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Gyakorlattal  indítottunk. 
Hármas csoportokba tö-
mörülve mindenki meg-

osztott egy gyermekkori, illet-
ve egy felnőttkori olyan élményt, 
amelyben megszégyenült. „Mert 
akármilyen gyógyult és egész-
séges emberek legyünk, elke-
rülhetetlen az életünkben a szé-
gyen” – fogalmazott Sisak Imola. 
Közben egy meztelen játékbabát 
indított útjára a jelenlévők kö-
zött, akik kézről-kézre adták a 
sebezhetőség és a megszégye-
nülés szimbólumát, érzékelhet-
ték, akár az a játékbaba, olyanok 
vagyunk, amikor megszégyenü-
lünk. A kérdés az, hogy milyen 
minőségben, mekkora mennyi-
ségben, milyen gyakorisággal és 
milyen mélységekben hat a sze-
mélyiségünkre – mondta az elő-
adó, hozzátéve, más érzés meg-
szégyenülni felnőttként, mint 
gyermekként. A gyermeki lét 
védtelenséget, kiszolgáltatottsá-
got hordoz önmagában is.

Minden út                                                      
a fejlődés irányába vezet

„Rengeteg ember van a világ-
ban, aki életképtelen, aki célta-
lan, aki nem találja helyét. Az in-
telligencia nem minden. A kogni-
tív forradalom torszülötteket ter-
melt. Egy olyan társadalom, ami 
csak a rációra épül, nem életké-
pes. Ezért akarva-akaratlanul 
térünk vissza a gyökerekhez, és 
kezdünk az érzelmi világunkkal 
is foglalkozni. Van, aki visszatér 
a valláshoz, más kezdi önmagát 
keresni, különféle önismereti 
utakat bejárni, van, aki szellemi 
keresésbe kezd, de előbb-utóbb 
belebotlik érzelmi életének fel-
dolgozatlanságaiba. Az utak a 
fejlődés irányába vezetnek” – 
hallhattuk.

Manapság bárkiből bűnbak lehet

Az előadó egy, a jelenlévők ál-
tal ismert botrányt hozott, hogy 
a társadalmi megszégyenülést 
körülírja, kihangsúlyozva, a mai 
világban bárki bármikor bűn-
bakká válhat. 1998-ban történt 
az a nagy botrány, amelynek 22 
évesen Monica Lewinski volt az 
egyik főszereplője. Ez volt az el-
ső eset, ami világbotránnyá vált 
egy héten belül az internetnek 
köszönhetően. Egy teljesen átla-
gos ember, a felgöngyölített tör-
ténet alapján, világhírűvé vált, 
negatív előjellel. Olyan intenzív 
volt a lejáratási kampány, hogy 
tíz évig védettség alatt tudott 

csak dolgozni, most tudott elő-
ször megszólalni.

Azóta a társadalmi megszé-
gyenülés bevett formájává vált, 
ami vele történt. Bárki témá-
vá válhat az interneten anél-
kül, hogy önmagát meg tudná 
védeni, anélkül, hogy kitörölhe-
tővé váljon az a fajta beállítás, 
aminek áldozata az illető sze-
mély – hozta fel a példát, hoz-
zátéve, a társadalmi megszé-
gyenüléstől mindannyian egy-
formán félünk. Tavaly napvilág-
ra került kutatási eredmény-
re alapozva így fogalmazott: „a 
szégyen, mint érzés, sokkal he-
vesebb testi és érzelmi reakci-
ót vált ki az emberből, mint az 
öröm vagy a harag. Ennyire ke-
gyetlen, és ez alól nincs kivétel. 
Monica Lewinski csak úgy tudott 
kimászni, hogy visszavonult, és 
olyan emberek vették körül, akik 
a tettein túl méltatták az embert, 
együttéreztek vele.”

Egyre betegebb a társadalom

„Jól élek a szakmámból, és ez 
annak köszönhető, hogy a társa-
dalom egyre betegebb. Egyhar-

mada a munkámnak 13–23 éves 
közöttiekről szól, akik függő-
ségben vannak szüleikkel, meg-
szégyenült emberek, akik zak-
latásnak, bántalmazásnak van-
nak kitéve.” A legegyszerűbb for-
mája ennek az iskolai bántalma-
zás, mikor kinézik maguk közül 
a különcebbet, és egy olyanfajta 
hidegháborút folytatnak vele, ami 
az illetőt idegileg teljesen felőrli. 
Ez nem játék, mert az a gyermek 
naponta vissza kell térjen ugyan-
abba az osztályba, fokozódó gyo-
morpanaszokkal, egyre több vélt 
vagy valós testi tünettel. Szíve-
sebben beteg otthon, minthogy is-
kolába járjon, miközben szorgal-
mas, jó adottsággal bír. Így foko-

zatosan kialakul egy közösség-
kerülő magatartás. Szégyelli a 
szülőnek, tanárnak jelezni, hogy 
vele mi történik. Ez mérgező szé-
gyen, mely esetében a kis démon 
azt súgja, baj van velem, rossz va-
gyok, az én hibám, miattam van. 
Azok a fiatalok, gyerekek, akik 
arra szakosodnak, hogy attól ér-
zik magukat erősnek, hogy má-
sokat gyengévé tesznek, mindig 
kipecézik azt a típusú embert, 
akiben ez a fajta megszégyenülés 
működik, de ők is megszégyenült, 
beteg emberek.”

A nő a hibás...

Az előadó arra is kitért, hogy 
társadalmunkban nagyon köny-
nyen hibáztatjuk a nőt. Amint fo-
galmazott, Lewinski esetében 
nem arról szólt a történet, hogy 
a Fehér Házban lett egy botrány, 
hanem arról, hogy a világban egy 
ujjal rámutatható bünbakká vált 
a nő. A nő, akire már Ádám rá-
mutat, és azt mondja, ő tette. És 
ez a fajta hajlamosítás a gyöke-
reinkben ott van, hogy ha hibáz-
tatni kell, nagyon könnyen tud-
juk a nőt hibáztatni. Ebben a tör-
ténetben ketten voltak, de a má-
sik fél utólag is elnök lett. Más-
képp szégyenülünk meg. Ami az 
egyiknek életveszélyes megszé-
gyenülés, a másiknak szinte rek-
lámmá válik. Ez egy olyan társa-
dalom, amelyben a teremtettség-
ből adódó egyenrangúság nem 
működik. Személyes tapasztala-
tát megosztva elmondta: „Mikor 
elváltam, én hibásabb voltam, 
mikor újraházasodtam, én vol-
tam egy kicsit hibásabb... Sajnos, 
még mindig jót nevetünk azon, 

hogy az asszony nem ember.”

A „rossz vagy”                                                
és a mérgező szégyen

Van egészséges szégyen is, 
hallhattuk. Már hathónapos ko-
rában a csecsemő eltakarja arcát, 
ha meg akarja szüntetni a külvi-
lágot. Az egészséges szégyen fé-
lénkséget jelent, de ha van, kire 
támaszkodni, bízni, elviselhető. 
Aztán ahogy fejlődik a gyermek, 
néha megszégyenül a megszabott 
határok miatt, és ez a szégyen 
könnyen mérgezővé is válhat. A 
magyar társadalom a rossz gye-
rek, rossz kislány, ne légy rossz 
„intéseket” könnyedén használ-
ja a nevelésben. Belénkivódik. 
Nem azt mondták, hogy amit tet-
tél, az rossz, hanem minősítettek. 
„Ennek megértéséhez szükséges 
tudnunk, hogy egy porosz nevelé-
si rendszernek vagyunk a termé-
kei. Az angolszász nevelés a bűn-
tudatra épített: tévedtél, megfedd-
nek, jóváteheted, mehet tovább 
az élet. A német nevelés alapja 
a megszégyenítés, mert a német 
társadalom katonákat nevelt” – 
hallhattuk. A poroszos nevelés 
kapcsán elmondta, nem szeret-
jük a könnyeket, pedig sírni sza-
bad. A megszégyenülésnek az el-
lenszere a sebezhetőség felválla-
lása, ez az egyik kiút, hogy nem 
játszom az erőset, csak azért, 
mert az kényelmesebb a társada-
lomnak. Ha fáj, kimutatom. Mert 
ha úgy teszek, hogy nem fáj, még 
belémrúgnak, azt mondják, ez 
bírja. A könnyek megérintik a má-
sikat, ha azok szenvedésből, fáj-
dalomból származnak.

A bátor ember vállalja magát

Ugyanabban a családban a 
megszégyenülésre, bántottság-
ra, fájdalomra egyik gyerek ka-
maszként eldönti, hogy ő so-
ha nem tesz ilyent, a másik pe-
dig azt mondja, ettől fogva én le-
szek az erős... Nyomon követ-
hető, hogy generációról-generá-
cióra hatnak ezek. Van megol-
dás, de ehhez elsősorban kap-
csolatban kell lennem az érzés-
világommal. Ha nem gyógyítjuk 
meg magunkban a mérgező szé-
gyent, továbbadjuk.

A résztvevők Sisak Imola se-
gítségével azt a gyermekko-
ri megszégyenülést gyógyítot-
ták, amit elmeséltek az elő-
adás kezdetekor a ki csoportok-
ban, visszamenve képzeletben, 
átölelve gyermekkori önmagu-
kat. „Gyógyulni azért érdemes, 
mert ami bennem gyógyul, az-
zal már nem betegítek meg má-
sokat. A bátor ember bátorsá-
ga ott kezdődik, hogy vállal-
ja azt, aki, szembeszáll az-
zal a trenddel, hogy olyan le-
gyen, ahogyan elvárják. Ha jön, 
hogy sírjál, sírjál, ha jön, hogy 
nevess, nevess, az ugyanúgy 
megbotránkoztatja az embe-
reket, de ne nevess máson, de 
sírj együtt mással, legyen ben-
ned együttérzés. Az egyik leg-
biztosabb eszköz, hogy gyógy-
uljon a világ az, hogy a tévedő-
vel, a bűnbeesővel, a gyengével 
szemben nem ítélkezem, hanem 
emberségével együttérző mara-
dok, és azt mondom, itt vagyok” 
– hangzott el az útravaló Sisak 
Imolától.

TAMÁS GYOPÁR

Belső iránytű Sisak Imolával a mérgező szégyenhez

Gyógyuljunk, ne betegítsünk másokat

Sisak Imola szerint megszégyenülve mezítelenné válunk, mint a játékbaba

A szégyen témáról beszélni csak úgy lehet, ha 

az ember felvállalja magát a sebezhetőségig, ha 

megérinti a mélyebb valóságát – indította előadá-

sát a brassói Sisak Imola klinikai főpszichológus, 

pszichoterapeuta a Belső iránytű évadzáró kiadá-

sán, melyre sokan kíváncsiak voltak.
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A megszégyenülésnek 
az ellenszere a sebez-
hetőség felvállalása, 
ez az egyik kiút, hogy 
nem játszom az erőset, 
csak azért, mert az ké-
nyelmesebb a társada-
lomnak.




