg a 

kapcsolatban. Kifejtése újabb előadás tárgya lehetne.  

Hűtlenség problematikája a párkapcsolatban (okai lehetnek: konfliktuskerülő, intimitáskerülő, 

stb.). Terápia indításának feltétele: szeretne megbocsátani (akkor is, ha még nem tud). 

 

Egy amerikai kutatás szerint a férfiak megbocsátóbbak, mint a nők. 

Megbocsátás mellett is lehet, hogy le kell zárni a kapcsolatot: pl. annak megelőzésére, hogy 

újra jöjjön a sérelem. 

 

Terápiás tapasztalatok alapján a kliensek részéről gyakori tapasztalat: könnyebb akkor 

megbocsátanunk, ha a bántó bocsánatot kér…már nem megtestesült gonosznak látjuk, hanem 

esendő, alázatos embernek, akinek van önkritikája. 

A sértő fél erkölcsi státusza kérdéses lehet, azonban veleszületett emberi, feltétlen értéke 

semmiképpen nem csökken emiatt. 

 

A szakirodalom a megbocsátás 6 szintjéről beszél: 

1. bosszúvágyó megbocsátás: csak akkor kerülhet sor a megbocsátásra, ha az ellenünk vétő 

olyan büntetést kap, amely legalább akkora fájdalmat vagy kárt okoz neki, mint amekkorát ő 

okozott. 

2. jóvátételi megbocsátás: a megbocsátás fakadhat a haragtartás által okozott bűntudatból, 

vagy abból, ha az ellenünk vétő kárpótlást ajánl. 

 (Nem igazi megbocsátás e kettő, mert a megbocsátás az adósság eltörlését jelenti, nem pedig 

a fizetség kikényszerítését, vagy saját bűntudatunk elfojtását.) 

3. elvárásokon alapuló megbocsátás: társadalmi nyomás hatására bocsátunk meg. 

4. jogos elvárásokon alapuló megbocsátás: társadalmi, erkölcsi, vagy vallási nyomás hatására 

bocsátunk meg.  

(ezen a szinten lévők hajlamosak arra, hogy lelkük mélyén ragaszkodjanak sérelmeikhez, és 

tovább táplálják magukban a haragot, mivel nem tudtak teljesen megbocsátani) 

5. társas harmóniára törekvő megbocsátás: azért bocsátunk meg, hogy helyreállítsuk a társas 

harmóniát, és az emberi kapcsolatokat. 

6. a szeretetből fakadó megbocsátás: ebben a megbocsátás nincs feltételekhez kötve, mert a 

szeretet diktálja.  TELJES MEGBOCSÁTÁS! 
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Stratégiák, melyen nem segítenek sérelmeink kezelésében:  

- szemet hunyni a sérelem felett, úgy tenni, mintha sosem történt volna meg, 

- hosszasan gondolkodni azon, hogy mennyire igazságtalan volt a másik, 

- bosszút forralni, 

- meggyőzi magunkat arról, hogy az egész nem nagy ügy, 

- palástolni a konfliktust, 

- alkohollal próbálni tompítani a fájdalmat, 

- megpróbálni más barátot találni az illető helyett, 

- megpróbálni mindenáron megmenteni a kapcsolatot, 

- újra és újra lejátszani magunkban a fájdalmas eseményt, 

- érzelmileg közönyössé válni, 

- pletykálni kezdeni a másikról, 

- meggyőzni magunkat, milyen gonosz is a másik, 

- minden szempontból átértékelni a kapcsolatot, 

- új elfoglaltságot találni, hogy lekössük magunkat, 

- addig zaklatni a másikat, amíg az nem hajlandó beszélni a dologról. 

 

Segítő módszerek (néhány): 

-megvigasztalni a belső gyermeket, megadni, amire akkor szüksége lett volna (irányított 

relaxációban); 

-összeírni legalább 10 pozitív tulajdonságot arról az emberről, aki megbántott. 

-a terápiában az emléket igyekezzünk a lehető legpontosabban felidézni! Elvont megbocsátás 

nem létezik. (Tudatosítsuk magunkban….elmúlt, a múlt már nem okozhat sérülést) 

-képzeljük el saját temetésünket : a temetésen ott van életünk összes jelen pillanatban fontos 

szereplője, ezután azt kell elképzelnünk, hogy mit szeretnénk hallani ezeknek az embereknek 

a szájából azzal kapcsolatban, hogy milyen hatással voltunk az életükre.  

-önmagunknak megbocsátani, ha már bocsánatot kérni nem tudunk (empátia önmagunk iránt). 

 

 

A bántalmazó halála a kibékülés lehetőségétől foszt meg, a fájdalomtól nem szabadít meg. 

Mit akarunk kihangsúlyozni: hogy áldozatok vagyunk, vagy azt, hogy a nehézségek felett 

győzedelmeskedő emberek? 

 

Az nem bocsánatkérés, ha azt mondjuk: Na gyere, adj egy puszit! (csak kibékülést célzó 

manipulatív kísérlet). De elvezethet megbocsátáshoz, ha ennél tovább halad. 

 

A megbocsátásnak van kezdeti szakasza, csúcspontja, és karbantartásra szorul. 

A megbocsátás igényes emberi tett. 

Egyik keresztény szerző, Danneels fölfogása szerint a megbocsátás az emberi erőfeszítés és az 

isteni kegyelem csodálatos együttese. Az ember dolgozzék magán, de hagyja is, hogy 

dolgozzék rajta az Isten.  

A megbocsátás és kiengesztelődés feltételezi, hogy a másik által okozott bánat, sértés ellenére 

őt, mint személyt nem utasítom el. 

 


