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Leggyakrabban olyanokat 
érint a kiégés, akik emberek-
kel dolgoznak. Akik valami-
lyen formában embereken 
segítenek. A velük szemben 
megfogalmazódott számtalan 
elvárás gyakran visszájára 
fordul. Hogyan védekezzünk 
ellene, illetve ha már észleljük 
nyomasztó hatását, mit tehe-
tünk a gyógyulás érdekében?

→ DR. PLESEK ZOLTÁN

F iatal pszichológus kolléga 
gyermekvédő alapítványban 
kezdte szakmáját, a gyerme-

kek és a szülők érzelmi nehéz-
ségeivel foglalkozott. Szerette a 
munkáját, az emberek elégedet-
ten és új stratégiákkal mentek 
el tőle. A vezetőség is komolyan 
vette az alapítvány céljait, de az 
alkalmazottak lelki leterhelése és 
a gyenge fi zetés nem igazán érde-
kelte őket. Ezért az alkalmazottak 
egy ideig kritikusan viszonyultak 
a vezetőséghez és gyakran válto-
zott a személyzet. 

Aztán bekövetkezett valami, 
és a kritikák már nem a vezetősé-
get érték, hanem a csapaton belül 
egymást hibáztatták az emberek. 
Pszichológus kollégám megpró-
bálta kideríteni, valójában mi 
is történik. Meglepődve tapasz-
talta, hogy hatalomharcról volt 
szó. Nem értette ennek értelmét, 
hiszen alapvetően senki nem volt 
érdekelt a másik állására pályáz-
ni. Rá kellett azonban jönnie: 
személyes sérüléseiket vezették 
le egymáson az emberek. Végül ő 
is felmondott. 

Hónapokba telt, amíg újra 
munkát talált, közben végig 
gyötrődött a történteken. Elgon-
dolkozott: vajon harcolni kellett 
volna az állásáért, még akkor 
is, ha a munka már nem a gyer-
mekekről és azok családjaikról 
szólt, hanem az egymással való 
versengésről és a fi zetésről? En-
nek semmi értelmét nem látta. 
Akármilyen kellemetlen is volt 
számára a munkanélküliség, azt 
érezte, hogy abban a formában 
munkájának már semmi értelme 
nem lett volna. Szakmailag ki-
égett. Amit átélt, az már depresz-
szió. Ismerte a kiégés klinikai je-
lenségét, de önmagán csak jóval 
később tudta ezt azonosítani. 
Nem volt képes ettől megvédeni 
magát. Depressziója addig tar-
tott, amíg újra olyan munkát ta-
lált, aminek értelmét látta.

A „megkérdőjelezhetetlen” 
jótevő
A kiégésről kialakult általános 
kép a hosszú évtizedekig meg-
erőltető szakmai stresszt megélő 
szakember képe, aki elveszíti ér-
deklődését munkája iránt. Ez a 
köztudatban kialakult általános 
kép, de a lényeges elemek mások. 
Nem kell évtizedeknek eltelniük, 
és nem akármilyen érdeklődés-
vesztés vezet kiégéshez. Figye-

lemmel kell lenni a kiégéssel járó 
depresszióra is, annak minden 
kellemetlenségével.

A jelenségről azt mondják, fő-
leg az emberekkel foglalkozókat 
veszélyezteti. Egészségügyi dolgo-
zók, tanárok, lelkészek, szociális 
munkások érintettek statisztika-
ilag kiemelkedő számban. És ez 
nem véletlenül van így. A kiégés 
tipikus előszobája az olyan mun-
kaviszonynak, szakmai beosztás-
nak, ahol a munka nem csak a 
pénzről szól. Az ilyen munka vég-
zése emberi sorsokat határoz meg. 
Ha az embereken segítenek, akkor 
azért, ha pedig nem, akkor azért. 
Ez a fajta munka személyes fele-
lősségérzethez vezet. Az ember 
azt érzi, tőle függ a másik ember 
életesélye. Ezt gyakran eszébe is 
juttatják akár köszönet, akár kriti-
ka formájában. Az ember tehát ál-
dozatokat hoz, hogy segíthessen. 
Esetenként megalapozatlanul ala-
csony fi zetés mellett, túlóravál-
lalással, a környezet kritikáinak 
folyamatos semlegesítésével. Sok-
szor nekiszegezik a kérdést: miért 

teszed mindezt ennyi pénzért? Ez 
a személyes nárciszizmust is táp-
lálja: azt jelzi, hogy felelősségtel-
jes munkát végez. Másképp miért 
vállalná? Akár egészséges önbi-
zalomnak is hihetnénk, ha nem 
következne be sorsszerűen a kö-
vetkező összetevő, a megalázás.

Amikor nem vesszük észre, 
hogy mi történik velünk
A másokért dolgozó ember elhi-
szi, hogy amit tesz, az megkér-
dőjelezhetetlen értéket képvisel, 
aminek sem ő, sem más nem vi-
tathatja értékét. De sem a segítő, 
sem a környezete nem feltétlenül 
angyali teremtés. Az élet zajlik és 
a konfl iktusok felgyűlnek. Ami az 
egyik ember számára az elesett 
támogatása, az a másik számá-
ra egy ingyenélő eltartása. Ami 
az egyik számára egy gyermek 
tanítása és felzárkóztatása, az a 

másiknak haszontalan ismeretek 
erőltetését jelenti. Amíg valakit 
támogatva jót teszünk, addig az 
érintett fél kiszolgáltatottként él-
heti meg helyzetét, amelyben ő 
kénytelen lenyelni a segítő stílu-
sát és heppjeit. Ha valakit a vál-
tozásra bátorítok, ő azt kioktatás-
ként élheti meg.

Eljön az a pillanat, amikor 
az ember tudomására hozzák, 
hogy mindaz, amiért ő áldozatot 
hozott, személyes döntés volt, a 
munka menetét és mikéntjét ez-
után mások határozzák meg. Aki 
addig felelős szakemberként dol-
gozott, hirtelen úgy érzi, képtelen 
megfelelni az új elvárásoknak. És 
míg az ember a mindennapi krí-
zishelyzettel küzd, nincs ideje 
és ereje sem észrevenni azt, ami 
vele történik. A szakma alapvető 
értékeinek hiányában a segítő 
ember szó szerint nem tud dol-
gozni. Szakmailag kiég. 

Erre jön a depresszió. Az em-
bernek nemcsak szakmailag kell 
újra feltalálni magát, de a szak-
mai tapasztalat itt ellene is for-

dul. Minél hosszabb idő telt el a 
kiégés előtt, annál több szem-
pontot és érvet tanult meg arról, 
hogy az ilyen munkát csak „szív-
vel” lehet végezni. És pont a szíve 
az, amin átgyalogoltak.

„Hülye voltam” – nem szép 
szavak ezek, de gyakran így jel-
lemzi magát a kiégett ember, aki 
próbálja megmagyarázni, mi is 
történt vele. Amikor már túl van 
a történteken, úgy látja, hogy a 
helyzete sorsszerű volt. Hiszen 
hagyta magát bepalizni, és elfo-
gadta mindazt a személyes áldo-
zatot, amit aztán mások egyetlen 
mozdulattal értelmetlenné tet-
tek. Miért nem látta mindezt elő-
re, kérdi magától. Nos, könnyű 
lenne azt mondani, hogy az ilyen 
megérdemli sorsát, hiszen tudta, 
mit vállal. De ez egyszerűen nem 
igaz. Az ilyen személyeknek hosz-
szú ideig mondták, sőt elvárták 

tőle az önfeláldozást. Az igazság 
az, hogy léteznek olyan munkák, 
amelyeket csak szívvel-lélekkel 
lehet végezni, másképp sem ér-
telme, sem eredménye nincs.

Furcsán hangozhat egy lelki 
zavartól szenvedő csoportról azt 
mondani, ők az áldozatot hozó 
emberek. Olyan ember éghet ki, 
akinek tönkretették a hitét. Ko-

moly erőfeszítéssel dolgozó em-
ber, akit olyan módon sértenek 
meg, hogy elveszti hitét munká-
jában és saját magában. Az ilyen 
embert a szakma szempontjából 
is kár elveszni hagyni. Amikor 

orvost, tanítót, tanárt, lelkészt 
választunk, gyakori elvárás, hogy 
ő legyen a legjobb. Ilyenkor a 
szakmabeli egyfajta felelősséggel 
is tartozik ezen emberek lelki vé-
delméért. E szakembereknek az 
ügyfeleiként, főnökeiként vagy 
a munkájukat szabályozó politi-
kusként lelki egyensúlyuk meg-
tartása a mi felelősségünk is.

A járható kiút
Kiégés esetén vissza kell építeni 
a hitet abban a világban, ami ép-
pen összetört az emberben. A lel-
ki zavarok esetében azt keressük, 
hogyan lehetne másként látni a 
világot, hogy a lelki zavartól egy 
valóságosabb világszemléletre 
jusson. A kiégés esetében ez nem 
elég. Nemcsak a szenvedőnek 
kell visszakapnia hitét, de meg 
is kell erősíteni abban, hogy bír-
ja a további küzdelmeket. Meg 

kell erősíteni a kommunikációs 
képességét, hogy jobban el tudja 
fogadtatni döntéseit és cselekede-
teit. Hogy megnyerje a szükséges 
támogatásokat, és képes legyen 
időben észrevenni, kivédeni az 
ellene irányuló lelki támadáso-
kat. Újra kell építeni egészséges 
önbizalmát, de a nárciszizmusát 
csökkenteni kell. El kell fogadtatni 
vele: a világban semmi sem abszo-
lút értékű. Ha mi mégis annak te-
kintünk valamit, akkor készek kell 
lennünk megfi zetni annak árát.

A második stratégia az, hogy 
aki kiégésre hajlamosító munkát 
végez, az tudatosítsa a veszélyt 
és tanuljon meg más forrásokból 
lelkileg és esetleg anyagilag is új-
ratöltődni. A mindent egy lapra 
való játszás további kiégésekhez 
vezethet. Ilyen esetekben a lelki 
újrafeltöltődés nemcsak fontos, 
hanem a lelki egészség megőr-
zésének alapfeltétele. Meg kell 
értenünk, hogy ez nem hóbort, 
nem idő- és pénzveszteség, ha-
nem alapvető igény arra, hogy 
lelki egészségünket meg tudjuk 

őrizni. Saját lelki egészségünkre 
odafi gyelni azt jelenti, hogy erőt 
gyűjtünk a munka és a hivatás 
folytatására. Szerencsénkre van 
miben válogatni. Lehet sportolni, 
családdal minőségi időt tölteni, 
a hobbik, a művészetek mind jó 
megoldást jelenthetnek. Minden-
ki választhat olyant, ami számá-
ra elérhető és hatékony. Éreznem 
kell, hogy az a tevékenység füg-
getlen a munkahelyi megszorí-
tásoktól, eltereli a fi gyelmemet a 
mindennapi gondokról, és élve-
zetet ad. 

Érdemes tehát átgondolni éle-
tünket, és kritikusan viszonyulni 
a külső-belső bíráló hangokhoz. 
Nem elég a kötelességünket elvé-
gezni: képesek kell lennünk erőt 
gyűjteni a folytatáshoz.

A szerző pszichológus és pszicho-
terapeuta

VANNAK OLYAN MUNKÁK, AMELYEKET CSAK SZÍVVEL-LÉLEKKEL LEHET VÉGEZNI, MÁSKÉPP NINCS ÉRTELMÜK

Szakmai kiégés: amikor a munka értelmét veszti

→ A jelenségről azt mond-
ják, főleg az emberekkel 
foglalkozókat veszélyezte-
ti. Egészségügyi dolgozók, 
tanárok, lelkészek, szoci-
ális munkások érintettek 
statisztikailag kiemelkedő 
számban. És ez nem vélet-
lenül van így.

Az egyre nagyobb megfelelési kényszer miatt a kiégés az iskolában tanító pedagógusokat is veszélyezteti




