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Összefoglalás Miközben a veszteségérzés mindennapi életünk gyakori velejárója, feltűnő, hogy a  
pszichológián belül még nem jelent meg a veszteséggel, mint általános jelenséggel foglalkozó 
részterület.  Tanulmányunkban bemutatjuk,  hogy  ez  az  igen  összetett  és  alapvetően  szubjektív  
érzés  csak  részben  értelmezhető  a  thanatológiának,  valamint  a  stressz  és  a  megküzdés  
pszichológiájának a módszereivel, hiszen sok szempontból kívül esik ezek területeiről, s emellett  
még  a  veszteségérzés  pszichodinamikája  sem  ismert  kellő  mélységben.  Mindezek  alapján  
javaslatot  teszünk  a  veszteségpszichológia,  mint  a  pszichológián  belüli  új,  interdiszciplináris  
szakterület létrehozására.
Nézetünk  szerint  a  veszteségpszichológiában  a  veszteség  fogalmát  elsősorban  egy  szokatlan  
esemény következtében vagy kísérőjeként létrejövő érzelmi állapotként definiálhatjuk. A szokatlan  
esemény nemcsak egy súlyos trauma lehet, hanem egy ennél sokkal kevésbé világosan körülírható  
történés  is:  mindent  veszteségnek  kell  tartanunk,  amit  az  egyén  valamilyen  interperszonális  
kapcsolatában  vagy  akár  csak  saját  tudatában  súlyos  csalódásként,  megaláztatásként  vagy  
cserbenhagyásként él meg.
A veszteség átélése minden emberre más és más hatással lehet. Sokakat letaglóz, szinte elpusztít,  
vannak azonban olyanok is, akik képesek ezt az érzést pozitív energiává változtatni, új emberi  
kapcsolatokat teremteni más, esetleg hasonló veszteséget átélt emberekkel. A pszichológus akkor  
tud a veszteséggel küzdőkön segíteni, ha a veszteségérzés jelenvalóságára koncentrál és azt az 
előidéző  események  történetéből,  az  összefüggések  láncolatából  ismeri  meg.  A 
veszteségpszichológia feladata tehát annak a megismerése, hogy mit jelent az adott veszteség az  
illető saját életének narratívumaiban, továbbá az, hogy más tudományterületekkel együttműködve  
feltárja a veszteségfolyamatok dinamikáját.
_____________________________________________________________________

Tanulmányunk  egyik  szerzője  a  közelmúltban  értesült  egykori  pszichológus-kollégájának 
öngyilkosságáról.  Az  említett  személy  a  negyvenes  éveiben  járt,  amikor  az  öngyilkosságot 
elkövette. Ekkor már évtizedek óta súlyos depresszióval küzdött. Styronhoz (1990) hasonlóan ő is 
nagy  elszántsággal  igyekezett  ellenállni  a  betegségnek,  ám  az  elhatalmasodott  rajta;  annak 
ellenére, hogy évekig kezelés alatt állt, maratoni futó lett belőle, és gyakorló pszichológusként és 
egyetemi oktatóként is meglehetősen sikeres volt. Amit azonban kívülről nyilvánvalóan senki sem 
vehetett  észre,  az  az  erőteljes  és  mindent  átható  veszteségérzet  volt,  mely  végigkísérte  őt 
gyermekkorától  fogva,  tanulóévein  át,  egészen élete  derekának addig  a  pontjáig,  amikor  úgy 
döntött,  hogy a  világ  és  szerettei  jobban  meglennének  nélküle.  Búcsúlevelében  jól  nyomon 
követhető,  ahogyan  a  vele  történt  negatív  élményeket  (pl.  a  biztosítási  előnyök  lehetséges 
elvesztését, ill. egy biztosítási ügynökkel folytatott megalázó beszélgetést) komoly veszteségként 
értékeli. Ez a kognitív értelmezési keret végül benne is aktiválta azokat a pszichodinamikai erőket 
–  például  a  ,,pszichés  fájdalmat’’ (Shneidman  1996)  –,  melyek szinte  minden  öngyilkosság 
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hátterében fellelhetők.
Vajon ez a pszichológus miért jutott arra a végkövetkeztetésre, hogy képtelen tovább élni, 

miközben mások,  esetleg még lehangolóbb helyzetekben és súlyosabb veszteségekkel a hátuk 
mögött  a  küzdelem folytatása  mellett  döntenek?  Úgy gondoljuk,  hogy ebben a  helyzetben  a 
veszteségérzet az élet főbb negatív eseményeiből fakadó tartós, mindent átható életérzés, amely 
szoros kapcsolatban áll a depresszióhoz hasonló állapotokkal. A legfontosabb dolog ilyenkor is 
az, hogy megértsük: mit jelent ez a veszteségérzet az egyén számára?

 E tanulmányban amellett foglalunk állást, hogy a pszichológiának nagyon fontos feladata 
a  veszteséggel  kapcsolatos  folyamatok  alaposabb  tanulmányozása  és  megértése.  Egy  ilyen, 
veszteséggel  foglalkozó  interdiszciplináris  tudományterület  eredményei  minden  bizonnyal 
lennének olyan jelentősek, mint a rokon tudományok, pl. a thanatológia, a suicidológia kutatási 
eredményei.  Ez  az  úgynevezett  ,,veszteségpszichológia’’ azzal,  ha  feltárja,  hogy az  emberek 
milyen  laikus  magyarázatokat  kapcsolnak  saját  és  mások  veszteségeihez,  hozzájárulhat  a 
veszteség jelenségkörének teljesebb megértéséhez, magyarázatot nyújthat azok számára, akik nap 
mint  nap  a  legkülönfélébb  veszteségeket  élik  át,  továbbá  képessé  teheti  őket  arra,  hogy 
veszteségükkel megbirkózzanak.

A fentiekhez hasonlóan érvelt Kastenbaum és Costa (1977), amikor arra mutatott rá, hogy 
a  pszichológiának  nagyobb  figyelmet  kellene  fordítania  a  halál  jelenségére.  Szerintük: 
„Ésszerűtlen  elvárni  a  pszichológiától  –  akár  más  tudományokkal  karöltve,  akár  azoktól 
függetlenül –, hogy a halállal kapcsolatos problémákra gyors és biztos megoldásokat találjon… 
Ugyanakkor  nehéz  kijelölni  egy,  az  egyén  és  a  társadalom  számára  ennél  jelentősebb,  s  a 
kihívásnak megfelelni kívánók számára ennél összetettebb szakterületet.” (pp. 244-245).

A definíció problémái

Vizsgálatunk első lépéseként meg kell határoznunk, hogy mit tekintsünk jelentős veszteségnek. 
Jelen cikkben a következő meghatározást  fogjuk alkalmazni:  a személy számára erős érzelmi 
töltettel  rendelkező  tárgyak,  személyek,  kapcsolatok  elvesztése  (Harvey,  1996).  A  legtöbb 
helyzetben két tényezőt érdemes figyelembe venni: (1) az egyén szubjektív érzését, illetve (2) 
olyan egyének objektív egyetértését,  akik jól  ismerik a történteket. Valószínű,  hogy a legtöbb 
esetben, amelyek jelen kutatásunkkal kapcsolatosak (pl. válás, halál, az otthon vagy a munkahely 
elvesztése) ezek a mutatók egyértelmű korrelációt mutatnak. 

Léteznek  azonban  kivételek  is,  amelyek  esetében  a  határvonalak  meghúzásához  a 
megszokottnál alaposabb vizsgálatra van szükség. Például: mi történik akkor, ha a túlélő egyén 
úgy érzi, jelentős veszteség érte, de a kívülállók más véleményen vannak? A válasz: „attól függ”, 
hiszen  kérdés,  hogy  mennyire  elfogulatlanok  a  kívülállók.  Például  az  1950-es  években 
Amerikában a színes bőrűek sokszor élhettek át  veszteségélményt az őket sújtó előítéletek és 
diszkrimináció következtében. Azonban a kívülállók nem feltétlenül látták így a színes bőrűek 
helyzetét. Viszont ha a fenti példát közelebbről megvizsgáljuk, arra a következtetésre juthatunk, 
hogy a kívülállók úgy szocializálódtak, hogy ne lássák a társadalomban létező előítéleteket és 
diszkriminációt. Ilyen esetekben tehát az egyén észlelése elsőbbséget élvez. 

Előfordulhat  az  is,  hogy a  kívülállók  véleménye szerint  az  egyén  túlságosan  egyéni 
(idioszinkretikus)  módon  észleli  a  kérdéses  eseményeket.  A személyközi  konfliktusok  terén 
számos példát találhatunk az ilyesfajta különbségekre, például amikor valaki nagyobbnak érzékeli 



a veszteségét,  mint  ahogyan a  kívülállók látják.  Ilyenkor  egy támogató beszélgetés  vagy egy 
szakképzett terapeuta beavatkozása hozzásegítheti az egyént a veszteség valós nagyságrendjének 
felismeréséhez.

Szintén kívül esik a szubjektív-objektív mutatók kombinációjának segítségével definiált 
„jelentős veszteség’’ fogalmán az az eset, amikor az egyén nem észleli, hogy veszteség érte, a 
megfigyelők számára azonban mindez nyilvánvaló. Tipikus példa erre, amikor valaki agysérülést 
szenved.  Az  egyén elveszíthet  bizonyos funkciókat  (a  memóriáját  is),  aminek  azonban  nincs 
tudatában,  vagy  legalábbis  nem  tulajdonít  neki  jelentőséget.  Egy  kívülálló  azonban  rögtön 
felfogja, hogy az adott személyt jelentős veszteség érte.

Ezek  a  definíciós  nehézségek  vajon  csupán  a  veszteséggel  foglalkozó  tudomány 
jellegzetességei  volnának?  Valószínű,  hogy  nem.  A  legtöbb  pszichológiai  fogalom  pontos 
definiálást  igényel  ahhoz,  hogy  a  kutatások  és  alkalmazások  során  használható  legyen.  A 
boldogság például hasonlóan problémás fogalom – egyszerre tekinthető átmeneti hangulatnak és 
egy  adott  személy  tartós  érzelmi  állapotának  (pl.  Argyle,  1987;  Eysenck,  1990).  Ha 
összehasonlítjuk a veszteség és a boldogság értelmezését, a legkevésbé sem valószínű, hogy a 
boldogság  esetében  mások  egyetértő  véleményére  támaszkodnánk.  Vajon  a  mi 
veszteségdefiníciónk azt sugallja-e, hogy bármely esemény jelentősebb veszteségnek tekinthető? 
Nem,  definíciónk  a  „jelentős  veszteség’’  fogalmát  azoknak  az  eseteknek  a  megjelölésére 
korlátozza,  amelyek  beilleszthetők  a  szubjektív-objektív  mutatók  kombinációja  által 
meghatározott tartományba, vagy pedig olyan kivételes esetekre, amelyekről korábban szóltunk. 
Nyilvánvaló tehát, hogy életünk számos eseménye nem tesz eleget a „jelentős veszteség’’ fent 
leírt definíciójának. A hétköznapi életben valószínűleg nem kérdés az, hogy egy esemény eléri-e a 
„jelentősebb  veszteség”  minimális  szintjét,  vagy  nem.  Általában  nagy  az  egyetértés  a 
veszteségben közvetlenül érintett személy és a külső szemlélők vagy az esemény ismerői között. 

A veszteségélmény mindenütt-jelenvalósága

Egész életünket végigkísérik a kisebb-nagyobb veszteségek, akár mi magunk szenvedjük el, akár 
szeretteink. Ezek hatása lehet implicit, amikor csupán megbújik gondolataink vagy hétköznapi 
viselkedésünk  elemei  között,  de  az  is  előfordulhat,  hogy  állandóan  kénytelenek  vagyunk 
szembenézni  vele.  Évente,  vagy  még  gyakrabban  értesülünk  nemzeti  és  nemzetközi 
katasztrófákról.  1996-ban  a  ValueJet  és  a  TWA-gépek  szerencsétlenségei,  majd  az  atlantai 
olimpiai  faluban  történt  robbantások  foglaltak  el  központi  helyet  azon  katasztrófák  között, 
amelyekkel az  amerikaiak  kénytelenek voltak  foglalkozni.  1997-ben Diana  hercegnő tragikus 
halála  szinte  világméretű  gyászt  váltott  ki.  Ugyanakkor  megeshet,  hogy személyes (jelentős) 
veszteségeinkre  mások  kevéssé  figyelnek,  azok  hatásai  azonban  rendkívül  fájdalmasak 
számunkra. 

Arra  kívánunk  rámutatni,  hogy  a  trauma  és  a  halál  képzetei  a  hozzájuk  társított 
veszteségérzet  miatt  hatnak  kétségbeejtően.  Weiss  (kézirat)  szerint  a  jelentős  veszteségeknek 
legalább  három fajtája  létezik:  a  fontos  emberi  viszonyokkal kapcsolatos  veszteségek (válás, 
szoros  barátságok  és  más  kapcsolatok  felbomlása);  saját  önbecsülésünkkel  kapcsolatos 
veszteségek  (pl.  a  munkahely,  vagy  más  szervezetekben,  közösségekben,  vagy  a  családban 
játszott  szerepek  elvesztése);  illetve  a  victimizáció  (például  amikor  valaki  bűncselekmény 
áldozata lesz, avagy egy természeti katasztrófa következtében elveszti otthonát vagy vagyonát). E 



veszteségekhez  gyakran  társul  a  megalázottság  érzése,  a  munkahelyi  aktivitást  rendkívüli 
mértékben csökkenthetik, továbbá megnehezítik a mások felé irányuló régi bizalom fenntartását 
és  az  új  bizalmi  kapcsolatok  kiépítését  is.  Természetesen  a  veszteségtípusok  át  is  fedhetik 
egymást, pl. mindegyik tartalmazhatja önbecsülésünk csökkenését. Vizsgálatuk elengedhetetlen a 
veszteséggel foglalkozó tudományág számára.

Mire van szüksége a veszteségpszichológiának a fejlődéshez?

Minden kutatás  célja  az  ismeretek empirikusan  tesztelhető,  egységes  elméletté  szervezése.  A 
veszteségpszichológiának például olyan kutatásokkal kell tevékenységét elkezdenie, amelyek a 
különböző élmény-együttesek belső dinamikájában fellelhető hasonlóságokat és különbségeket 
teszik vizsgálódásuk tárgyává.  Olyan élmény-együttesekről  beszélünk,  mint  például  a halál,  a 
válás  vagy valamely közeli  kapcsolat  megszakadása;  a  családokon belüli  vagy párok közötti 
elidegenedés; a munkahely, az otthon vagy fontosabb vagyontárgyak elvesztése; áldozattá válás 
bűncselekmény vagy háború  során,  vagy a  származás,  bőrszín,  hit,  magatartás  stb.  másságát 
megcélzó  stigmatizáció  vagy  előítélet  eredményeként;  a  fizikai  vagy  pszichológiai  funkciók 
sérülése  (betegség,  balesetek)  miatt  bekövetkező  veszteség;  a  béke,  biztonság,  vagy bizalom 
érzetének  elvesztése  fizikai  vagy  pszichés  bántalmazás  következtében;  az  életműködésben 
bekövetkező veszteség az öregedés során.  Hangsúlyoznunk kell,  hogy ez a lista  távolról  sem 
teljes. 

Néhány vizsgálat fellelhető ugyan a váratlan veszteségekkel (például a háborúkkal vagy a 
légikatasztrófákkal) kapcsolatosan, de nincs olyan általánosan elfogadott tudományterület, amely 
a fent említett jelenségek teljes körével foglalkozna. Továbbá azt is fontos megjegyeznünk, hogy 
az  észlelt  veszteség  fogalma  és  a  kortárs  pszichológiai  munkák  közti  kapcsolat  jelenleg 
elsősorban feltételezéseken alapul. Az utóbbi években a kutatók bebizonyították, hogy a negatív 
élmények fontos  szerepet  játszanak  egy sor  pszichiátriai  rendellenesség,  pl.  a  depresszió,  a 
szkizofrénia és a szorongás kialakulásában (Day, 1989; Finley-Jones & Brown, 1981). Úgy tűnik, 
az unipoláris depresszió komolyabb tünetei is kapcsolatban állnak a negatív életeseményekkel 
(Monroe & Simons, 1991). Ám a pszichopatológia ilyen és ehhez hasonló kutatásai, de még az 
agresszióval  és  az  erőszakkal  kapcsolatos  vizsgálatok  is  csak  elvétve  foglalkoztak  az  egyéni 
veszteségérzet  és  az  előbb  említett  jelenségek  összefüggéseinek  részletes,  hosszú  távú 
elemzésével. Azt állítjuk, hogy elsősorban a veszteség pszichés hatásaival kell foglalkoznunk, 
amikor az olyan események, mint a traumák és a halál, felbukkannak életünk folyamán.

A események értelmezése

Számos pszichológiai elmélet hangsúlyozza, hogy az ember értelmes rendszerként szereti látni a 
világot  maga  körül,  s  mindent  meg is  tesz  annak  érdekében,  hogy a  dolgok  elrendezésében 
találjon valamiféle összefüggést.  Gondoljunk például Heider (1958) nagy hatású gondolataira, 
melyek a szociálpszichológiában az attribúcióelmélet kialakulásához vezettek, vagy Kelly (1955) 
személyes  konstruktumokról  szóló  elméletére.  Thompson  és  kollégái  a  közelmúltban 
szisztematikus  kutatást  végeztek  arról  (pl.  Thompson  &  Janigian,  1988),  hogy  komoly 
stresszhelyzetekben az emberek hogyan adnak valamiféle jelentést, értelmet az eseményeknek. 



Stroebe  (1992)  szerint  a  „jelentéskeresés”  fogalma  a  veszteséggel  való  megküzdést 
tekintve  nem  egyértelmű,  hiszen  egyéntől  és  helyzettől  függően  másként  működhet.  Egyes 
kutatók,  mint  pl.  Thompson (1991) és Silver,  Boon, és Stones (1983) kutatásaikban feltettek 
közvetlenül a jelentéskeresésre vonatkozó kérdéseket, pl. „Mit gondol, van valami értelme annak, 
hogy mindez így történt?”, és érdekes eredményeket találtak. Végignézve a pszichológia kutatási 
területeit, azt láthatjuk, hogy akár elméleti, akár gyakorlati (pl. kísérleti) úton közelítjük meg a 
problémákat, a jelentéstulajdonítás folyamatait nem lehet figyelmen kívül hagyni. (Klinger, 1977; 
Terwillinger, 1968). 

De miért ennyire fontos, hogy a dolgokat értelmes rendbe szervezetten lássuk magunk 
körül?  Heider  (1958)  és  más  teoretikusok  rámutattak,  hogy  amikor  az  emberek  úgy  vélik, 
megértik  az  eseményeket,  akkor  úgy  érzik,  jobban  kézben  is  tudják  tartani  őket.  Egyes 
stressztényezők  azonban  annyira  elrettentő  hatásúak  lehetnek,  hogy  elnyomhatják  azokat  a 
közvetlen  akciókat,  amelyek  létfontosságúak  lennének  az  események  kézbentartásához 
(Thompson,  kiadás  alatt).  Azonban  még  ilyen  esetekben  is  megmarad  egyfajta  másodlagos 
kontroll, ha az egyén képes elfogadni a helyzetét és akár kognitív, emocionális vagy viselkedéses 
szinten  kihozni  belőle  a  lehető  legjobbat.  Az  értelmes  összefüggések  keresése  a  nehéz  vagy 
értelmetlennek látszó helyzetekben a remény fenntartásának eszköze és része a veszteséggel való 
megküzdési stratégiáknak is (Snyder, 1994). 

A veszteség dinamikájának megértésekor  az  egyik legfőbb teendő annak az  elemzése, 
hogy az egyének milyen értelmezést tulajdonítanak a veszteséggel kapcsolatos eseményeknek. 
Frankl  (1959)  mélyrehatóan  vizsgálta,  hogy  az  események értelmezése  hogyan  enyhítheti  a 
fájdalmat és a szenvedést különböző (pl. deprivációs, önértékelés-csökkentő) helyzetekben. Az 
értelmezést megkönnyítő lépéseknek tekintette az olyan eseményeket, mint például a másokkal 
való kapcsolatfelvétel, a kreatív munka végzése és a reménykedő attitűd. Az emberek gyakran 
nehezen találják meg azt az értelmezést, amely számukra reményt adhat az életükben személyes 
kihívást jelentő vagy az elmúlással együtt járó veszteségek esetében. 

Életünk folyamán állandóan újrakonstruáljuk az eseményeknek tulajdonított jelentéseket, 
akárcsak  az  önmagunkról  való  tudást  (Mead,  1934).  Krízishelyzetekben  ez  a  konstruktív 
magatartás az  egyik leghatékonyabb ellenszere  lehet  a  depressziónak  és  a  reményvesztésnek. 
Frankl  elgondolásairól,  amelyek a  stressztényezőkhöz való  alkalmazkodásról  szólnak,  számos 
jelentősebb tudományos és ismeretterjesztő irodalomban olvashatunk, (pl. Lazarus & Folkman, 
1984; Radner, 1989; Rosenblatt, 1983; Taylor, 1983).

A veszteségélmények kontextualizálása

Feltételezzük,  hogy  az  emberek  veszteségeiket  gyakran  olyan  beszámolók  vagy  történetek 
segítségével  értelmezik,  melyek életük jelentősebb eseményeit  kontextualizálják (Coles,  1989; 
Bruner,  1990;  Harvey,  Weber  &  Orbuch,  1990;  Folkman,  1997).  E  történeteken  keresztül 
észleljük  az  események  láncolatát,  azokhoz  az  észlelt  ok-okozati  láncolatokhoz  hasonlóan, 
amelyek  Brickman,  Ryan  és  Wortman  (1975)  szerint  szerepet  játszanak  abban  is,  amikor 
megállapítjuk  magunkban,  hogy egy balesetben melyik  fél  lehet  a  hibás.  Ezek a  szerzők azt 
vizsgálták, hogy az emberek milyen módokon keresik az események hátterében álló okokat, s 
hogyan  alkotnak  ítéleteket  róluk.  Hipotézisünk  szerint  az  emberek  hajlamosak  valamilyen 
jelentőséget tulajdonítani veszteségeiknek, s kutatni a veszteség okait. . A jelentős veszteségekről 



szóló történeteikben identitásuknak megfelelően gyakran összevonnak egymástól időbelileg (is) 
világosan elkülönülő élményeket.

A magatartáskutatók  hasonló  módon  kezdték  magyarázni  a  veszteség-események  ok-
okozati  láncolatait.  Például  Wallerstein  (1997)  longitudinális  kutatásában  a  válás  utóhatásait 
vizsgálta 130 középosztálybeli gyermeken. A gyerekek a válás idején 2-6 évesek voltak, ma pedig 
a húszas éveik végén, harmincas éveik elején járnak. Úgy találta, hogy ezek az emberek: (1) a 
szüleikkel  összehasonlítva  rosszabbul  fizető  munkával  rendelkeznek  és  körükben  kisebb  a 
felsőfokú végzettségűek aránya; (2) férfiaknál az apa-gyermek kapcsolat labilis; (3) felnőttkori 
kapcsolataik  kezdeti  szakaszában  félnek  az  elköteleződéstől  és  a  válástól,  mint  lehetséges 
perspektívától;  és  (4)  serdülőkorban  fokozottan  veszélyeztetettek  a  drogokat  és  az  alkoholt 
illetően.  Akár elfogadjuk Wallerstein eredményeit, akár  nem, be kell  látnunk,  hogy a negatív 
események – egyáltalán nem meglepően – olyan ok-okozati  láncolatot  hoznak létre,  amely a 
későbbi életünket nagymértékben befolyásolja. 

A sorozatos veszteségek

A veszteséget átélők gyakran úgy érzik, hogy veszteségeik sorozatban követik egymást. (Viorst, 
1986). „A baj nem jár egyedül” mondjuk, amikor a halálesetek, balesetek, betegségek, vagy más, 
hasonló  veszteségek  sorozatban  jelentkeznek  életünkben.  Az  ilyen  időszakok  stresszel  és 
fájdalommal terhesek. Ahogyan Stroebe, Stroebe és Hansson (1993) megjegyezte, az egyén által 
rövid  idő  alatt  sorozatban elszenvedett  veszteségekhez  gyakran olyan halmozott  gyász  társul, 
amelynek  hatásai  az  idő  múlásával  sem  enyhülnek.  A többszörös  veszteségek  pszichológiai 
hátterében  azonban  számos  olyan  jelenség  áll,  ami  hozzájárul  az  erőteljesebb  gyötrelem 
átéléséhez. A gyötrelmes élményre adott reakcióinkat az is befolyásolja, hogy mennyire hiszünk a 
világ  igazságosságában  (Lerner,  1980),  mennyire  tartjuk  sorsszerűnek,  ami  történt  és  hogy 
mennyire tartjuk általánosnak, hogy az élet bizonyos pontjain érhetnek mindenkit (magunkat is 
beleértve) veszteségek. A láncolatként érzékelt veszteségesemények hatásait tekintve fontos tehát 
az is, hogy indokolja-e az eseményeket az igazságosság vagy a bekövetkezés időpontja (Janoff-
Bulman, 1992). 

Ellis  (1995)  provokatív  írásában  olyan  veszteségekről  számol  be,  melyek  két  ember 
életében viszonylag rövid időn belül jelentkeztek. Saját, 9 évig tartó kapcsolatát meséli el Gene 
Weinsteinnel,  a kiváló szociológussal,  aki többévi betegeskedés után tüdőtágulásban hunyt el. 
Ellis 24 évesen ismerte meg Weinsteint, aki akkor 44 éves volt. Fiatal doktoranduszként dolgozott 
azon az egyetemen, ahol Weinstein tanított. 

A két ember között szövődött szerelemnek számos konfliktussal és veszteséggel kellett 
szembenéznie,  úgymint:  Ellis  majdnem 9 évet  töltött  húszas éveinek második felében, illetve 
harmincas éveinek elején egy olyan emberrel, akinek az egészsége az évek előrehaladtával egyre 
romlott, olyannyira, hogy élete végén már képtelen volt az alapvető testi szükségleteit önállóan 
kielégíteni.  Ellisnek  úgy kellett  megterveznie  és  módosítania  korai  tudományos pályafutását, 
hogy állandóan tekintetbe vette, hogyan hatna az Weinstein egészségi állapotára. Foglalkoztak 
saját  kapcsolatuk  dinamikájával  is,  amely  számos,  Weinstein  egészségi  állapotához  kötődő 
nehézséget és konfliktust foglalt magában. Számos negatív élményt kellett feldolgozniuk, többek 
között  azt  a  stigmát,  hogy  nincsenek  összeházasodva,  valamint  az  olyan  tudósokkal  való 
találkozásokat, akik kényelmetlennek érezték a velük való érintkezést, és nem utolsó sorban a 



kórházi  és  biztosítási  alkalmazottak  megjegyzéseit,  akik  Ellist  nem  kezelték  Weinstein 
élettársaként. Ellis számos olyan esetről is beszámol, amikor a, „beteljesületlen” álmokkal, a düh, 
frusztráció és a kétségbeesés érzésével kellett megküzdeniük kapcsolatuk bizonyos időszakaiban. 
Ellis  öccse  Weinstein  halála  előtt  három  évvel,  1982-ben  az  Air  Florida  egyik  gépének 
lezuhanásakor halt meg a Potomac folyónál. 

Ellis  története  végül  a  bátorság  és  a  remény  történetévé  válik.  Bemutatja,  hogy 
Weinsteinnel együtt hogyan tették túl magukat az elutasításon és elfogadáson, és feltárja pszichés 
védekező mechanizmusaikat, valamint érzelmeik összetettségét az állandósult veszteségélmények 
közepette  –  noha  ez  a  helyzet  már  a  reménytelenség  határain  járt.  Ellis  (1995)  arra  a 
következtetésre jut, hogy Weinsteinnel való kapcsolatának és közös történetüknek a feldolgozása 
még nem fejeződhet be, és nagyon valószínű, hogy egy egész életre szóló feladat lesz számára. 

A kontextualizált veszteségélmények gondolata jóval túlmutat azon, hogy kognitív módon 
feldolgozzuk őket, majd a veszteségeket idővel és a körülményeknek megfelelően identitásunkba 
építsük.  A veszteséggel  való  foglalkozás  másodlagos  veszteségekhez  (pl.  energia,  erőforrás, 
lelkierő)  és  megbélyegzéshez  is  vezethet  (Rando,  1994).  A  veszteségélmények  hatásai 
generációkon át  tartó  évtizedes,  sőt,  évszázados  időt  is  felölelhet.  A Holocaust-kutatók,  mint 
például  Peskin,  Auerhahn  és  Laub  (1997)  valamint  Bar-On  (1995)  bebizonyították,  hogy  a 
Holocaust  hatásai  a  második,  de  még  a  harmadik  generációnál  is  jelentkeznek  azokban  a 
családokban,  ahol  valamelyik szeretett  családtagot  a  Holocaust  során  meggyilkolták.  De  túl 
mindezen  a  médiában  megjelenő  „sztorik”  –  mint  például  az,  hogy  egyes  svájci  bankok 
beismerték, hogy több, mint 50 évig tároltak olyan pénzt és vagyontárgyakat,  melyeket nácik 
raboltak el zsidóktól –, a Holocaustot övező szövevényes háló újabb részleteit fedik fel, melyek 
hatásaikban még mindig jelen vannak, társadalmakban és egyénekben egyaránt.

A pszichológusok és más magatartáskutatók eddig nem a megfelelő módon kutatták és 
alkottak elméleteket arról, hogy mit jelent a veszteség azok számára, akik a Holocaust vagy más 
kegyetlenségek során veszteséget szenvedtek el. A pszichológusoknak a népirtással kapcsolatos 
kutatásai (pl. Staub, 1989) a veszteség pszichológiájának egyik tárgyköre lehetne. Szerintünk a 
veszteségpszichológia  egyik  nagy  előnye,  hogy  ugyanazzal  a  fogalmi  háttérrel  széles 
tudományterületeket tudna egybeölelni.

Az értelmezések összehangolása

Véleményünk szerint a veszteségpszichológia kialakulása elősegíti egyes – mindeddig különálló 
–  pszichológiai  jelenségek  értelmezéseinek  összehangolását.  Vegyünk  néhány  konkrét 
veszteséggel kapcsolatos helyzetet, például amikor valaki válás során elveszti, akit szeret, vagy 
anyagi nehézségek miatt elveszti a lakását, vagy létszámleépítés miatt a munkahelyét. Az ilyen 
veszteséget átélő ember olyan helyzettel kerül szembe, amit nemigen tud befolyásolni, és elsőre 
meglehetősen  nehezen  tud  a  történteknek  bármiféle  értelmet  tulajdonítani.  A  korábbi 
feltételezések, a folytonosság és a kitűzött célok ebben az új helyzetben nem érvényesek többé. A 
későbbiek során azonban mindenki beépíti a veszteséget önmagába, miáltal identitása gazdagszik 
és  képes  lesz  terveket  készíteni  a  jövőbeni  változásokhoz  is.  Ami  ez  utóbbit  illeti,  egyes 
helyzetekben  előfordul,  hogy  valaki  új  társat  keres  és  újból  megházasodik.  Más  esetekben 
elhatározza, hogy életét más irányba fordítja és változtat azokon a viselkedésmintákon, amelyek a 
szakadék szélére  juttatták. Harmadrészt  pedig az egyén azt  is  eltervezheti,  hogy új,  stabilabb 



munkát  keres,  esetleg magánvállalkozásba kezd,  hogy munkáját  jobban a saját  kezében tudja 
tartani.

Különböző  veszteséghelyzeteket  elemezve  azt  látjuk,  hogy a  mögöttük  rejlő  pszichés 
mozgatóerők igencsak változatos képet mutatnak. Például a bánat, gyász megnyilvánulásai egy 
gyermek halála esetén egészen mások lehetnek (pl. a gyermek szobáját a szülők még évekkel a 
haláleset után is úgy hagyják, ahogyan ő hagyta), mint válásnál, vagy szexuális zaklatás vagy faji 
megkülönböztetés áldozatainál (Raphael, 1983). Nagy egyéni különbségek vannak abban, hogy a 
jelentős stressztényezők elviseléséhez ki milyen eszközt vesz igénybe. Carolin Ellis  (pl. Ellis, 
1995)  elmondta,  hogy amikor  számos  jelentős  személyes  veszteségét  dolgozta  fel,  egyik  fő 
támasza az írás volt, hogy történetét képes volt szavakba önteni és meg tudta mutatni másoknak, 
például egyetemi tanítványainak a szemináriumi foglalkozásokon. 

Úgy gondoljuk, a veszteség pszichológiája és a pszichológia alapterületei, mint például a 
kognitív pszichológia nagyon sokat nyújthatnak egymásnak. A stresszel való megküzdés során 
készített változás-tervek olyan „menetrendet” követhetnek, amelyről Miller, Pribram és Galanter 
(1960) írt egy viselkedésterveket és -struktúrákat elemző dolgozatban. Miller azt állítja, hogy az 
emberek folyamatosan terveket készítenek és tesztelik is őket, legyen az bármilyen nagyszabású, 
vagy  akár  szerény.  A veszteség  feldolgozásával  kapcsolatban  Stein,  Folkman,  Trabasso  és 
Richards (1997) arról számolt be, hogy az AIDS-betegek gondozóival folytatott beszélgetések fő 
funkciói: a cselekménysorozatok megtervezése, az aktuális helyzet értékelése, cél kijelölése, és az 
érzelmi  támogatás.  Horowitz  (1976)  azokat  a  kognitív  sémákat  érintő  változásokat  foglalta 
elméleti  keretbe,  amelyek  akkor  jelennek  meg,  amikor  megpróbálunk  valamilyen  komoly 
stressztényezővel (például a házastárs halálával) megbirkózni.

Az az elképzelés, hogy a veszteséget követően a gyász, a megküzdés és az alkalmazkodás 
könnyedén összekapcsolható azzal, ahogy megtervezzük és kipróbáljuk, hogyan tudunk élni az új 
környezetben, a legkülönbözőbb szakirodalmak fogalmi hasonlóságát sugallja, kezdve azokkal, 
amelyek  az  erősen  érzelmi  alapú,  esetleg  meglehetősen  irracionális  viselkedési  mintákkal 
foglalkoznak,  egészen  azokig,  amelyek a  nyugodtan,  racionálisan  megfontolt,  intellektuálisan 
megtervezett és végrehajtott viselkedésre helyezik a hangsúlyt. Valószínűnek tűnik az is, hogy az 
egyéni  különbségeket  feldolgozó  szakirodalmak  hasznos  segítséget  nyújthatnak  abban,  hogy 
megértsük az emberek veszteségekre adott reakcióinak sokszínűségét (Miller & Omarzu, kiadás 
alatt). Természetesen érvelésünkben benne rejlik az a lehetőség, hogy a fő pszichológiai területek 
alapelveit  aszerint  is  értékelhetjük,  hogy  mennyiben  használhatjuk  őket  a  veszteség 
pszichológiájának megértéséhez és alkalmazásához. 

Valóban szükség van-e a veszteségpszichológiára?

Vajon  mennyire  csak  a  távoli  jövőben  létezik  ez  az  általunk  felvetett,  elgondolásokat  és 
jelenségeket összekötő elméleti híd? Léteznek-e egyáltalán a mai pszichológia világában olyan 
területek, melyek megfelelőképpen vizsgálják a veszteséget? Véleményünk szerint mi egy olyan 
gondolatokat összekapcsoló tudományterületet vázoltunk fel, mely gondolatok máskülönben nem 
integrálódnának megfelelően, és nem is értenénk meg őket. A kortárs pszichológiában jelenleg 
nincs olyan terület, amely keretet nyújtana az olyan sokrétű jelenségek tanulmányozásához, mint 
például a veszteség. A felvetett veszteségpszichológia tudományának ereje abban áll, hogy széles 
látókört biztosítva elősegíti a veszteség jelenségének interdiszciplináris megközelítését. Például a 



Holocaust  ma  is  érzékelhető  hatásai  azt  sugallják,  hogy  több  diszciplínának  –  beleértve  a 
pszichológiát,  szociológiát,  pszichiátriát,  családtudományt,  kommunikációt,  jogot,  etnológiát, 
filozófiát és a politikai tudományokat – kellene együttműködnie ahhoz, hogy egy adott jelenséget 
a maga teljességében megértsünk. Bár a tárgykör meglehetősen széles, a veszteségpszichológia 
interdiszciplináris jellege egyáltalán nem újdonság. Az interdiszciplináris megközelítés néhány 
ide  kapcsolódó  tudományban  is  megtalálható,  mint  pl.  a  thanatológiában  vagy  a 
magatartástudományban.

Egyik  legfőbb  érvünk  az,  hogy  mivel  gondolkodásunk,  viselkedésünk  és  érzéseink 
központi szerepet játszanak abban, ahogyan az élet negatív eseményeit megértjük és reagálunk 
rájuk,  a  pszichológusoknak  kiemelkedő  szerepet  kell  kapniuk  a  veszteséggel  foglalkozó 
tudományban. A pszichológia egyes területei már eleve hangsúlyozottan vizsgálják azt, hogy az 
egyén hogyan észleli és értelmezi az eseményeket – ilyen például a szociálpszichológiában az 
attribúcióelmélet. Másrészt viszont például a „keményen kognitív” témájú elméletek és kutatások 
esetében  ez  a  hangsúly  elsikkad,  noha  ezeknek  a  területeknek  is  fontos  szerepe  lehetne  a 
veszteségpszichológiában. 

Ezen új tudomány értékét idővel az fogja meghatározni, hogy csatlakoznak-e szakemberek 
e területhez, illetve hozzájárulnak-e alkotó módon a fejlődéséhez. A mai pszichológiában gyakran 
hallunk felhívásokat inter- vagy intradiszciplináris munkára (Bevan, 1991). Azt is tudjuk, hogy a 
megnövekedett tudás egyre nagyobb mértékű specializációhoz vezetett. Wass és Neimeyer (1995) 
viszont  jó  érzékkel  mutatott  rá,  hogy  a  fő  diszciplínákon  belül  az  új  szakterületek  milyen 
mértékben marginalizálódnak.

Gyakran hallunk pszichológusokat panaszkodni arról, hogy a szakterületükön tömegével 
jelennek meg új könyvek és folyóiratok. Mivel a folyamatosan megjelenő, hatalmas mennyiségű 
új információt csak korlátozottan tudjuk feldolgozni, miért lenne a pszichológia vagy általában a 
társadalom- és magatartástudományok számára előnyös egy olyan szakterület, melynek eddig nem 
voltak rá jellemző elméleti konstrukciói és elvei, jól megkülönböztethető tudásanyaga, formális 
szerkezete, vagy éppen nem rendelkezik meghatározott szakemberállománnyal? 

Legmeggyőzőbb válaszunk e kérdésre az, hogy minden új diszciplínában benne rejlik az a 
lehetőség, hogy a megértésnek olyan távlatait is megnyissa, melyekre a fennálló keretek esetleg 
nem adnának módot. Ami ezen a ponton a veszteségpszichológiát illeti, egy ilyen új fogalom és 
tudomány  hatással  lehet  a  hozzá  kapcsolódó  alkalmazott  szakterületekre  azzal,  hogy  új 
látásmódot  nyújt  a  kliensek  és  páciensek  veszteséggel  kapcsolatos  érzelmeinek, 
gondolkodásmódjának  megismeréséhez,  megértéséhez.  Kutatóként  és  magánemberként 
határozottan  állítjuk,  hogy  képesek  vagyunk  hatalmas  információtömeget  befogadni,  új, 
egymástól  akár  merőben eltérő információkat  is  integrálni.  Az új  területek,  új  folyóiratok, új 
könyvek mindegyike új gondolatokhoz vezethet. 

Konklúzió és néhány szó az alkalmazási lehetőségekről

Jelen  tanulmányunk  egy  új  tudományterületet  vázol  fel  –  a  veszteségpszichológiát. 
Gondolatmenetünkben utaltunk módszertani kérdésekre és alkalmazási lehetőségekre is. Ahogy a 
stresszel  és a problémákkal való megküzdéssel  kapcsolatban említettük (pl.  Moos & Shaefer, 
1986), a veszteség pszichológiájának is széleskörű kutatási stratégiára van szüksége. Nem csupán 
az emberek veszteségérzékelésére és egyéni történeteire kell összpontosítania a figyelmét, hanem 



arra is, hogy ezek időtől és helytől függően hogyan változnak, hogyan állnak kapcsolatban az 
emberekben bekövetkezett jelentősebb változásokkal. Foglalkoznia kell egyéni és interkulturális 
különbségekkel is. Érintenie kell azt is, hogy az emberek negatív eseményekhez való viszonya 
mennyiben mutat hasonlóságot vagy különbözőséget a szociális környezetükben hozzájuk közel 
álló személyek viszonyulásaival.

A veszteségpszichológia gyakorlati alkalmazásának arra a felismerésre kell épülnie, hogy 
a veszteségek sokfélék és egyéni természetűek. A terapeuták számára például a különböző etnikai 
csoporthoz tartozó házastársak által tapasztalt stigmatizáltság és izoláltság érzésének feldolgozása 
olyan területet jelenthet,  amely a jelen tanulmányt, illetve Rosenblatt,  Karis és Powell (1995) 
könyvét  megelőzően  nem  feltétlenül  volt  nyilvánvaló.  Rosenblatt  és  kollégái  kérdőíves 
vizsgálatukban  azt  találták,  hogy  a  különböző  etnikumú  emberek,  akiket  megkérdeztek,  a 
szociális  érintkezés  szférájában  (családban,  munkahelyen,  barátokkal,  vagy  ha  idegenekkel 
kerültek kapcsolatba) állandó veszteségérzésről számoltak be. Ez azonban csak egy a sok téma 
közül,  amelyet  a  veszteség pszichodinamikájára  összpontosító  szakterület  még egyértelműbbé 
tehet a kutató vagy a gyakorlati szakemberek számára.

 Koncepciónk  középpontját  az  a  nézet  alkotja,  hogy  a  veszteségpszichológiában  a 
legfontosabb, hogy a kisebb-nagyobb stresszel küzdő emberek hogyan látják, hogyan próbálják 
megérteni  a  helyzetüket  (Heider,  1958),  így  jobb  rálátást  kapunk  a  gyászfolyamat  apróbb 
részleteire és a veszteséghez való alkalmazkodásra is. Amikor a TWA 800-as repülőgép 1996-os 
katasztrófája  során  elhunytak emlékére  megemlékezést  tartottak  1997-ben,  megkérdezték  egy 
houstoni  üzletembertől,  Joseph  Lischnertől,  aki  feleségét  és  két  kislányát  (egész  családját) 
vesztette  el,  hogy a  megemlékezés  segít-e  neki  „továbblépni”,  és  lezárni  a  veszteségeit.  Azt 
mondta, számára nincs semmiféle továbblépés és nem is akar lezárni semmit. Sőt, továbbra is 
emlékezni  szeretne  a  családjára,  és  élete  jelentős  részét  annak  a  szakterületnek  (a  bűnügyi 
igazságszolgáltatásnak) szeretné szentelni, amelynek a felesége egyik fő aktivistája volt. Vajon a 
válasza némiképp a pszichopatológiára, vagy a „komplikált gyászra” utal? Szerintünk nem, és ha 
gondosan odafigyelünk arra,  amit  mond,  akkor  meggyőződhetünk róla,  hogy ő a  visszavágás 
küzdelmét vállalta fel  alkotó módon (Erikson, 1963), azt,  amit veszteségüket követően sokan 
tesznek. 

Úgy hisszük, az a pszichológia, amely a jelentős veszteségek sokféleségét és a rájuk adott 
különféle  válaszokat  tanulmányozza,  még  többet  meg  tud  nekünk  tanítani  Hemingway 
dialektikájának nagyszerűségéről: ,,a legerősebben az omló talajon állunk’’.

Fordította: Benczúr Lilla és Gocsál Ákos
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