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P R O G R A M 

 
8:30  Megnyitó (a DE Kulturális Archeológia Kutatócsoportja) 

8:45  Fazakas Sándor (DRHE Teológiai Intézet): „Ne szégyenkezzél!” A szégyen teológiai 

értelmezésének szociáletikai relevanciája 

9:15  Kiss Lajos András (NYF Filozófia Intézeti Tanszék): Jean-Paul Sartre és a 

szégyenérzet 

 

(9:45) VITA, KÁVÉSZÜNET 

 

10:15 Pabis Eszter (DE Germanisztikai Intézet): „… és feltárták szégyenünket a világ színe 

előtt.” A szégyen szerepe és jelentésváltozásai a nemzetiszocialista múlt 

(nyugat)német értelmezésében  

10:45 Takács Erzsébet (DE Politikatudományi és Szociológiai Intézet): A szégyen 

problematikája a későmodernitásban 

11:15 Balogh László Levente (DE Politikatudományi és Szociológiai Intézet): Az Abu 

Ghraib hosszú árnyéka 

 

(11:45) VITA, EBÉDSZÜNET 

 

12:30 Bódi Katalin (DE Magyar Irodalom és Kultúratudományi Intézet): Szégyen és 

ártatlanság – A Lucretia öngyilkosságát ábrázoló 16. századi festményekről 

13.00 Takács Miklós (DE Magyar Irodalom és Kultúratudományi Intézet): Szégyen és 

trauma viszonya Sofi Oksanen Tisztogatás című drámájában és azonos című 

regényében 

13:30 Csorba Dávid (NYF Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet): Zenével 

meghalni – szégyentelenül 

 

(14:00) VITA, KÁVÉSZÜNET 

 

14:30 Karl Katschthaler (DE Germanisztikai Intézet): A szemlélő tekintete: 

szégyen(telenség) a kortárs művészetben  

15: 00 Horváth Andrea (DE Germanisztikai Intézet): A „beszédes“ szégyen – A nyelv és a 

női szexualitás összefüggései Elfriede Jelinek és Marlene Streeruwitz művében  

 

(15: 30) VITA, KÁVÉSZÜNET 

 

16:00 Györke Ágnes (DE Angol-Amerikai Intézet): Szégyen és etika J. M. Coetzee Szégyen 

című regényében 

16: 30 Puskás István (DE Olasz Tanszék): Pasolini, „Olaszország szégyene”. Hatalom, test 

és szégyen a Kőolaj című regényben. 

 

VITA 



A B SZ T R A K T U M O K 

 

Fazakas Sándor: „Ne szégyenkezzél!” A szégyen teológiai értelmezésének szociáletikai 

relevanciája 

 

A szégyen bibliai-teológiai értelmezése az emberi egzisztenciának arra az alapvető 

meghatározottságára utal, hogy az ember kapcsolatokban él: Istennel, a másik emberrel és 

önmagával. Az ember személyiségének értékéhez hozzátartozik, hogy egyéni és szociális 

viszonyulásainak összefüggésében megőrizze saját szuverenitását és integritását. Ennek az 

integritásnak hiányát és a kiszolgáltatottság érzését (az önkontroll abszolút hiányát) jelöli a 

„szégyen” fogalma (a lemeztelenítést is beleértve, szexuális konnotációival együtt). Az 

Újszövetség összefüggésében további szempont, hogy a hívő-keresztyén ember nem 

szégyellheti az Evangéliumot – ellenkező esetben ez a szégyen az emberi egzisztencia 

eltévesztésének a jele (ld. még Jézus megszégyenítése, áldozat-szerepe és az ahhoz való 

emberi viszonyulás formái). Az antik-hellenista populáris morálkoncepciók recepciója, a 

plátói dualista szemlélet, majd az aszkézis állítólag magasabb rendű erkölcsisége által sugallt 

kettős morál leegyszerűsítette a szégyen fogalmával jelzett problémát, s azt szinte kizárólag a 

szexuális magatartás függvényében szemlélte. Ez a folyamat az eredeti bibliai szemlélet 

torzulásához és instrumentalizálásához vezetett (az eredendő/áteredő bűn elméletének 

fenntarthatósága érdekében). Nyilván, hogy a szégyen ilyen funkcionalizált szemlélése és a 

„megszégyenítés” mint hatalmi eszköz hosszú távon (egészen napjainkig) szinte 

ellehetetlenítette a vallási és szociális kommunikáció szégyen fogalmával kapcsolatos pozitív 

tartalmainak kifejtését. Ez az előadás tehát a szégyennek, mint „morális emóciónak” és 

„erkölcsi őstapasztaltnak” eredeti bibliai és teológiai jelentéstartalmaira igyekszik reflektálni, 

és arra tesz kísérletet, hogy felmutatásra kerüljön – a jelenlegi teológia-etikai kutatás 

fényében –, milyen pozitív szerepe lehet a szégyen-érzetnek az egyén méltóságának 

tiszteletben tartása, az emberi személyiség legbelsőbb „titkának” védelme érdekében. Ha 

pedig a szégyen-érzet nem felétlenül kerülhet a bűn fogalmával összemosásra (pl. az emberi 

tökéletesség hiánya, végesség-érzés tudatosítása, s ennek respektálása értelmében), az sem 

hallgatható el, hogy egyéni és kollektív szégyenérzetek gyakran vezettek kriminalisztikai és 

politikai-történelmi léptékű bűnök elkövetéséhez. Végül a szégyen bűnt megelőző és 

megtérést (metanoia), azaz egyéni és közösségi életvitelt megváltoztatni képes potenciáljára 

is kitérünk.      

 

 

Kiss Lajos András: Jean-Paul Sartre és a szégyenérzet 

 

Sartre írói és filozófiai munkásságágában gyakorta felbukkan a szégyenérzet, a 

megalázottság, illetve a másik ember megalázásának problematikája. Sok elemző Sartre 

született kancsalságával és gyenge fizikumával magyarázza a szégyen-fenomén állandósult 

jelenlétét a francia gondolkodó életművében. Az eredetileg 1964-ben megjelent A szavak 

című önéletrajzi könyvében valóban számos olyan utalásra lelhetünk, amely ezt a „biográfiai 

predeterminizmust” támasztja alá. Mindazonáltal meglehetősen felszínes megközelítés lenne, 

ha csak „egy elkényeztetett párizsi úri fiú” betegesen kifinomult „lelkizésével” magyaráznánk 

a szégyenproblematika ismételt megjelenését a Sartre-i életműben. Az 1943-ban megjelent 

Lét és Semmi című hatalmas filozófia értekezésében éppenséggel a szégyenérzet lesz a 

jelenvaló-lét legfontosabb alapkategóriája, amely egyúttal annak társadalmi 

meghatározottságát, tehát interszubjektív jellegét is kifejezésre juttatja. Az előadás elsősorban 

az említett Sartre-i munkákra, továbbá a Jean Genet-ről szóló esszéjére (Saint Genet, 

comédien et matyr) támaszkodva igyekszik rekonstruálni Sartre szégyen-értelmezését. 



Pabis Eszter: „… és feltárták szégyenünket a világ színe előtt.” A szégyen szerepe és 

jelentésváltozásai a nemzetiszocialista múlt (nyugat)német értelmezésében 

 

A szégyen fogalma nem pusztán a társadalom- és bölcsészettudományok mintegy három 

évtizede megfigyelhető úgynevezett „érzelmi fordulatának” (emotional turn) prominens 

kutatási tárgyaként kapcsolódik össze a holokauszt bűnével, hanem már a Német Szövetségi 

Köztársaság, az egykori Nyugat-Németország alapítása óta központi szerepet tölt be a német 

emlékezetpolitikában. Kulcsfontosságú a shoah miatti szégyen egyfelől a nemzetiszocialista 

múlt értelmezésének egyik központi narratívájaként, másrészt az európai közösségbe 

integrálódó német kollektívum mindmáig aktuális alapító történeteként. Ugyanakkor számos 

kritikai is éri az egyébként eleve paradox identitáskonstruáló szereppel bíró (hiszen 

megsemmisülést, arcvesztést implikáló) szégyentudat nyilvános színrevitelét. Sokak szerint a 

szégyenérzetre történő hivatkozás bevett önfelmentő stratégiaként, bűnelhárítási 

mechanizmusként is hatékony, egyfajta hallgatást, elfojtást legitimálhat, s pontosan azt 

akadályozza meg, ami akár feltétele, vagyis a szégyen kiváltó oka is lehetne: a történelmi 

bűnnel való felelős szembenézést. Az előadás célja, hogy feltárva a szégyen és a bűn 

értelmezési mintáinak kapcsolatát a holokauszt kontextusában, megvilágítsa a szégyen 

jelentésének komplexitását (a túlélők, az áldozatok, a tettesek és a második és harmadik 

generáció szégyenére vonatkozva) és bemutassa a fogalom egyfajta posztheroikusnak 

nevezhető jelentésváltozását, valamint a szégyenérzés és a holokauszt tapasztalata között 

felsejlő strukturális analógiák lehetségességét. 

 

Takács Erzsébet: A szégyen problematikája a későmodernitásban 

 

Az elmúlt évtizedek pszichológiai szakirodalmának egyik közhellyé vált megállapítása, hogy 

a későmodernitás emberét már nem a bűntudat nyomasztja, hanem a szégyen elkerülésére 

törekvés. A szociológia szakirodalomban Anthony Giddens és Alain Ehrenberg elméletei 

különösen nagy hangsúlyt fektetnek e jelenség magyarázatára. A mindig valamilyen konkrét 

tetthez, valamilyen tabu vagy norma megsértéséhez kapcsolódó bűntudat átéléséhez 

egyértelmű, megkérdőjelezetlen szabályok kellenek. A szégyen átélése ezzel szemben éppen 

az egyértelmű szabályokat, normákat nélkülöző későmodern társadalmakra jellemző, amikor 

az egyének önmagukra támaszkodva, saját értékelésükre ráutalva kénytelenek cselekvésük 

kereteit megalapozni. Ez esetben a hibázás nem valakinek/valaminek a megsértését jelenti, 

hanem az egyén belső ellentmondását leplezi le, maga az önértékelés múlik rajta. Ennélfogva 

az identitást erodáló szégyenérzés sokkal radikálisabb következményekkel jár mint a 

bűntudat, és olyan pszichopatológiák kialakulásához vezethet mint az értékvesztés, a 

krónikus identitásbizonytalanság vagy a depresszió. 

 

Balogh László Levente: Az Abu Ghraib hosszú árnyéka 

 

2004-ben olyan fényképek kerültek napvilágra, amelyek minden kétséget kizáróan igazolták, 

hogy az Egyesült Államok titkosszolgálatának és hadseregének tagjai rendszeres kínzásoknak 

és megaláztatásoknak vetették alá a bagdadi Abu Ghraib börtön foglyait. A képek hihetetlen 

hatást váltottak ki mind a tettesek, mind a sértettek oldalán. Vajon milyen célt szolgált, hogy 

a megszégyenítsek módjával szándékosan átléptek egy határt, amely nem csak adott 

kultúrában, de azon túl is elfogadhatatlan? Hogyan hatott vissza a megalázás a megalázók 

önmagukról alkotott képére, és hogyan hatott a megalázottak szélesebb közösségére? Az 

előadásban azt kívánom bemutatni, hogy a szégyennek és a megszégyenítésnek milyen 

politikai vonatkozásai, illetve következményei lehetnek a különböző kultúrákban. 

 



Bódi Katalin: Szégyen és ártatlanság – A Lucretia öngyilkosságát ábrázoló 16. századi 

festményekről 

 

Az itáliai és a németalföldi reneszánsz festészetben egyaránt felfigyelhetünk egy különös akt-

témára, ami sajátos módon egyesíti az európai civilizáció kettősségét: az antik 

testábrázolások örökségét és a keresztényi test problémáját. Lucretia figurája, akinek 

történetét Titus Liviustól ismerjük (Ab Urbe condita – A római nép története a város 

alapításától, első könyv, 57–60.), zavaróan hozza játékba az antikvitástól örökölt akt mint 

művészi forma által színre vitt ideális szépséget és a vágykeltő meztelenséget, illetve a 

keresztényi test bűnösségének tanítását. A történet újkori olvasatának paradoxonaiból is ered 

ez a feszültség: a pogány Lucretia ugyanis a keresztények számára szolgál erkölcsi 

tanulságként a tisztaságról és a hűségről, amit az asszony csak az öngyilkosságával tud 

megőrizni. 

Ezt az elsődlegesen a recepcióból eredő bonyolultságot a történet egyik kulcsfogalma, a 

szégyen teszi még inkább összetetté. Titus Liviusnál azt olvashatjuk, hogy Lucretiát a rá 

szemet vető férfi megfenyegeti, majd megerőszakolja, s az asszony, miután másnap hazatérő 

férjének és édesapjának elbeszéli az eseményeket, öngyilkos lesz, hogy ne kelljen a rajta esett 

becstelenséggel együtt élnie. A Lucretia-tárgyú festmények jellemzően az öngyilkosság 

pillanatát viszik színre: a lemeztelenített kebel és belé fúródó tőr látványa azonban nehezen 

tud erkölcsi tanulsággal, esetleg a szégyen vizuális ábrázolásával szolgálni: ha ismerjük 

Lucretia történetét, ezeket az ábrázolásokat legfeljebb, ha a szégyen poétikai-retorikai 

értelemben vett negatív festéseként értelmezhetjük. Szöveg és kép Lucretia esetében nem tud 

metaforikusan azonossá válni: míg Titus Livius Lucretiája a szégyenből vezeti le 

megakadályozhatatlan döntését mint egyetlen lehetőséget, addig a festmények nőalakjai 

Tarquinius, az erőszaktevő vágyának okára mutatnak rá, ami így egyértelműen a női test 

vágykeltő szépségét, bűnbe csábító karakterét teszi láthatóvá. Elemzésemben arra keresem a 

választ, hogy a szégyen fogalma miként értelmezhető a Titus Liviustól hagyományozódó 

példázatban, illetve a képek elemzésével arra próbálok rámutatni, hogy miként számolják fel 

a festmények a szégyen vizuális ábrázolásának lehetőségét. 

 

 

Katschthaler Karl: A szemlélő tekintete: szégyen(telenség) a kortárs művészetben 

  

Kiindulva Lady Gaga kijelentéséből, miszerint a szégyen egy elavult fogalom, négy mind 

műfajilag mind esztétikailag különböző példán (Robert Mappelthorpe, Darja Bajagić, Brigitta 

Muntendorf és Vicky Langan) szeretném körüljárni a kérdést, hogy a kortárs művészetben 

milyen szerepet tölthet be a szégyenérzést, miképpen járják körül a szégyen és a 

szégyentelenség határát a kiválasztott művészek. Nem törekszem a minta 

reprezentativitására, a művek kiválasztása szubjektív, személy szerint bennem is ébresztik a 

szégyenérzést vagy zavartságot és ezáltal kérdések merülnek fel, amelyekre keresnem kell a 

válaszokat. 

 

 

 

 

Csorba Dávid: Zenével meghalni - szégyentelenül 

 

Jorge Luis Borges argentin író novellája, a Deutsches Requiem (1946) alapvetése szerint a 

szerkesztő egy ismeretlen náci bűnösnek a siralomházban megfogalmazott jegyzeteit adja 

közre. A virtuális vallomás viszont nem bűnbánattéttel, hanem apológia. Az én-elbeszélő 



önreflektív emlékeiből éppen a szégyenre vonatkozó részek hiányoznak s a bűntudat elemei 

vannak tudatosan átformálva. Ehhez a kompozíció értelmében a narrátor a zenét és a 

filozófiát hívta segítségül. Az előadásban e kettőnek és a zsidó és a keresztyén teológiának az 

értelmezési mezőbe emelésével az én-konstrukció novellabeli módszerét kísérem végig, a 

konferencia célkitűzéseihez igazodva: az a kérdés áll vizsgálódásom középpontjában, hogy a 

fiktív én-elbeszélő narrációja miként fedi (f)el a szégyen antropológiai jegyeit, s ehhez a 

három tudomány milyen eszközöket, sémákat kínált az argentin elbeszélő számára. 

 

 

Takács Miklós: Szégyen és trauma viszonya Sofi Oksanen Tisztogatás című drámájában és 

azonos című regényében 

 

Az 1977-ben született finn írónő 2003-ban megjelent Sztálin teheneivel lett a skandináv 

országokban egy csapásra ismert, a világhírt pedig a 2008-as Tisztogatás című regénye hozta 

el számára. Egy évvel korábban ugyanezt a történetet még drámaformában írta meg és 

mutatta be a finn Nemzeti Színház, de ahogyan a regény utószavában fogalmaz a szerző, „[A] 

dráma írása és az anyaggyűjtés közben […] rájöttem, hogy regényt is írok”. Ugyanitt jegyzi 

meg, hogy a történet középpontjában álló szexuális erőszakhoz legerősebben kapcsolódó 

érzés a szégyen, mely „gyakran a tekinteten keresztül jelenítődik meg.” Ezért is volt 

alkalmasabb első látásra a dráma és a színházi előadás médiumait választani, de a 

későbbiekben belátta, hogy „[E]gyenesen tévesnek tűnt a történetet csupán a szégyenen 

keresztül megközelíteni.” Jelen előadás arra tesz kísérletet, hogy a két szöveg szoros 

olvasásával végigkövesse a szégyen, az erőszak és a trauma kapcsolatainak változásait, és 

ezáltal egy olyan viszonylatrendszert alakítson ki, amely általánosan jellemző lehet a három 

jelenségre együttesen 

 

 

Horváth Andrea: A „beszédes“ szégyen – A nyelv és a női szexualitás összefüggései 

Elfriede Jelinek és Marlene Streeruwitz művében  

 

Az előadás két célt kíván megvalósítani: egyrészt megpróbálom elhelyezni Jelinek és 

Streeruwitz prózáját a politikai női mozgalmak, a „női esztétika“ és az „erotikus női 

irodalom“ határvidékein. 

Másrészt az előadásban megvilágításra kerül az az esztétikai projekt, mely egy kettős 

paradoxon alapszik: a szövegek az írónők által obszesszív módon tematizált „leírhatatlan” női 

vágyakozás megjelenítéseként, és a vágy negatív utópiájának vágyakkal teli-vágytalan 

olvasataként is értelmezhetők. 

 

Györke Ágnes: Szégyen és etika J. M. Coetzee Szégyen című regényében 

 

Coetzee 1999-ben megjelent nagysikerű regénye az utóbbi években a szégyen kulturális 

narratíváival foglalkozó kritika egyik alapszövege lett. Többen méltatják például azért, mert 

kifinomultan, a visszautasítás és az összehasonlítás vágyán keresztül, nem pedig a szégyen és 

a büszkeség bináris oppozíciója segítségével világít rá az apartheid utáni időszak 

szégyenteljes mozzanataira a Dél-afrikai Köztársaságban. Akárcsak Rushdie Szégyene 

(Shame), Coetzee írása (melynek eredeti címe Disgrace) nem pusztán pszichológiai 

affektusként ábrázolja a szégyent, hanem annak szociális, társadalmi kontextusára is reflektál. 

Előadásom célja, hogy kulturális és textuális jelenségként értelmezzem a megszégyenülés 

aktusait Coetzee regényében, arra keresve választ, hogy olvashatjuk-e a szégyent a szöveg 

etikai állásfoglalásaként, mint ahogy például Mike Kissack és Michael Titlestand teszik.   



Puskás István: Pasolini, „Olaszország szégyene”. Hatalom, test és szégyen a Kőolaj című 

regényben. 

 

Pier Paolo Pasolini mind személyében, mind műveit tekintve a XX. századi Olaszország 

egyik legnagyobb botránya, provokatív megszólalásait, gesztusait ki az ország élő 

lelkiismeretének, ki az ország szégyenének tekintette, tekinti még ma is. A filmes, költői, 

regényírói, publicista életmű újra meg újra visszatért a hatalom kérdésének boncolásához, 

különösen élete utolsó fél évtizedében kutatta-mutatta szenvedélyesen, központi kérdése ez 

utolsó, posztumusz megjelent nagyregény-torzójának, a Petrolio (Kőolaj) című szövegnek is. 

A Kőolajban a hatalom különféle aspektusai kerülnek artikulálására, sok szó esik a test és a 

hatalom, a test és a politika ügyeiről, a polgár testéről és a proletár testéről, az északi testről 

és a déli testről (és persze a test és a nemi identitás dolgairól), mindennek apropóján 

artikulálódik a szégyen is, mint a társadalmi, kulturális és nemi Másikkal való érintkezés-

kapcsolat történése. Előadásomban a regény két jelenetének átolvasásával igyekszem 

megmutatni, hogyan vetül Pasolini testeire a hatalom-kultúra-szexualitás-élvezet-uralkodás-

megadás-megaláztatás-szégyen szövete. 

 


