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Divatos manapság a média veszélyeire felhívni a figyelmet, gyakran hallhatunk, 

olvashatunk arról, mint tehet a számítógép, televízió függővé, miként csökkentik ezek az 

eszközök kreativitásunkat, rabolják el önálló gondolatainkat. Ehhez képest talán meglepő 

vállalkozás egy cikkben emlegetni a bölcsességet a filmekkel. Most mégis ez következik, 

ugyanis diákok és pedagógusok bölcsességképének összehasonlító elemzése közben azt 

tapasztaltuk, hogy válaszadóink szerint a bölcsesség alakulásában a filmeknek is jut szerep. 

Mit jelent egyáltalán a bölcsesség fogalma? A kifejezés része a hétköznapi 

szókincsünknek, de korántsem ugyanazt értjük rajta. A bölcsesség sokak számára csupán egy 

a többi tulajdonság közül, egyesek szerint összefonódott a misztikus Kelettel, mások a mesék 

világába, az Óperenciás tengeren, az Üveghegyen is túlra helyezik előfordulását. Ugyanakkor 

vannak, akik különlegességét olyannyira hangsúlyozzák, hogy egyenesen Istentől kapott 

kivételes ajándékként gondolnak rá2.  

A pszichológiában sem találunk egységes bölcsességdefiníciót, nem is teszek rá kísérletet, 

hogy a bölcsességfelfogás alakulását, szerteágazó voltát bemutassam. Csupán néhány 

analitikus szerző megközelítésének a felvázolására vállalkozom, mivel a cikk alapját képező 

előadás az I. Magyar Pszichoanalitikus Filmkonferencia apropójából született.  

                                                 
1 A fotót készítette Jalsovszky István Nepálban 2003-ban, imazászlók háttérben az Everesttel. 
2 „Lásd, megadom neked [Salamon királynak] amit kértél. Bölcs és értő szívet adok neked, amilyen nem volt 

előtted s nem lesz utánad sem” (Biblia, 1 Királyok 3, 12.)  



       Erich Fromm3 (1900-1980) 

  

Fromm filozofikus gondolatmenetében érintőlegesen jelenik meg a bölcsesség a 

tekintélyszemély tényleges vagy ráruházott tulajdonságaként. Megkülönbözteti a racionális 

és a korlátozó tekintélyi kapcsolatot.  

A racionális tekintély a rátermettségen alapul, ilyen például egy tanár-diák kapcsolat. A 

körülményektől, feladattól függ, hogy éppen ki lesz a tekintélyszemély: „legtöbbször 

elsősorban a tapasztalat, bölcsesség, nagyvonalúság, ügyesség, egyéniség és bátorság 

számít” (Fromm, 1994. 45.). A tanuló szellemi növekedése a tekintély kapcsolat 

átalakulásához, elhalásához vezethet.  

A korlátozó kapcsolatot a rabszolgatartó kontra rabszolga példáján keresztül ismerjük 

meg, melynek célja a fölény, a kizsákmányolás fenntartása. Ebben az esetben a bölcsességet 

az alárendelt személy képzelete vetíti a tekintélyszemélyre. Fromm magyarázata szerint az 

elnyomottban érdekeinek korlátozása miatt megjelenik a harag, de mivel ez veszélyessé 

válhat rá, olyan konfliktusokba kergetheti, ahol esélytelen a győzelemre, gyakran a düh, a 

gyűlöletet elfojtásra kerül, vagy éppen átfordul: „Ha az a személyiség, aki rajtam uralkodik 

olyannyira csodálatos és tökéletes, akkor nem kell szégyellnem, hogy engedelmeskedem 

neki. Egyenrangú úgysem lehetek vele, hiszen sokkal erősebb, bölcsebb és jobb, mint én” 

(Fromm, 1993. 139.). 

A jelen előadás szempontjából azonban talán még érdekesebb az, hogy miként 

fogalmazta meg Fromm a pszichoanalitikus megközelítés tudatos és tudattalan fogalmainak 

magyarázata közben Freud és Jung szemléletében megjelenő különbséget: „Freud nézete 

szerint a tudattalan lényegileg az irracionalitás székhelye. Jungnál csaknem ellenkező 

értelme van a szónak; a tudattalan lényegileg a bölcsesség mélyebb forrásainak székhelye, a 

tudat pedig a személyiség intellektuális részét alkotja. A tudat és a tudattalan ilyetén 

felfogásában az utóbbit úgy tekintik, mint a ház pincéjét, amelyben össze van zsúfolva 

mindaz, aminek nem jutott hely odafönn; Freud pincéje főként az emberi vétkeket, Jungé 

főként az emberi bölcsességeket tartalmazza.” (Fromm, 1960. 139.)  

 

                                                 
3 A fotó forrása: http://www.amerigo.nl/auteur2/fromm/fromm.html 2007. 

http://www.amerigo.nl/auteur2/fromm/fromm.html


Carl Gustav Jung4 (1875-1961)   

 

Nézzünk szét tehát a pincében, milyen kincseket rejteget számunkra Jung felfogása. 

Azonnal szembeötlik, hogy nála a bölcsesség nem igazán személyhez kötött jellemző, hanem 

az egyetemes tudattalan sajátja, mintha az emberiség közös tudása összegződne, állna össze 

bölcsességgé, és inkább csak az függne az egyéntől, hogy mennyire képes ebből meríteni. A 

személyes tudattalannál mélyebb réteget nevezi Jung kollektív tudattalannak, melynek 

tartalmai az úgynevezett archetípusok. Az archetipikus ősformák között jelenik meg az öreg 

bölcs figurája, a „dolgokban lakozó belső értelem ősképe” (Jung, 1934. 80.). Az 

archetípusokban mindig benne rejtőzik a kettősség, a bölcsesség vagy bolondság, mágikus 

gyógyító vagy pusztító erő. Talán még nyilvánvalóbb e két oldal az anyaarchetípusban, 

melyből sugárzik „a nőiség mágikus tekintélye; a bölcsesség és az értelmen túli szellemi 

magasság” (Jung, 1995. 37.). Az anyaalak jóságos, tápláló, megtartó, biztonságot nyújtó, 

ugyanakkor félelmetes csábító, titkos, rejtett átváltozásokat előidéző boszorkány is egyben. A 

gyermek fejlődésével párhuzamosan az anyaarchetípus tulajdonságai a nagyanyára rakódnak.  

„Ahogy az én-tudat ébredezik… az anyaképről lepotyognak az összes mesés és titokzatos 

tulajdonságok, s áttelepülnek a legközelebb eső lehetőségre, például a nagyanyára … a 

nagy(ős)anya nemritkán ölti magára akár a bölcsesség, akár a boszorkányosság vonásait” 

(Jung, 1939. 106.).  

Az archetípusok Jung szerint a primitív népek hiedelmeiben, mítoszokban és mesékben, 

valamint álmainkban is kifejeződésre jutnak. Az álmok szerepét is jóval tágabban értelmezi 

Freudnál, hisz azon felül, hogy a személyes vágyteljesítés eszközei, mint azt a mester 

tanította, lehetnek „kérlelhetetlen igazságok, bölcseleti szentenciák, illúziók, vad fantáziák” 

(Jung, 1931. 20.). A mesék, álmok bölcs alakjai a kilátástalan, kétségbeejtő helyzetbe került 

hőst tipikusan úgy segítik, hogy az indulati reakciókat leállítják, nyugalomra intik: pl. „aludj 

rá egyet”, ezáltal azok az alapvető kérdések, melyek a reális helyzetértelmezést lehetővé 

teszik, feltehetővé válnak. A mesékben gyakori, hogy az elakadt hős önmagára eszmélését 

követően további erősítésként a bölcs „kölcsönzi” a megoldáshoz vezető varázsszereket, vagy 

éppen azt az erőt, amely a siker eléréséhez korábban még hiányzott (vö. Jung, 1945. 223.).  

 

                                                 
4 A fotó lelőhelye: http://merelle.net/accueil/billet6.php 2007. 

http://merelle.net/accueil/billet6.php
http://merelle.net/images/cg56.jpg


 

 Bruno Bettelheim5 (1903-1990)  

 

Bettelheim a meséket már kifejezetten abból a célból vizsgálja, hogy miként járulnak 

hozzá a gyerekek fejlődéséhez, a személyiségük kibontakozásához. Junghoz kapcsolódva 

állítja, hogy „a mesék mély bölcsességéből az ember mindig éltetőerőt merített.” (Bettelheim, 

1985. 37.). A jó mese több szinten hat, a gyermek valóságos lelki és érzelmi színvonalán 

mozgósít, tehát mást és mást jelenthet olvasóinak, hallgatóinak. A mesékben megjelenő 

próbák a fejlődési állomásokat szimbolizálják, az ezekkel való megbirkózásból a gyermek is 

reményt meríthet, esélyt kap, hogy a saját maga számára megtalálja a megoldást. Állítja, hogy 

a bölcsesség nem hirtelen keletkezik, hanem lassan, lépésről lépésre alakul, míg végül 

eljutunk az élet értelmének felfogásáig. Bettelheim is kiemeli elemzésében a bölcsek segítő, 

útmutató szerepét, és meglehetősen pontosan definiálja a bölcsességet: „Az okosság, ha úgy 

tetszik, a természet ajándéka, független a jellemtől. A bölcsesség viszont a lélek mélységeiből 

fakad, az ember életét gazdagító tartalmas élményekből; a bölcsesség az értékes és jól 

integrált személyiség megnyilvánulása.” (i. m. 152.)  

Bettelheim szerint a mesék egyik feladata a régi idők bölcsességeinek továbbadása a 

következő generációk számára. Ezért sajnálkozik a 70-es években, hogy sok gyerek nem 

ismer meséket, számukra csak a rövidített, kilúgozott változat, a „felszínes szórakoztatást 

szolgáló filmes, televíziós adaptációk” (i. m. 34.) léteznek. A mai helyzet is hasonló. 

Főiskolás hallgatóktól kértem, hogy hozzák el kedvenc meséjüket. Magától értetődően 

kérdezték vissza, hogy a videokazettán vagy a DVD-n. A csoport mindössze 1/5-ének 

meséltek otthon élőszóval. Bettelheim elítéli a rövidített, sematizált filmes változatokat, 

hiszen a mesék áldásos hatásukat a gyermeki világkép formálásában, a bölcs döntésekhez 

való eljutásban részletgazdagságukon keresztül fejtik ki. Azonban a Jung tanítvány von Franz 

következtetése e jelenségből nem ennyire pesszimista: „Úgy gondolom a filmek manapság 

sok ilyen alapvető pszichológiai körülményt megjelenítenek, és helyettesítik azt, ami a 

régebbi korokban a mesék és mítoszok elbeszélését jelentette. A filmek a mítosz- és 

mesemondás modern formái, és azok a filmek vonzzák a közönséget, amelyek belső 

világunkról szólnak, csakúgy, mint a mesék” (Boa, 2006. 119.). 

                                                 
5 A fotó forrása: http://biblioteca.dsmc.uniroma1.it/Immagini_Scrittori/Originali/Bettelheim.jpg 2007. 

http://biblioteca.dsmc.uniroma1.it/Immagini_Scrittori/Originali/Bettelheim.jpg


 

 

 

  

Erik H. Erikson6 (1902-1994)   

 

Bettelheim definíciójában a bölcsesség a jól integrált személyiség sajátja. Erikson 

életművében éppen azt vizsgálja, miként alakul a személyiség, hogyan jön létre az 

integráció. A pszichoszociális fejlődéselmélet Freud szexuális fejlődést leíró tanából indul ki. 

Azt részben időben egészíti ki, hisz nem zárja le a fejlődést a serdülőkorban, a felnőtt 

szexualitás kialakulásával, hanem tovább követi az egész életen át, másrészt erőteljesebben 

hangsúlyozza a társak jelentőségét (Erikson, 1985). Az eriksoni fejlődésmenet 8 szakaszt 

különít el, melyek mindegyike felfogható válságként. Minden szinten bekövetkezhet 

elakadás, sérülés, de a krízis kedvező megoldásaként nő a „pszichoszociális erő”, valamely 

„alapvető erény” birtokosa lesz a személy (Erikson, 2002. 271.). Az utolsó állomás az 

időskor, melynek alapvető erénye a bölcsesség. Ebben a stádiumban az életre visszanézve 

vagy kétségbeesés következik be, ha az élet hiábavalósága tűnik elő, ha felerősödik a már 

nincs idő a változtatásra, nincs esély a fontos célok megvalósítására érzése, vagy olyan 

énintegritás alakul ki, melyet a bölcsesség jellemez. „A korosodásban – és néha magukban 

az idősekben – rejlő erő a bölcsesség ereje a szó sokféle értelmében, az érett ››szellemtől‹‹ a 

felhalmozott tudásig, az elfogadó megértéstől az érett döntésig. A bölcsesség a testi és 

mentális hanyatlás ellenére képes a tapasztalatok teljességét megőrizni és továbbadni…. Az 

időskor bölcsessége azt tudatosítja, hogy mindenfajta tudás viszonylagos, amely egyetlen 

életidő vagy egyetlen történelmi periódus alatt megszerezhető” (Erikson, 1997. 40.).  Erikson 

felfogásában tehát a bölcsesség az időskorban alakulhat ki, fontos tényezője a 

viszonylagosság elfogadása, és lényeges, hogy nem feltétlenül következik be, nem biztos, 

hogy elérjük ezt az állapotot, hisz a fejlődés magában rejti az elakadás veszélyét.  

  

                                                 
6 A fotó forrása: http://www.psicopolis.com/webmasters/ivanjugo/museopsi.htm 2007. 

http://www.psicopolis.com/webmasters/ivanjugo/museopsi.htm


 

Paul Baltes7 (1939-2006)   

 

Paul Baltes kutatócsoportjával szintén az egész életen át tartó fejlődés elveit, és a sikeres 

öregedés modelljét írta le. Eközben a bölcsesség fogalmát pontosan definiálták és mérték. 

Az idősödő elmeműködés vizsgálati eredményei azt mutatják, hogy a mechanikus8 

működés a reproduktív időszakon túljutva folyamatosan veszít hatékonyságából, az ifjabbak 

teljesítménye alatt marad. A pragmatikus kognitív működés viszont javulhat ebben a korban, 

hiszen több felhasználható, mozgósítható tapasztalattal rendelkezhetnek az idősebbek. Baltes a 

bölcsességben az öregedő elme fejlődésének egyik lehetőséget látja, és a következőképpen 

definiálja: „szakértő tudás az élet alapvető gyakorlatában (pragmatikájában), amely kivételes 

belátást és ítéletalkotást tesz lehetővé az emberi állapot komplex és bizonytalan dolgaiban is” 

(Baltes és mtsai., 2000. 145-146.). Másutt még egyszerűbben úgy fogalmaz, hogy „jó 

meglátások és javaslatok az élet fontos, de bizonytalan helyzeteire” (Baltes–Smith, 1990. 105).  

A berlini kutatócsoport által a legfontosabb bölcsességkritériumok a következők: 

 tárgyi tudás: az élet alapvető gyakorlatával kapcsolatos általános és specifikus tudás,  

 műveleti tudás: az információszerzés stratégiáiról, a döntéshozatalról, tanácsadásról,  

 az élet kontextusával és a társadalmi változással kapcsolatos tudás: valószínű 

életfolytatás, társadalmi, történeti, egyéni kontextus, és ezek közötti konfliktusok,  

 relativizmus: különböző értékek, célok, motívumok, prioritások,  

 bizonytalanság: nincs tökéletes megoldás, nyereségek, veszteségek optimalizálása.  

(Baltes és mtsai., 2000. 145-148.)  

Ezeket a kritériumokat felhasználva próbálták a bölcsességet mérni úgy, hogy 

élettervezésre, élet-áttekintésre vonatkozó kérdéseket, dilemmahelyzeteket ismertettek 

vizsgálati alanyaikkal. Majd a kérdőíves vagy kikérdezéses felméréseket kiegészítették 

életrajzok, naplók, interjúk stb. elemzésével, és újabban olyan vizsgálatok is folynak, melyben 

erős érzelmi reakciókat kiváltó filmekhez kapcsolják a beszélgetéseket (Staudinger–Baltes, 

1996. 63-64), vagyis egy újabb összefüggésre bukkantunk a film és a bölcsesség között.  

                                                 
7 A fotó forrása: http://baltes-paul.de/ 2007. 
8 Cattel és Horn folyékony és kristályos intelligencia-elméletéből kiindulva megállapították, hogy 

megkülönböztethető a mechanikus (az alapvető információ feldolgozás, biológiai meghatározottság, evolúciós 

alapok) és a pragmatikus (tudás komponens, tapasztalatokon alapuló különbségek, kultúrafüggő) kognitív 

működés (vö. Baltes és mtsai., 2000. 141-143.). 

http://baltes-paul.de/


Saját vizsgálatom és a filmek kapcsolata 

 

Vizsgálatommal (Rostás, 2006), mely a Debreceni Egyetem Doktori Iskolájának 

keretében készült, megkíséreltem az emberek bölcsességről alkotott elképzeléseit feltárni, 

illetve érdeklődési területem és behatárolt lehetőségeim miatt, a vizsgálati mintát az oktatás 

résztvevőire – diákok, aktív és nyugdíjas pedagógusok – szűkítettem. Kérdőíves felmérést 

készítettem, melynek kialakításában Sternberg (2000) implicit teoretikus elméletéből 

kiindulva igyekeztünk olyan kérdéseket feltenni, melyekkel ténylegesen a vizsgált személyek 

fejében élő képet tárhatjuk fel, és nem a kutatók elméleteit ellenőrizzük. Elővizsgálat (N=187) 

alapján állítottuk össze a kérdőív zárt kérdéseit, és a kutatásban is hagytunk nyitott, félig zárt 

kérdéseket.  

A PhD értekezésem lezárásaként a bölcsességet a következőképpen határoztam meg: Az 

egyén biztos önismeretén, helyzetértelmezésén alapuló, megérzésekre, háttértudásra is 

támaszkodó, az általános emberi értékeket az önös érdekek fölé helyező döntések 

meghozatalára való képesség. A háttértudás kialakulásában szerepet játszik az érés, az 

élettapasztalatok számának gyarapodása. A konferencia szempontjából izgalmas kérdés, hogy 

a filmeknek tulajdonítanak-e szerepet, és ha igen mekkorát a vizsgálati alanyok, és vajon 

találunk-e jelzést arra, hogy éppen a nem tudatos tényezők – háttértudás, megérzés – 

formálásában nyilvánul-e ez meg.  

A vizsgálat kérdései közül e cikk keretében csak azokat emelem ki, melyek konkrétan 

kapcsolódnak a filmekhez.  

 

 Minek van szerepe a bölcsesség kialakulásában? 

 Milyen különbségek láthatók a megküzdési stratégiájuk alapján elkülönített személyek 

bölcsességképe között? 

 Kik tartoznak a bölcsek közé az olvasmányokból, hallomásból megismert 

történetekben? 

 Milyen cselekedetekben vélik megjelenni a bölcsességet vizsgálati alanyaink? 

Az első két kérdést zárt, a második kettőt nyitott formában tettük fel. A nyitott kérdések 

után tartalomelemzést, a zárt kérdések esetében matematikai statisztikai9 feldolgozást 

végeztem. A vizsgálati mintát életkoruk alapján több csoportba osztottam. Az első kérdés 

esetében kibővített mintával dolgoztam, az általános iskolás gyerekek (N=171, 10-12 év) 

mellett középiskolás diákok (N=77, 16-17 év) és olyan felnőttek (N=319) válaszoltak, akik 

                                                 
9 Az adatok feldolgozásához Excel táblázatkezelő programot és az SPSS 8.0 for Windows számítógépes 

programcsomagot használtam. Végeztem pl. korreláció-számítást, variancia-analízist, faktoranalízist. 



pedagógusnak készülnek, vagy pedagógusként dolgoznak, dolgoztak (18-24,  25-53, és 54-75 

év). Csak felnőtt (N=194) minta szolgált a 2. kérdés megvizsgálására. A nyitott kérdések 

esetében a kisiskolások, és a szűkebb felnőtt minta állt a rendelkezésemre.  

 

Minek van szerepe a bölcsesség kialakulásában? 

 

Először nézzük, mit gondolnak válaszolóink (N=567), hogyan válik valaki bölccsé. Arra 

kértük őket, hogy 1-6–ig osztályozzák az elővizsgálat alapján összeállított 20 kategóriát10. A 

filmek tehát úgy kerültek a bölcsességforrások közé, hogy a korábban feltett nyitott kérdésére 

adott válaszok tartalomelemzése alapján a 20 leggyakrabban megemlített tényező között 

voltak. A pontszámok átlagolása után kiderült, hogy mintánk összesítve az önismeretet 

(x=5,25) és az élettapasztalatok (x=5,23) számának gyarapodását tartja a legfontosabbnak. 

Ezeket követi a saját hibáinknak (x=4,94) a felismerése, a könyvek (x=4,9), a család (x=4,77) 

és a tanulás (x=7,71) szerepe. A sort a filmek (x=2,7) zárják.   

A 1. ábrán kategóriák átlagértékeit korcsoportos bontásban nézzük meg.  

1. ábra. A bölcsesség forrásainak átlagos pontszámai korcsoportonként,  

a kisiskolások átlagának csökkenő sorrendjébe rendezve 

 

                                                 
10 Kérjük, hogy az egyes meghatározásokról, állításokról döntse el, milyen mértékben van szerepe a bölcsesség 

kialakulásában. A meghatározások: 1/az életkor hozza magával; 2/Biblia olvasása és az arról való beszélgetés; 

3/családi nevelés; 4/élettapasztalatok gyűjtése; 5/elmélkedések; 6/filmek; 7/folyamatos tanulás; 8/intuíciók, 

megérzések segítenek hozzá; 9/Istentől kapott ajándék; 10/könyvek olvasása; 11/más kárából tanulva; 12/mások 

véleményére odafigyelés; 13/negatív élettapasztalatok, kudarcok feldolgozása; 14/önmagunk és mások 

megismerése; 15/ példaképek, modellértékű személyek; 16/saját hibáinkból okulva; 17/tanárok hatása; 

18/veleszületett tulajdonság, adottság; 19/ viták, beszélgetések; 20/zenélés, zenehallgatás 
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A statisztikai számítások azt mutatják, hogy az egyes korcsoportok véleménye között 

szignifikáns, vagyis nem a véletlennek köszönhető eltérések mutatkoznak. Egyedül a könyvek 

megítélésében nincs ilyen különbség. A legifjabbak sorrendje a könyvekkel kezdődik, és a 

filmeknél végződik. De addig, amíg a könyvekről alkotott véleményük hasonló a többi 

korosztályéhoz, a filmek osztályozása jelentősen eltér több korcsoporttól is. Az értékelésben 

5%-os szinten mutatkozik eltérés a kisiskolások és a középiskolások, és a kisiskolások és a 

középkorosztály között. Míg a filmeknek a legjelentősebb szerepet tulajdonító fiatalok és 

általános iskolások között már 1%-os szinten szignifikáns a különbség. A legidősebbek is 

leértékelik a filmek hatását, ők legszívesebben a már rendelkezésükre álló bőséges 

élettapasztalatokból merítenek. Az eredmények jelezhetik, hogy a kicsik a számukra készült 

feldolgozásokat, rajzfilmeket inkább szórakoztatónak, semmint bölcsességforrásnak találják, a 

tartalmas, kidolgozott, igazán mély kérdéseket boncolgató filmek pedig még nem érthetőek 

ebben az életkorban. Az ifjabbak pozitívabb vélekedése utalhat arra, hogy ez a korosztály a 

legnagyobb fogyasztója a filmeknek.  

Matematikai statisztikai eljárás (faktoranalízis) segítségével megvizsgáltam, hogy a 

bölcsesség eredetében szerepet játszó kategóriák miként csoportosíthatók. A számítások az 

alábbi együtt járásokra mutatnak rá: 

 életbuktatók és önismeret: negatív tapasztalatok, saját és mások hibái, önismeret 

 nevelés: példaképek, tanárok, család,  

 

 a saját aktivitás: olvasás, tanulás, elmélkedés, viták 

 

 vallásosság: Istentől ajándék, Biblia tanításai 

 

 ösztönösség: adottság, intuíciók, filmek  

 

 érés: életkor előrehaladása, élettapasztalatok 

 

A filmek az ösztönösségnek elnevezett faktorba kerültek, mely magába foglalja a 

veleszületett tulajdonságként, adottságként kezelt bölcsességet, és az intuíciókra való 

támaszkodás képességét. Mintha az együttes előfordulás azt sejtetné, hogy a filmek hatása 

sem teljesen tudatos, beépülnek gondolatvilágunkba, színesítik képzeletünket, és felszínre 

törnek megérzéseinkben.  

 

  



Milyen különbségek láthatók a megküzdési stratégiájuk11 alapján elkülönített személyek 

bölcsességképe között? 

 

Vizsgálatomban mérhetően bizonyítottam, hogy a személyek belső világa átszűrődik egy-

egy szó – esetemben a bölcsesség – jelentésének a megítélése közben. Ennek a kimutatásához 

azt a stratégiát választottam, hogy néhány pszichés jellemző esetében a felnőtt mintát 

(N=194) alcsoportokra osztottam aszerint, hogy e tényező átlagosan, nagyon vagy kevéssé 

jellemzi-e. Ezek között szerepelt a megküzdési potenciál, mely azt figyeli, hogy krízisekben, 

konfliktusos élethelyzetekben a személyek milyen módon próbálnak megbirkózni a felmerülő 

nehézségekkel. Közismerten megkülönböztetjük a problémákra és az érzelmekre irányuló 

stratégiákat, melyeket a szakirodalom szerint annak alapján váltogatunk, hogy mennyire 

érezzük a helyzetet megoldhatónak, befolyásolhatónak (Folkman–Lazarus, 1980., Oláh, 

1993.). Az, hogy az egyes szituációkat miként ítéljük meg, a külső körülmények mellett saját 

előzetes tapasztalatainktól, a rendelkezésre álló háttérben rejtőző információk hasznosításának 

mikéntjétől is függ. Azt feltételeztük, hogy a személyes bölcsesség is befolyásolja, hogy 

milyen módon viszonyulunk a problémához, és ez vissza is hat, vagyis a bölcsességről, bölcs 

személyekről kialakított képünk is változik annak megfelelően, hogy általában milyen 

megküzdési módokat részesítünk előnyben.   

Az érzelmi megküzdésben igazán magas pontszámokat elérők veszélyeztetik önmagukat 

vagy a környezetüket, hisz azt állítják, hogy a bennük felgyülemlő feszültséget evéssel, 

ivással, dohányzással, nyugtatók szedésével vagy másokon vezetik le. Mintánkban valóban 

magas értékekkel csak elvétve találkozunk, mégis a többiekhez képest magasabb értéket 

mutatott a válaszolók 23%-a, közepes 32%, és alacsony szintű az érzelmi megküzdés felé 

fordulás a minta 45%-ban.  

Ahogy korábban az életkorok szerint, most az érzelmi megküzdés alapján képezett 

alcsoportokban vizsgáltam meg, hogy van-e jelentős különbség a bölcsességképben. 

Megállapítható, hogy az érzelmi megküzdés felé erőteljesebben hajlók nagyobbra értékelték a 

filmek, a kudarcok és a negatív tapasztalatok szerepét a bölcsesség kialakulásában. A 

példaképeknek és a tanároknak, a folyamatos rendszeres tanulásnak bölcsességformáló erejét 

azonban alacsonyabbra becsülték. Ha a bennünk keletkező feszültségeket jól kezeljük, kevés 

pontot szereztünk az érzelemorientált megküzdés kérdéseiben, akkor némileg másmilyennek 

képzeljük el a bölcs személyeket is. Inkább véljük úgy, hogy a bölcsek higgadtak, nyugodtak, 

                                                 
11 Konfliktusmegoldó, megküzdés kérdőív (Ways of Coping Checklist) (Folkman és Lazarus, 1980; Kopp és 

Skrabski, 1995; Skrabski, 2003) rövidített változatával dolgoztam. 



bizalmat ébresztenek környezetükben, míg ha érzelmeink időnként elragadnak, akkor a bölcs 

személyeket is inkább látjuk öntörvényűnek, impulzívnak, önmagukat elaprózónak. 

 

Kik tartoznak a bölcsek közé az olvasmányokból, hallomásból megismert 

történetekben? 

 

A felsorolt bölcs személyeket az általános iskolás és a felnőtt korosztálynál hasonló 

kategóriákba rendeztem, hogy az eredmény könnyen összehasonlítható legyen, melyet az 

alábbi két kördiagram (2., 3. ábra) mutat be.  

 

2-3. ábra. A nem személyes körből ismert bölcs emberek. Az előfordulás gyakorisága 

százalékban. A felső diagram a felnőttek, az alsó az általános iskolások kategóriáit 

ábrázolja. 
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(Rostás, 2006. 120.). 

Mindegyik csoportban megjelentek a vallásossághoz kötődő nevek, hazánk nagyjai vagy a 

híres történelmi személyek, filozófusok, tudósok, művészek12. A felnőtteknél az „írók, 

költők” lett a legtöbb elemszámot tartalmazó kategória, míg a gyerekek között a 

legnépszerűbb csoportot a „mesefigurák, regényhősök, filmszereplők” képezték. Vagyis 

addig, amíg a gyermekek a szereplő tulajdonságaként élik meg a bölcsességet, addig a 

felnőttek már inkább az alkotóhoz kapcsolják azt.  

Nézzük, kik kerültek felsorolásra:  

Gyermekek válaszai: Felnőttek válaszai: 

 Harry Potter szereplői, 

 Gandalf a Gyűrűk ura, 

 Mary Poppins,  

 Óz, a nagy varázsló,  

 Pál utcai fiúk, Boka János  

 Matula,  

 Lestyák Mihály,  

 Kevély Kereki,  

 Mátyás szolgái,  

 Toldi Miklós,  

 Bornemissza Gergő 

 varázslók, indiánok, nem nevesített 

királyok 

 Fekete István,  

 Tamási Áron regényalakjai 

 Gabriel Garcia Marquez türelmes 

hősei  

 Harry Potter: Dumbledore prof. 

 Jókai: Baradlayné,  

 Madách: Ádám  

 Sivatagi remeték,  

 indián és a „lázító” a Száll a kakukk 

fészkére című filmből 

 

 

A listáknál használt „csapó” jel azt hivatott jelezni, hogy az elemnek létezik valamilyen 

filmes, hangos képes feldolgozása is, vagyis az említettek közül szinte mindegyiknek. Ahol 

nem találtam ilyet, vagy a szövegben hangsúlyozták, hogy könyvről van szó, ott lett a „dívány 

olvasólámpával” a felsorolás jele. Ezzel természetesen nem azt állítom, hogy a többi alakkal 

filmek, televíziós feldolgozások útján ismerkedtek, és nem olvasással szerezték azt a mély 

benyomást, ami elvezetett odáig, hogy a bölcsesség kapcsán most eszükbe idéződjenek. Az 

viszont talán mindenki számára egyaránt elfogadható feltételezés, hogy ezek a feldolgozások 

hozzájárulnak az olvasottak felfrissítéséhez, újragondolásához, növelik annak az esélyét, hogy 

a rendelkezésünkre álló ismeretanyagból éppen ezeket hívjuk elő.  

 

Milyen cselekedetekben vélik megjelenni a bölcsességet vizsgálati alanyaink? 

 

Végezetül egy újabb nyitott kérdést említek meg, melyre adott válaszokban szintén 

többször megjelentek a filmek. A felnőtt korosztályból többen filmélményeikről számoltak 

be. A két kérdés több válaszolónál összefolyt, előfordult az együttes válaszolás is. A 

                                                 
12 Az írókat és költőket nagy elemszámuk miatt elkülönítettem a művészektől.  



kisiskolások jobban elkülönítették a válaszukat, és náluk nem történt konkrét utalás a 

filmekre. A következőkben felsorolom azokat a filmeket, melyeket a válaszolók maguk 

kiemeltek, aztán pedig megnézzük, hogy mely hősök megismerése közben támaszkodhattak a 

médiára.  A válaszokhoz fűzött megjegyzéseket idéztem a filmek alatt.  

A filmek, melyekre válaszolóink hívták fel a figyelmet: 

 Száll a kakukk a fészkére  
One Flew Over the Cuckoo's Nest      amerikai filmdráma, 130 perc, 1975 

rendező: Milos Forman 

„Az indián és a lázító személye” 

 

 Egy becsületbeli ügy 
A Few Good Men   amerikai krimi, 132 perc, 1992 

 rendező: Rob Reiner 

"Az ügyvédek bölcsek voltak, mérlegelték a lehetséges álláspontokat, megérzéseikre és a 

racionális képességeikre alapoznak.”  

 

 Philadelphia - Az érinthetetlen 

Philadelphia    amerikai filmdráma, 125 perc, 1993 

rendező: Jonathan Demme   

„Az ügyvédek bölcsek, döntést komoly megfontolás követte, előadásmódjuk, mondanivalójuk 

tényszerű és magával ragadó.” 

 

 Beszélj a szerelemről! 
Parlez-moi d'amour  francia filmdráma, 95 perc, 2002 

rendező: Sophie Marceau 

„A bölcs tanácsot ad, tisztánlátás a kapcsolatokban.” 

 

További filmből is ismerhető szereplők13:  

 

 Harry Potter és a bölcsek köve Harry Potter and the Sorcerer's Stone  amerikai 

kalandfilm, 152 perc, 2001 

rendező: Chris Columbus; író: J. K. Rowling           

 „Dumbledore professzor: előrelátóan gondolkodik, megfontolt, és úgy irányítja az ifjú 

Harryt. Hogy közben nem gondolkodik helyette, csak segíti a döntéseit.” 

 A Gyűrűk Ura: A Gyűrű Szövetsége (The Lord of the Rings: The Fellowship of the 

Ring) 2001, 171 perc  

rendező: Peter Jackson; író: J. R. R. Tolkien 

 

 Tüskevár fekete-fehér magyar ifjúsági filmsorozat, 1967  

rendező: Fejér Tamás; író: Fekete István 

„Fekete István szereplői az élet nagy kérdéseiben átgondoltan döntenek, ismerik a 

környezetet.” 

 

 A beszélő köntös színes magyar játékfilm, 78 perc, 1969  

rendező: Fejér Tamás; író: Mikszáth Kálmán 

 

                                                 
13 Nem törekedtem rá, hogy valamennyi feldolgozást felsoroljak.  

http://www.port.hu/pls/pe/person.person?i_pers_id=988&i_direction=2&i_city_id=3372&i_county_id=-1
http://www.port.hu/pls/pe/person.person?i_pers_id=8790&i_direction=2&i_city_id=3372&i_county_id=-1
http://www.port.hu/pls/pe/person.person?i_pers_id=9235&i_direction=2&i_city_id=3372&i_county_id=-1
http://www.port.hu/pls/pe/person.person?i_pers_id=6372&i_direction=2&i_city_id=3372&i_county_id=-1
http://www.port.hu/pls/pe/person.person?i_pers_id=459&i_direction=2&i_city_id=3372&i_county_id=-1
http://www.port.hu/pls/pe/person.person?i_pers_id=100526&i_direction=2&i_city_id=3372&i_county_id=-1


 Egri csillagok színes magyar történelmi kalandfilm, 1968 

rendező: Várkonyi Zoltán; író: Gárdonyi Géza 

szereplő(k): Kovács István (Bornemissza Gergely)  

 

 A kőszívű ember fiai magyar filmdráma, 1964 158 perc 

rendező: Várkonyi Zoltán; író: Jókai Mór 

Főszerepben: Sulyok Mária Baradlay Kázmérné 

„Baradlayné bölcsessége, aki azonnal tudta, hogy mire kell esküdnie.” 

 

 Ábel a rengetegben magyar film 1993 Mokép, 102 perc 

rendező: Mihályfy Sándor; író: Tamási Áron  

 

 Énekes madár magyar tévéjáték 

rendező: Pártos Géza; író:Tamási Áron  

 

 Az ember tragédiája magyar film dráma, 147 perc, 1969 

Rendező: Szinetár Miklós; író: Madách Imre  

szereplő: Huszti Péter Ádám  

 

 Szent Lajos király hídja  The Bridge of San Luis Rey   spanyol-angol-francia 

filmdráma, 120 perc, 2004 

rendező: Mary McGuckian; író: Thornton Wilden  

szereplő(k): F. Murray Abraham, Kathy Bates, Gabriel Byrne, Robert De Niro  

 

 A mennyország kulcsa The Keys of the Kingdom  amerikai filmdráma, 137 perc, 

1944 

rendező: J. M. Stahl; író: A. J. Cronin 

„A főszereplő tettei – kudarcaiban Istenhez fohászkodik, nem csodákért, hanem erőért, 

bölcsességért, kitartásért.” 

 

 Móra Ferenc: Kevély Kereki14   
Szabó Gyula előadásában; illusztráció: Kutas Gyula 

 

 Óz, a csodák csodája The Wizard of Oz  családi-fantasy-mesefilm-zenés amerikai, 97 

perc, 1939                                                                                                            

rendező: V. Fleming; író: L. F. Baum 

  

 Mary Poppins                színes magyarul beszélő amerikai musical, 133 perc, 1964 

rendező: R. Stevenson; író: P. L. Travers 

 

 A Pál utcai fiúk színes magyar-amerikai ifjúsági film, 110 perc, 1969 

rendező: Fábri Zoltán;       író: Molnár Ferenc;   

szereplő(k): Anthony Kemp (Nemecsek Ernő), Töröcsik Mari, William Burleigh 

(Boka) 

 

 Márai: Füveskönyv15 magyar fekete –fehér rövid játékfilm, 1991 30 perc      

rendező: Forgács Péter; zene: Szemző Tibor 

 „Megérint a bölcsesség a leírt gondolatok által. Ugyanezt érzem a Biblia olvasásakor is.” 

                                                 
14 Forrás: http://www.olvasnijo.hu/olvasni.php3?tipus=vid&cim=Kev%E9ly%20Kereki&id=78 2007 
15 Forrás: http://emc.elte.hu/~metropolis/9902/fmu.html 2007 

http://port.hu/pls/pe/person.person?i_pers_id=126941&i_direction=2&i_city_id=3372&i_county_id=-1
http://www.port.hu/pls/pe/person.person?i_pers_id=8171&i_direction=2&i_city_id=3372&i_county_id=-1
http://www.port.hu/pls/pe/person.person?i_pers_id=4642&i_direction=2&i_city_id=3372&i_county_id=-1
http://www.port.hu/pls/pe/person.person?i_pers_id=3686&i_direction=2&i_city_id=3372&i_county_id=-1
http://www.port.hu/pls/pe/person.person?i_pers_id=1370&i_direction=2&i_city_id=3372&i_county_id=-1
http://www.olvasnijo.hu/olvasni.php3?tipus=vid&cim=Kev%E9ly%20Kereki&id=78
http://emc.elte.hu/~metropolis/9902/fmu.html


A bölcs szereplők ilyen gyakori visszaköszönése a filmekben részben utalhat arra, hogy a 

válaszolók olyan klasszikus hősöket választottak, akik a rendezőket is megihlették, készült 

filmfeldolgozás is az irodalmi alkotásokból. Ugyanakkor jelezheti azt is, hogy a filmek 

bennünk élnek, hatnak ránk, könnyebben eszünkbe idéződnek azok az alakok, akikkel 

televíziós, filmes feldolgozásokban is találkozunk.  

Összefoglalás 

 

Olvashattunk a kollektív tudattalan bölcsességéről, az egyén fejlődéséhez útmutató, 

segítségnyújtó eszközről, és a bölcsességről mint a egy-egy személy tényleges vagy rávetített 

tulajdonságáról, mint az időskor alapvető erényéről, amelyhez csak a kellően integrált 

személyiséggel rendelkezők juthatnak el.  

A filmek és a bölcsesség kapcsolatára több szinten is sikerült rámutatni. Van kutató, aki 

úgy véli, hogy a korunkban a mesék bölcsességközvetítő szerepét a filmek veszik át, vannak 

kutatások, melyek filmeket használnak a bölcsességméréshez.  

Saját felmérésünkben a megkérdezettek bölcs cselekedetek, bölcs személyek kapcsán 

konkrét filmeket, filmszereplőket említenek, és a bölcsességforrások között is megjelentek a 

filmek. Matematikai statisztikai elemzés láthatóvá tett szignifikáns különbséget a filmek 

fontosságának megítélésében az életkor alapján, valamint kimutattuk, hogy a személyek 

problémákkal való megküzdésének a mikéntje is jelentősen befolyásolja a filmekről alkotott 

véleményt.  

Feltételezzük, hogy a filmek hatása nemcsak tudatos választásainkban fejeződik ki, hanem 

beépül sémáinkba, és észrevétlen is a felszínre tör.  

 

Ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni a konferencia szervezőinek, akik életre 

keltették, lelkesedésükkel táplálták, és még mindig ápolják az első magyar találkozást „a 

vászon és a dívány” között.   
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