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A foglalkozás célja: az olyan erkölcsi kategóriák jelentésének tisztázása, mint a szégyen, 

lelkiismeret, bűnbánat. Fejleszteni a diákokban azt a képességet, hogy kritikusak legyenek 

önmagukkal szemben, tudják őszintén értékelni tetteiket, ösztönözni az önvizsgálatot, magas 

erkölcsi eszmék keresését. 

A rossz vagy a jó elkövetése között nincs más különbség,  

mint a lelkiismeret nyugalma vagy háborgása. 

Honoré de Balzac 
 

A szégyen és a lelkiismeret egyaránt összetett, kényes, kivesézhetetlen, ám nagyon is alapvető 
és mindenki életében kulcsszerepet játszó érzés. Teljesen alapvető emberi érzelmekről van szó, 
bár az emberek nem szeretnek beszélni róluk, igyekeznek figyelmen kívül hagyni. De az is 
előfordulhat, hogy fel sem ismerik, hogy fogalmuk sincs arról, hogy a szégyen és a lelkiismeret 
meghatározza az életünket. A mai élet összevisszaságában az ember néha megfeledkezik 
ezekről a fogalmakról. Azt javaslom, hogy állj meg ma egy kis időre, és gondolkodj él róluk. 

Hogyan definiálnád ezeket a fogalmakat? 

Е két fogalom fontosságának és erejének hangsúlyozására arra kérlek, idézd fel, milyen 
kifejezéseket használunk ezekkel a szavakkal? Az emberek azt mondják: "lelkiismeret furdalja", 
"a lelkiismereti gyötrelmei", "a lelkiismerete nem hagyja aludni", "lelkiismereti fájdalmai", 
"lelkiismeret-furdalása", "megszólalt a lelkiismerete". Nagyon jó, ha valamit "tiszta lélekkel", 
"tiszta lelkiismerettel" teszel. Az is szokták mondani: „megéghetsz a szégyentől”, „meghalhatsz 
a szégyentől”, „a föld alá süllyedhetsz a szégyentől”, „elpirulsz a szégyentől”, „nem tudom hová 
menjek a szégyentől”. A kor meghatározó emberei, történészek, filozófusok, esztéták, 
színművészek, költők, politikusok, stb. rámutatottak arra, hogy lelkiismeret-érzelem nélkül 
nehéz erkölcsös emberré válni. Szókratész így fogalmazott: "Elveszett embernek tartom azt, aki 
elvesztette szégyenérzetét." 

„Ha azt hiszitek, hogy egyesek megölésével valakit is meggátolhattok abban, hogy helytelen 

életetekért korholjon benneteket, nem jól gondolkoztok. A legszebb és legkönnyebb nem a 

mások megakadályozása, hanem magatok előkészítése, hogy a lehető legderekabbak legyetek.” 

Szókratész, Athén élő lelkiismerete mondta ezt védőbeszédében i. e. 399-ben, a  

https://www.citatum.hu/szerzo/Honore_de_Balzac
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koncepciós perben, amelyben koholt vádak alapján igyekeztek elítélni őt, aki egész életében 

Athén javára cselekedett.  A jellegzetes megjelenésű filozófus többek között azzal is kivívta 

vádlói haragját, hogy sohasem az alapján cselekedett, hogy az éppen aktuális államvezetés mit 

tartott volna helyesnek, hanem azt tette, amit a lelkiismerete diktált. 

Ebben segítette a delphoi jósda jelmondata, amelyet egész életében alkalmazott magára: 

„Ismerd meg önmagad!”. Ennek a szellemében kereste saját lényegét, saját természetének 

javítási lehetőségét. Ráadásul keresésében szövetségesekre talált Athén ifjúságában, akiket 

nem múló buzgalommal igyekezett rávenni – ahogy ő mondta, csipkelődő bögölyként – arra, 

hogy változtassanak életükön, tekintsék a filozófiát tetteik mozgatórugójának. 

Szókratész azt vallotta, hogy a helytelen gondolatokat, tetteket ki lehet javítani, hiszen a 

tudatlanság az okozójuk. Feladatának pedig azt tekintette, hogy erre az államnak is kedvező 

gondolkodásmódra minél több embert rávezessen. 

Ám a független, gondolkodó, rágalmakat és kicsinyes praktikákat elutasító emberek szinte élő 

vádiratok a politikai, vallási, gazdasági vagy más lepel alatt pecsenyéjüket sütögetők ellen. Ezért 

igyekeztek eltávolítani az élők sorából, vagy legalább a városból az egyre népszerűbbé váló 

Szókratészt, ami sikerült is nekik, hiszen a filozófus nem menekült el, kiitta a méregpoharat. 

Platón műve nyomán a bölcs példája több ezer évet túlélt, és ma is friss, élénk. Aki mást vádol 

saját helytelen életéért, az megfeledkezik arról, hogy saját magunk javítása, fejlesztése, 

nemesedése inkább jelentene megoldást a gondokra. Szókratész nem vádolt. Úgy gondolta, 

kinek-kinek a saját lelke nyújtja be a vádiratot, ha megfeledkezik az erényekről. Márpedig erre 

ő a halál árnyékában sem volt hajlandó, mert „jó emberrel nem történik semmi rossz se 

életében, se halálában”. 

 A lelkiismeret az emberi viselkedés és tevékenység szabályozója, belső erkölcsi irányítója. A 
közmondások tükrözik a nép bölcsességét, hozzáállását bármihez, ami az évszázadok során 
kialakult. Keress ki néhány közmondást a szégyenről és a lelkiismeretről! 

Mit gondolsz, mit kell szégyellni az életben, és miért? Válaszd két csoportra a következőket: 
 

 Szegénység 

  Fizikai fogyatékosságok  

  Rossz cselekedet  

  Kopott ruha 

  Igénytelen munka 

  Tudatlanság 

  Közönséges megjelenés 

  Durva beszéd 

 Szívtelen hozzáállás 
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Szeretném, ha belső bíród - a lelkiismereted - segítene abban, hogy az életben meg tudja 
különböztetni a jót és a rosszat. Kár hazudni más embereknek, de őszintének kell lenned 
magaddal szemben is! Minden lépésnél választunk a jó és a rossz között. Annak érdekében, 
hogy ne tévedj, folyamatosan hallanod kell a lelkiismereted hangját. Ez a hang megmondja, 
hogy cselekedeteink jók vagy rosszak-e. És hogy a lelkiismeret ne hallgasson el, edzened kell 
azt. Ahogyan az izmokat, úgy az elmét is - folyamatosan működtetni kell, gyakorolni kell. A 
lelkiismeret gyakorlása az elme és a szív belső munkája, amikor az ember reflektál arra, ami jó 
volt, és mi volt rossz, mentálisan megpróbálja meglátni tetteinek következményeit, tudja, 
hogyan kell cselekedeteire olyan emberek szemével nézni, akiket tisztel. Ilyen munkával a 
lelkiismeret nem hallgat el, és mindig az ember belső bírója lesz. Egyébként viszont csak 
vándorolsz a sötétben.  
 
Most végezz el egy gyakorlatot! 
 
Gondolkodj egy percig, emlékezz vissza olyan cselekedetre, amellyel megsérthettél valakit, vagy 
amely miatt ma is szégyelled magad, és mélységesen megbántad. Próbáld papírra vetni az 
érzéseidet arról a helyzetről, az akkor és most tapasztalt érzéseidről. Nevezzük ezt a gyakorlatot 
"bűnbánati percnek".  

 
A megbánás érzése nagyszerű érzés. Tisztítja és meggyógyítja az embert. Friedrich Schiller 
német író ezt írta: "A becsület drágább, mint az élet." Sokan úgy döntenek, hogy meghalnak, 
de megtartják becsületüket. Minden becstelen cselekedet: hazugság, rágalom, árulás a 
becsület elvesztéséhez vezethet. A becsület birtokosa védi, értékeli a nevét, fél a jó nevének 
rossz cselekedetekkel való bemocskolástól. Egy ilyen személy tiszteli a körülötte élőket, de 
mindenekelőtt önmagát.  

 
Kérlek, néhány mondatban írd meg nekem, hogy ez a néhány perces „online-párbeszéd” a 
lelkiismeretről elgondolkodtatott-e, másképp szemléled-e ezek után tetteidet? 
 


