
A MELLÉKLETEK MUTATÓJA 

 

 

1. melléklet. A Bölcsek Világtanácsa ......................................................................................... 2 

2. melléklet. Tanmese ................................................................................................................. 3 

3. melléklet. Dhammapada ......................................................................................................... 4 

4. melléklet. Lao Ce: Tao te King .............................................................................................. 6 

5. melléklet. Példabeszédek a Bibliából ................................................................................... 10 

6. melléklet. Friedrich Nietzsche gondolatai ............................................................................ 13 

7. melléklet. A személyiségfejlődés folyamatának 7 stációja Rogers szerint .......................... 15 

8. melléklet. Ken Wilber ábrái ................................................................................................. 16 

9. melléklet. Idézetek Maslow: A lét pszichológiája felé című művéből ................................. 17 

10. melléklet. Csíkszentmihályi Mihály: Flow......................................................................... 18 

11. melléklet. Példák az értékek rangsorára ............................................................................. 19 

12. melléklet. Tehetségmodellek .............................................................................................. 20 

13. melléklet. R. J. Sternberg a problémákról .......................................................................... 21 

14. melléklet. A  kérdőív feladatai ........................................................................................... 22 

15. melléklet. A svájci-magyar összehasonlító vizsgálat ......................................................... 26 

16. melléklet. Az általános iskolások bölcsességképének vizsgálata ....................................... 27 

17. melléklet. Pedagógusok bölcsességképe. Foglalkozási csoportok elemzése ..................... 28 

18. melléklet. Milyenek a bölcsek? .......................................................................................... 30 

19. melléklet. A bölcsesség eredete .......................................................................................... 38 

20. melléklet. Bölcsesség megjelenése a cselekedetekben ....................................................... 41 

21. melléklet. A bölcsességkép és néhány pszichés jellemző közötti összefüggés .................. 45 

22. melléklet. A három vizsgálat eredményeinek összevetése ................................................. 57 

 



 2 

1. melléklet. A Bölcsek Világtanácsa 

(WWC World Wisdom Council) 

 

A Budapest Klub Alapítvány működési keretein belül jött létre. Az alapítvány 1993 végén 

alakult humanista intézmény, azóta tizenöt országban van jelen. Központja Budapest, alapítója 

és elnöke dr. László Ervin. 

A Bölcsek Világtanácsa az emberiség előtt álló problémák megoldásának elősegítésére 

szerveződött tanácsadó szervezetet, mely évente kétszer ülésezik. 

Első ülés: 2004. július Höchstadt, Németország, 

Második ülés: 2004. december 18-20, Budapest. A szakmai konferencia címe:  

            Mit vár a világ Magyarországtól, az Európai Unió új tagjától? 

A harmadik ülés: 2005. május 26-28 Hannover, Németország, 

Negyedik ülésére 2005. november 10-12-én kerül sor Tokióban, Japánban. 

 

Tagjai a tudomány, az etika, a vallás kiemelkedő személyiségei: 
 

Hafsat Abiola (Nigeria), 

Lybert Angaangaq (Newfoundland), 

Ashok Gangadean (Jamaica/USA), 

Jane Goodall (England), 

Jonathan Granoff (USA), 

Audrey Kitagawa (Hawai), 

Ervin Laszlo (Italy/Hungary), 

Bibi Russell (Bangladesh), 

Elisabet Sahtouris (USA), 

Ernst-Ullrich v. Weizsaecker (Germany), 

Pradhu Guptara (Switzerland/India), 

Akbar Ahmed (Iran/USA), 

Suheil Bushrui (Lebanon/USA),  

Wangari Maathai (Kenya),  

Lady Fiona Montagu (England),  

Wei-ming Tu (China/USA),  

Johannes Witteveen (Netherlands),  

Vadim Zagladin (Russia),  

Ekaterina Mojaeva-Kostler (Germany/Siberia), 

Peter Gabriel (England),  

Hazel Handerson (USA/England),  

Masami Saonji (Japan),  

Karan Singh (India) 
 

 

Forrás: http://195.70.35.101/~clubofbudapest/www.clubofbudapest.hu/index.html. 2005 

 

http://195.70.35.101/~clubofbudapest/www.clubofbudapest.hu/hu/_meghivo.html
http://195.70.35.101/~clubofbudapest/www.clubofbudapest.hu/hu/cv_hafsat.html
http://195.70.35.101/~clubofbudapest/www.clubofbudapest.hu/hu/cv_lybert.html
http://195.70.35.101/~clubofbudapest/www.clubofbudapest.hu/hu/cv_ashok.html
http://195.70.35.101/~clubofbudapest/www.clubofbudapest.hu/hu/cv_jane.html
http://195.70.35.101/~clubofbudapest/www.clubofbudapest.hu/hu/cv_jonathan.html
http://195.70.35.101/~clubofbudapest/www.clubofbudapest.hu/hu/cv_audrey.html
http://195.70.35.101/~clubofbudapest/www.clubofbudapest.hu/hu/cv_ervin_t.html
http://195.70.35.101/~clubofbudapest/www.clubofbudapest.hu/hu/cv_bibi.html
http://195.70.35.101/~clubofbudapest/www.clubofbudapest.hu/hu/cv_elisabet.html
http://195.70.35.101/~clubofbudapest/www.clubofbudapest.hu/hu/cv_ernst.html
http://195.70.35.101/~clubofbudapest/www.clubofbudapest.hu/hu/cv_pradhu.html
http://195.70.35.101/~clubofbudapest/www.clubofbudapest.hu/hu/cv_peter.html
http://195.70.35.101/~clubofbudapest/www.clubofbudapest.hu/index.html
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2. melléklet. Tanmese 

Kisa Gotami találkozása Buddhával 

 

 

Egy nap például egy asszony, Kisa Gotami látogatott el hozzá. Meghalt a 

gyermeke és az asszony emiatt megháborodott. Halott gyermekét a melléhez 

szorítva futkosott, keresve azt az orvosságot, amely ismét életre keltené a kicsit. 

A halott gyermeket Buddha felé nyújtogatva azt nyüszítette: - Kérlek, kérlek! Adj 

orvosságot a gyermekemnek! 

- Rendben van – mondta Buddha -, de először hoznod kell nekem egy 

mustármagot. 

- Egy mustármagot! Hát ez nagyon könnyű! 

- Azonban – tette hozzá Buddha – egy olyan házból kell származnia, ahol még 

nem halt meg senki. 

Kisa Gotami elrohant, hogy mustármagot kérjen. Háztól házig rohant. Az 

emberek szívesen segítettek neki, ám minden alkalommal, amikor megkérdezte, - 

Halt-e már meg valaki ebben a házban? – A válasz mindig ugyanaz volt. – Sajnos 

igen. Sokan vannak holtak és kevesen az élők. Kisa Gotami nagyon el volt 

keseredve. Honnan fogja megszerezni azt a mustármagot, amire oly nagy 

szüksége lenne? Ahogy egyik háztól a másikig sietett, kezdte lassan felfogni az 

üzenetet. A halál mindenkit utolér. Nincs előle menekvés. Visszatért Buddhához 

és letette elé halott gyermekét. – Most már tudom, hogy nem vagyok egyedül 

nagy gyászommal. A halál mindenkit utolér. Kisa Gotami csatlakozott a 

szangához (szerzetesi közösség) és idővel elnyerte a megvilágosodást.   

 

 
(Kulananda, (1996): Buddhizmus. Alexandra Kiadó, Debrecen. 23).  

Idézi Kárpáty Ágnes (2001)
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3. melléklet. Dhammapada 

 

A Tan ösvénye 

Vekerdi József fordítása 

 

 

II. Törekvés 

21. 

Törekvés halhatatlanság, restség halál útjára visz. 

Törekvő többé nem hal meg; a rest nem több, mint a 

halott. 

22. 

A bölcsek ezt felismerik, s törekednek ernyedetlenül. 

Az igazak nyomán járnak, magasabbra törnek 

szüntelen. 

25. 

Mérséklettel, igyekvéssel és önuralommal a bölcs 

szilárd szigetet épít fel, mit az ár nem sodorhat el. 

 

 

III. Gondolat 

33. 

Csapongó, szerteágazó, elkószáló gondolatát 

egyenesítse ki a bölcs, mint nyílvesszőt 

fegyverkovács. 

 

 

V. Balgák 

63. 

Ha a balga tudja, hogy buta, legalább ennyi esze van. 

De ha bölcsnek hiszi magát, akkor már igazán 

bolond. 

64. 

Hiába tölti bölcs mellett a balga egész életét, 

nem érzi az igazságot, mint leves ízét a kanál. 

65. 

Ha az okos a bölcs mellett csupán egy percet tölt is 

el, 

megérzi az igazságot, mint a leves ízét a nyelv. 

 

 

VI. Bölcsek 

76. 

Hogyha bölccsel találkozik, s az rámutat hibáira, 

s megfeddi, úgy örüljön, mint aki rejtett kincset talál. 

77. 

Tanítson, intsen, és óvja a rossztól az embereket. 

A jók szeretni fogják majd, csak a gonoszok 

gyűlölik. 

78. 

Gazokkal ne barátkozzék, hitvány barátja ne legyen. 

Igazakkal barátkozzék, társa derék ember legyen. 

79. 

Ha iszik az Igaz Tanból, boldog lesz, lelke elcsitul. 

A Magasztos hirdette Tant örömmel hallgatja a 

bölcs. 

80. 

A csatornát alakítja építész; 

alakítja a nyilat fegyverkovács; 

alakítja a fát az asztalos; 

alakítja saját magát a bölcs. 

81. 

Ahogy a sziklabércet a szélvihar nem rendíti meg, 

a bölcset sem ingatja meg dícséret vagy gyalázkodás. 

82. 

A mély, magános, csendes tó víztükre rezzenéstelen; 

ily rezzenéstelen békét áraszt a bölcsekre a Tan. 

83. 

A lemondásra kész mindig a jámbor, 

nem emlegeti szüntelen a vágyát. 

Ha bánat éri vagy öröm a bölcset, 

nem roskad össze, s ujjongani sem fog. 

84. 

Se más kedvéért, se saját javára 

törvényt tiporva ne törjön előre, 

ne kívánjon pénzt, fiat és hatalmat. 

Erény, tudás és törvény legyen éke. 

85. 

E világból a túlpartra igen kevesen jutnak el; 

legtöbben innenső parton szaladgálnak fel és alá. 

86. 

De akik meghallgatják az Igaz Tant, s híven követik, 

halál örvénylő tengerén szilárd túlpartra kelnek át. 

87. 

Elhagyja a sötét törvényt, tiszta törvényt követ a 

bölcs. 

Hajléktalan magányában él, odahagyja otthonát. 

88. 

Ott nincstelenül, vágy nélkül nyugalmat élvez, 

örömet. 

Minden reátapadt szennytől tisztára mossa önmagát. 

89. 

Aki a Felébredés minden lépcsőfokán szilárdan áll, 

s lelkéről lepereg minden befolyás és ragaszkodás, 

az már e földi életben a Nirvánába eljutott. 

 

 

VII. Szentek 

91. 

Hajlékban nem talál békét a bölcs, és magasabbra 

tör. 

Mint tó vizéről felszálló hattyú, elhagyja otthonát. 

 

 

XII. Önmaga 

164.  

Aki a törvényben járó, szent bölcsek tanításait 

elveti, s tévtanoknak hisz, az saját pusztulására 

termel gyümölcsöt ostobán, mint elhaló katthakanád. 

 

 

XIII. Világ 

177. 

Fösvény nem jut fel az egek honába. 

Az adakozást lenézik a balgák. 

Kedvét találja a bölcs az adásban, 

és boldogság lesz ott túl a jutalma. 

 

 

XIV. Megvilágosultak 

181. 

Az istenek is irigylik a megvilágosult, nyugodt, 

vágytalanságnak örvendő, elmélyült lelkű bölcseket. 
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XV. Boldogság 

207. 

Ki ostobákkal jár együtt, rögös út kínját szenvedi. 

Mint ellenségek közt lakni, balgákkal lenni 

gyötrelem. 

Mint rokonnal találkozni, bölcsek között élni öröm. 

 

 

XVII. Harag 

226. 

A Nirvána felé tartó, éjjel-nappal iparkodó, 

szüntelen éber bölcsekben elcsitul minden indulat. 

229. 

A tudásban-erényben dús, szilárd Bölcset, az igazat, 

kit hódolattal illetnek a rá figyelő jámborok, 

230. 

mint színaranyból vert érmet, ki merné becsmérelni 

őt? 

Istenek is dicsőítik, magasztalja az Alkotó. 

 

 

XVIII. Szenny 

239. 

A bölcs lépésről lépésre, apránként, fokozatosan 

tisztítsa meg szennytől magát, mint ezüstöt az 

ötvösök. 

 

 

XIX. Törvényben járók 

258. 

Attól senki se lesz bölccsé, hogy túlzottan sokat 

beszél. 

Azt mondják bölcsnek, aki nem bánt másokat, 

nyugodt, szelíd. 

263. 

Aki mindezt levetkőzte, elmetszette gyökerüket, 

az a bűntelen, bölcs ember tiszteletet parancsoló. 

268. 

A hallgatástól nem lesz bölcs, aki gondatlan, ostoba. 

Aki a rosszat és a jót mérlegeli, mint mérlegen, 

269. 

elkerüli a rosszat, és követi a jót, az a bölcs. 

Fel tudja mérni mindkettőt, ezért érdemel bölcs 

nevet.  

 

 

XX. Út 

273. 

Utak között a Nyolcágú, igazságok közt Négy 

Nemes,  

tanok között szenvtelenség, emberek közt legjobb a 

bölcs. 

281. 

Ha féken tartja a szavát s a tetteit, 

és gondolatainak is mindig ura, 

tisztán haladva eme hármas ösvényen 

a Bölcs hirdette Nemes Úthoz érkezik. 

 

 

 

 

 

 

XXIII. Elefánt 

328. 

Ha sikerült egy hű társra találnod, 

aki veled tart, igaz életű, bölcs, 

és képes minden akadályt legyűrni, 

örülj, figyelj rá, vele tarts az úton. 

329. 

Ha nem sikerül hű társra találnod, 

aki veled tart, igaz életű, bölcs, 

magadban járj, mint elefánt az erdőn, 

mint hódításról hazatérő győztes. 

 

 

XXIV. Szomj 

346. 

Mondják a bölcsek: e bilincs erősebb, 

lehúz, és nem bírsz kibújni belőle. 

Akit nem csábít a gyönyör, a vágyak, 

az széttöri, s távozik a magányba. 

 

 

XXV. Szerzetes 

363. 

Ha szerény, bölcs igéket szól, minden szaván 

uralkodik, 

a Tant jól megvilágítja: édes a szerzetes szava. 

381. 

A szerzetesnek Buddha bölcs tanítása nyugalmat ad, 

az új létet megszüntető boldogság hona vár reá. 
 

 

 

 

 

Utószó 
A Dhammapada a legrégibb és legismertebb buddhista 

bölcsmondás-gyűjtemény. A buddhizmus régebbi, 

úgynevezett hína-jána ágazata páli nyelvű kánonjának, 

a Tipitakának („Hármas kosár”) része, a Szutta-

pitakába, Buddha tényleges és állítólagos beszédeinek 

gyűjteményébe tartozik. 423, egymástól független, 

verses bölcsmondást tartalmaz. … A Dhammapada 

címet többféleképpen értelmezik. A páli dhamma 

(szanszkrit dharma) szó alapjelentése „törvény”, 

„igazság”, de buddhista szóhasználatban elsősorban 

Buddha tanítását, a Tant jelenti. A pada szó jelentése 

itt: „lépés, út, ösvény”. 
MEK-00165  

Dhammapada : A Tan ösvénye / fordító Vekerdi József  

Budapest : Terebess Kiadó (Terebess Ázsia E-Tár)  

eredeti kiadvány: Dhammapada / [ford. Vekerdi József] 

Bp. : Terebess, 1999 ISBN 963 9147 32 X  

MEK-be került: 2001-01-29  

URL: http://mek.oszk.hu/00100/00165  2005. 

 

 

 

 

 

 

http://mek.oszk.hu/00100/00165
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4. melléklet. Lao Ce: Tao te King 
 

Az Út és Erény könyve 
 

Fordította: Weöres Sándor 

 

AZ ÚT 

2 Mikor a szépet megismerik, 

felbukkan a rút is; 

mikor a jót megismerik, 

felbukkan a rossz is. 

Lét és nemlét szüli egymást, 

nehéz és könnyű megalkotja egymást, 

hosszú és rövid alakítja egymást, 

magas és mély kulcsolja egymást, 

sok hang összeolvasztja egymást, 

korábbi s későbbi követi egymást. 

Ezért a bölcs 

sürgés nélkül működik, 

szó nélkül tanít, 

nézi az áramlást és hagyja, nem erőlködik, 

alkot, de művét nem birtokolja, 

cselekszik, de nem ragaszkodik, 

beteljesült művét nem félti, 

s mert magának nem őrzi, 

el se veszíti. 

3 Ha nem emelik fel az okosakat, 

a nép közt rend és béke fakad; 

ha nem kell többé a ritka, drága, 

megszűnik a nép kirablása; 

ha nem a vágy uralkodik, 

a nép szíve megnyughatik. 

Ezért a bölcs 

a szívet kiüríti, 

a gyomrot teletölti, 

a sóvárgást gyengíti, 

a csontot erősíti, 

hogy az emberek ne tudjanak, ne vágyjanak, 

az okosak veszteg maradjanak. 

A nem-sürgés ez 

és rend és békesség lesz. 

5 Az ég és föld nem emberi: 

néki a dolgok, mint szalma-kutyák. 

A bölcs ember sem emberi: 

néki a lények, mint szalma-kutyák. 

Az ég és föld közötti tér, 

akár a fujtató, 

üres és nem szakad be, 

mozog és egyre több száll belőle: 

kell rá szó, ezernyi; 

jobb némán befelé figyelni. 

7 Örök az ég és örök a föld. 

Azért örök az ég s a föld, 

mert nem önmagukért élnek, 

ezért nem fogy belőlük az élet. 

Éppígy a bölcs: 

hátrahúzódik, ezért halad, 

nem őrzi magát, ezért megmarad. 

Így van: 

saját érdeke nem űzi sose, 

ezért teljesül saját érdeke. 

9 Aki tölt színültig: 

jobb, ha előbb abbahagyja. 

Aki túl-élesre fen: 

élét hamar kicsorbítja. 

Arannyal, ékkővel teli kamra: 

megőrizni senkise bírja. 

Kincs, gőg, rang egyszerre: 

mekkora szerencsétlenség! 

Alkotni, adni, majd visszavonulni: 

ez az égi bölcsesség. 

12 Látást az öt szín tompít, 

hallást az öt hang tompít, 

ízlést az öt íz tompít, 

a vágtatás, vadászat megbolondít, 

a nehezen elérhető mind bűnbe lódít. 

Ezért a bölcs 

nem a szemét, inkább a gyomrát tömi, 

neki nem a távoli kell, hanem a közeli. 

16 Ahol megvalósul a teljes üresség, 

ott a nyugalom tisztán megmarad, 

minden növekszik a maga rendjén, 

az örök áramlásban körbe-halad. 

Minden virul, terem, 

s a kezdethez visszatér szüntelen. 

A kezdethez visszatérés: a béke. 

A béke: az élet visszatérte. 

Az élet visszatérte: állandóság. 

Az állandóság tudása: világosság. 

Az állandóság nem-tudása: vakság, zűrzavar. 

Aki az állandót ismeri, bölcs lesz, 

aki bölcs lett, igazságos lesz, 

aki igazságos lett, király lesz, 

a király az eget követi, 

az ég az út-at követi, 

az út örökkévaló, 

és minden rendjén-való.  

19 Ha eldobják az okosságot, a tudósságot, 

akkor lesz a nép százszor áldott. 

Ha eldobják az erkölcsöt, a méltányosságot, 

gyermeki tisztelet, szülői szeretet vezeti a sokaságot. 

Ha megszüntetik a ravaszságot, a hasznosságot, 

nem lesznek többé tolvajok, betyárok. 

Három jele a kevés-bölcsességnek. 

Mutassák meg az ember-népnek 

az egyszerűséget, az épséget, 

hogy az önzésnek, az epedésnek vessenek féket. 

22 A hiányos kikerekül, 

a görbe kiegyenesül, 

az üres megtelik, 

az elvénhedt újjáalakul, 

a kevés megsokasul, 

a sok megzavar. 

Ezért a bölcs 

az egy-egészet óvja: 

ő a világ példája. 

Nem áll a fénybe, 

ezért fényes, 

magát nem hirdeti, 
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ezért híres, 

magát nem dicséri, 

ezért dicső, 

magát nem kínálja, 

ezért vezető. 

Nem indul küzdelembe, 

ezért senkise győz felette. 

A régiek megmondották: 

A hiányos kikerekül. 

Nem holmi üres szó. 

Az igazi, a teljes: minden fölé terül. 

26 A nehéz a könnyű alapja, 

a nyugalom a mozgás apja. 

Ezért a bölcs 

naphosszat munkálkodva, 

szekere terhét el nem hagyja. 

Ragyogót nem remél, 

teljes békében, veszteg él. 

Aki tízezer szekér gazdája, 

néz a világba, nem lát önmagába. 

Aki könnyelmű, elveszti alapját, 

aki nyugtalan, elveszti apját. 

27 Az óvatos vándor nem hagy lábnyomot; 

a gondos-beszédű nem kelt haragot; 

jó számolónak nem kell tábla; 

ki ajtót zárni tud, zár nélkül is bezárja, 

hogy ki nem nyitják; 

ki csomót kötni tud, kötél nélkül is megköti, 

ki nem bogozzák. 

Ezért a bölcs 

vigyáz az emberekre, 

senkit meg nem vetve; 

ügyel a létezőkre, 

semmit el nem vetve. 

Ez a kétszeres világosság. 

A jó a rossznak tanítója, 

a rossz a jónak támasztója. 

Ha nem becsülik tanítóikat, 

ha nem szeretik támasztóikat: 

olyan a legbölcsebb, mint a legvakabb. 

Íme a legmélyebb és legsúlyosabb. 

28 Aki tudja férfi-hatalmát, 

mégis őrzi nő-lágyságát: 

hegyi-ér a világon. 

Aki hegyi-ér a világon, 

az erény-t el nem vesztette, 

csecsemő marad örökre. 

Aki tudja fehérségét, 

mégis őrzi feketeségét: 

példa a világon. 

Aki példa a világon, 

az erény-nyel összeillő, 

állandóhoz visszatérő. 

Aki tudja dicsőségét, 

mégis őrzi rejtettségét: 

völgy a világon. 

Aki völgy a világon, 

erény-ben lesz tökéletes, 

egyszerű és természetes. 

A természetes elhal: eszköz lesz, erő, 

a bölcs él vele, 

így lesz vezető; 

ezért: 

a rendhez nem kell a had ereje. 

29 Aki erőszakkal birodalmat foglal, 

kudarcot vall: ez a tapasztalat. 

Az ég-alatti, mint csodálatos urna: 

sérteni nem szabad, 

aki érinti, sem érinti, 

aki megfogja, elveszíti. 

Ezért mindennek rendje-sorja: 

halad egyik, követi másik, 

virul egyik, hervad másik, 

erősül egyik, gyengül másik, 

keletkezik egyik, elenyész másik. 

Ezért a bölcs 

kerüli a túláradót, 

kerüli a hivalkodót, 

kerüli a kápráztatót. 

AZ ERÉNY 

41 Ha bölcs hall az út-ról, 

megragadja és megőrzi; 

ha tudós hall az út-ról, 

megtartja, majd elveszíti; 

ha okos hall az út-ról, 

nem győz nevetni; 

és nem erről az út-ról esik szó, 

ha tán megérti. 

A régi vers ezért mondja: 

„A fényes út sötétnek látszik, 

az út-on járó eltűnni látszik, 

az egyenes út tévútnak látszik, 

a magas erény szakadéknak látszik, 

a nagy tisztaság szégyennek látszik, 

a hatalmas erény kevésnek látszik, 

a növekvő erény lopásnak látszik, 

a szín-igazság hiánynak látszik. 

A végtelen négyszögnek egy szöglete sincsen, 

a végtelen edény készen soha sincsen, 

a végtelen zengésnek hangja nincsen, 

a végtelen képnek formája nincsen.” 

Az út rejtett és neve nincsen. 

Egyedül az út 

vezet és célba fut. 

47 Nem lép ki az ajtón 

és világot megismer, 

nem néz ki az ablakon 

és égi út-at megismer; 

mennél messzebb megy, 

annál kevesebbet ismer. 

Ezért a bölcs 

nem jár, hanem megismer, 

nem néz, hanem megnevez, 

nem cselekszik, hanem végbevisz. 

49 A bölcsnek nincs önnön szíve. 

Szíve a nép valahány szíve. 

Jó a jókhoz 

és jó a gonoszokhoz: 

ez az erény jósága. 

Hisz az igazaknak 
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és hisz a hazugoknak: 

ez az erény bizalma. 

A bölcs az ég alatt békében lakik, 

megjegyzi az emberek mondásait, 

s úgy nézi a népet, mint gyermekeit. 

57 Egyenesség vezérli az országot, 

csak a háború kíván ravaszságot. 

Tétlenség hódítja meg a világot. 

Mindezt honnan tudom? 

Íme: 

„Mikor az országban sok a hívság, 

szaporodnak a nyomorúságok; 

mikor a népnek fegyvere éles, 

sokasodnak a lázadások; 

mikor sok az ügyes mester, 

gyarapodnak a ritkaságok; 

mikor sok a parancs, a törvény, 

sűrűsödnek a tolvajok, betyárok.” 

Ezért így szól a bölcs: 

„Ha nem cselekszem, megnyugszik a nép, 

ha békés vagyok, megjavul a nép, 

ha nem háborgok, gazdagszik a nép, 

ha igényem nincsen, egyszerű a nép.” 

58 Mikor nyugalmas a kormányzat: 

egyszerű a nép, nem lázad. 

Mikor tevékeny a kormányzat: 

a népre nyomorúság támad. 

Bajból szerencse így fakad 

és a szerencséből gyalázat: 

ki ismeri, hol a határ? 

Jönnek és mennek, meg nem állnak. 

Az egyenesség ravaszságba átcsap, 

a jó váratlan rosszra válhat: 

az ember tévelyeg és mily régóta már! 

Ezért a bölcs 

egyenes és mást meg nem rövidít, 

önzetlen és mást meg nem károsít, 

igaz és semmit meg nem hamisít, 

fény, de nem vakít. 

63 Tégy tett nélkül, 

intézz intézkedés nélkül, 

ízesíts íz nélkül. 

A nagy: csupa kicsiny; a sok: csupa kevés. 

Gyűlöletre feleljen megbecsülés. 

A nehéz legyőzése könnyűvel indul. 

A nagy megtevése kicsinnyel indul. 

A nehézség az ég alatt 

a könnyűn alapszik, 

s a nagyság az ég alatt 

a kicsinyből gyarapszik. 

Ezért a bölcs 

nem cselekszik nagyot, 

így teljesít nagyot. 

Nem érdemelsz bizalmat, 

ha túl-sokat ígérsz. 

Ahol sok a könnyű, 

ott sok a nehéz. 

Ezért a bölcs 

nem kerüli a dolgok nehezét, 

az erőlködés mégse veti szét. 

64 A nyugvót megőrizni könnyű, 

a keletkezőt formálni könnyű, 

a gyengét összetörni könnyű, 

a kicsinyeket szétszórni könnyű, 

a leendővel kezdeni könnyű, 

békében rendet tartani könnyű. 

Terebélyes fa 

hajszál-gyökérből fejlődik, 

kilenc-emeletes torony 

kupac földből emelődik, 

ezer-mérföldes utazás 

egyetlen lépéssel kezdődik. 

A cselekvő elbukik, 

a szorongató veszít. 

Ezért a bölcs 

nem cselekszik és nem bukik, 

nem szorongat és nem veszít. 

Aki nagy-hamar eredményt akar, 

övé a kudarc; 

de aki előre gondol a végére, 

nem éri kudarc. 

Ezért a bölcs 

vágyik a vágytalanságra, 

nem sóvárog ritkaságra, 

csak a tudatlantól tanul, 

csak a közös út-on vonul, 

a természetes rendet követi 

s erőszakkal meg nem töri. 

66 A folyam s a tenger 

minden völgyi patak királya; 

mert alacsonyabb az ágya, 

ezért minden völgyi patak királya. 

Ezért a bölcs, 

ha a nép felett akar állni, 

a népnél lejjebb álljon; 

ha a nép előtt akar járni, 

az egész nép mögött járjon. 

Ezért a bölcs 

felül áll, de terhét nem nyögik, 

elöl jár, de mégse gyűlölik. 

Ezért az ég-alattiak 

felemelik örömmel: 

nem küzd, 

ezáltal győzhetetlen. 

69 Egy bölcs hadvezér azt mondotta: 

„Mint a vendég, nem mint a gazda: 

nem vonulok hüvelyknyit előre, 

inkább egy lábnyit vissza.” 

Ez a tétlen cselekvés, 

az erőszak nélküli siker, 

az ellenség nélküli háború, 

a fegyvertelen győzelem. 

Harcban az ellenség ócsárlása 

megsérti az út-at; 

ha két hadsereg összecsap, 

a kíméletesebb győzelmet arat. 

70 Szavamat megérteni könnyű, 

és megfogadni könnyű. 

Mégse bírják megérteni, 

se megfogadni. 
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A szavaknak ősapjuk van, 

a tetteknek királyuk van: 

ezt nem értik az emberek, 

és engem ezért nem értenek. 

Ha vannak, kik megértenek: 

ez az én gazdagságom. 

Ezért a bölcs 

drágakövet hord darócruhában. 

71 Tudni a nem-tudást, ez a legbölcsebb. 

Aki nem tudja nem-tudását, szenved. 

Aki megszabadul a szenvedéstől, 

nem szenved. 

A bölcs nem szenved, 

mert megszabadult a szenvedéstől, 

ezért nem szenved. 

72 Ha a nép nem fél a hatalomtól, 

a hatalom akkor tökéletes. 

Ne szorítsátok ki hajlékaiból, 

ne rontsátok meg az életet. 

Ha nem nyomjátok el a népet, 

nem fog megvetni titeket. 

Ezért a bölcs 

ismeri magát, de nem ismerteti, 

szereti magát, de nem szeretteti, 

neki nem a távoli kell, hanem a közeli. 

73 A bátor vakmerő halála gyászos, 

a bátor nem-merő élni tud. 

Kétfajta bátorság: 

egyik hasznos, másik káros. 

Amazt a természet mért nem szívleli, 

ki bírja megérteni? 

A bölcsnek is homályos. 

Az égi út 

nem harcol, mégis győzni tud, 

nem szól, mégis válaszol, 

nem hív, mégis sereget gyűjt, 

tétlen, mégis irányít. 

A természet hálója hatalmas: 

bár ritka-szövésű, rajt át nem hatolhatsz. 

77 Az égi út, 

mint az íj kifeszített íve, 

a magasat lenyomja, 

az alacsonyat felvonja, 

a fölöslegeset elveszi, 

a szükségeset megadja. 

Az égi út 

a fölöslegeset elveszi, 

a szükségeset megadja; 

nem így az emberi ösvény: 

a szükségeset elveszi, 

a fölöslegeset növeli. 

Ki bírná a fölösleget a világba önteni? 

Aki az út-at ismeri. 

Ezért a bölcs 

alkot, de művét nem birtokolja, 

cselekszik, de nem ragaszkodik, 

bölcsességét nem fitogtatja. 

78 Nincs lágyabb, mint a víz, 

mégis a köveket kivájja: 

nincs különb nála. 

A gyenge legyőzi az erőset, 

a lágy a keményet: 

az ég alatt mindenki tudja, 

még sincs, aki valóban felfogja. 

Ezért a bölcs azt mondja: 

„Aki az ország szégyenét veszi magára, 

az lesz az ország királya; 

aki az ország nyomorát veszi magára, 

az lesz a világ királya.” 

Az igaz szó: mint önmaga fonákja. 

79 Mikor a harag elapad, 

emléke mégis megmarad. 

Csak a töretlen béke jó. 

Ezért a bölcs megesküszik, 

hogy sohasem vádaskodik. 

Az erényesek az esküt tartják, 

az erénytelenek sutba dobják. 

Az égi út-nak nincs sógora-komája, 

mindig a jámborokat szolgálja. 

81 Nem szép az őszinte szó, 

nem őszinte a szép szó. 

Nem ékes-szavú a jó. 

Az ékes-szavú nem jó. 

A tudó nem beszél, 

a nem-tudó beszél. 

A bölcs nem gyűjt, 

mindent az emberekért tesz 

és néki is jut; 

mindent az embereknek ád 

és néki is jut. 

A természet út-ja 

segít, nem sarcol. 

A bölcs ember út-ja 

használ, nem harcol
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5. melléklet. Példabeszédek a Bibliából 

 

Az Ószövetség könyvei 

A királyok első könyve 

II. Salamon dicsőséges uralma 

1. A bölcs Salamon 
5Gibeonban megjelent az Úr Salamonnak, éjszaka álmában. Így szólt Isten: „Kérj, mit adjak 

neked!” 6Salamon azt felelte:… 9Adj hát szolgádnak éber szívet, hogy meg tudja különböztetni 

a jót meg a rosszat….10Tetszett az Úrnak, hogy Salamon ilyen kéréssel fordult hozzá. 11Ezért 

így szólt hozzá az Úr: „Mivel … bölcsességért könyörögtél, hogy szem előtt tartsd az 

igazságot, 12lásd, megadom neked, amit kértél. Bölcs és értő szívet adok neked, amilyen nem 

volt előtted s nem lesz utánad sem….” 

A salamoni ítélet  
16Akkortájt elment a királyhoz két szajha. Eléje járultak, s az egyik asszony azt mondta: 
17Engedj meg, Uram Én és ez az asszony itt ugyanabban a házban lakunk. Szültem jelenlétében 

a házban. Három nappal lebetegedésem után ez az asszony is szült. … 19Aztán éjszaka ennek 

az asszonynak meghalt a fia… 22A másik asszony ellenvetette: nem igaz, a te fiad halott, s az 

enyém az élő.”… Így vitatkoztak a király előtt. … 25S a király így szólt: „Vágjátok ketté az élő 

gyermeket, s adjátok az egyik felét az egyiknek, a másik felét a másiknak!” 26Akkor az az 

asszony, akinek a gyerek a sajátja volt – mivel fölébredt benne a fia iránti szeretet –, azt 

mondta a királynak: „Engedelmeddel, uram, adjátok oda neki a gyermeket, ne öljétek meg!” … 
27Most a király vette át a szót s azt mondta: Annak adjátok oda a gyereket, ne öljétek meg! 

Mert az az anyja.” (Biblia 1979, 339-340) 

 

Bölcsességi könyvek: Jób könyve 

12 Isten bölcsessége és hatalma 
13Övé a bölcsesség és hősi erő, nála lakik tanács és okosság… (Biblia 1979, 590) 

4. A bölcsesség dicsérete 

28 Az ember maga nem tehet szert bölcsességre 
1Van hely, ahol ezüstöt találnak, olyan hely is akad, hol aranyat mosnak… 
9Az ember ráteszi a kezét a kövekre, egész alapjukig dúlja a hegyeket…. 
11Felkutatta már a folyóknak forrását, és sok rejtett dolgot napvilágra hozott. 
12Dehát a bölcsesség – ez vajon honnét van, és az értelemnek hol van lelőhelye? 
13Odavivő utat nem ismer az ember, élők országában nem lehet meglelni… 
23Egyedül az Isten ismer hozzá utat, egyedül ő tudja, hol van lelőhelye… 
28Az embernek akkor csupán ennyit mondott: <az Isten félelme, lásd ez a bölcsesség, az 

okosság meg: kerülni a bűnt>” (Biblia 1979, 599) 

 

Bölcsességi könyvek: A prédikátor könyve 

Első rész      Salamon élete 

12Én, a prédikátor Izrael királya voltam Jeruzsálemben, 13Föltettem magamban, hogy 

bölcsességemben mindent megvizsgálok, kikutatok, ami ég alatt történik…. 
16Így szóltam magamban: Sok bölcsességre szert tettem és mind felülmúltam, aki előttem 

Jeruzsálem fölött uralkodott. Sok tudományt latra vetettem. 17Gondosan tanulmányoztam a 

bölcsességet és a tudást, az esztelenséget és a balgaságot. S meggyőződtem róla, hogy ez is 

csak szélkergetés. 
18Valóban: sok bölcsességgel sok bosszúság jár együtt, és aki gyarapítja a tudást, a gyötrelmet 

is fokozza… 
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3Elhatároztam, hogy testemet átengedem a mámornak, de szívemet azért megtartom a 

bölcsességnek….9így nagyobb és gazdagabb lettem, mint bármelyik elődöm Jeruzsálemben, s 

közben a bölcsességem is megmaradt… 
12Elgondolkodtam a bölcsességen, az esztelenségen és a balgaságon. …13És láttam, hogy a 

bölcsesség felülmúlja a balgaságot, mint világosság a sötétséget. 
14A bölcs maga elé néz, a balga vaktában megy.  

De arra is rájöttem, hogy ugyanaz a sorsa mindkettőnek 15Ekkor azt mondtam magamnak: Ha 

rám is a balgák sorsa vár, miért lettem akkor olyan mérhetetlenül bölcs? És így szóltam 

magamban ez is hiábavalóság! 16Valóban, a bölcs emlékezete éppoly kevéssé örök, mint a 

balgáé. A jövőben hamarosan elfelejtik mind a kettőt. A bölcs meghal éppen úgy, mit a balga. 

… 18Meggyűlöltem minden művemet, amit létrehoztam a földön, hiszen utódomra kell 

hagynom. 19Ki tudja, bölcs lesz-e vagy balga? És mégis teljesen szabadon rendelkezik majd 

munkám minden gyümölcsével, amire (annyi) fáradságot és okosságot pazaroltam életemben. 

Ez is hiábavalóság! … 
24Nem tehet jobbat az ember, minthogy egyék, igyék és kedvét lelje munkájában. Merthogy 

beláttam, hogy ez is Isten kezéből jön. 25Mert az öröm is, a gond is Istentől van. 26Igen, annak, 

aki kedves előtte, bölcsességet, tudást és örömet ad; a bűnösnek meg a gyötrelmet adja, hogy 

gyűjtsön és halmozzon, hogy azután olyannak adja, aki tetszik Istennek… 
22Így beláttam, hogy nincs jobb az ember számára, minthogy örömét lelje munkájában, mert ez 

a sorsa. Mert ugyan ki juttatja el odáig, hogy lássa mi lesz utána? (Biblia 1979, 717-719) 

 

Második rész 
16Ne légy túlságosan igaz és ne mutatkozz túlságosan bölcsnek! Mire való gyötörnöd 

önmagad? (Biblia 1979, 721) 
16Amikor azon fáradoztam, hogy megismerjem a bölcsességet, és arra törekedtem, hogy 

megértsem a hajszát, amely a földön folyik – mert hiszem sem éjjel, sem nappal nem lehetett 

álmot látni a szemekben –, 17akkor láttam, minden az Isten műve, s az ember nem képes 

felfogni az eseményeket, amelyek a nap alatt lejátszódnak. Bármennyit fárad is az ember a 

kutatással, nem jut el a megértésig. És maga a bölcs sem tud a dolog nyitjára jönni, aki azt 

gondolja, hogy érti. 
1Ezt mind mérlegeltem elmémben, és beláttam, hogy az igazak és a bölcsek tetteikkel együtt 

Isten kezében vannak.  (Biblia 1979, 722) 

Befejezés 
9A prédikátor nemcsak maga volt bölcs, hanem a népet is okosságra tanította. Sok bölcs 

mondást mérlegelt, felkutatott és megfogalmazott. … 
12Ezeken túl, fiam ne kutass! A sok könyvírásnak se vége, se hossza, és sok tanulás elfárasztja 

a testet. 
13Vége a beszédnek. Mindent hallottál. Féld az Istent, és tartsd meg a parancsait! Mert ez 

minden embernek a kötelessége. (Biblia 1979, 723-724) 

 

Bölcsességi könyvek: A bölcsesség könyve 

II. A bölcsesség mibenléte, eredte, megszerzésének útja 

Meg lehet találni a bölcsességet 
12Abölcsesség ragyogó és hervadhatatlan, könnyen felismerik, akik szeretik, és megtalálják, 

akik keresik. … 
17Mert a (bölcsesség) legbiztosabb kezdete a tanulás utáni vágy; tanulni akarni annyi, mint 

szeretni (a bölcsességet)…. 

Salamon leírja a bölcsességet 
22Hogy mi a bölcsesség és hogyan keletkezett, elmondom, és nem rejtem el titkát előletek 

Hivatkozás Isten sugallatára 
15Adja meg nekem az Isten, hogy bölcsen beszéljek és ahhoz méltóan gondolkodjam, aminek 

részese lettem! Mert ő irányítja a bölcsességet és vezeti a bölcset…. 
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17Mert ő adta nekem kezembe a dolgok biztos ismeretét, hogy értsem a világmindenség 

szerkezetét és az elemek működését …  (Biblia 1979, 739) 

 

Bölcsességi könyvek: Jézusnak, Sirák fiának könyve 

Mondások gyűjteménye 

A bölcsesség titka 
1Minden bölcsességnek az Úr a forrása … 
8Csak egyetlen bölcs van, s roppant félelmetes, ahogy trónján ül és onnan országol: 9az Úr!... 
18Legfőbb bölcsesség az Úrnak a félelme… 
24Hallgat, míg el nem jön a beszéd ideje, bölcsességét aztán sok száj magasztalja. 

Bölcsesség és tisztesség 
25A bölcsesség kincse a (sok) okos mondás,… 
26Ha bölcs akarsz lenni, tartsd meg a parancsokat, akkor majd elhalmoz vele az Úr. 
27Az Úrnak félelme bölcsesség és műveltség,…(Biblia 1979, 755) 
4Bölcs ítélet illik az ősz fejhez, és az öregekhez jó tanács osztása… (Biblia 1979, 773) 

 

 

 

Az Újszövetség könyvei 

Szent Pál levelei: A korintusiaknak írt első levél 

A kereszt bölcsessége „ 
19Hiszen az írás így szól:  

Lerontom a bölcsek bölcsességét, s az okosak okosságát meghiúsítom. 
20Hol marad a bölcs? Hol az írástudó? Hol az e világi tudás szószólója? Nem megmutatta Isten, 

hogy a világ bölcsessége balgaság? 21Mivel a világ a maga bölcsességével nem ismerte fel 

Istent isteni bölcsességében, úgy tetszett Istennek, hogy balgaságnak látszó igehirdetéssel 

üdvözítse a hívőket. 22 A zsidók csodajeleket kívánnak, a görögök bölcsességet követelnek, 
23mi azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük. Ő a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak 

meg balgaság, 24a meghívottaknak azonban, akár zsidók, akár görögök: Krisztus Isten ereje és 

Istennek bölcsessége. 25Hiszen Istennek a „balgasága” bölcsebb az embereknél, és Istennek a 

„gyöngesége” erősebb az embereknél.” (Biblia 1979, 1309) 
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6. melléklet. Friedrich Nietzsche gondolatai 

 

49    A bölcs szava      Der Weise spricht 

 

Hasznom veszik, bár lényem idegen,  

Mint Nap, mint felleg járok idefenn –  

Mindig felül a tömegen!     (Kurdi Imre fordítása)  
F. Nitzsche (1997): A vidám tudomány  

(1882-ben jelent meg) fordította: Romhányi Török Gábor (31. old.)  
 

111 A logika eredete. – Miből keletkezett a logika az ember fejében? Bizonyára 

logikátlanságból, amelynek birodalma eredetileg szörnyű nagy lehetett. … – A logikus 

gondolkodás és következtetések folyamata mai agyvelőnkben ösztönök harcának felel meg, 

amelyek egyenként fölöttébb logikátlanok és igazságtalanok; mi rendszerint csak a harc 

kimenetelét észleljük: olyan gyorsan és annyira elrejtve játszódik le bennünk ez az ősrégi 

mechanizmus.                                                                                                            (i.m. 141-142) 

 

184 Igazság. – Inkább hagyom meglopni magam, semmint madárijesztők vegyenek körül. És 

ez minden körülmények között ízlés kérdése csupán – semmi egyéb!                      (i.m. 176. old) 

 

189 A gondolkodó. – Ő gondolkodó: vagyis ért hozzá, hogy egyszerűbben lássa a dolgokat, 

mint amilyenek.                                                                                                          (i.m. 177. old) 

 

213 A boldogság útja. – Egy bölcs megkérdezte egy bolondtól, melyik a boldogság útja. A 

másik készséggel válaszolt, mint akitől a legközelebbi városhoz vezető utat kérdezték: 

„Csodáld önmagad és élj az utcán!” „No várj csak – kiáltott föl a bölcs –, túl sokat kívánsz, 

elég, ha csak csodáljuk önmagunkat!” a bolond így válaszolt: „De hát állandó megvetés nélkül 

hogyan lehetséges az állandó csodálat?                                                               (i.m. 182. old) 

 

330 Tetszés. – A gondolkodónak nincs szüksége tetszésnyilvánításra és tapsra, föltéve, ha 

önönmagától megkapja ezt a tapsot: ez azonban nem nélkülözhető. Vannak emberek, akik 

megvannak enélkül és általában mindennemű tetszésnyilvánítás nélkül? Kételkedem ebben; és 

még a legbölcsebbről is azt mondja Tacitus, aki pedig nem a bölcsek rágalmazója: quando 

etiam sapientibus gloriae cupido novissima exuitur (mert a bölcsek is a dicsőség utáni vágyról 

szoknak le utoljára – A ford.) – ami nála annyit tesz: sohasem.                                (i.m. 236. old) 

 

370 Mennyiben szereti ellenségét a gondolkodó. – Sohase fojts vissza, ne hallgass el magad 

előtt semmit, ami a saját gondolatod ellenében gondolható! Fogadd meg szentül! Ez a 

gondolkodás első becsületes lépése. Önmagad ellen is naponta hadjáratot kell vezetned. Egy-

egy győzelem, egy-egy bevett sánc többé nem a te ügyed, hanem az igazságé – de a vereséged 

sem a te ügyed már!                                         
F. Nietzsche (1984): Válogatott írásai; válogatta: Széll Zsuzsa, fordította Szabó Ede  

Hajnalpír (gondolatok az erkölcsi előítéletekről) (1881-ben jelent meg) (126. old)  
 

519 Becsapódni. – Ha cselekedni akartok, csapjátok be a kétely ajtaját – mondotta a tevékeny. 

– S nem félsz attól, hogy így te csapódsz be? – kérdezte a szemlélődő?                      (i.m. 133. old)  

 

542 A filozófus és az öregkor. – Nem okos dolog az estét tenni meg a nap bírájának: mert 

ilyenkor nagyon is gyakran a fáradság ítélkezik az erő, siker és jóakarat fölött. És éppígy a 

legnagyobb óvatosság volna ajánlatos az öregkort illetően arra nézvést: hogyan ítéli meg a 

hajlott kor az életet, kivált azért mert, az öregség, akár az este, szívesen álcázza magát új és 
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vonzó erkölcsiséggel… A kegyelet, amellyel az idős embernek adózunk, főleg, ha agg 

gondolkodó és bölcs az illető, könnyen vakká tesz bennünket szelleme öregedésével szemben, 

…Azelőtt bizakodva gondolt az eljövendő gondolkodókra, sőt boldog látomása volt, hogy 

egyszer majd elenyészik az ő ragyogó fényükben: most gyötrelem éreznie, hogy nem lehet ő az 

utolsó gondolkodó, azon töpreng, mi módon korlátozhatná az emberekre hagyott örökségével 

egyúttal az önálló gondolkodást is, ijesztőnek érzi és gyalázza az egyéni szellemek büszkeségét 

és szabadságvágyát: őutána senki se engedhesse teljesen szabadjára az értelmét…                                                                                                            
(i.m. 134-136. old) 
 

Zarathustra beszédeiből  

A három átváltozásról 
 

A szellem három átváltozását említem meg néktek: hogyan lesz a szellemből teve, a 

tevéből oroszlán és végül az oroszlánból gyermek. 

Sok van, ami nehéz a szellemnek, az erős, teherbíró szellemnek, akiben hódolat lakozik: 

ereje a nehézre, a legnehezebbre vágyik. 

Mi a nehéz? Kérdi a teherbíró szellem, s letérdel, ahogy a teve, és azt akarja, hogy jól 

felmálházzák.  

Mi a legnehezebb, ti hősök? Kérdi a teherbíró szellem, hadd vegyem magamra, hadd 

örüljek erőmnek. 

Nem az-e: megalázkodni, hogy gőgünknek fájdalmat okozzunk? Balgaságunkat 

csillogtatni, hogy kigúnyoljuk bölcsességünket? … 

Vagy ez: szeretni azokat, akik megvetnek, és kezünk nyújtani a kísértetnek, ha ijesztgetni 

akar minket? 

Mindezt a legnehezebbet magára veszi a teherbíró szellem: s akárcsak a teve, amely 

felmálházva siet a sivatagba, úgy siet ő is a maga sivatagába. 

De a sivatag magányában végbemegy a második átváltozás: a szellemből oroszlán lesz, 

szabadságot akar zsákmányolni magának, és úr akar lenni a saját sivatagában. … 

Ki az a nagy sárkány, akit a szellem nem szívesen nevez urának és istenének? „Tedd ezt!” 

– ez a nagy sárkány neve. De az oroszlán szellem azt mondja: „Akarom!”… 

Testvéreim, mire kell a szellemben az oroszlán? Miért nem elég a teherhordó állat, amely 

lemond és meghódol? 

Új értéket teremteni – erre még az oroszlán sem képes: de szabadságot teremteni 

magunknak új teremtéshez – erre képes az oroszlán hatalma. 

Szabadságot teremteni magunknak, és szent nemet mondani a kötelességre is: ehhez van, 

testvéreim, szükség az oroszlánra…. 

De mondjátok meg, testvéreim, mire képes még a gyermek, amire az oroszlán sem volt 

képes? Miért kell a ragadozó oroszlánnak még gyermekké is válnia? 

Ártatlanság a gyermek és feledés, újrakezdés ő és játék, magától gördülő kerék, első 

mozdulat, szent igenlés. 

Igen az alkotás új játékához, testvéreim, szent igenlésre van szükség: a maga akaratát 

akarja most a szellem, a maga világát nyeri el, ki elvesztette a világot. … 
 

F. Nietzsche (1984): Válogatott írásai; válogatta: Széll Zsuzsa, fordította Szabó Ede  
Így szólott Zarathustra (könyv mindenkinek és senkinek) (1884-ben írta) (232-234. old)  

 

„Sok mindenről nem akarok tudni.  

– A bölcsesség a megismerésnek is határokat szab.”  
F. Nietzsche (1984): Válogatott írásai; válogatta: Széll Zsuzsa, fordította Szabó Ede  

Bálványok alkonya avagy Hogyan filozofáljunk a kalapáccsal (371. old) 
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7. melléklet. A személyiségfejlődés folyamatának 7 stációja Rogers szerint 

 

1. „Semmilyen mértékben nem hajlandó a saját énjét mások felé kommunikálni. Tehát 

kommunikációja kizárólag külsőségekre szorítkozik.”                                        (179. old.)  

2. „Megindul egy lassú folyamat, amelyben időnként már ki mer fejezni a 

személyiségével legfeljebb csak távoli kapcsolatban álló dolgokat.”                  (180. old.) 

3. „Az énről, mint ››dologról‹‹ egyre szabadabban megnyilatkozik.”                 (182. old.)  

4. „A kliens egyre intenzívebb érzéseket ír le a ››nem pont most‹‹ típusúakból.” 

                                                                                                                              (184. old.) 

5. „Az érzéseit szabadon, a jelenben fejezi ki.”                                                    (187. old.) 

6. „A kliens itt és most képes átélni olyan érzéseket, amelyek korábban valahogy 

››leragadtak‹‹, gátlás alatt voltak, és így kimaradtak a változások folyamatából.” 

                                                                                                                              (194. old.) 

7. „Az új érzéseket a kliens a részleteik teljes gazdagságában érzékeli, mind a terápiás 

kapcsolatban, mind pedig azon kívül.”                                                                 (200. old.) 

 
Rogers (2003): Válni valakivé  

7. fejezet: A pszichoterápia folyamatkoncepciója 

A fejezet az 1957. szeptemberében tartott előadáson alapszik. 
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8. melléklet. Ken Wilber ábrái 

 

1. ábra. Az identitás tudat szintjei, és szintekhez kapcsolódó terápiafajták 

 
Forrás: (Wilber, 2000, 25. o. 2. ábra) 

 

2-3. ábra.  Wilber világképének felosztása: „A négy negyed” és néhány tipikus elméletalkotója 

 
Forrás: Wilber, 2003. 81. o. 5.1 ábra, 95. o. 6.1 ábra 

 

4. ábra.  Létra („a tudatosság alapvető lépcsőfokai”), mászó („aki az alapvető lépcsőfokokat megmássza”) látvány 

(„minden szakaszban máshogyan látjuk önmagunkat és a másikat”): néhány példa 

 
Forrás: Wilber, 2003. 155. o. 9.3 ábra, a címben szereplő idézetek a 154. o. 9.2 ábrájából származnak. 



 17 

9. melléklet. Idézetek Maslow: A lét pszichológiája felé című művéből 

 
„A B-megismerés (B „being” = lét, létezés) szemben áll a D- megismeréssel (D „ deficit” = 

hiányszükséglet-motiváció)”                                                                                                      (199. old.) 

 

A B-megismerés a csúcsélményekben: 

2. … „az észlelés tárgya kizárólagos és teljes figyelemben részesül”                                       (149. old.) 

5. … „az észlelés viszonylag meghaladhatja az ego szintjét, egofeledő és ego nélküli lehet”  (154. old.)  

7. „nagyon jellegzetesen torzul a tér- és időélmény…a személy…időn és téren kívülre kerül” (156.o.) 

10. … „inkább passzívabb és befogadóbb, mintsem aktív”                                                       (163. old) 

14. „Az emberi érettség magasabb szintjén sok kettősség, polaritás és konfliktus egybeolvad, feloldódik 

vagy föléjük emelkedünk.”                                                                                        (168. old) 

17. „A csúcsélmény egyik aspektusa a félelem, a szorongás, a gátlás, a védekezés és kontroll teljes, bár 

pillanatnyi elvesztését jelenti, a lemondás, a késlekedés és visszafogottság feladását.”      (171. old) 

 

„A B-értékek: 

1. teljesség (egység; integráció; hajlam az egy-ségre; összekötöttség egyszerűség; szerveződés; 

struktúra; a kettősség meghaladása; rend); 

2. tökéletesség (szükségesség; pont-jó-ahogy-van-ság; így-jóság; elkerülhetetlenség; megfelelőség; 

igazság; teljesség; „így helyes”); 

3. befejezés (bevégzés; véglegesség; igazság; „kész”; beteljesülés; finis és telos; rendeltetés; sors);  

4. igazságosság (fairség; rendbenlevőség; törvényszerűség; „így helyes”); 

5. elevenség, életteliség; (folyamat; nem-halál; spontaneitás; önszabályozás; teljes működés); 

6. gazdagság (differenciáltság; összetettség; bonyolultság); 

7. egyszerűség (becsületesség; kendőzetlenség; alapvetőség; elvont; alapvető; szerkezeti struktúra); 

8. szépség (helyesség; alak; életteliség; egyszerűség; gazdagság; egészség; tökéletesség; teljesség; 

egyediség; becsületesség); 

9. jóság (helyesség; kívánatosság; „így helyes”; igazságosság; jószándék; becsületesség); 

10. egyediség (idioszinkrázia; egyéniség; összehasonlíthatatlanság; újdonság); 

11. erőfeszítés nélküliség (könnyedség; törekvés; küszködés vagy nehézség hiánya, kecsesség; tökéletes 

szép működés); 

12. játékosság (élvezet; öröm; szórakozás; boldogság; humor; kitörő öröm; erőfeszítés hiánya); 

13. igazság, becsületesség, valóság (leplezetlenség; egyszerűség; gazdagság; így kell; szépség; tiszta, 

világos és nem megerőszakolt; teljesség; alapvetőség); 

14. magábanvalóság (autonómia; függetlenség; nem-kell-más-ahhoz-önmaga-lehessen; önmeghatározó; 

környezetet meghaladó; elkülönült; saját törvényei szerint él).”             (159-160. old.) 

 

A csúcsélmények mint akut identitásélmények: 

1. „… az ember integráltabbnak érzi magát … kevésbé küzd önmaga ellen, nagyobb békében van 

önmagával, kevésbé szakad szét benne a tapasztaló én és a megfigyelő én, …harmonikusabban 

szervezett”                                                                                                                                  (183. old.) 

3. „… minden képességét legjobban és legteljesebben használja. Rogers szép kifejezésével élve: 

„teljességgel működik”. Intelligensebbnek, fogékonyabbnak, szellemesebbnek … érzi magát, mint 

máskor…”                                                                                                                           (183-184. old.) 

4. „erőfeszítésmentesség … A nagy sportolóknál, művészeknél, alkotó elméknél, vezetőknél és 

topmenedzsereknél akkor mutatkozik meg ez a tulajdonságuk, amikor legjobb formájukat hozzák.” 

                                                                                                                                                    (185. old.) 

8. „…taoista módon, vagy ahogyan a Gestalt-pszichológusok írták, rugalmasan igazodnak a 

problematikus vagy problémamentes helyzethez annak belső, rá jellemző értelmében vagy 

követelményeinek megfelelően (nem pedig énközpontúan vagy öntudatos módon), ahogyan a feladat, 

kötelesség vagy játék per se természete igényli…                                                                  (187. old.) 
 

Abraham Maslow (2003): A lét pszichológiája felé. Ursus Libris, Budapest  
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10. melléklet. Csíkszentmihályi Mihály: Flow 

 

 

 
 

Forrás: (Csíkszentmihályi, 1998. 37. o. 1. ábra)  
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11. melléklet. Példák az értékek rangsorára 

 

A célértékek rangsorának összehasonlítása 3 csoportban 

 

19-39 éves, felsőfokú 
végzettségűek, 1993-97 

(n=395) 

Országos adatok 1997 
(n=1373) 

Arisztokraták  

(n=80) 

1. Család biztonsága 4,23  1. Család biztonsága 3,73 1. Család biztonsága 4,16  

2. Boldogság 5,53  2. Béke 4,94 2. Igazi szerelem 5,33 

3. Béke 6,12  3. Boldogság 5,89 3. Belső harmónia 6,38  

4. Belső harmónia 6,56  4. Anyagi jólét 6,77 4. Boldogság 6,55  

5. Igazi szerelem 6,82  5. Belső harmónia 7,44  5. Igazi barátság 7,06  

6. Igazi barátság 7,86  6. A haza biztonsága 7,91  6. Béke 7,99  

7. Anyagi jólét 7,96 7. Az igazi barátság 9,11  7. Emberi önérzet 8,80  

8. Szabadság 9,42 8. Szabadság 9,58  8. Szabadság 9,06 

9. Emberi önérzet 9,70   9. Emberi önérzet 10,01  9. A haza biztonsága 9,25 

10. A haza biztonsága 9,74 10. Igazi szerelem 10,30  10. Bölcsesség 9,94  

11. Érdekes élet 10,10 
11. Társadalmi megbecsülés 

10,58  
11. Üdvözülés 10,09 

12. Munka öröme 10,58 12. Bölcsesség 10,97 12. Munka öröme 10,64  

13. Bölcsesség 11,09 13. Egyenlőség 11,14 13. Érdekes élet 11,41 

14. Társadalmi megbecsülés 
11,30 

14. Munka öröme 11,16 14. Anyagi jólét 12,24  

15. Kellemes élet 11,54  15. Kellemes élet 11,27 15. Egyenlőség 12,36  

16. Egyenlőség 12,84 16. Érdekes élet 11,47 16. Szépség világa 12,85  

17. Szépség világa 13,23 17. Szépség világa 13,57 
17. Társadalmi megbecsülés 

13,20 

18. Üdvözülés 16,37 18. Üdvözülés 15,35 18. Kellemes élet 13,72 

 

A táblázatban az egyes értékek mögött szereplő számok a sorrend-rangszámok átlagai. 

 
Forrás: Balázs és Kézdy (2001): Függelék 1. táblázat 
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12. melléklet. Tehetségmodellek 

 
1. ábra. Renzulli – Mönks multifaktoriális modellje 

 
Forrás: Mönks, Knoers, 1998. 202. 

 
2. ábra. Czeizel Endre talentummodellje 

 
Forrás: Czeizel, 2004. 110. 
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13. melléklet. R. J. Sternberg a problémákról 

 

 

1. táblázat. Az akadémikus és a praktikus problémák jellegzetességei 

 

az akadémikus problémák a praktikus problémák 

mások által jól körülhatároltak 

 
nem jól maghatározottak illetve szükséges az 
újra-meghatározásuk, 
 

 
kevéssé vagy egyáltalán nem keltik fel a 
személy intrinzik érdeklődését 
 

személyes érdeklődést felkeltők 

 
kezdettől elérhető az összes szükséges 
információ  
 

híján van a megoldáshoz szükséges 
valamennyi információ 

 
nincs beágyazva az egyén szokványos 
tapasztalataiba 
 

kapcsolódik a mindennapi tapasztalathoz 

 
jól definiált 
 

kevésé definiált 

egy „korrekt” válasz  

 
több „helyes” vagy legalábbis „elfogadható” 
megoldás, előnyökkel és hátrányokkal együtt 
 

egy egyedülálló módszer a helyes válasz 
megtalálására 

 
több módszer is lehet a probléma 
megoldására 
 

 

                                                  Forrás: Sternberg, 2000. 635-636. fordította: Fecskó Edina 
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14. melléklet. A  kérdőív feladatai 

 

1. Ismersz a környezetedben olyan személyt, akit bölcsnek tartasz?  Igen – nem. Húzd alá a 

megfelelőt! Ha igen, sorold fel őket! ……………………………………………… 
 

2. Olvastál már, hallottál már bölcs emberekről? Igen – nem. Húzd alá a megfelelőt! Ha igen, 

írd le kik ők:…  
 

3. Arra kérünk, hogy írj olyan bölcs cselekedetet, amelyről olvastál, hallottál, vagy amelyet 

átéltél….  
 

(Amennyiben az iskolások és a felnőttek vizsgálatában csak a kérdés tegező vagy magázó megfogalmazásában 

tért el egymástól, nem írom le kétszer a feladatot.) 

 

 

MENNYIRE BÖLCSEK? 
Mi a véleményed a különböző foglalkozások vagy csoportok képviselőiről? Arra kérünk, hogy egytől tízig 

osztályozzad, hogy mennyire tartod őket bölcsnek. Egyest akkor adj, ha egyáltalán nem bölcsek, tízessel a 

legbölcsebbeket jellemezd! Húzd át azokat a csoportokat, amelyeket nem ismersz! 

 

apácák   parlamenti képviselők  

bírók   pszichológusok  

filozófusok   sikeres vállalkozók  

horoszkóp készítők   szellemi vetélkedők nyertesei  

költők   tanárok  

munkanélküliek   televíziós műsorvezetők  

orvosok   újságírók  

papok   zeneszámok szövegírói  

  
A felnőtt feladat kategóriái vastagon szedve a mindkét csoportnál megjelenő foglalkozásokat 

  

apácák   parlamenti képviselők  

bírók   pásztorok  

brókerek, tőzsde szakemberek   pszichológusok  

filozófusok   reklám-szakemberek  

kabaré-színészek, szórakoztatók   szerzetesek  

költők   szociális munkások  

menedzserek, sikeres vállalkozók   tanárok  

munkanélküliek   teológusok  

orvosok   újságírók  

papok   ügyvédek  
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MILYENEK AZOK AZ EMBEREK, AKIK BÖLCSEN CSELEKSZENEK? (gyerek feladat) 

Az alábbi melléknevek, tulajdonságok közül válassz ki 10-et, melyek szerinted leginkább jellemzik 

azokat az embereket, akik bölcsen cselekszenek  

 

aktív képes döntéseket hozni összefüggésekben gondolkodik 
alkalmazkodó kiegyensúlyozott ravasz 

barátságos  kitartó széles látókörű 
becsületes lelkiismeretes szorgalmas 

békeszerető logikus tájékozott 
beleéli magát mások helyzetébe magabiztos találékony 

biztonságot adó magányos tanácsokat adó 
éles eszű megbízható tanulékony 

előre megbocsátó tapintatos 

emberközpontú gondolkodású nagy élettapasztalatú tisztán látó 
erkölcsös nagy akaraterővel rendelkező tisztességes 

értelmes nagy tudású türelmesen elnéző 
fegyelmezett nyitott udvarias 

figyelmesen hallgató nyugodt vidám 

idős önálló zárkózott 
intelligens önmagát elfogadja  

ismeri önmagát őszinte  

 

 

 

MINEK VAN JELENTŐSÉGE A BÖLCSESSÉG KIALAKULÁSÁBAN? 

 

Mit gondolsz, hogyan válik valaki bölccsé? Kérjük, hogy az egyes meghatározásokról, állításokról 

döntsd el, milyen mértékben van szerepe a bölcsesség kialakulásában.  

 
                   6: nagyon fontos                                 1: egyáltalán nem fontos 

                                 6            5            4             3          2          1                                      

az életkor hozza magával                                            

Biblia olvasása és az arról való beszélgetés                                            

családi nevelés                                            

élettapasztalatok gyűjtése                                            

elmélkedés az élet dolgairól                                            

filmek, rajzfilmek nézése                                            

folyamatos tanulás                                            

megérzések segítenek hozzá                                            

Istentől kapott ajándék                                            

könyvek olvasása által                                            

más kárából tanulva                                            

mások véleményének meghallgatása és felhasználása                                            

negatív élettapasztalatok, kudarcok                                             

önmagunk és mások megismerése                                            

példaképek hatása                                            

saját hibáinkból okulva                                            

tanárok hatása                                            

veleszületett tulajdonság, adottság                                            

viták, beszélgetések                                            

zenélés, zenehallgatás segít hozzá                                            

egyéb:………………………………………..                                            

 

A felnőtt feladatot egy kategóriával a „társadalom szerepével” bővítettem, és az egyéb kategória is 

csak a felnőtteknél szerepelt.   
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MILYENEK AZOK AZ EMBEREK, AKIK BÖLCSEN CSELEKSZENEK? (felnőtt feladat) 

 

Az alábbiakban tulajdonság/állítás-párokat sorolunk fel. Kérjük, hogy helyezze el az Ön 

szerint bölcsen cselekvő emberek tulajdonságait a végpontok között.  
Ahhoz a pólushoz közelebb levő „x” –et karikázza be, amelyiket inkább jellemzőnek érzi. Minden 

sorban csak egy „x”-et jelöljön be.  
 

1. a cél megszállottja x x x x x x széles látókörű  

2. a jelen kulturális hatások vezérlik x x x x x x örökérvényű elvek vezérlik 

3. alkalmazkodik a körülményekhez  x x x x x x szembeszáll a körülményekkel 

4. álmodozó x x x x x x realista 

5. arrogáns, szemtelen x x x x x x visszafogott 

6. barátságtalan x x x x x x barátságos 

7. becsületes, tisztességes x x x x x x tisztességtelen 

8. békés, békeszerető x x x x x x agresszív 

9. bizalmat kelt x x x x x x bizalmatlanságot kelt 

10. döntésképtelen x x x x x x képes dönteni 

11. egoista, önző x x x x x x altruista, másokért cselekvő 

12. előre tervez x x x x x x improvizál 

13. éretlen, tapasztalatlan x x x x x x nagy élettapasztalatú 

14. érzelemvezérelt x x x x x x megfontolt 

15. fegyelmezett x x x x x x impulzív, hirtelen 

16. harcol a nyomor és a szenvedés ellen x x x x x x elviseli a nyomor és a szenvedés létét 

17. higgadt, nyugodt x x x x x x  feszült, nyüzsgő 

18. intelligens x x x x x x nem intelligens 

19. intuitív  (a megérzéseire hallgató ) x x x x x x szigorúan logikusan gondolkodó 

20. jó beszédkészségű x x x x x x nehezen beszél 

21. jól ismeri önmagát x x x x x x kevéssé ismeri önmagát 

22. kitartó x x x x x x nem kitartó 

23. kreatív, eredeti x x x x x x „kitaposott úton halad” 

24. lényeglátó x x x x x x elaprózza magát 

25. megbízható x x x x x x megbízhatatlan 

26. nagy lexikális tudású x x x x x x összefüggésekben gondolkodik 

27. naiv, gyermeteg  x x x x x x tapasztalatait hasznosító 

28. nem érdekli a tulajdon x x x x x x fontos a birtoklás 

29. nem sikerorientált  x x x x x x sikerorientált 

30. normák elfogadása x x x x x x normák elleni lázadás 

31. önállótlan x x x x x x önálló 

32. őszinte x x x x x x hazudik, ha szükséges 

33. ravasz, agyafúrt x x x x x x okos 

34. rávezet x x x x x x tanácsokat ad  

35. segítőkész x x x x x x kevéssé érdekli a többi ember 

36. sokat beszél x x x x x x szófukar 

37. tudományos eredményekre építő x x x x x x a józanészre hallgató 

38. öntörvényű x x x x x x udvarias 

39. vállalja a rizikót, kockázatot x x x x x x tartózkodik a kockázatvállalástól 

40. vallásos x x x x x x nem vallásos 
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 A felnőtt kérdőív további feladatai 
 

Anómia Skála (Andoka, 1996; Skrabski, 2003).  
 

KÉRJÜK, DÖNTSE EL, MENNYIRE ÉRT EGYET AZ ALÁBBI ÁLLÍTÁSOKKAL!  
Írja be az ennek megfelelő számot 4: teljesen egyetért;   3: inkább egyetért;   2: kevéssé ért egyet;     1: egyáltalán 

nem ért egyet 
                                                                                                                                                                                               4       3      2       1 

Aki vinni akarja valamire, rákényszerül arra, hogy egyes szabályokat áthágjon.     

Az ember az egyik napról a másokra él, nincs értelme előre terveket szőni.     

Minden olyan gyorsan változik, hogy az ember azt sem tudja már, miben higgyen.     

Manapság alig tudok eligazodni az élet dolgaiban.     

 
 

Énhatékonyság (Self–efficacy) (Schwarzer, 1993; Kopp és mtsai, 1993; Skrabski, 2003). 
 

KÉRJÜK, DÖNTSE EL, MENNYIRE ÉRT EGYET AZ ALÁBBI ÁLLÍTÁSOKKAL!  
Írja be az ennek megfelelő számot 4: teljesen egyetért;   3: inkább egyetért;   2: kevéssé ért egyet;     1: egyáltalán 

nem ért egyet 
                                                                                                                                                                                              4       3       2      1 

Biztos vagyok benne, hogy jól tudok boldogulni a váratlan helyzetekben.     

Megfelelő erőfeszítéssel majdnem minden problémára találok megoldást.     

Bármi történik, általában kezelni tudom a helyzeteket.     

Nem esik nehezemre, hogy kitartsak szándékaim mellett és elérjem a céljaimat.     

 

Konfliktusmegoldó, megküzdés kérdőív (Ways of Coping Checklist) (Folkman és Lazarus, 

1980; Kopp és Skrabski, 1995; Skrabski, 2003).  
  

KÉRJÜK, DÖNTSE EL, MENNYIRE JELLEMZTÉK ÖNT AZ ALÁBBI ÁLLÍTÁSOK ÉLETE EGY 

NEHÉZ HELYZETÉT KÖVETŐ HETEKBEN!  

 

Élje bele magát élete egyik nehéz helyzetébe! Azután olvassa végig az állításokat, és írja be a számot 

annak megfelelően, hogy az eseményt követő hetekben mennyire jellemezték önt!    
4:teljesen jellemző;        3:jellemző;         2:alig jellemző;          1:egyáltalán nem jellemző 

                                                                                                                                                                                       4      3       2       1 

1. Próbáltam elemezni a problémát, hogy jobban megértsem.     
2. Engedtem, vagy egyezkedtem, hogy valamilyen jó is származzon a dologból.     
3. Gondoltam minden rosszban van valami jó is, próbáltam derűsen felfogni a dolgokat.     
4. A helyzet valamilyen kreatív, alkotó tevékenységre ösztönzött.     
5. Más emberként kerültem ki a helyzetből – jó értelemben véve.     
6. Igyekeztem megszabadulni a problémától egy időre, megpróbáltam pihenni, 

szabadságra menni. 
    

7. Evéssel, ivással, dohányzással vezettem le a feszültségemet.     
8. Nyugtatók vagy gyógyszerek szedésével próbálkoztam.     
9. Egy lapra tettem fel mindent, valami nagyon kockázatosba fogtam.     
10. Egy általam nagyra becsült baráttól vagy rokontól kértem tanácsot.     
11. Nem akartam, hogy mások megtudják, milyen nehéz helyzetben vagyok.     
12. Másokon vezettem le a feszültséget.     
13. Több különböző megoldást találtam a problémára.     
14. Imádkoztam.     
15. Igyekeztem a dolgot a másik személy szempontjából nézni     
16. Próbáltam humorosan felfogni a helyzetet.     



 26 

15. melléklet. A svájci-magyar összehasonlító vizsgálat  

 

1. táblázat. A bölcsesség kialakulásában szerepet játszó kategóriák átlag és szórás értékei, a 

független mintás t-próba eredménye a magyar minta vonatkozásában 
 

kategóriák 

középiskolások pedagógusok Levene  teszt t-próba 

átlag szórás átlag szórás F szign t-érték p érték 

Biblia tanításai  

 

3,7 1,6 3,72 1,7 0,141 0,708 -0,049 0,961 
elmélkedések 

 

3,84 1,4 4,15 1,29 0,471 0,494 -1,584 0,115 

filmek 

 

2,88 1,42 2,72 1,18 1,953 0,164 0,868 0,387 

intuíciók 

 

3,63 1,15 3,74 1,19 0,285 0,594 -0,635 0,526 

isteni ajándék 

 

3,12 1,83 3,3 1,94 1,078 0,3 -0,648 0,518 

könyvek 

 

4,76 1,03 4,9 1,02 0,121 0,728 -0,901 0,369 

más kára 

 

3,31 1,45 3,1 1,27 2,261 0,134 1,071 0,285 

más véleménye  3,59 1,41 3,41 1,28 1,042 0,309 0,925 0,356 

neg.tapasztalatok 4,2 1,29 4,17 1,18 0,89 0,347 0,15 0,881 

saját hibáink 4,73 1,18 4,93 0,97 2,953 0,087 -1,319 0,189 

adottság 3,86 1,62 4,1 1,45 4,795 0,03 -1,064 0,289 

vita, beszélg. 4,63 1,31 4,74 0,94 10,42 0,001 -0,622 0,535 

életkor növ. 4,4 1,22 4,84 0,93 6,147 0,014 -2,764 0,006 

családi  nevelés 

  

4,75 1,15 5,18 0,98 0,313 0,576 -2,85 0,005 

élettapasztalat 

  

5,16 1,05 5,47 0,7 4,031 0,046 -2,286 0,024 

rendsz. tanulás 

  

3,89 1,49 4,98 1,01 15,652 <0,001 -5,754 <0,001 

ön/ más ism.  

  

5,14 1,17 5,57 0,67 20,338 <0,001 -3 0,003 

példaképek 

  

3,36 1,5 4,36 1,19 10,555 0,001 -4,996 <0,001 

tanári hatás 

  

3,25 1,32 4,39 0,98 6,793 0,01 -6,672 <0,001 
 

 

2. táblázat. A bölcsesség forrásainak súlya a faktorokban 

 

 Kognitív 

hatások 

Érettség  Vallás Élet-

buktatók 

Emocioná-

lis töltődés 

Adottság 

Tanárok hatása .816      

Folyamatos tanulás .745      

Példaképek .558      

Könyvek, olvasmányok .500      

Életkor  .806     

Élettapasztalat  .782     

Családi nevelés .332 .480     

Istentől kapott ajándék   .905    

Biblia   .899    

Negatív élettapasztalatok    .765   

Saját hibák    .729   

Más kára    .709   

Intuíció     .713  

Elmélkedés által     .707  

Zene     .644  

Veleszül. tul., adottság      .807 
Varimax rotació Kaiser normalizációval 

Forrás: Bencze L., és tsa (1999): Final Activity Report on Project JUNP04869 to the Swiss National Foundation 

for Scientific Research.  Unpublished Report, Switzerland 31.  
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16. melléklet. Az általános iskolások bölcsességképének vizsgálata 

 

 

1. táblázat. A foglalkozások bölcsesség-pontszámának átlag- és szórás értékei, 

függetlenmintás t-próbája a két évfolyam között 
 

 

4. osztály 6. osztály Levene teszt t-próba 

átlag szórás átlag szórás F szign t p érték 

apácák 7,15 2,74 6,14 2,78 0 0,996 2,361 0,019 

bírók 6,84 2,51 6,44 2,69 2,542 0,113 0,976 0,331 

filozófusok 7,53 2,59 7,46 2,26 1,296 0,257 0,161 0,872 

vállalkozók 5,92 2,83 5,3 2,54 0,751 0,388 1,478 0,141 

munkanélküliek 3,4 2,94 2,89 2,13 11,101 0,001 1,239 0,217 

orvosok 7,81 2,22 6,9 2,29 0,178 0,673 2,568 0,011 

papok 8,52 2,21 7,7 2,16 0,045 0,832 2,373 0,019 

költők 7,35 2,63 6,11 2,44 2,222 0,138 3,105 0,002 

parl-i képviselő 5,26 3,14 4,8 2,9 0,833 0,363 0,942 0,347 

pszichológusok 7,32 2,34 6,97 2,4 0,106 0,745 0,94 0,348 

tanárok 7,97 2,48 6,56 2,15 1,969 0,162 3,788 <0,001 

újságírók 5,23 2,82 4,92 2,36 5,95 0,016 0,759 0,449 

horoszkóp készítők 5,39 3,03 4,03 2,38 9,832 0,002 3,113 0,002 

szellemi vet. nyert 5,44 3,04 5,23 2,51 4,851 0,029 0,472 0,637 

televíziós műsorvez. 4,46 2,72 4,17 2,37 4,085 0,045 0,716 0,475 

zene-számszövegíró 5,2 3,17 4,25 2,93 1,132 0,289 1,959 0,052 
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17. melléklet. Pedagógusok bölcsességképe. Foglalkozási csoportok elemzése 

 

 

1. táblázat. A foglalkozási pontszámok átlagértékeinek korcsoportok szerinti variancia-

analízise  

 

Kategória-korcsoport-próba F Szign. 

apácák  0,919 0,401 
bírók  1,002 0,369 

brókerek,  0,083 0,92 

filozófusok  1,001 0,37 

kabaré-színészek   

 

0,836 0,435 

költők  

 

0,255 0,775 

menedzserek,  

 

0,563 0,57 

munkanélküliek  

 

3,043 0,05 

orvosok  0,597 0,551 

papok  1,636 0,198 

parlamenti képviselők  0,128 0,88 

pásztorok  0,263 0,769 

pszichológusok  0,117 0,89 

reklám-szakemberek  0,996 0,371 

szerzetesek  1,044 0,354 

szociális munkások  1,446 0,238 

tanárok 0,513 0,6 

teológusok  1,844 0,161 

újságírók  0,965 0,383 

ügyvédek  0,279 0,757 
 

 

 

 

2. táblázat. Többszörös összehasonlítás Tukey próba munkanélküliek mint függő változó 

összehasonlítása korcsoportonként páronként 

 

(I)  

korcsoport 

(J)  

korcsoport 

átlagok kül. 

(I-J) p érték 

19-24 év 25-53 0,65 0,109 

 54-75 0,8 0,104 

25-53 év 19-24 -0,65 0,109 

 54-75 0,15 0,933 

54-75 év 19-24 -0,8 0,104 

 25-53 -0,15 0,933 
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3. táblázat. A foglalkozások korrelációs együtthatói 
 

 apácák bírók bróker filozófus kab sz költők menedzs mnknk orvosok 

apácák 1                 

bírók ,389(**) 1               

brókerek,  ,253(**) ,476(**) 1             

filozófusok ,215(**) ,351(**) ,284(**) 1           

kabarészínész  ,203(**) ,347(**) ,502(**) ,243(**) 1         

költők ,343(**) ,378(**) ,300(**) ,458(**) ,379(**) 1       

menedzserek  0,116 ,473(**) ,720(**) ,269(**) ,467(**) ,245(**) 1     

munkanélküli ,297(**) ,223(**) ,312(**) 0,007 ,225(**) 0,132 ,285(**) 1   

orvosok ,180(*) ,364(**) ,413(**) ,266(**) ,296(**) ,308(**) ,465(**) ,204(**) 1 

papok ,643(**) ,440(**) ,274(**) ,286(**) ,162(*) ,389(**) ,236(**) ,239(**) ,451(**) 

parl-i képv. ,269(**) ,443(**) ,390(**) ,253(**) ,316(**) ,247(**) ,462(**) ,322(**) ,387(**) 

pásztorok ,385(**) 0,119 ,190(*) 0,044 ,270(**) ,228(**) 0,117 ,279(**) 0,049 

pszichológus ,305(**) ,509(**) ,361(**) ,546(**) ,235(**) ,396(**) ,346(**) ,211(**) ,462(**) 

reklámszake ,226(**) ,468(**) ,681(**) ,314(**) ,437(**) ,238(**) ,665(**) ,316(**) ,391(**) 

szerzetesek ,713(**) ,280(**) 0,147 ,218(**) 0,144 ,377(**) 0,089 ,169(*) ,228(**) 

szoc munkás ,386(**) ,387(**) ,269(**) ,196(**) ,301(**) ,362(**) ,315(**) ,322(**) ,366(**) 

tanárok ,325(**) ,398(**) ,273(**) ,334(**) ,252(**) ,442(**) ,400(**) ,196(*) ,517(**) 

teológusok ,518(**) ,386(**) 0,122 ,477(**) ,154(*) ,447(**) 0,134 ,212(**) ,325(**) 

újságírók ,216(**) ,482(**) ,621(**) ,252(**) ,429(**) ,271(**) ,588(**) ,311(**) ,418(**) 

ügyvédek 0,122 ,503(**) ,539(**) ,289(**) ,302(**) ,260(**) ,533(**) ,206(**) ,504(**) 
 

 
 

 papok parl kép pásztor pszich reklám- szerz szoc mk tanárok teológus újságíró 

papok 1                   

parl. képv ,389(**

) 
1                 

pásztor ,211(**

) 
,194(*) 1               

pszicho ,441(**

) 

,431(**

) 
,158(*) 1             

reklsze ,278(**

) 

,481(**

) 

,250(**

) 

,474(**

) 
1           

szerzetes ,641(**

) 

,215(**

) 

,363(**

) 

,307(**

) 

,221(**

) 
1         

szoc. mnk ,402(**

) 

,364(**

) 

,429(**

) 

,411(**

) 

,424(**

) 

,420(**

) 
1       

tanárok ,381(**

) 

,389(**

) 

,236(**

) 

,471(**

) 

,389(**

) 

,273(**

) 

,561(**

) 
1     

teológus ,593(**

) 

,400(**

) 
,153(*) ,506(**

) 

,214(**

) 

,517(**

) 

,310(**

) 

,475(**

) 
1   

újságíró ,304(**

) 

,514(**

) 

,252(**

) 

,424(**

) 

,668(**

) 
,168(*) ,357(**

) 

,341(**

) 

,249(**

) 
1 

ügyvéd ,304(**

) 

,497(**

) 
0,069 ,440(**

) 

,569(**

) 
0,092 ,290(**

) 

,354(**

) 

,278(**

) 

,657(**

) ** 1%-os szinten szignifikáns  * 5%-os szinten szignifikáns 
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18. melléklet. Milyenek a bölcsek? 

1. táblázat. Bölcs személyekkel kapcsolatos megjegyzések 

 

Hallgatók: 

1. személyes körre vonatkozó kérdés 
Úgy gondolom, vannak olyan emberek, sőt a többség, akiknek vannak bölcs gondolataik, de ezek 

ettől még nem bölcsek.  

A barátom, aki régóta segít, aki szinte a „mesterem”, megbízható, határozott elvekkel; Édesapám tele 

élettapasztalattal. 

Szeretek idősekkel beszélgetni, mert sok bölcs tanácsot kapok tőlük az életemhez, nagyobb 

élettapasztalattal rendelkeznek 

Egy barát, aki mindig megfontolja, amit mond, és cselekedeteit úgy hajtja végre, hogy mérlegeli 

annak esetleges következményeit. 

Apámat is bölcsnek gondolom, és példaképemnek tartom. 

Számtalan papot, hívő embert tartok bölcsnek. 

2. olvasmányból, hallomásból ismert személyek 
Minden szent bölcs, mert hallgattak Isten szavára és szolgálták embertársaikat. 

Költők nagy gondolkozók, ókori bölcsek, világutazók. Szerintem a világlátásukban rejlik a 

bölcsesség. Sokat láttak, tapasztaltak, sok mindent ismertek meg. 

….(felsorolás) sokat tapasztaltak, sokat tudnak, és ez valahogy belülről sugárzik belőlük. 

Arisztotelész: Sok olyan hipotézis, amit be tudott bizonyítani, és a későbbiek folyamán napjainkban is 

fel lehet használni az életünk megkönnyítésében. 

Mózes, aki a népe érdekeit szolgálta. 

A bölcs embernek nem csupán emberi, de nemzeti érzései is az üdvösségre törekednek. 

Az életfelfogásban rejlik. 

Filozófiai tanulmányaim 

Meglátták, hogy mi az igazán fontos az életben. Tudtak különbséget tenni fontos dolgok és apróságok 

között, és a nagy célokért küzdeni. 

Tudósok, gondolkodók, írók, filozófusok közül, mert rávilágítanak olyan összefüggésekre, és 

háttértényezőkre, melyeket az átlagember nem lát/ért meg; illetve ők nem tartják magukat 

mindenhatónak, és tudónak, mert belátják, hogy ez az emberi természeten felülálló.  

Gandhi – erőszakmentesség 

Buddha – négy nemes igazság, szimpatikus számomra a vágyak elvetése, amelyek befolyásolnak 

minket. 

Teréz anya – tevékenysége lejegyzett gondolatai alapján életfelfogása reális, és mégis kereste a 

boldogságot, apró „csodák”elegendőek szerinte ahhoz, hogy örömteli elégedett életet éljünk.  

Filozófia órán hallottam olyan régi gondolkodókról, akiket TALÁN lehetne bölcsnek tartani, mert 

olyan dolgokra jöttek rá, amire egy hétköznapi ember nem képes. 

(XY megnevezve) tisztán tud gondolkodni, tudja mi az optimális megoldás, ami szükséges, átlátja a 

rendszert, amelyben élünk. Önismerete magas szintű, tud segíteni másoknak, hogy meglássák az élet 

értelmét, és spirituális utat járjanak, személyiségüket és képességeiket fejlesszék, és egyre jobban 

megismerjék magukat és ezáltal másokat. Megtalálta a módszert, ami hat. 

A bölcsesség ott kezdődik, hogy az ember Istenfélő életet él.  

Nagy élettapasztalat, leleményes döntések. 

Írók élettapasztalataikkal sok hasznos tanáccsal látnak el bennünket.  

Isten az abszolút bölcs. 

Freud, Jung Olyan dolgokra, emberi folyamatokra jöttek rá jöttek rá, amit előttük nem fogalmaztak 

meg. 

Kalkuttai Teréz: mert az önzetlenségével másokért adta az életét. 

Bölcsességük egy részét szerintem tapasztalataiknak köszönhetik, másik részét pedig 

tanulmányainkból. Saját könyveikben olvastam róluk, illetve újságokban. 

A Pápa nagyon bölcs. A döntései, amiket hoz, amit csinál, a beszédei nagy bölcsességről tesznek 

tanúságot. 
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Teréz anya, Gandhi – mert tudták, hogy az egymásra figyelés és a szeretet fontosabb mindennél, s ezt 

az álláspontjukat képesek voltak hitelesen képviselni.  

Mátyás király, igazságos, a helyzetnek megfelelően cselekszik, nem haragtartó, a nehéz dolgokat, 

feszültségeket humorral oldja. 

István király, előrelátó, célorientált. 

Az összes mesében az öreg király bölcs, de szerintem inkább csak tapasztaltak. 

Fekete István műveiben szereplő emberek: Az élet nagy kérdéseiben átgondoltan döntenek, ismerik a 

környezetet. 

Sz. Alexandrovics Jeszenyin orosz költő Rövid élete alatt rengeteg mindent megélt, ami 

költeményeiből is kitűnik. Művei nem tartalmaznak mély filozófiát, csak egyszerű természetközeli 

tapasztalatokat, ill. magát az életet.  

Radnóti Miklós: Az utolsó pillanatig volt tartása, nem esett pánikba, mert tudta, hogy nem válik 

előnyére. Inkább alkotott, írt és példát mutatott. 

Lőrinc L. László: Tájékozottság, mindentéren való tudás, rengeteg tapasztalat 

Goethe: Képes más szemszögből látni, mint az átlag 

Anthony de Mello: Nem sajnálja a fáradságot a dolgok tisztánlátására, kimondására, és a 

gondolkodásra, elmélkedésre 

Anthony de Mello: Tud általánosítani 

Fodor Ákos (költő): Ki tudja mondani, amit érez 

Pontos nevet nem szeretnék írni, de sok filmben pl. a Philadelphia vagy az Egy becsületbeli ügyben 

számomra az ügyvédek bölcsek voltak, mert mindig mérlegelték a lehetséges álláspontokat, 

lehetséges válaszokat mérték fel, ill. azok helyességét. A döntést megérzéseikre és a racionális 

képességeikre alapoznak.  

A döntést komoly megfontolás követte, előadásmódjuk, mondanivalójuk tényszerű és magával 

ragadó.   

Ókori bölcsek, tanítók (Szókratész, Platón), középkori és modern költők, írók (főleg József Attila), 

Földes Hobó László, zenész, előadóművész 

Teréz anya, II. János Pál pápa 

J. K. Rowling: Harry Potter, Dumbledore professzor: előrelátóan gondolkodik, megfontolt, és úgy 

irányítja az ifjú Harryt, hogy közben nem gondolkodik helyette, csak segíti a döntéseit. 

L. von Beethoven c. könyv Mindig kristálytisztán látta a helyzetet, tudta hova tartunk, tudta a helyét 

és a feladatát. Intelligens, a jövőnek írta a zenéjét, és a jövőre bízta a gondolatait, így próbált 

változtatni a jövőn. 

Aktívak 

1. személyes körre vonatkozó kérdés 

Egy öreg barátunk 

Egyik rokon, ügyvéd 

Általában mindenkit akitől tanulni lehet 

Életkorok feltüntetve: 77, 37, 34,34, „barátnőm, Kárpátaljáról tért haza, küzd a magyarságáért, Bölcs: 

XY aki a válása után könyvekbe, filozófiába fordult, XY barátnőm intelligenciája kiemelkedő, 

beszélgetéseink ritkák, de velősek, élvezetesek, „tápláljuk” egymást szellemileg.  

XY, igazi lelki társam, XY jelenlegi társam a munkámban, akit velem együtt a kollegáim tisztelete és 

szeretete örvezi. 

Az engem tanító (tanított) pedagógusok többségét annak tartom. Több ilyen embert ismerek. 

Az egyik vidéki rokonom, 84 éves parasztember 

XY, nyugalmazott tanítónő, akitől nagyon sokat tanultam. 

2. olvasmányból, hallomásból ismert személyek 

Kapcsolatban állok velük, sokat beszélgetünk. Élettapasztalatuk miatt tartom bölcsnek őket, 

toleránsan, kreatívan, sokoldalúan állnak az egyes kérdésekhez. 

Távol keleti filozófusok, keleti életszemlélet összességében. 

Műveltség, lelki harmónia, áttekintőképesség, tapasztalatok feldolgozási képessége 

Jézus – evangéliumokban olvastam a hiteles forrásból 

Dalai láma: meglátja a jót a másik emberben 

Alapos, körültekintő, sok szempontra figyelő 

Oscar Peterson, Oláh Kálmán, Bartók Béla, Wynton Marsalis, Johann Sebastian Bach  zenéjükből 

sugárzik. 
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Hermann Hessz: könyveit olvasva arra kell rájönnöm, hogy egészében látja a világot és meg tudja 

fogalmazni Sokat lehet belőle tanulni.  

Kundera: alázatos 

Dr. Pálhegyi Ferenc (tanár, pszichológus). Több könyvét cikkét olvastam, kazettáját hallgattam. 

Bölcsességét abban látom, hogy magas lelki színvonalú gondolkodó, szavai és cselekedetei egységben 

vannak. 

Teller Ede: Tudós, TV interjú során nyilatkozott a nemzet aktuális problémáiról és az egység 

megerősítéséről 

Janikovszky Éva: író, önéletrajzi könyvét olvastam, a tolerancia és az emberi kapcsolatok fontossága. 

Márai Sándor, Wass Albert, Szabó Magda, Hankiss János könyveikben tanúsítják bölcsességük 

szintjét. Életfelfogásuk, figyelmük embertársaikra, átgondoltságuk példamutató 

Sivatagi atyák című könyv Sivatagi remeték, egyedül vagy közösségben élő személyek, akik Istennek 

élnek. Bölcsességük abban rejlik, hogy mindenkitől tanulnak valamit, csendben Istenre figyelnek  

az életben egyetlen szükségesre. 

Munkatárs: van türelme mindenkit meghallgatni, s nyugodtan, higgadtan végiggondolni a történteket, 

mindig őszinte, logikusan tud gondolkodni. 

Don Bosco és néhány, a XIX. században élő politikus, akikről történelmi jellegű könyvekben 

olvastam, és akik, azokon az embereken próbálnak segíteni, akik elesettek, szerencsétlenek voltak. 

Sokszor indirekt módon érik el céljukat. 

Dr. Turay Alfréd filozófus A nagyapám az élettapasztalatuk miatt. 

Göncz Árpád, Kéri László: élettapasztalat, tudás, emberség;  

Szegvári Katalin: tudás, maximális emberség, empátia 

A bölcsesség szóról nekem olyan tudósok jutnak az eszembe, akik másokért tesznek valamit, és nem a 

pénz vagy a hírnév vezérli őket. Pl. Albert Schweitzer. 

Széchenyi István: önös érdekein felülemelkedve felismerte, hogy mennyit tehet hazájáért 

Kós Károly: ilyen sokoldalúság csak bölcsességből merítkezhetett. 

Makovecz Imre: építész, aki a saját hazájában még nem lehet próféta. 

Leonardo da Vinci (alkimista, felfedező, festő, biológus): hatalmas tudását rengeteg módon próbálta 

meg (sikerrel) kamatoztatni. Ha akkor csak magára gondolt is, a jövő hálás lehet neki bölcs 

megoldásaiért.  

Mátyás királyt is bölcsnek tartom, hiszen fiatal kora ellenére is elirányított a jó irányba egy egész 

nagy országot. 

Mátyás király: nála is az emberségesség a vezető szempont, ami véleményem szerint a legfontosabb 

jellemzője a bölcsességnek.  

Kossuth Zsuzsanna: őt a másokon segítés vezérelte. 

Heller Ágnes, Göncz Árpád, Hankiss Elemér, Vekerdy Tamás: tolerancia, elfogadás, béke, önbizalom 

Deák Ferenc: előrelátás, megfontoltság, összefüggések átlátása 

Szent Ágoston: Vallomások Olyan alapigazságokra hívja fel az emberek figyelmét, amit mindenki 

érez, de mégsem lát 

Deák Ferenc zseni volt, képes volt arra, hogy a politika fő egyéniségévé váljon és racionálisan, 

radikalizmus mentesen a kezében tartsa a gondolati irányítást 

Híres történelmi személyek, tetteiket az utókor igazolta. 

Deák Ferenc, Szent István, Széchenyi István: felismerték, hogy az adott korban hogy lehet a 

lehetőségeket a haza javára legjobban kihasználni. 

Megfontoltságot, a történésekre, cselekedetekre való higgadt, de kritikus rálátást. 

Arany János, Shakespeare, Madách I., Teller E. Szentgyörgyi A. Az élet alapigazságait pontosan 

látják, egyszerűen meg tudják fogalmazni, és praktikusan, jól alkalmazni 

Márai Sándor: az élet mindennapjainak, jelenségeinek felfogása. 

Radnóti Miklós: tartalmas élet a halál fenyegetettségében is. 

Arany János: következetesen megvalósított elvek. 

Helen Keller: aki gyermekbetegség következtében süketnéma és vak lett, mindezekkel együtt több 

nyelvet megtanult, egyetemre járt, könyvet írt, és hosszú életet élt. 

Janikovszky Éva: írónő, aki csodálatos humorral osztotta meg felnőtteknek írt könyveiben a 

tapasztalatait, amik nagyon használhatóak a mindennapi életben. 

Márai Sándor író, költő gondolatai, írásai II. János Pál pápa karizmatikus egyénisége, Mindszenthy 

József bíboros életfilozófiája 
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Marquez könyvek türelmes hősei 

Kőrösi Csoma Sándor, Zrínyi, Rákóczi Hűségesek elveikhez, kitartók, becsülettel vállalják a 

nehézségeket. 

Idősebbek 
1. személyes körre vonatkozó kérdés 
 Unokaöcsém (egy 10 éves gyermek!) 

Jelenlegi társam a munkámban, aki testileg, szellemileg is példamutató, mindenki elismeri tudását, 

kikérik véleményét, tiszteletnek örvend. 

 Mindketten 20 évvel idősebbek nálam. 

Testvéreim, a legtöbb munkatársamat annak tartom. Nagy tudásúak, jók a szakmájukban, hallgatok a 

tanácsaikra, szavukra. (Írók, történészek, néhány politikus is bölcs.) 

Az ember okos lehet de bölcs az nem! 

XY ált. isk. ig.: Fiatal kora ellenére nyugodt, megfontolt, kiválóan bánik a munkatársaival. 

Vejem, fiam, egy kollégám, aki az ELTE fizika professzora, volt tanítványom, jelenleg tanár 

2. olvasmányból, hallomásból ismert személyek 
Tamási Áron regényhősei között, ókori filozófusok sora Deák Ferenc kormányzása 

Ancsel Éva filozófus volt: a mindennapi élet eseményeihez filozófiai magyarázatot tudott adni 

(gyakran idézek tőle). Bölcsnek tartom azt, aki választott szakmájában tudós, tudását át tudja adni: 

Glatz Ferenc, Öveges József 

Az Isten – Biblia – alkotás – jutalmazás, büntetés 

Buddha, Tao te King nem cselekvés 

Szókratész – autonóm filozófiai etika 

Michelangelo és Leonardo polihisztor tudósok, művészek, Goethe, Fazekas Mihály – tudós, orvos, 

poéta 

Benedek István – polihisztor – nem kell indokolni gondolom 

Wildes: Szent Lajos Hídja, Családmesék 

Biblia – Salamon igazságot tud szolgáltatni, élettapasztalatai alapján 

Deák Ferenc a „haza bölcse”. Konstruktív, kompromisszumkész, széles látókörű, nyugodt, 

tárgyilagos, az egyetemes jót tekinti, haladást szolgálja. 

Ráth-Végh István, a Dalai láma 

Abban a szelíd derűben és toleranciában, amellyel a világ dolgait szemlélik, a megnyilvánulásaikban, 

amelyek változtatásra ösztönöznek.   

2-3 Cronin: Mennyország kulcsa 

80 feletti volt olimpikon sportoló házaspár életfelfogása, öregkor elfogadása, életigenlése – 

emberekkel való jóindulatú, segítőkész, kapcsolattartás 

Dojcsák Győző, aki Esterházy Pál nehéz életútján keresztül bizonyítja, hogy minden emberben él egy 

kalandvágy, de lelke mindig visszahúzza az óhazába. 

Wilde: Az élet mindig ott a legnehezebb, ahol él az ember. 

A döntések előtt több szempontot mérlegelnek 

Nem önzés vezeti őket 

Az élettapasztalat alapján mások helyzetébe is beleélik magukat. 

Popper Péter: könyvei alapján 

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai című regényben Baradlayné bölcsessége, aki azonnal tudta, hogy 

mire kell esküdnie. 

Deák Ferenc: A haza érdekében gyakorolt kompromisszum készsége, aminek egyik eredménye a 

kiegyezés, a nemzet polgárosodásának gyakorlati lehetővé tétele volt. Tette önzetlenséggel párosult, 

pl. állami tisztséget nem vállalt. Méltán illetjük a „Haza Bölcse” jelzővel.  

Kedvenc íróim, költőim: Márai Sándor, József Attila, Petőfi Sándor 

Történelmi alakok, akik pédaképeim: Széchenyi István 

Televíziós műsorokban, Reader’s Digest havilapban, egyéb fórumokon. Bölcsességük talán abban 

rejlik, hogy  az élet megpróbáltatásait, egyéni tragédiákat hallatlan akaraterővel, kitartással és 

türelemmel dolgozták fel, s ezzel nemcsak saját magukon, családjukon, de a többi emberen is 

segítettek, utat mutattak. 

A haza bölcsének nevezzük Deák Ferencet (Kiegyezés). 

Kodály Zoltán, aki nem volt hajlandó „másik” Himnuszt szerezni. 

Széchenyi István, aki saját vagyonát az ország gyarapítására fordította. 
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Bartók Béla elment Amerikába, de a háború után vissza akart térni. 

Szent István: A magyar állam megalapítása: a pogányság megszüntetésével, a kereszténység 

felvételével letelepítette a vándorló népet. IV. Béla: A második honalapító-bölcs rendeleteinek 

köszönhető. II. János Pál pápa: Világbékére törekszik, az egyházak közötti ellentétet elsimítja.  

Népi közmondások-mind az egyszerű emberek bölcsességét tükrözik. 

Ókori bölcselkedők, filozófusok, költők, írók (sok van): Szerintem elgondolkodtató, igaz dolgokról 

írnak. 

Szentek. Tudnak hallgatni és mosolyogni akkor is ha fáj. 

Deák Ferenc-nem véletlenül nevezik a „haza bölcsének”. 

Mátyás király 

A „Kaukázusi krétakör” leírója-mert nagyon bölcsen döntött. 

Madách, Ádám-Mózes-figurái. 

Arany János, mint költő-„Őszikék”- 

Janikovszky Éva emberközeli és hiteles élményeket boncolgat műveiben, melynek hatására képes az 

ember egy egyszerű dolgon is elgondolkodni. 

Papok, néhány politikus: széleskörű műveltség, tapasztalat, emberismeret, a dolgok nem pillanatnyi, 

szubjektív megítélése, műveltségük helyes alkalmazása a különböző élethelyzetekben. 

Akiket bölcsességükről ismerek már nincsenek az élők között. Tőlük vesszük az idézeteinket! 

A gordiuszi csomó. történelem 

Marcus Aurelius, Nádas Péter, Ancsel Éva, José Saramago 

Bölcsességük az életről és az emberről vallott felfogásukban rejlik. 

dr. Kubassek János: széles látókörű, melegszívű, szakterületén kiváló, nemzeti érzelmű. /Magyar 

Földrajzi Múzeum – Érd – igazgatója, tanár, több útleírást, tanulmányt írt./ 

Wass Albert: 1988. óta olvasom folyamatosan a könyveit, verseit. Sok év szenvedéseit átélve nagy 

élettapasztalatra tett szert. Könyvei hazaszeretetre, jóságra, emberségre nevelnek. A Dinasztia 

tankönyvkiadó jóvoltából ismerkedtem meg a műveivel. 

Asztrológus tanárom, aki miután tanár lett iskolát alapított, s maga is képzett asztrológusokat, én is 

nála tanultam, s lettem asztrológus. 

Tudósok, felfedezők, idős emberek. 

Mindenkinek ajánlani tudom Márai Sándor Füves-könyv című művét (Helikon kiadó), mert minden 

írása csupa bölcsesség. 

A legnagyobb bölcsnek Deák Ferencet tartom (nem véletlenül kapta a „Haza bölcse” jelzőt). A 

szabadságharc bukása után a kiegyezés az ő nevéhez fűződött, ami a nemzet szempontjából akkor a 

legokosabb megoldás volt. 

Aláhúzások  tőlem RR 
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2. táblázat. A tulajdonságok átlagainak variancia-analízise a korcsoportok szerint, és a szignifikáns 

különbségeket mutató kategóriák páronkénti összehasonlítása Post Hoc teszt Tukey próbával. 

  

tulajdonság-párok 

Levene teszt korcsoportok átlaga  

p érték F ért. p érték 19-24 év 25-53 év 54-75 év 

1. a cél megszállottja - széles látókörű 0,451 0,638     
2. a jelen kulturális hatások vezérlik -  

                                 örökérvényű elvek 
7,218 0,001 

4,42 5,02  0,013 

4,42  5,24 0,002 

3. alk. a kör.-hez - szembeszáll 0,737 0,48     

4. álmodozó - realista 8,669 <0,001 
4,42  5,37 <0,001 

 4,67 5,37 0,011 

5. arrogáns, szemtelen - visszafogott 3,619 0,029 4,94 5,31  0,036 

6. barátságtalan - barátságos 1,044 0,354     

7. becsületes - tisztességtelen 1,293 0,277     

8. békés, békeszerető - agresszív 0,251 0,778     

9. bizalmat - bizalmatlanságot kelt 2,563 0,08     

10. döntésképtelen - döntésképes 2,982 0,053     

11. egoista, önző - altruista 6,576 0,002 4,66  5,34 0,002 

12. előre tervez - improvizál 1,154 0,317     

13. éretlen, tapasztalatlan - nagy élettap. 2,293 0,104     

14. érzelemvezérelt-megfontolt 7,986 <0,001 
4,64  5,49 <0,001 

 4,86 5,49 0,015 

15. fegyelmezett - impulzív, hirtelen 3,679 0,027 2,16  1,61 0,019 

16. harcol a ny. a szenv. ellen - elviseli  0,988 0,374     

17. higgadt, nyugodt - feszült, nyüzsgő 2,056 0,131     

18. intelligens - nem intelligens 1,755 0,176     

19. intuitív – szig. logikusan gond. 1,347 0,263     

20. jó beszédkészségű - nehezen beszél 0,119 0,888     

21. jól ismeri önmagát - kevéssé ismeri  0,316 0,73     

22. kitartó - nem kitartó 2,056 0,131     

23. kreatív – „kitaposott úton halad” 0,486 0,616     

24. lényeglátó - elaprózza magát 2,093 0,126     

25. megbízható - megbízhatatlan 1,138 0,323     

26. nagy lex. tudású - összefügg. gond 7,558 0,001 
3,75 4,34  0,02 

3,75  4,67 0,001 

27. naiv, gyermeteg – tap-t hasznosító 0,289 0,749     

28. nem érdekli a tulajdon - fontos  1,871 0,157     

29. nem sikerorientált – sikerorientált 0,336 0,715     

30. normák elfogadása - elleni lázadás 1,571 0,211     

31. önállótlan - önálló 2,359 0,097     

32. őszinte - hazudik, ha szükséges 0,815 0,444     

33. ravasz, agyafúrt - okos 8,301 <0,001 
4,68 5,15  0,018 

4,68  5,44 <0,001 

34. rávezet - tanácsokat ad 0,025 0,975     

35. segítőkész – kevéssé érd. emberek 0,64 0,529     

36. sokat beszél – szófukar 0,399 0,672     

37. tud eredményre – józanészre építő 0,144 0,866     

38. öntörvényű - udvarias 2,101 0,125     

39. vállalja a rizikót  - tartózkodik tőle  1,31 0,272     

40. vallásos  – nem vallásos 0,103 0,902     
Valamennyi átlagérték a dolgozat 3.4.1. 9. táblázatában megtalálható. 
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3. táblázat. A tulajdonság-párok átlagértékei közötti korrelációs mátrix (Pearson r értékek). 
A számok megfelelnek a 2. táblázat kategóriáinak. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1          

2 0,129 1         

3 0,004 0,092 1        

4 ,170(*)  0,085 0,057 1       

5 ,179(*)  0,131 0,043 ,162(*)  1      

6 0,114 0,005 -0,126 0,122 ,245(**)  1     

7 -,291(**)  -0,103 0,035 -0,058 -,328(**)  -,221(**)  1    

8 -,155(*)  -0,114 -0,065 -0,127 -,415(**)  -,272(**)  ,535(**)  1   

9 -0,128 -0,08 0,052 -,178(*)  -,279(**)  -,401(**)  ,448(**)  ,427(**)  1  

10 ,411(**)  0,105 0,123 ,266(**)  ,234(**)  0,126 -,159(*)  -,231(**)  -,359(**)  1 

11 ,290(**)  ,174(*)  0,073 ,315(**)  ,225(**)  0,122 -,276(**)  -,278(**)  -,148(*)  ,247(**)  

12 -0,142 -0,068 0,114 -,307(**)  -0,13 -0,072 ,177(*)  ,194(**)  ,213(**)  -,147(*)  

13 ,376(**)  ,196(**)  0,114 ,261(**)  0,124 0,135 -0,063 -0,062 -0,066 ,537(**)  

14 0,061 0,123 0,043 ,448(**)  0,117 0,081 0,007 -0,002 -0,024 ,287(**)  

15 -0,118 -,187(**)  -0,004 -,310(**)  -,408(**)  -,170(*)  ,355(**)  ,468(**)  ,294(**)  -,201(**)  

16 -0,076 -0,025 -0,077 -0,13 -0,052 -0,135 0,014 0,082 ,304(**)  -,183(*)  

17 -,309(**)  -,238(**)  -0,095 -,322(**)  -,437(**)  -0,141 ,341(**)  ,395(**)  ,208(**)  -,451(**)  

18 -,356(**)  -0,115 -0,029 -,290(**)  -,206(**)  -,214(**)  ,305(**)  ,196(**)  ,456(**)  -,590(**)  

19 -0,034 0,019 0,05 ,318(**)  0,063 0,016 0,142 ,186(**)  0,042 0,063 

20 -,231(**)  -0,019 0,047 -,221(**)  -0,081 -,290(**)  0,113 0,125 ,401(**)  -,284(**)  

21 -,336(**)  -,236(**)  -0,077 -,266(**)  -0,107 -,162(*)  ,193(**)  ,234(**)  ,358(**)  -,596(**)  

22 -,201(**)  -0,12 -0,047 -,282(**)  -,192(**)  -,153(*)  ,215(**)  ,319(**)  ,332(**)  -,491(**)  

23 -0,1 0,027 -,183(*)  -,184(*)  -0,052 -0,094 0,107 0,077 ,246(**)  -,293(**)  

24 -,329(**)  -,143(*)  -0,072 -,253(**)  -,274(**)  -,188(**)  ,329(**)  ,316(**)  ,307(**)  -,589(**)  

25 -,150(*)  -0,066 0,078 -,194(**)  -,212(**)  -,178(*)  ,383(**)  ,286(**)  ,403(**)  -,228(**)  

26 0,094 ,148(*)  -0,017 0,079 ,228(**)  ,167(*)  -0,127 -,249(**)  -0,044 0,051 

27 ,180(*)  -,160(*)  -0,077 ,161(*)  0,04 ,176(*)  -0,016 -0,013 -,193(**)  ,304(**)  

28 -,224(**)  -,265(**)  -0,093 -,212(**)  -,203(**)  -,158(*)  0,072 ,188(**)  0,043 -,152(*)  

29 -0,089 -,259(**)  -0,035 -0,022 -,150(*)  -0,035 0,053 ,198(**)  -0,062 0,087 

30 -0,012 -0,037 ,325(**)  -0,127 -0,137 -,161(*)  ,160(*)  ,306(**)  ,180(*)  -0,047 

31 ,209(**)  -0,066 0,039 ,295(**)  ,200(**)  ,185(*)  -,285(**)  -,200(**)  -,377(**)  ,503(**)  

32 -0,089 -0,043 -0,042 -0,108 -,162(*)  -0,125 ,177(*)  ,181(*)  ,181(*)  -0,047 

33 0,125 ,243(**)  -0,087 ,152(*)  ,249(**)  ,241(**)  -,357(**)  -,191(**)  -,302(**)  ,148(*)  

34 -,182(*)  -,147(*)  -,207(**)  -0,007 -0,081 -0,064 ,166(*)  ,144(*)  0,05 -0,128 

35 -0,067 -0,073 0,035 -0,093 -0,115 -,274(**)  ,365(**)  ,404(**)  ,320(**)  0,001 

36 0,062 0,004 0,05 -0,02 0,04 -0,091 -0,024 0,049 ,159(*)  0,088 

37 -0,031 -0,01 -0,083 -0,07 ,147(*)  0,061 -0,104 -0,142 -0,006 -0,071 

38 ,165(*)  0,044 -0,125 ,303(**)  ,338(**)  ,299(**)  -,248(**)  -,244(**)  -,274(**)  0,075 

39 0,001 0,05 -0,007 -0,036 0,122 -0,127 -0,084 0,022 0,055 -0,076 

40 0,039 0,024 0,044 -0,132 -0,019 -,208(**)  0,057 0,057 0,102 -0,087 

 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

12 -,272(**)  1         

13 ,228(**)  -0,077 1        

14 ,189(**)  -,257(**)  ,489(**)  1       

15 -,400(**)  ,276(**)  -,230(**)  -,274(**)  1      

16 -,196(**)  ,168(*)  -0,083 -0,082 0,112 1     

17 -,284(**)  ,166(*)  -,479(**)  -,430(**)  ,488(**)  0,096 1    

18 -,265(**)  ,147(*)  -,451(**)  -,216(**)  ,260(**)  ,218(**)  ,408(**)  1   

19 0,068 -,203(**)  ,174(*)  ,359(**)  -0,114 0,001 -0,109 -0,003 1  

20 -0,121 0,076 -,260(**)  0,006 ,204(**)  ,291(**)  0,108 ,368(**)  0,05 1 

21 -,265(**)  ,148(*)  -,454(**)  -,203(**)  ,235(**)  ,203(**)  ,414(**)  ,554(**)  0,024 ,295(**)  



 37 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

22 -,343(**)  ,273(**)  -,387(**)  -,300(**)  ,328(**)  ,213(**)  ,463(**)  ,471(**)  -0,047 ,295(**)  

23 -0,134 0,041 -,255(**)  -0,033 0,007 ,264(**)  ,148(*)  ,318(**)  0,004 ,369(**)  

24 -,259(**)  ,153(*)  -,544(**)  -,317(**)  ,395(**)  ,143(*)  ,582(**)  ,519(**)  -0,133 ,260(**)  

25 -,232(**)  ,270(**)  -0,133 -0,046 ,294(**)  0,083 ,267(**)  ,399(**)  0,019 ,365(**)  

26 0,117 -0,118 0,07 0,123 -,237(**)  0,083 -,160(*)  0,002 0,003 0,046 

27 ,225(**)  -0,076 ,317(**)  0,113 -0,1 -0,087 -0,072 -,335(**)  0,081 -,251(**)  

28 -,454(**)  ,192(**)  -,339(**)  -,189(**)  ,249(**)  0,046 ,210(**)  ,198(**)  -0,058 -0,006 

29 -,155(*)  0,076 -0,107 -0,097 ,210(**)  -,190(**)  0,103 -0,138 0,011 -0,097 

30 -,301(**)  ,232(**)  -0,012 0,062 ,363(**)  0,018 0,109 0,111 0,02 ,191(**)  

31 ,255(**)  -,156(*)  ,342(**)  ,204(**)  -,268(**)  -,191(**)  -,339(**)  -,488(**)  0,048 -,267(**)  

32 -,262(**)  0,136 -0,015 0,017 ,164(*)  0,082 0,005 ,162(*)  0,053 0,093 

33 ,311(**)  -,203(**)  0,141 ,189(**)  -,269(**)  -,191(**)  -,198(**)  -,240(**)  0,111 -,237(**)  

34 -0,05 -0,08 -,156(*)  -0,018 0,059 0,037 0,097 0,07 0,094 -0,002 

35 -,440(**)  ,248(**)  -0,014 0,024 ,319(**)  ,175(*)  0,116 ,177(*)  0,078 ,287(**)  

36 -,145(*)  -0,037 0,061 0,114 0,032 ,210(**)  -,152(*)  0,03 0,067 ,400(**)  

37 0,095 -0,003 -0,005 -0,038 -0,058 0,073 -0,064 0,071 -,164(*)  -0,095 

38 ,330(**)  -,200(**)  0,106 0,051 -,393(**)  -0,072 -,286(**)  -,155(*)  0,021 -,181(*)  

39 0,024 0,032 -,167(*)  -0,109 -0,039 ,263(**)  -0,001 0,117 0,099 ,184(*)  

40 -,202(**)  0,118 -0,067 -0,097 0,116 0,137 0,092 0,111 0,067 0,107 

 

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

22 ,565(**)  1         

23 ,341(**)  ,347(**)  1        

24 ,594(**)  ,506(**)  ,342(**)  1       

25 ,364(**)  ,477(**)  ,214(**)  ,321(**)  1      

26 0,041 -0,108 0,106 -0,139 -,145(*)  1     

27 -,299(**)  -,268(**)  -,160(*)  -,254(**)  -,160(*)  -0,024 1    

28 ,260(**)  ,258(**)  0,061 ,206(**)  0,093 -,238(**)  -0,038 1   

29 -0,055 -0,012 -,252(**)  -0,055 -0,009 -,331(**)  ,161(*)  ,411(**)  1  

30 0,088 ,195(**)  -0,025 0,093 ,270(**)  -0,017 -,215(**)  0,137 0,089 1 

31 -,509(**)  -,533(**)  -,447(**)  -,478(**)  -,468(**)  0,003 ,337(**)  -0,124 ,142(*)  -0,11 

32 ,190(**)  0,125 0,051 0,078 ,274(**)  0,032 -0,108 ,211(**)  0,12 ,275(**)  

33 -0,139 -,279(**)  -,150(*)  -,233(**)  -,299(**)  ,168(*)  0,065 -,154(*)  -0,059 -,277(**)  

34 0,123 0,084 0,108 0,129 0,048 -0,123 -0,051 0,051 0,05 -0,075 

35 ,216(**)  ,328(**)  ,201(**)  0,113 ,389(**)  -0,117 -0,077 ,243(**)  0,133 ,332(**)  

36 0,024 0,044 0,142 -0,109 0,108 0,029 -0,116 -0,009 -0,049 ,238(**)  

37 0,028 -0,047 -0,019 -0,044 -0,066 ,189(**)  0,02 -0,128 -,214(**)  0,015 

38 -0,138 -0,138 -0,038 -0,136 -,309(**)  ,148(*)  0,095 -0,125 -0,037 -,382(**)  

39 0,105 ,145(*)  ,261(**)  0,134 -0,013 -0,055 -0,127 0,077 -0,129 -0,064 

40 0,105 ,281(**)  0,12 0,081 0,112 -0,001 -0,056 ,171(*)  -0,019 ,192(*)  

 

 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

32 -0,114 1         

33 ,198(**)  -,215(**)  1        

34 -0,068 -0,077 -0,111 1       

35 -,196(**)  ,370(**)  -,366(**)  0,079 1      

36 -0,004 ,193(**)  -,168(*)  -,179(*)  ,267(**)  1     

37 -0,03 0,057 0,067 0,117 -,239(**)  0,037 1    

38 ,164(*)  -,346(**)  ,282(**)  0,124 -,260(**)  -,155(*)  0,097 1   

39 -,218(**)  -0,06 -0,022 ,183(*)  0,009 0,068 -0,037 ,221(**)  1  

40 -,215(**)  0,042 0,004 -0,058 0,13 0,129 -0,026 -,208(**)  0,055 1 
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19. melléklet. A bölcsesség eredete 

1. táblázat. Az egyéb válaszok kategóriánként csoportosítva, a számok az adott pontszámot 

mutatják 
 

Hallgatók 

Megfontoltság: 6 

Környezet: 6 

Figyelem másra: 6 

Tudatosítás (eseményé, dologé): 6 

Kitartás minden téren: 6 

Reális önbizalom:6 

Az adott társadalom: 4 

Kultúra: 5 

Tudás alkalmazása: 6 

Utazás, más kultúrák, életformák megismerése: 5 

Baráti, szerelmi kapcsolatok:5 

Saját igény a tudásra, a világ megértésére: 6 

Fogékonyság önismeretre, tanácsokra, tapasztalatra, olvasmányok mondanivalójára 

Nézete: 5 

Aktívak 

Tanácskérés: 6 

Életkörülmények: 5 

Szerencse, akaraterő: 6 

Hit: 6 

Megfontoltság, realizmus 

Megfontoltság: 6 

Barátok hatása: 6 

Beleérzőképesség: 4 

Természet szeretete: 6 

Empátia 

Társadalmi ismeretek: 6 

Szerénység: 5 

Állati „életek” megfigyelése 

Szabadság: 6 

Identitás tudat: 5 

Hozzáállás saját magunkhoz: 6 

Alázat: 6 

Humorérzék: 6 

Hallgatás  

Idősebbek 

A bölcsesség akarása 

Tolerancia: 6 

Az élet szépségeinek élvezete, kikapcsolódás: 6 

Testi-lelki egészségre törekvés:5 

Empátia:6 

Sport-, én-fejlesztés fizikai és szellemi-lelki értelemben: 5 

Görög-római irodalom ismerete: 4 

Nyugodt, gondtalan élet: 5 

Tudományok fejlődése: 6 
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2. táblázat. A bölcsességforrások átlagainak variancia-analízise a korcsoportok szerint, és a 

szignifikáns különbségeket mutató kategóriák páronkénti összehasonlítása Post Hoc teszt 

Tukey próbával 
 

bölcsességforrások 

Leven teszt korcsoportok átlaga  

F p érték 
19-24 

év 
25-53 év 54-75 év p érték 

életkor előrehaladás 0,074 0,929     

Biblia tanításainak megism. 0,656 0,52     

családi hatás, cs.-i nevelés 1,081 0,341     

élettapasztalatok gyűjtése 0,4 0,671     

elmélyült elmélkedések 0,855 0,427     

filmek 1,621 0,2     

folyamatos, rendszeres tanulás 4,51 0,012 4,56  5,17 0,008 

intuíciókra támaszkodás 1,194 0,305     

Istentől kapott ajándék 2,31 0,102     

könyvek, olvasmányok hatása 0,82 0,442     

más kárának a megfigyelése 8,713 <0,001 4,35  3,44 <0,001 

mások véleményére odafigyelés 2,528 0,082     

negatív élettapasztalatok, 

kudarcok feldolgozása 
3,286 0,04 5,09  4,61 0,029 

önmagunk és mások megism. 3,906 0,022 5,43 5,75  0,027 

példaképek, modell értékű 

személyek 
10,035 <0,001 

4,23  5,07 <0,001 

4,23 4,81  0,003 

saját hibáinknak a felismerése, 

ezekből tanulás 
1,11 0,332     

tanáraink hatása 

 

20,111 <0,001 

3,97  5,1 <0,001 

3,97 4,52  0,001 

 4,52 5,1 0,007 

társadalom szerepe 0,54 0,584     

veleszületett tul., adottság 
7,928 <0,001 

4,06  5,0 0,001 

 4,0 5,0 0,001 

viták, beszélgetések 2,961 0,054     

zenehallgatás, zenélés 4,572 0,012 3,52  4,27 0,007 

 

(A dolgozat 3.4.1. 11. táblázata tartalmazza valamennyi átlag és szórás értéket.) 
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3. táblázat. A bölcsesség forrásainak átlagértékei közötti korrelációs mátrix (Pearson r érték) 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. az életkor  1          

2. Biblia  0,009 1         

3. család ,198(**)  0,101 1        

4. élettapasztalat ,383(**)  -

,247(**)  
0,133 1       

5. elmélkedések 0,074 ,159(*)  0,032 ,173(*)  1      

6. filmek 0,123 -0,041 0,103 0,128 0,098 1     

7.  tanulás 0,096 -0,07 0,078 ,172(*)  ,281(**)  ,197(**)  1    

8. intuíció 0,092 0,012 ,161(*)  -0,002 ,156(*)  ,206(**)  ,182(*)  1   

9. Istentől ajándék -0,043 ,659(**)  -0,002 -

,237(**)  
,180(*)  -0,011 -0,037 0,095 1  

10. könyvek 0,008 -0,036 0,04 0,136 ,285(**)  ,219(**)  ,358(**)  ,251(**)  0,051 1 

11. más kára 0,085 -0,089 0,017 0,119 0,104 ,205(**)  0,073 0,076 0,081 ,297(**)  

12. másokra figy. ,145(*)  -,162(*)  0,117 ,216(**)  ,164(*)  ,210(**)  0,097 0,072 -0,119 ,256(**)  

13. kudarc ,158(*)  -0,058 0,064 ,185(*)  ,219(**)  ,209(**)  0,078 ,162(*)  0,015 ,258(**)  

14. önismeret 0,011 -0,073 0,066 0,068 0,131 0,112 ,163(*)  0,133 -0,059 ,234(**)  

15. példakép 0,045 0,056 ,271(**)  -0,052 ,188(**)  -0,11 0,074 0,077 0,059 ,204(**)  

16. hibáink 0,097 -0,04 ,215(**)  ,174(*)  ,230(**)  -0,021 ,166(*)  0,055 -0,082 ,207(**)  

17. tanáraink  0,087 0,086 ,228(**)  0,108 ,286(**)  0,024 ,248(**)  0,04 0,013 ,232(**)  

18. társ. szerepe 0,131 ,176(*)  ,218(**)  -0,078 ,180(*)  ,218(**)  0,111 ,158(*)  0,112 0,032 

19. adottság 0 0,097 0,119 -0,02 ,144(*)  0,132 ,184(*)  ,245(**)  ,163(*)  0,04 

20. viták 0,029 -0,016 ,241(**)  ,176(*)  ,285(**)  0,141 0,117 0,108 -0,106 ,271(**)  

21. zene 0,065 0,136 ,215(**)  0,073 0,141 ,185(*)  ,197(**)  ,144(*)  0,077 ,217(**)  

 
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

11. más kára 1           

12. másra figy ,325(**)  1          

13. kudarc ,425(**)  ,388(**)  1         

14. önism ,169(*)  ,310(**)  ,500(**)  1        

15. példakép 0,037 0,094 ,173(*)  ,215(**)  1       

16. hibáink ,194(**)  ,298(**)  ,367(**)  ,443(**)  ,292(**)  1      

17. tanáraink  0,009 0,024 0,032 0,125 ,403(**)  ,237(**)  1     

18. társ. szerep 0,066 0,139 0,068 0,072 ,273(**)  0,124 ,407(**)  1    

19. adottság 0,01 0,024 0,019 0,012 0,112 0,078 ,212(**)  ,263(**)  1   

20. viták ,165(*)  ,304(**)  0,124 0,082 ,169(*)  ,183(*)  ,146(*)  0,128 ,224(**)  1  

21. zene 0,008 0,122 0,031 -0,011 0,117 -0,019 ,261(**)  ,291(**)  ,211(**)  ,268(**)  1 
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20. melléklet. Bölcsesség megjelenése a cselekedetekben 

1. táblázat. Bölcs cselekedetekkel kapcsolatban megjegyzések 
 

Hallgatók 

Családi nehézség miatt abba akartam hagyni a főiskolai tanulmányaimat. A szüleim nem engedték. Bölcsek 

voltak, jót akartak nekem, és csak később jöttem erre rá. 

Pl.: ne kérjünk bocsánatot attól akit szeretünk, mert akit szeretünk nem teszünk olyat amiért bocsánatot kellene 

kérni. 

Jelenleg, ha a tanórákon beszélünk valamiről és az előadónak nagyon jó gondolatai voltak. 

Egyszer XY atyának panaszkodtam, hogy nem lehet misét tartani és az egyik „fő mufti” azt mondta, hogy 

imádkozzunk a lenti templomban. Erre én felháborodtam és dühöngtem. XY atya mosolyogva közölte, hogy 

legyünk türelmesek. Amikor a misecuccot már 4-szer kellett felvinni a meditációs terembe, akkor mosolyogva 

azt mondta, hogy vigyük a gazdasági irodába. Ezzel azt akarta érzékeltetni, hogy tettekkel kell megmutatni a 

bölcsességet nem szavakkal.  

Barátomtól kapott SMS átsegített hosszú hónapokon át egy nehéz élethelyzeten: „Túlélek sok rosszat, hogy jó 

legyen”. 

A barátom, amikor együtt vagyunk, mindig jó ötletekkel, megszólalásokkal dobja fel a hangulatot, de ahhoz 

képest kevés szó hagyja el az ajkát, csak akkor beszél, ha kell. 

Egy 8 éves kislány, aki nem halálos beteg, de hosszabb időt volt kénytelen kórházban tölteni. Az anyukáját 

jobban megviselte a dolog, és ezt a kislány észrevette. Hogy enyhítse anyja fájdalmát, látogatáskor mindig 

jókedvű volt, sosem mutatta ki, mit érez, és a kórházban is tanult. Tudta, hogy neki nem szabad „szomorúnak” 

lenni. 

Ezt a történetet hallottam: Egy hajléktalan férfi haldoklott az utcán, Kérte, hogy mielőtt meghal, hadd 

gyónhasson. Hívták hozzá az egyik pap ismerősömet. A férfi már a végső stádiumban volt, beszélni is alig bírt. 

Az atya ahelyett, hogy agóniáját fokozva faggatta volna a bűneiről, csak annyit kérdezett: „Vágyik ön a 

szeretetre? – Igen. S tud ön szeretni? – Igen.”- mondta a hajléktalan, s az atya föloldozta.  

Leginkább konfliktus-helyzetekben tapasztalom azt, hogy bölcsesség —győzelem.  

Szókratész: senki sem tud semmit, ő tud egyedül valamit, mert ezt tudja. A mi tudásunk a megismerhetőhöz 

képest 0. 

Boris Vian: Tajtékos napok Amint baj éri az embert, minden összefog ellene, eltűnnek a barátok….. 

Etika órán (vizsgán) többen lebuktak a tanárnál, ahol a tanár felhívta a figyelmet arra, hogy ne azért 

puskázzanak, mert jobb jegyet szeretnének, hanem azért, hogy a kiadott könyv elolvasásával legyen 

tapasztalatuk amit a későbbi életükben fel tudjanak használni, és tanulják meg mi a jó helyes és bölcs 

cselekedet. Én ebben éreztem a tanár bölcsességét.  

Egy vita során teljesen más tanácsot kaptam, nem egyezett meg az én véleményemmel. Mégis végiggondolva 

ezt a tanácsot követtem és sikeres módszernek bizonyult. 

Régebben íródott népmesék, és régi „mendemondák”-ból ismert történetek egyszerű, idős parasztemberekről, 

élettapasztalatukból.  

Bölcsességnek érzem, hogy olyan esetekben nem állok le veszekedni valakivel, akiről tudom és érzem, hogy 

nem tudom észérvekkel meggyőzni, csak sztereotípiákat szajkóz. (mások szerint ez lehet, hogy 

konfliktuskerülés.) 

Valamilyen kötelezettség alóli felmentés valamilyen felismert körülmény, sajátosság figyelembe vételével.  

Legutóbbi krízishelyzetemben édesanyám segítségként annyit mondott: ha eltelik egy kis idő, és 

visszatekintesz a történésekre, meglátsz sok olyan dolgot, ami segít felejteni. IGAZA VOLT.  

Talán a korom miatt érzem úgy, hogy még nem éltem át ilyen szituációt.  

(XY megnevezve) tisztán tud gondolkodni, tudja mi az optimális megoldás, ami szükséges, átlátja a rendszert, 

amelyben élünk. Önismerete magas szintű, tud segíteni másoknak, hogy meglássák az élet értelmét, és 

spirituális utat járjanak, személyiségüket és képességeiket fejlesszék, és egyre jobban megismerjék magukat és 

ezáltal másokat. Megtalálta a módszert, ami hat. 

A legbölcsebbnek az olyan cselekedeteket tartom, amikor az életben fellépő problémát megold egy ember. Erre 

a legszebb példákat a édesanyám produkálja. Öcsém nem szólt egy szót sem, csak elment otthonról, Anya nem 

haragudott rá, hanem szeretettel várta vissza. Ez a fokú szeretet nagy bölcsességre vall.  

Mivel közel áll hozzám a Biblia, Isten szava az emberhez, ebből szeretnék példát írni. Salamon király 

imádkozott Istenhez és azt kérte tőle, hogy bölcsességet adjon neki. Isten megadta neki. Salamon életében jelen 

volt a bölcsesség. Mindig úgy döntött, ahogyan az a leghelyesebb, mert Isten adott neki tanácsot,  tőle várta a 

tanácsot, ezért tudott bölcsen dönteni és élni. A teremtő Isten bölcs, és aki belőle merít, tőle várja a válaszait 

élete kérdéseire, az bölcs ember.   

Egy lovag tanított egy fiatal uralkodót a helyes és igazságos uralkodásra. A bölcsesség a problémás helyzetek 

megoldására adott remek tanácsokban nyilvánult meg, és a lovag nagy tudásában sok mindent megért, sok 
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mindenről tudott.  

Konkrét cselekedetet nem tudok mondani, de, ha apám segítségét kérem vmiben ő mindig olyan tanácsot ad, 

ami segít a helyes döntésben 

Tanácsot kértem az anyámtól és olyan tanácsot, ami igaz. 

Amikor végre megszereztem a férfit, akivel el tudtam képzelni a jövőmet, rá kellett jönnöm, hogy nem lehetek 

belé szerelmes. Elengedtem. Ekkor kezdett nőni a bölcsességfogam.  

Általában közmondások alapján vélem ezeket a bölcsességeket felfedezni. Pl.: 

„Ne álmodd az életedet, hanem éld az álmaidat!; Amikor megszülettél mindenki nevetett csak Te sírtál 

egyedül, éld az életedet úgy, ha meghalsz, mindenki sírjon, csak Te nevessél egyedül!” 

„Mindig van valami, amiért érdemes élni. Például, hogy megtaláljuk ezt a valamit.” –ezt, egy barátom mondta 

egy elkeseredett ismerősnek, aki előtt már nem voltak célok stb.  

Bibliában Salamon döntött két asszony között, kié legyen a gyermek. Szeretettel, szívvel döntött, és nem 

gonosz akarattal 

Konfliktushelyzetben az egyik fél nem kompromittálta a helyzetet tovább, vagyis felülemelkedett a 

túlproblémázáson.  

Pl. munkahelyi konfliktus esetén az egyik ember nekiesik a másiknak, a másik pedig mérlegel: kinek lehet, mi 

lehet az összetűzés előnye, milyen hátrányt szenvedhet hirtelen, indulatos cselekedete miatt.  

Bölcsen cselekedtem, amikor tudtom nélkül jelöltek ki egy pozícióra, és én szó nélkül elfogadtam, nem 

morogtam, hogy nem akarom azt végezni.  

Bölcs vagyok, amikor nem reagálom le a csoporttársaim kicsinyes, bolond viselkedését, úgy teszek, mintha 

„mise” történt volna.  

Például Jób története szerintem nagy bölcsességről (és hitről) tett tanúbizonyságot. Mindent elfogadni, 

felajánlani, nem zúgolódni. Ehhez szerintem bölcsnek kell lenni, hogy tudja, hogy ezekkel nem javul semmi.  

Most ez jutott eszembe, de biztos tudnék jobbat is. 

Hallgatni, a kellő időben pedig szólni. – ez bölcsesség kérdése 

Egy jó barátom élete nagy fordulójára készült, nagy-nagy lelkesedéssel és izgalommal. De amikor közelebbről 

megvizsgálta a dolgot, látnia kellett, hogy akármennyire vágyik rá, még túl fiatal a feladathoz. (ezt senki sem 

mondta neki, sőt bíztatták). Négy évet várt, érlelődött, míg végül úgy érezte, most már nem csak a lelkesedése 

van meg, hanem a képessége is. Ennek a bölcs kivárásnak (és belátásnak!) köszönhető, hogy ma azt 

csinálhatja, amire vágyott.  

Salamon király döntéseiben jelent meg a bölcsesség, hisz úgy oldotta meg a gyermek hovatartozásának 

eldöntését, hogy igazából csak irányított, de nem avatkozott a helyzetbe, és így is meglett a megoldás.  

Véleményem szerint az a bölcs, akinek minden problémára van tanácsa, megoldása, átgondoltan cselekszik, 

minden helyzetben tudja mit tegyen. 

Salamon király – széles látókörű, biztonságot nyújtó, emberszerető. Két asszony azt állította, hogy ő a gyerek 

anyja, s kiderítette aki szeret, le tud mondani arról a gyereket megöljék  s kiderítette az igazságot. 

Például az is bölcsességre vall, ha az ember már előre tudja, hogy a másik mit fog tenni. 

Az a bölcs, aki szinte sose beszél, hiszen a mondás is úgy szól, „ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna.” 

Április 3-án 600 ember gyűlt össze, hogy együtt edzzen / csatázzon. Közben egy óráig csak ültünk csendben, 

és hallgattuk, mit mond egy ember (XY). Lehet, hogy szavaiból nem bölcsesség szólt, de hogy ereje volt, az 

biztos. 

A salamoni döntés a Bibliában. Bölcs volt, mert emberismeretre hagyatkozva tudta, hogy a gyermekét szerető 

anyát fel fogja ismerni annak heves reakciója miatt. 

Nem tartok senkit bölcsnek. Amit nekem ez a szó mond, képtelenség leírni. Lehet valaki okos, tapasztalt, de 

még akkor sincs mindig igaza. Senki sem tudhat mindent. 

Egyszer belém kötöttek a HÉV-en, nagy tömegben, de én nem eredtem veszekedésbe a parasztokkal, inkább 

csöndben maradtam, és leszálltam. 

Döntésképtelen voltam egy helyzetben, pontosabban nem értettem a dolgot. Egy barátom elmondta a 

véleményét, de nem próbált meg befolyásolni, okoskodni, tanácsot adni, rávezetni próbált, hogy magam 

oldjam meg.  

A mindennapban is megjelenik, de apró dolgokban, tanácsadáskor ott áll és segít a bölcs ember. 

Olyan esetben, amikor a bíró döntés előtt állt nem az érzelmei döntöttek, hanem a helyzetet felmérve a 

bizonyítékok és az emberek magatartása, megérzései alapján mérlegel, pszichológiai és racionális képességeire 

alapoz. 

Henry Boulard: Kegyelem – minden kegyelem 

Beszélj nekem a szerelemről: Ahol az ifjú mindig a bölcshöz megy tanácsát kérni, a helyes kapcsolatok 

tisztánlátásáért. 

Napállam című könyv. Szervezett államforma, boldog élet, tudás, kiegyensúlyozottság jellemzi az életet, 

melyet az emberek élnek – számomra ez a bölcsesség. 

Száll a kakukk fészkére: Az indián és a lázító 

2-3 J. K. Rowling: Harry Potter Dumbledore professzor: előrelátóan gondolkodik, megfontolt, és úgy irányítja 

az ifjú Harryt. Hogy közben nem gondolkodik helyette, csak segíti a döntéseit. 
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Aktívak 

Fokozattan vizsgaidőszakban (érzi a bölcsesség megnyilvánulását). Egy vizsgám előtt egészségileg kikészült 

egy csoporttársam, akit elvitt a mentő. Ő először nem akarta, hogy hívjanak neki mentőt, de végül bölcsen 

mérlegelve belátta, és örült neki, hogy segítettünk.  

A mai világ életmódjának megítélésében, a rossz dolgok jelenlétének ésszerű magyarázatával. 

Kolleganőm egy nehéz közösségi problémát bölcsen oldott meg. Egy kisfiú nem akart iskolába jönni, mert 

társai csúfolták, erővel kellett behozni a terembe, ez nem használt. Utána a gyerekekkel együtt átbeszélték az 

egész csúfolódás előzményeit. A kisfiú megnyugodott. Azóta szívesen jön iskolába.  

Egy olyan ügyben voltam a vizsgáló bizottság egyik tagja. Amelynek során kiderült, hogy a vizsgálat – a másik 

fél rosszindulatú hozzáállása miatt – eredeti célját nem tudja elérni, sőt nem kívánt eredményre vezetne. A 

vizsgálóbizottság elnöke – bölcsen – az eljárást megszüntette. 

Sokat gondolkodtam….épkézláb ötletem nem lévén inkább „hallgatok”, s ez azt gondolom bölcs dolog. 

„Kelj fel! Ha biztosan tudnád, hogy halálos beteg vagy, vagy kevés lenne hátra értékes idődből, hogy 

hasznosítsd az életedet és eltöprengj azon ki vagy, nem pocsékolnád az idődet önmagad kényeztetésére, 

félelmeidre, letargiádra vagy ambíciókra. Nos, Dan, azt mondom neked, hogy halálos beteg vagy, meg fogsz 

halni, ugyanis néhány évvel több vagy kevesebb idő mielőtt elmúlnál nem sok különbséget jelent. Légy boldog 

most, ok nélkül, vagy soha nem leszel az.” (Dan Hillman) Ez bölcsesség számomra. 

Márai Sándor: Füveskönyv Megérint a bölcsesség a leírt gondolatok által.  

Ugyanezt érzem a Biblia olvasásakor is. 

Számomra bármilyen megfontolt, átgondolt, mások javát is szolgáló cselekedet bölcsességnek tekinthető (~ 

emberi jóság) 

A Kaukázusi krétakör c. drámában az igazi anya személyének feltárása, olyan módszer, amely rávilágít arra, 

hogy hogy mit tesz, és mit nem tesz meg gyermekének egy anya 

Bölcs, aki egy adott problémát előrevivő módon tud kezelni. 

Diákként történelemórán kaptuk a kérdést: Mit tennénk, ha egy harcban, kilátástalan helyzetben a vesztes 

csapat vezéreként döntenem kellene, hogy kiválasztok 10 embert, és a biztos halálba küldök, vagy az egész 

csapat meghal. Diákként erre nincs válasz, pedig a helyes (véleményem szerint): kiválasztok 10 embert úgy, 

hogy elsőnek magamat írom fel, ezután humánum szerint kiválasztok még 9 embert. (pl. nincs hozzátartozója, 

vagy halálos beteg) 

A háztartásvezetés során édesanyámnál: a pénz, az idő, a rokoni kapcsolatok, beosztása az élet legapróbb 

eseményeinél is  

Édesanyám döntéseiben ez mindig megnyilvánult. Ő is, én is erdélyi származású nagyapám történeteit, 

cselekedeteit emlegetjük. Az, hogy otthonunk van – fél telket kaptunk és szorgalmazta az építkezést – neki 

köszönhető.  

Salamon döntése 

Szüleimtől egy vendég ellopott egy tárgyat (értékes emlék volt). Kapcsolatba léptek az ember apjával, aki a 

vendég hazaérkezésekor magához vette, majd visszajuttatta a tárgyat a szüleimnek. Nem alázták meg, mégis 

elszégyellte magát, nem hozták szégyenbe anyja és más rokon előtt. (Sőt én is csak 20 év múlva tudtam meg.) 

(Becsületes ember lett belőle.)  

Kaukázusi krétakör Egy eldönthetetlennek tűnő dolgot tudott eldönteni. 

Iskola bezárás fenyegeti az egyik ismerősömet. Nem a kétségbeesés motiválja a tetteit, hanem a megoldás, az 

előrelátás, a pedagógusok, diákok az iskola programjának megmentése 

Nevezett /2. pontban/ munkatárs fiúgyermeke barátnőjét rendszeresen hazavitte. Természetes volt, hogy 

kiszolgálta a fiút és a barátnőt. Egy idő után ez terhessé vált számára, ahelyett, hogy patáliát rendezett volna, 

gyermekével négyszemközt tisztázta, hogy csak akkor mehet a barátnő, ha ők gondoskodnak magukról. 

Egy fiatal kismama nagyon beteg lett, félő volt, hogy elveszíti a kisbabáját. Szerencsére egy orvos 

bölcsességén és a kismama kitartásán múlt, hogy 9 hónap elteltével egészséges kisfiút szült az anyuka, aki ma 

nagyon büszke a fiára. 

Édesanyám és barátnőm halála és betegsége. Bölcsesség bennük az, hogy megtanított csak a másik ember 

érdekeinek előtérbe helyezésére, illetve a szenvedések példamutató elviselésére, illetve, hogy mit éljek meg 

fontosnak az életben. 

Betegség, melynek kimenetel tragikus is lehetett volna. Szembenézett a lehetőségekkel, életének értékeit 

megőrizte, céljait átalakította, de nem mondott le arról, hogy értelme legyen a hátralévő (bármennyi) időnek. A 

környezetével való kapcsolata harmonikus maradt. 

Hajléktalan pénz kér (alkoholista kinézetű) nem pénzt adni neki, hanem élelmet. Nem biztos, hogy akkor 

teszünk jót, ha azt tesszük, amit kér. Okosan kell szeretni!!! 

Salamon ítélete – kié a gyerek 

Mátyás király és a kolozsvári bíró története - tapasztalatszerzés is, de veleszületett Istentől kapott ajándék is  

Diákkoromban (középiskola) összebeszéltünk az osztálytársaimmal, mert nem akartunk dolgozatot írni, és azt 

hazudtuk, hogy aznap még írunk másból is. A tanár belegyezett, de később visszajött, mert rájött a turpisságra. 

 szépen, megfontoltan beszél hozzánk és szeretettel mutatott rá arra, hogy a nehéz feladatokkal szembe kell 

nézni életünk során. 



 44 

Nagy betegségben megvigasztalt egy Bibliai rész. Megnyugtatott, ugyanezzel vigasztaltam betegtársaimat is.  

Egy 84 éves apácát kb. 50 év után rendje visszahívott a zárdába. Most fel kell adnia addigi életét (lakhelyét, 

munkáját) és vissza kell térnie a közösségbe. Nem tiltakozik, hanem alázattal bölcsen viseli el a döntést, pedig 

tudja, hogy élete végéhez közeledve utolsó napjait nem a megszokott környezetében fogja tölteni. Bölcsességét 

az elfogadásban látom.  

Király Pált egyszer megkérdezték, miért jött haza Londonból 1944-ben. Azt válaszolta: „Hogy le ne késsem az 

auschwitzi gyorsat, … nem is késtem le.” Humorral tudta felfogni a dolgot, mintegy külső szemlélőként. 

Szabó Magda önéletrajzi ihletésű könyvében (amelynek a címe: : Az ajtó), az írónő megérti öreg bejárónője 

titkolózásának mibenlétét. Csodálja az idős hölgy tartását, lelki és testi erejét, életútját kitartását. A könyv 

elolvasását kötelezővé tenném minden fiatal számára! Ez a könyv az én „bibliám”! 

Idősebbek 

Mátyás királyról szóló mesékben a bölcs parasztember vagy az igazságos király bölcs döntése. 

XY. becsületes volt, őszinte, nagy élettapasztalattal. Segítőkész volt, vallásos, békés ember 

2-3 Cronin: Mennyország kulcsa A könyv főszereplőjének tettei – kudarcaiban Istenhez fohászkodik, nem 

csodákért, hanem erőért, bölcsességért és kitartásért. 

Márai: Füveskönyv A 181. példázat arról, hogy hogyan kell búcsúzni az ifjúságtól  

Salamon: a Bibliából Az ítélkezéseiben az élettapasztalata mutatkozik meg (két asszony vitázik). Bölcsességét 

Istennek tulajdonította, Isten szolgálatába 

családi gondok megoldása – saját családomban, temetés, betegség, születés, házépítés, továbbtanulás, fiatalok 

családalapítása, munkanélküliség – sűrűn egy időben (1-2 év alatt!) 

Anya-gyerek kapcsolatban, nevelés kérdésében, csak az anya-szülő, felnőtt tud helyesen dönteni.  

Konkrét dolgot nem tudok, de tapasztalom, hogy csak nyílt, őszinte ember tud bölcsen cselekedni. 

Történelmi példa: Kossuth Lajos közéleti szereplését újságírással kezdte. Felismerte, hogy a Nemzet sorsának 

jobbra fordulásában a legfontosabb eszköz az /újság/írás azaz a nyilvánosság… Vezércikk írása napjainkig 

döntő hatású gyakorlat 

Két és fél évvel ezelőtt jelen voltam a kisebbik lányom szülésénél. Több mint 20 órás nehéz szülés volt, s 

örültem, hogy hallgattam megérzéseimre és a szülés közben fellépő problémákat megbeszéltem az orvossal és a 

szülésznővel. Ha nem így lett volna, sajnos tragédia is történhetett volna. 

Wass Albert, Márai Sándor: Irodalmi nagyságok, akik nem váltották aprópénzre tehetségüket. Magyarságukat 

megtartották minden körülmények között, a messzi távolból is reményt adtak a magyaroknak. 

1944-től Pesten laktunk, itt jártam iskolába. A háború után édesapám, hogy enyhítse a család gondját, falun 

részaratást vállalt a családdal. Ő kaszált én szedtem a markot 12-13 évesen. Máskor kapálni kellett, meg szőlőt 

kötözni. Nagyon nehéz volt hajnaltól estig a tűző napon. „Mindent meg kell tanulni lányom. Nem tudhatod mit 

hoz az élet.”-mondta. Igaza volt. Megtanította a munkát, a kitartást, a tűrést, az akarást. Hálás vagyok érte, 

hogy ilyen előrelátó, gondos, szerető apa volt. 

Kaukázusi Krétakör története az igazi anya nem okoz fájdalmat gyermekének, ezért döntött így. 

Társválasztáskor- 

Nagyon sokszor hallani közéleti emberek „cselekedeteiről”. Az én döntésem nagyon sokszor nem egyezik az 

általam ismert döntésekkel /diplomát vásárol/ stb. Szerintem az igazságos döntés, az bölcs döntés is. 

Tantestületi értekezlet: az igazgató külön, nyomatékkal felhívja a figyelmet, hogy a tanuló fegyelmi ügyében ne 

az indulataink, érzelmeink szerint döntsünk! A szempont ez legyen: MIVEL HASZNÁLUNK A TANULÓ 

TOVÁBBI FEJLŐDÉSÉNEK! 

A bölcs cselekedeteket mindig az utókor igazolja. 

Salamoni döntés. 

Pl. Nádas Péter „Évkönyv” című művében leírja, hogy a barátja és az ő ugyanazon lányba volt szerelmes. Egy 

fontos eseményből arra következtetett, hogy a lány a barátját jobban szereti mint őt. Nem kis lelki sérüléssel 

tudomásul tudta venni, és visszavonult. 

Wass Albert könyveiből sok bölcsesség olvasható. A szegény székelyember, hogyan tudja átélni, kibírni nehéz 

életét, hazájának ide-oda csatolását. Mindezt humorral fűszerezi az író, sok-sok kedvességgel, emberséggel. 

Példát mutat hőseivel, így érdemes élni – család, hazaszeretet. 

Az iskola elvégzése után, 1953-ban, felkínáltak politikai pályát, s helyette mindketten a férjemmel a pedagógus 

pályát választottuk, hiszen ezért tanultunk, s úgy érzem jól döntöttünk. 

Több évet tanítottam falun. Ott figyeltem meg a falusi emberek bölcsességét. Megfigyeléseik alapján az 

időjárást nem kellett rádión hallgatni. /Akkor még rádiója sem volt mindenkinek – tv-je pedig egyáltalán nem./ 

Tudták mikor kell igyekezni a termények betakarításával. Nagyon sok mindent hasznosítottak. Pl.: kukorica 

csutka tövekkel fűtötték a kemencét. 

Édesapám bölcs tanácsait mindig megfogadtam, legfontosabb a BECSÜLET és a SZERETET ismérve. 

A 2. pontban említett Deák Ferenc cselekedetének bölcsessége abban rejlett,hogy felismerte a kor szavát, s 

megértette, hogy abban a helyzetben a kiegyezés jelenti az egyetlen bölcs kiutat. 

Robert Merle: Malevil Katasztrófa túlélése, társadalom újraszervezése, gondoskodás az emberekről 
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21. melléklet. A bölcsességkép és néhány pszichés jellemző közötti 

összefüggés  

 

1. táblázat. Az összesített anómia, kompetencia, probléma-, érzelem - és társas orientált 

coping potenciál értékeinek, valamint a bölcsességkép kategóriának korrelációs mátrixa 

 

kategóriák anómia komp. probl. or. érz. or. társ. or. 

tulajdonság-párok      

a cél megszállottja - széles látókörű -0,108 0,144 0,053 -0,008 -0,015 

jelen kult. hatások - örökérv. elvek vezérlik -,146(*)  0,043 0,023 -0,125 -0,138 

alk. a körülményekhez - szembeszáll -0,036 -0,103 -0,092 0,069 0,004 

álmodozó - realista -0,092 0,051 -0,049 -0,097 -0,102 

arrogáns, szemtelen - visszafogott -,153(*)  -0,134 -,203(**)  -0,135 -0,144 

barátságtalan  -barátságos -,237(**)  0,033 0,085 -0,135 -0,026 

becsületes, tisztességes - tisztességtelen ,206(**)  -0,028 -0,058 0,092 0,002 

békés, békeszerető - agresszív 0,123 0,058 0,082 0,108 0,068 

bizalmat kelt - bizalmatlanságot kelt 0,138 -0,095 -0,011 0,107 0,119 

döntésképtelen - döntésképes -,176(*)  0,139 -0,043 -0,054 -,190(**)  

egoista, önző - altruista, másokért cselekvő -,148(*)  0,127 0,031 -0,125 -0,097 

előre tervez - improvizál ,170(*)  -0,079 0,006 0,076 0,091 

éretlen, tapasztalatlan - nagy élettapasztalatú -,174(*)  ,168(*)  -0,056 -0,116 -0,128 

érzelemvezérelt - megfontolt -0,118 0,042 -0,06 -0,135 -0,121 

fegyelmezett - impulzív, hirtelen 0,104 -0,022 0,054 ,257(**)  0,072 

harcol a nyomor és a szenv. ellen - elviseli azt -0,014 -0,126 -0,065 -0,082 0,004 

higgadt, nyugodt - feszült, nyüzsgő ,212(**)  -0,028 0,064 ,164(*)  ,154(*)  

intelligens - nem intelligens ,208(**)  -,164(*)  -0,063 0 0,112 

intuitív - szigorúan logikusan gondolkodó 0,053 -0,09 -0,037 -0,015 -0,099 

jó beszédkészségű - nehezen beszél -0,066 -0,018 0,048 -0,013 0,077 

jól ismeri önmagát - kevéssé ismeri önmagát ,225(**)  -0,142 -0,002 0,128 ,192(**)  

kitartó - nem kitartó ,207(**)  -0,128 -0,008 0,129 0,035 

kreatív, eredeti - „kitaposott úton halad" -0,032 0,05 -0,062 0,033 0,078 

lényeglátó - elaprózza magát ,188(*)  -,152(*)  0,046 ,146(*)  ,161(*)  

megbízható - megbízhatatlan 0,117 -,151(*)  -0,012 0,039 0,039 

nagy lexikális tudású – összefügg.-ben gond. -0,088 0,043 0,031 -0,002 0,015 

naiv, gyermeteg - tapasztalatait hasznosító -0,059 0,053 -0,082 0,032 -0,128 

nem érdekli a tulajdon - fontos a birtoklás 0,143 -,171(*)  -0,137 0,123 -0,04 

nem sikerorientált - sikerorientált 0,093 0,031 0,024 0,05 -0,139 

normák elfogadása - normák elleni lázadás 0,063 -0,028 -0,054 0,102 0,007 

önállótlan - önálló -,180(*)  ,239(**)  0,023 -0,037 -0,076 

őszinte - hazudik, ha szükséges ,150(*)  -0,012 0,014 0,026 0,086 

ravasz, agyafúrt - okos -,287(**)  -0,005 0,031 -0,116 -0,069 

rávezet - tanácsokat ad 0,065 0,111 0,044 -0,057 0,004 

segítőkész - kevéssé érdekli a többi ember ,146(*)  -0,098 -,172(*)  0,113 -0,07 

sokat beszél - szófukar -0,08 -0,008 -0,035 0,013 -0,038 

tud. eredményekre - a józanészre építő  0,023 -0,021 -0,012 -0,066 0,047 

öntörvényű - udvarias -0,139 -0,024 0,041 -,195(**)  -0,064 

vállalja a rizikót - tartózkodik a kock.váll.-tól -0,066 -0,05 -0,119 -0,053 -0,026 

vallásos – nem az 0,14 -0,054 -,163(*)  0,096 -,347(**)  
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kategóriák anómia komp. probl. or. érz. or. társ. or. 

bölcsességforrások      

az életkor előrehaladásának ,193(**)  0,099 0,005 0,029 0,015 

Biblia tanításainak megism., megértése -0,105 0,032 ,147(*)  0,055 ,406(**)  

családi hatások, családi nevelés 0,002 0,121 0,052 -0,01 0,011 

élettapasztalatok gyűjtése 0,103 -0,077 -0,075 0,08 -0,104 

elmélyült elmélkedések -0,02 ,218(**)  ,156(*)  0,066 0,125 

filmek 0,116 0,003 -0,071 ,186(*)  0,089 

folyamatos, rendszeres tanulás 0,022 ,174(*)  -0,012 -0,084 -0,094 

intuíciókra támaszkodás 0,072 0,098 -0,038 0,057 0,061 

Istentől kapott ajándék -0,044 -0,04 0,093 0,034 ,440(**)  

könyvek, olvasmányok hatása -0,029 0,049 0,066 -0,081 -0,003 

más kárának a megfigyelése 0,089 -0,038 0,021 0,118 0,106 

mások véleményére való odafigyelés 0,076 0,065 0,007 0,094 -0,021 

negatív élettapasztalatok, kudarcok feldolg. 0,063 0,062 0,077 ,145(*)  0,096 

önmagunk és mások megismerése -0,137 0,1 0,045 -0,058 -0,076 

példaképek, modell személyek -0,015 ,197(**)  0,112 -,153(*)  -0,113 

saját hibáinknak a felism., tanulás  -0,085 0,103 0,085 -0,022 -0,048 

tanáraink hatása -0,025 ,147(*)  0,114 -,180(*)  -0,081 

társadalom szerepe ,166(*)  0,074 ,154(*)  0,077 0,13 

veleszületett tulajdonság, adottság 0,103 0,067 -0,017 0,053 -0,069 

viták, beszélgetések 0,068 0,077 0,009 0,14 -0,02 

zenehallgatás, zenélés 0,007 0,031 0,101 0,027 -0,049 

foglalkozások      

apácák -0,139 ,226(**)  ,198(**)  0,137 ,201(**)  

bírók -,247(**)  ,239(**)  0,069 -0,029 -0,027 

brókerek, tőzsdei szakemberek 0,022 ,160(*)  0,062 0,059 -0,037 

filozófusok -0,048 ,155(*)  0,136 0,15 0,031 

kabaré-színészek, szórakoztatók -0,084 0,143 0,032 0,043 -0,031 

költők -0,04 ,181(*)  0,094 0,064 0,028 

menedzserek, sikeres vállalkozók 0,027 0,142 0,047 0,046 -0,071 

munkanélküliek -,159(*)  0,152 0,091 0,031 ,161(*)  

orvosok 0,039 -0,019 0,094 0,102 ,216(**)  

papok -0,111 0,092 ,151(*)  ,152(*)  ,307(**)  

parlamenti képviselők -0,125 0,103 0,052 0,045 0,086 

pásztorok -,229(**)  ,186(*)  0,101 -0,075 0,113 

pszichológusok -0,065 0,123 0,087 0,009 0,056 

reklám-szakemberek 0,077 ,163(*)  0,069 0,123 0,033 

szerzetesek 0,001 0,038 0,125 ,189(*)  ,204(**)  

szociális munkások -,233(**)  ,223(**)  ,159(*)  -0,068 0,03 

tanárok -0,065 0,12 ,205(**)  -0,017 -0,073 

teológusok -0,105 0,096 ,223(**)  ,164(*)  ,170(*)  

újságírók -0,053 ,263(**)  0,057 0,037 -0,021 

ügyvédek 0,08 0,128 0,069 0,027 0,036 

* 5%-os, **1%-os szinten szignifikáns 
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2. táblázat. Az anómia 3 alcsoportjának és a bölcsességkép kategóriáinak variancia-analízise, 

átlag- és p értékek az alcsoportok között (Anova, Post Hoc teszt Tukey próba) 
 

 

 ANOVA alcsoportok átlagért p érték 

kategóriák F p ért 

4-6 p. 

alacs 

7-9 p. 

közép 

10-15p. 

magas 
alacs -

közepes 

alacs -

magas 

közepes

- magas 

tulajdonság-párok         

cél megszállott - széles látókörű 0,613 0,543 5,25 5,19 5,0 0,955 0,544 0,66 

a jelen kult. hat - örökérv elv 3,425 0,035 5,18 4,74 4,52 0,145 0,028 0,615 

alk. a kör.-hez - szembeszáll 0,15 0,861 3,06 3,03 2,92 0,988 0,862 0,904 

álmodozó - realista 1,667 0,192 4,94 4,58 4,56 0,234 0,254 0,993 

arrogáns - visszafogott 3,039 0,05 5,38 5,15 4,94 0,329 0,037 0,4 

barátságtalan - barátságos  6,79 0,001 5,73 5,31 5,25 0,004 0,003 0,884 

becsületes - tisztességtelen 6,109 0,003 1,11 1,46 1,71 0,066 0,001 0,253 

békés, békeszerető - agresszív 2,652 0,073 1,28 1,49 1,65 0,343 0,056 0,496 

bizalmat - bizalmatlanságot kelt 3,895 0,022 1,23 1,27 1,58 0,921 0,031 0,045 

döntésképtelen - döntésképes  3,864 0,023 5,79 5,7 5,4 0,769 0,023 0,071 

egoista, önző - altruista,   1,714 0,183 5,13 4,88 4,75 0,375 0,169 0,794 

előre tervez - improvizál  4,935 0,008 2,25 2,52 3,0 0,454 0,006 0,072 

éretlen - nagy élettapasztalatú 1,964 0,143 5,64 5,6 5,35 0,958 0,171 0,208 

érzelemvezérelt - megfontolt 1,466 0,234 5,04 4,91 4,65 0,817 0,216 0,437 

fegyelmezett - impulzív, hirtelen 2,803 0,063 1,83 1,9 2,29 0,93 0,078 0,111 

harcol - elviseli a nyomor szenv.  0,414 0,662 2,78 2,63 2,84 0,802 0,978 0,673 

higgadt, nyugodt - feszült,   5,061 0,007 1,58 1,69 2,13 0,817 0,009 0,023 

intelligens – kevéssé intelligens 5,068 0,007 1,15 1,31 1,65 0,5 0,005 0,056 

intuitív  - szig. log. gondolkodó  0,247 0,782 3,38 3,54 3,53 0,783 0,847 0,998 

jó beszédkészs.- nehezen beszél  0,787 0,457 2,04 2,12 1,87 0,922 0,71 0,425 

jól ismeri önmagát - kevéssé ism 4,882 0,009 1,25 1,45 1,77 0,377 0,006 0,097 

kitartó - nem kitartó  6,984 0,001 1,4 1,3 1,87 0,781 0,019 0,001 

kreatív – „kitaposott úton halad" 0,691 0,503 2,12 2,23 1,96 0,883 0,804 0,468 

lényeglátó - elaprózza magát 4,905 0,008 1,34 1,49 1,88 0,641 0,007 0,043 

megbízható - megbízhatatlan  1,217 0,299 1,25 1,27 1,44 0,978 0,34 0,371 

nagy lexikális tudás – összefügg 0,616 0,541 4,26 4,15 3,96 0,895 0,517 0,731 

Naiv - tapasztalatait hasznosító 0,436 0,647 5,56 5,28 5,48 0,654 0,974 0,799 

nem érd. a tul. - fontos a birtok  1,958 0,144 2,33 2,46 2,76 0,788 0,133 0,311 

nem sikerorientált – sikerorient.  0,81 0,446 2,94 3,16 3,31 0,68 0,417 0,846 

normák elfogadása - ellen lázad 1,119 0,329 2,35 2,62 2,6 0,332 0,467 0,991 

önállótlan - önálló 2,679 0,071 5,65 5,46 5,25 0,449 0,054 0,373 

őszinte - hazudik, ha szükséges 1,965 0,143 1,66 2,05 2,13 0,225 0,162 0,932 

ravasz, agyafúrt - okos 10,632 <0,001 5,56 4,72 4,75 <0,001 <0,001 0,991 

rávezet – tanácsokat ad 0,341 0,711 2,98 2,8 3,0 0,792 0,998 0,75 

segítőkész - nem érd az emberek 3,903 0,022 1,4 1,7 1,88 0,149 0,016 0,475 

sokat beszél - szófukar  3,122 0,047 3,24 3,48 2,92 0,549 0,395 0,033 

tud. eredmény építő - józanészre  0,061 0,941 4,18 4,1 4,12 0,939 0,964 0,998 

öntörvényű - udvarias  2,224 0,111 4,91 4,56 4,42 0,256 0,105 0,794 

vállalja - tartózkodik a rizikótól  0,248 0,781 3,27 3,15 3,08 0,881 0,767 0,956 

vallásos – nem az 1,541 0,217 2,51 2,71 3,0 0,705 0,188 0,502 

bölcsességforrások         

az életkor előrehaladásának  3,538 0,031 4,42 4,65 4,92 0,359 0,021 0,263 

Biblia tanításainak megismerése 2,262 0,107 3,98 3,65 3,37 0,407 0,085 0,54 

családi hatások, családi nevelés 0,114 0,893 5,0 4,94 5,02 0,939 0,995 0,898 

élettapasztalatok gyűjtése  4,175 0,017 5,28 5,61 5,59 0,018 0,059 0,985 
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 ANOVA alcsoportok átlagért p érték 

kategóriák F p ért 

4-6 p. 

alacs 

7-9 p. 

közép 

10-15p. 

magas 
alacs -

közepes 

alacs -

magas 

közepes

- magas 

elmélyült elmélkedések 1,464 0,234 4,66 4,96 4,72 0,257 0,958 0,43 

filmek 2,46 0,088 2,64 2,98 3,12 0,222 0,082 0,763 

folyamatos, rendszeres tanulás 0,895 0,41 4,74 4,71 4,96 0,992 0,543 0,411 

intuíciókra támaszkodás 1,517 0,222 3,75 3,86 4,14 0,875 0,215 0,376 

Istentől kapott ajándék 0,687 0,504 3,94 3,58 3,65 0,491 0,669 0,979 

könyvek, olvasmányok hatása 0,593 0,554 4,87 4,78 4,96 0,854 0,866 0,524 

más kárának a megfigyelése  2,047 0,132 3,91 4,01 4,35 0,867 0,133 0,246 

mások vél.-re való odafigy. 1,488 0,229 4,44 4,77 4,69 0,203 0,487 0,898 

negatív élettap. kudarcok feldol  1,854 0,16 4,74 5,08 4,96 0,133 0,483 0,798 

önmagunk és mások megism 1,326 0,268 5,62 5,58 5,39 0,954 0,289 0,365 

példaképek, modell személyek 0,88 0,417 4,7 4,46 4,69 0,489 0,999 0,532 

saját hibáinknak a felismerése,  0,556 0,574 5,65 5,54 5,53 0,613 0,633 0,998 

tanáraink hatása 1,131 0,325 4,55 4,26 4,35 0,292 0,626 0,885 

társadalom szerepe  1,734 0,18 3,21 3,26 3,65 0,981 0,223 0,235 

adottság 1,564 0,212 4,15 4,06 4,51 0,937 0,411 0,194 

viták, beszélgetések 0,892 0,412 4,54 4,72 4,8 0,576 0,402 0,907 

zenehallgatás, zenélés 0,146 0,864 3,73 3,83 3,71 0,918 0,995 0,874 

„foglalkozások”         

apácák 1,877 0,156 5,96 5,96 5,23 1 0,241 0,176 

bírók 4,226 0,016 7,26 6,63 6,08 0,205 0,01 0,292 

brókerek, tőzsdei szakemberek 0,183 0,833 4,11 4,29 4,38 0,9 0,824 0,975 

filozófusok 0,145 0,865 7,72 7,89 7,9 0,877 0,89 1 

kabaré-színészek, szórakoztatók 1,08 0,342 4,64 4,88 4,27 0,835 0,696 0,306 

költők  0,143 0,867 7,15 7,12 6,96 0,997 0,88 0,89 

menedzserek,  0,284 0,753 4,46 4,78 4,67 0,732 0,897 0,961 

munkanélküliek  1,627 0,2 3,71 3,51 3,04 0,846 0,197 0,363 

orvosok 0,547 0,58 6,68 6,4 6,73 0,712 0,99 0,611 

papok 0,76 0,469 7,39 6,95 6,9 0,525 0,516 0,993 

parlamenti képviselők 1,932 0,148 3,87 4,21 3,48 0,644 0,601 0,122 

pásztorok  5,623 0,004 5,43 5,75 4,46 0,687 0,063 0,003 

pszichológusok  0,353 0,703 6,53 6,25 6,22 0,736 0,742 0,998 

reklám-szakemberek 1,289 0,278 3,83 4,41 4,44 0,316 0,352 0,998 

szerzetesek  0,558 0,573 6,6 7,03 6,92 0,548 0,759 0,961 

szociális munkások 5,646 0,004 6,06 6,29 5,0 0,867 0,035 0,003 

tanárok 0,852 0,429 6,7 6,68 6,29 0,999 0,507 0,467 

teológusok 0,491 0,613 7,62 7,6 7,29 0,999 0,674 0,644 

újságírók 0,177 0,838 4,94 4,97 4,75 0,995 0,9 0,832 

ügyvédek 2,573 0,079 5,76 5,36 6,27 0,583 0,495 0,061 
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3. táblázat. Az énhatékonyság 3 alcsoportjának és a bölcsességkép kategóriáinak variancia-

analízise, átlag- és p értékek az alcsoportok között (Anova, Post Hoc teszt Tukey próba) 

 

 ANOVA alcsoportok átlagért p érték 

kategóriák F p ért 

5-11p. 

alacs 
12-13 p. 
közép 

14-16p. 

magas 
alacs -

közepes 

alacs -

magas 

közepes

- magas 

tulajdonság-párok         

cél megszállott - széles látókörű 1,399 0,249 4,93 5,27 5,23 0,269 0,374 0,977 

a jelen kult. hat - örökérv elv 0,219 0,804 4,66 4,81 4,79 0,814 0,856 0,996 

alk. a kör.-hez - szembeszáll 0,662 0,517 3,12 2,97 2,84 0,813 0,483 0,852 

álmodozó - realista 0,264 0,768 4,63 4,79 4,71 0,748 0,937 0,922 

arrogáns - visszafogott 2,163 0,118 5,33 5,0 5,1 0,107 0,315 0,828 

barátságtalan - barátságos  0,651 0,523 5,43 5,34 5,49 0,769 0,903 0,494 

becsületes - tisztességtelen 0,228 0,797 1,5 1,41 1,4 0,856 0,804 0,995 

békés, békeszerető - agresszív 0,563 0,57 1,38 1,54 1,49 0,553 0,751 0,945 

bizalmat - bizalmatlanságot kelt 1,397 0,25 1,45 1,32 1,24 0,554 0,222 0,804 

döntésképtelen - döntésképes  0,872 0,42 5,55 5,73 5,67 0,393 0,675 0,887 

egoista, önző - altruista,   0,314 0,731 4,87 5,02 4,9 0,728 0,98 0,835 

előre tervez - improvizál  0,396 0,674 2,68 2,6 2,48 0,943 0,654 0,84 

éretlen - nagy élettapasztalatú 2,457 0,088 5,33 5,63 5,62 0,118 0,146 0,994 

érzelemvezérelt - megfontolt 0,317 0,729 4,8 4,97 4,87 0,708 0,941 0,889 

fegyelmezett - impulzív, hirtelen 0,366 0,694 2,02 2,05 1,89 0,987 0,796 0,698 

harcol - elviseli a nyomor szenv.  2,28 0,105 3,02 2,52 2,58 0,12 0,199 0,964 

higgadt, nyugodt - feszült,   0,057 0,944 1,77 1,81 1,83 0,969 0,942 0,996 

intelligens – kevéssé intelligens 2,12 0,123 1,52 1,21 1,35 0,099 0,498 0,611 

intuitív  - szig. log. gondolkodó  1,153 0,318 3,56 3,6 3,25 0,984 0,448 0,341 

jó beszédkészs - nehezen beszél  1,527 0,22 2,17 1,82 2,05 0,199 0,82 0,495 

jól ismeri önmagát - kevéssé ism 1,338 0,265 1,6 1,35 1,44 0,236 0,573 0,807 

kitartó - nem kitartó  1,104 0,334 1,61 1,4 1,41 0,372 0,429 0,994 

kreatív – „kitaposott úton halad" 1,09 0,339 2,08 1,98 2,31 0,898 0,584 0,319 

lényeglátó - elaprózza magát 0,98 0,377 1,7 1,49 1,49 0,443 0,443 1 

megbízható - megbízhatatlan  3,433 0,034 1,5 1,18 1,29 0,027 0,198 0,655 

nagy lexikális tudás – összefügg 2,95 0,055 4,25 3,78 4,34 0,141 0,94 0,062 

naiv - tapasztalatait hasznosító 0,533 0,588 5,27 5,6 5,38 0,568 0,934 0,78 

nem érd. a tul. - fontos a birtok  1,471 0,232 2,68 2,56 2,32 0,83 0,212 0,501 

nem sikerorientált – sikeror.  0,218 0,805 3,07 3,24 3,11 0,801 0,984 0,886 

normák elfogadása - ellen lázad 0,034 0,967 2,55 2,5 2,52 0,965 0,984 0,996 

önállótlan - önálló 2,523 0,083 5,28 5,48 5,65 0,452 0,064 0,538 

őszinte - hazudik, ha szükséges 0,014 0,986 1,93 1,97 1,97 0,989 0,989 1 

ravasz, agyafúrt - okos 0,084 0,919 5,0 4,92 4,98 0,922 0,997 0,948 

rávezet – tanácsokat ad 0,698 0,499 2,72 3,03 2,97 0,502 0,645 0,971 

segítőkész - nem érd az emberek 1,733 0,18 1,78 1,48 1,68 0,161 0,811 0,438 

sokat beszél - szófukar  0,628 0,535 3,21 3,4 3,15 0,698 0,967 0,534 

tud. eredmény építő - józanészre  0,051 0,951 4,09 4,16 4,12 0,946 0,991 0,981 

öntörvényű - udvarias  0,336 0,715 4,69 4,7 4,54 0,999 0,776 0,744 

vállalja - tartózkodik a rizikótól 0,418 0,659 3,2 3,22 3,02 0,997 0,738 0,683 

vallásos – nem az 2,561 0,08 2,6 3,04 2,48 0,215 0,893 0,079 

bölcsességforrások         

az életkor előrehaladásának  0,444 0,642 4,57 4,68 4,73 0,807 0,624 0,951 

Biblia tanításainak megismerése 0,309 0,735 3,73 3,58 3,78 0,834 0,985 0,733 

családi hatások, családi nevelés 1,781 0,171 4,88 4,9 5,19 0,995 0,215 0,254 

élettapasztalatok gyűjtése  0,533 0,588 5,54 5,54 5,43 1 0,645 0,647 

elmélyült elmélkedések 2,32 0,101 4,57 4,84 4,98 0,346 0,085 0,737 
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 ANOVA alcsoportok átlagért p érték 

kategóriák F p ért 

5-11p. 

alacs 
12-13 p. 
közép 

14-16p. 

magas 
alacs -

közepes 

alacs -

magas 

közepes

- magas 

filmek 0,208 0,813 2,87 2,98 2,87 0,836 0,999 0,849 

folyamatos, rendszeres tanulás 3,504 0,032 4,55 4,69 5,05 0,742 0,028 0,157 

intuíciókra támaszkodás 0,925 0,398 3,85 3,82 4,08 0,989 0,519 0,428 

Istentől kapott ajándék 1,276 0,282 3,95 3,44 3,77 0,257 0,843 0,563 

könyvek, olvasmányok hatása 0,852 0,428 4,83 4,75 4,97 0,892 0,691 0,402 

más kárának a megfigyelése  0,224 0,799 4,13 4,02 4,0 0,852 0,811 0,997 

mások vél.-re való odafigy. 2,857 0,06 4,4 4,87 4,65 0,044 0,421 0,484 

negatív élettap, kudarcok feldol  0,158 0,854 4,88 4,95 4,98 0,926 0,845 0,982 

önmagunk és mások megism 0,523 0,593 5,49 5,5 5,62 0,998 0,636 0,667 

példaképek, modell személyek 2,672 0,072 4,5 4,39 4,84 0,849 0,223 0,068 

saját hibáinknak a felismerése,  1,534 0,218 5,47 5,68 5,52 0,217 0,919 0,402 

tanáraink hatása 1,704 0,185 4,27 4,24 4,56 0,991 0,283 0,22 

társadalom szerepe  0,143 0,867 3,33 3,31 3,43 0,993 0,918 0,868 

veleszületett tul, adottság 2,503 0,085 3,93 4,51 4,25 0,066 0,421 0,577 

viták, beszélgetések 1,605 0,204 4,52 4,85 4,7 0,173 0,598 0,679 

zenehallgatás, zenélés 1,586 0,208 3,73 3,56 3,98 0,762 0,546 0,18 

„foglalkozások”         

apácák 3,838 0,023 5,35 5,47 6,39 0,948 0,033 0,061 

bírók 4,167 0,017 5,98 6,8 7,02 0,074 0,016 0,817 

brókerek, tőzsdei szakemberek 3,433 0,035 3,9 3,98 4,86 0,979 0,052 0,071 

filozófusok 1,528 0,22 7,57 7,78 8,16 0,806 0,198 0,497 

kabaré-színészek, szórakoztatók 1,515 0,223 4,27 4,47 4,96 0,87 0,212 0,439 

költők  2,539 0,082 6,69 6,95 7,49 0,757 0,073 0,274 

menedzserek,  2,634 0,075 4,08 4,86 5 0,156 0,083 0,944 

munkanélküliek  1,864 0,159 3,08 3,5 3,78 0,479 0,133 0,715 

orvosok 0,24 0,787 6,62 6,42 6,66 0,86 0,994 0,792 

papok 2,152 0,12 7,06 6,61 7,45 0,531 0,623 0,096 

parlamenti képviselők 0,389 0,678 3,75 3,93 4,09 0,881 0,652 0,908 

pásztorok  2,313 0,102 4,79 5,32 5,66 0,382 0,082 0,668 

pszichológusok  1,317 0,271 6 6,25 6,62 0,786 0,243 0,59 

reklám-szakemberek 2,029 0,135 3,79 4,24 4,6 0,497 0,109 0,625 

szerzetesek  0,285 0,752 6,91 6,69 7 0,872 0,973 0,742 

szociális munkások 4,669 0,011 5,15 5,9 6,4 0,16 0,007 0,412 

tanárok 2,248 0,109 6,15 6,56 6,9 0,476 0,086 0,581 

teológusok 1,603 0,204 7,38 7,27 7,86 0,952 0,368 0,209 

újságírók 5,56 0,005 4,25 4,9 5,51 0,193 0,002 0,217 

ügyvédek 1,823 0,165 5,35 5,66 6,14 0,738 0,143 0,46 
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4. táblázat. A problémaorientált megküzdés 3 alcsoportjának és a bölcsességkép kategóriáinak 

variancia-analízise, átlag- és p értékek az alcsoportok között  

(Anova, Post Hoc teszt Tukey próba) 

 

 ANOVA alcsoportok átlagért p érték 

kategóriák F p ért 

8-15p. 

alacs 

16-18p. 

közép 

19-24p. 

magas 
alacs -

közepes 

alacs -

magas 

közepes

- magas 

tulajdonság-párok         

cél megszállott - széles látókörű 0,385 0,681 5,08 5,16 5,28 0,917 0,659 0,84 

a jelen kult. hat. - örökérv elv 0,774 0,463 4,86 4,64 4,91 0,625 0,984 0,496 

alk. a kör.-hez - szembeszáll 0,793 0,454 3,12 2,94 2,79 0,726 0,419 0,809 

álmodozó - realista 0,042 0,959 4,74 4,7 4,67 0,985 0,955 0,987 

arrogáns - visszafogott 4,292 0,015 5,4 5,1 4,89 0,148 0,01 0,377 

barátságtalan - barátságos  0,355 0,702 5,36 5,43 5,48 0,873 0,677 0,906 

becsületes - tisztességtelen 0,498 0,608 1,49 1,47 1,33 0,99 0,641 0,669 

békés, békeszerető - agresszív 0,881 0,416 1,4 1,43 1,59 0,968 0,44 0,514 

bizalmat - bizalmatlanságot kelt 0,071 0,932 1,38 1,33 1,33 0,936 0,947 1 

döntésképtelen - döntésképes  0,296 0,744 5,62 5,69 5,59 0,868 0,978 0,744 

egoista, önző - altruista,   0,575 0,564 4,92 4,85 5,06 0,923 0,806 0,532 

előre tervez - improvizál  0,1 0,904 2,54 2,64 2,58 0,897 0,98 0,97 

éretlen - nagy élettapasztalatú 0,331 0,718 5,6 5,48 5,54 0,695 0,914 0,927 

érzelemvezérelt - megfontolt 0,503 0,605 5,02 4,88 4,8 0,766 0,585 0,922 

fegyelmezett - impulzív, hirtelen 0,384 0,682 1,91 2,07 1,98 0,663 0,933 0,882 

harcol - elviseli a nyomor szenv.  0,953 0,388 2,84 2,74 2,48 0,907 0,381 0,552 

higgadt, nyugodt - feszült,   0,185 0,831 1,74 1,79 1,85 0,948 0,816 0,933 

intelligens – kevéssé intelligens 0,356 0,701 1,43 1,33 1,31 0,738 0,737 0,997 

intuitív  - szig. log. gondolkodó  0,18 0,835 3,44 3,53 3,38 0,942 0,97 0,825 

jó beszédkészs - nehezen beszél  0,07 0,933 2,04 1,99 2,06 0,965 0,996 0,934 

jól ismeri önmagát - kevéssé ism 2,142 0,12 1,6 1,32 1,56 0,148 0,954 0,264 

kitartó - nem kitartó  0,005 0,995 1,49 1,48 1,48 0,995 0,998 0,999 

kreatív – „kitaposott úton halad" 0,206 0,814 2,17 2,16 2,04 0,999 0,842 0,837 

lényeglátó - elaprózza magát 0,248 0,78 1,53 1,52 1,63 0,998 0,845 0,782 

megbízható - megbízhatatlan  0,074 0,929 1,35 1,31 1,3 0,951 0,929 0,994 

nagy lexikális tudás – összefügg 0,901 0,408 4,27 3,96 4,21 0,438 0,973 0,587 

naiv - tapasztalatait hasznosító 0,618 0,54 5,38 5,57 5,22 0,832 0,886 0,513 

nem érd. a tul - fontos a birtok  1,359 0,259 2,65 2,55 2,3 0,87 0,252 0,429 

nem sikerorientált - sikeror  0,366 0,694 3,0 3,21 3,2 0,706 0,76 1 

normák elfogadása - ellen lázad 0,484 0,617 2,55 2,6 2,42 0,958 0,8 0,592 

önállótlan - önálló 1,02 0,363 5,5 5,36 5,57 0,644 0,904 0,353 

őszinte - hazudik, ha szükséges 1,694 0,187 2,02 1,75 2,17 0,491 0,832 0,176 

ravasz, agyafúrt - okos 0,362 0,697 4,92 4,95 5,09 0,989 0,719 0,755 

rávezet – tanácsokat ad 1,745 0,178 2,77 3,19 2,75 0,277 0,999 0,249 

segítőkész - nem érd az emberek 2,581 0,078 1,85 1,68 1,45 0,534 0,061 0,331 

sokat beszél - szófukar  0,617 0,54 3,43 3,19 3,2 0,552 0,632 0,999 

tud. eredmény építő - józanészre  0,115 0,891 4,12 4,16 4,06 0,98 0,964 0,881 

öntörvényű - udvarias  1,195 0,305 4,45 4,78 4,63 0,271 0,731 0,749 

vállalja - tartózkodik a rizikótól 3,004 0,052 3,2 3,4 2,81 0,688 0,317 0,038 

vallásos – nem az 3,306 0,039 3,13 2,68 2,42 0,179 0,03 0,563 

bölcsességforrások         

az életkor előrehaladásának  0,45 0,639 4,7 4,6 4,76 0,838 0,944 0,625 

Biblia tanításainak megismerése 2,431 0,091 3,28 3,79 3,83 0,127 0,127 0,983 

családi hatások, családi nevelés 0,402 0,67 4,92 4,96 5,09 0,977 0,677 0,754 

élettapasztalatok gyűjtése  1,324 0,269 5,62 5,42 5,52 0,236 0,716 0,715 
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 ANOVA alcsoportok átlagért p érték 

kategóriák F p ért 

8-15p. 

alacs 

16-18p. 

közép 

19-24p. 

magas 
alacs -

közepes 

alacs -

magas 

közepes

- magas 

elmélyült elmélkedések 2,123 0,123 4,66 4,78 5,08 0,82 0,117 0,258 

filmek 1,286 0,279 3,09 2,77 2,94 0,251 0,776 0,67 

folyamatos, rendszeres tanulás 1,078 0,342 4,91 4,66 4,89 0,413 0,996 0,461 

intuíciókra támaszkodás 0,496 0,61 4,1 3,9 3,92 0,606 0,726 0,992 

Istentől kapott ajándék 1,079 0,342 3,42 3,67 3,92 0,695 0,306 0,705 

könyvek, olvasmányok hatása 3,132 0,046 4,89 4,69 5,09 0,449 0,465 0,034 

más kárának a megfigyelése  0,43 0,651 3,98 3,99 4,17 1 0,709 0,68 

mások vél.-re való odafigy. 0,067 0,935 4,67 4,62 4,69 0,961 0,998 0,94 

negatív élettap, kudarcok feldol  1,598 0,205 4,75 4,97 5,09 0,424 0,185 0,78 

önmagunk és mások megism 1,15 0,319 5,42 5,59 5,63 0,434 0,331 0,945 

példaképek, modell személyek 1,226 0,296 4,42 4,61 4,76 0,592 0,263 0,746 

saját hibáinknak a felismerése,  0,905 0,406 5,47 5,64 5,57 0,37 0,765 0,831 

tanáraink hatása 2,238 0,11 4,21 4,3 4,61 0,872 0,115 0,211 

társadalom szerepe  3,917 0,022 3,02 3,44 3,73 0,164 0,015 0,438 

veleszületett tul, adottság 0,004 0,996 4,28 4,26 4,26 0,996 0,998 1 

viták, beszélgetések 0,706 0,495 4,83 4,61 4,72 0,463 0,841 0,837 

zenehallgatás, zenélés 3,834 0,023 3,87 3,49 4,11 0,228 0,599 0,019 

„foglalkozások”         

apácák 4,577 0,012 4,91 6,07 5,98 0,012 0,039 0,972 

bírók 0,925 0,399 6,32 6,79 6,78 0,423 0,488 1 

brókerek, tőzsdei szakemberek 0,606 0,546 4,04 4,5 4,33 0,514 0,793 0,91 

filozófusok 2,986 0,053 7,34 8,14 8 0,046 0,164 0,908 

kabaré-színészek, szórakoztatók 0,136 0,873 4,64 4,54 4,75 0,966 0,969 0,862 

költők  1,312 0,272 7,02 6,88 7,43 0,911 0,535 0,246 

menedzserek,  0,669 0,514 4,41 4,86 4,88 0,553 0,571 0,999 

munkanélküliek  0,416 0,661 3,29 3,43 3,64 0,924 0,643 0,817 

orvosok 1,207 0,302 6,49 6,35 6,88 0,918 0,565 0,275 

papok 2,909 0,057 6,4 7,11 7,44 0,195 0,048 0,686 

parlamenti képviselők 0,435 0,648 3,72 4,01 4,08 0,723 0,659 0,983 

Pásztorok  0,643 0,527 4,96 5,33 5,42 0,621 0,541 0,974 

pszichológusok  1,55 0,215 5,87 6,47 6,5 0,256 0,274 0,997 

reklám-szakemberek 0,831 0,437 3,96 4,39 4,47 0,527 0,459 0,976 

szerzetesek  4,444 0,013 6,06 7,23 7,04 0,011 0,066 0,876 

szociális munkások 3,032 0,051 5,17 6,06 6,1 0,07 0,081 0,994 

tanárok 4,306 0,015 5,91 6,63 6,96 0,091 0,011 0,562 

teológusok 5,513 0,005 6,87 7,52 8,1 0,139 0,003 0,193 

újságírók 0,743 0,477 4,66 5,06 5,14 0,57 0,495 0,975 

ügyvédek 0,593 0,554 5,45 5,87 5,85 0,565 0,646 0,998 
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5. táblázat. Az érzelemorientált megküzdés 3 alcsoportjának és a bölcsességkép kategóriáinak 

variancia-analízise, átlag- és p értékek az alcsoportok között  

(Anova, Post Hoc teszt Tukey próba) 

 

 ANOVA alcsoportok átlagért p érték 

kategóriák F p ért 

4-5 p. 

alacs 

6-7 p. 

közép 

8-13p. 

magas 
alacs -

közepes 

alacs -

magas 

közepes

- magas 

tulajdonság-párok         

cél megszállott - széles látókörű 0,06 0,942 5,2 5,22 5,14 0,997 0,956 0,942 

a jelen kult. hat. - örökérv elv 2,305 0,103 5 4,65 4,51 0,265 0,123 0,861 

alk. a kör.-hez - szembeszáll 0,927 0,397 2,83 3,13 2,98 0,362 0,823 0,823 

álmodozó - realista 2,533 0,082 4,88 4,61 4,37 0,4 0,073 0,606 

arrogáns - visszafogott 1,91 0,151 5,26 5,1 4,93 0,555 0,132 0,617 

barátságtalan - barátságos  2,72 0,069 5,54 5,42 5,21 0,613 0,052 0,346 

becsületes - tisztességtelen 0,837 0,435 1,32 1,5 1,44 0,423 0,722 0,939 

békés, békeszerető - agresszív 0,522 0,594 1,4 1,47 1,56 0,883 0,567 0,846 

bizalmat - bizalmatlanságot kelt 6,032 0,003 1,15 1,55 1,4 0,002 0,145 0,501 

döntésképtelen - döntésképes  1,07 0,345 5,73 5,6 5,53 0,574 0,361 0,904 

egoista, önző - altruista,   2,14 0,121 5,12 4,87 4,74 0,325 0,133 0,826 

előre tervez - improvizál  0,867 0,422 2,45 2,63 2,74 0,665 0,424 0,896 

éretlen - nagy élettapasztalatú 2,674 0,072 5,67 5,45 5,33 0,271 0,076 0,743 

érzelemvezérelt - megfontolt 2,917 0,057 5,08 4,78 4,58 0,274 0,056 0,672 

fegyelmezett - impulzív, hirtelen 5,624 0,004 1,74 2,03 2,4 0,226 0,003 0,196 

harcol - elviseli a nyomor szenv  0,446 0,641 2,74 2,73 2,51 0,999 0,647 0,703 

higgadt, nyugodt - feszült,   1,602 0,204 1,69 1,8 2,02 0,799 0,173 0,491 

intelligens – kevéssé intelligens 0,587 0,557 1,3 1,45 1,35 0,526 0,943 0,817 

intuitív  - szig. log. gondolkodó  0,58 0,561 3,49 3,58 3,28 0,937 0,693 0,541 

jó beszédkészs - nehezen beszél  0,517 0,597 1,93 2,12 2,0 0,567 0,935 0,854 

jól ismeri önmagát - kevéssé ism 2,382 0,095 1,33 1,57 1,65 0,241 0,12 0,879 

kitartó - nem kitartó  2,035 0,134 1,35 1,54 1,67 0,42 0,13 0,739 

kreatív – „kitaposott úton halad" 0,948 0,39 1,99 2,27 2,19 0,382 0,673 0,944 

lényeglátó - elaprózza magát 3,836 0,023 1,35 1,75 1,7 0,03 0,117 0,957 

megbízható - megbízhatatlan  0,146 0,865 1,31 1,3 1,37 0,997 0,888 0,87 

nagy lexikális tudás – összefügg 0,12 0,887 4,11 4,12 4,23 0,999 0,887 0,912 

naiv - tapasztalatait hasznosító 0,694 0,501 5,53 5,19 5,49 0,493 0,992 0,676 

nem érd. a tul. - fontos a birtok. 2,14 0,121 2,35 2,53 2,79 0,627 0,098 0,484 

nem sikerorientált – sikeror.  1,257 0,287 3,14 2,93 3,4 0,673 0,626 0,253 

normák elfogadása - ellen lázad 0,881 0,416 2,42 2,54 2,67 0,761 0,391 0,806 

önállótlan - önálló 1,224 0,297 5,57 5,35 5,4 0,306 0,544 0,965 

őszinte - hazudik, ha szükséges 0,326 0,722 1,86 1,98 2,05 0,845 0,733 0,97 

ravasz, agyafúrt - okos 2,375 0,096 5,19 4,85 4,84 0,148 0,189 0,999 

rávezet – tanácsokat ad 0,589 0,556 3,07 2,83 2,81 0,631 0,649 0,998 

segítőkész - nem érd az emberek 1,656 0,194 1,52 1,77 1,74 0,222 0,389 0,986 

sokat beszél - szófukar  0,795 0,453 3,16 3,4 3,12 0,524 0,982 0,517 

tud. eredmény építő - józanészre  0,617 0,541 4,23 4,0 4,1 0,517 0,829 0,925 

öntörvényű - udvarias  3,22 0,042 4,88 4,5 4,36 0,149 0,057 0,827 

vállalja – kerüli a rizikót 1,212 0,3 3,33 2,97 3,12 0,273 0,698 0,849 

vallásos – nem az 0,852 0,428 2,54 2,78 2,87 0,605 0,456 0,941 

bölcsességforrások         

az életkor előrehaladásának  2,037 0,133 4,75 4,45 4,76 0,151 0,999 0,245 

Biblia tanításainak megismerése 0,528 0,591 3,54 3,75 3,79 0,684 0,66 0,992 

családi hatások, családi nevelés 1,193 0,306 5,08 4,82 5,0 0,274 0,905 0,647 

élettapasztalatok gyűjtése  2,398 0,094 5,52 5,37 5,68 0,402 0,465 0,076 
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 ANOVA alcsoportok átlagért p érték 

kategóriák F p ért 

4-5 p. 

alacs 

6-7 p. 

közép 

8-13p. 

magas 
alacs -

közepes 

alacs -

magas 

közepes

- magas 

elmélyült elmélkedések 0,178 0,837 4,79 4,85 4,9 0,94 0,83 0,963 

filmek 3,449 0,034 2,8 2,83 3,34 0,984 0,033 0,071 

folyamatos, rendszeres tanulás 3,484 0,033 5,0 4,53 4,69 0,028 0,281 0,749 

intuíciókra támaszkodás 0,222 0,801 3,94 3,93 4,07 0,999 0,818 0,821 

Istentől kapott ajándék 0,653 0,522 3,53 3,85 3,8 0,543 0,701 0,992 

könyvek, olvasmányok hatása 1,095 0,337 4,96 4,73 4,86 0,301 0,814 0,78 

más kárának a megfigyelése  1,294 0,277 3,92 4,03 4,29 0,839 0,242 0,555 

mások vél.-re való odafigy. 1,396 0,25 4,66 4,47 4,83 0,555 0,676 0,223 

negatív élettap, kudarcok feldol  2,106 0,125 4,8 5,05 5,14 0,287 0,153 0,885 

önmagunk és mások megism. 0,529 0,59 5,54 5,6 5,44 0,894 0,767 0,56 

példaképek, modell személyek 2,488 0,086 4,72 4,68 4,26 0,982 0,083 0,154 

saját hibáinknak a felismerése,  1,205 0,302 5,57 5,67 5,45 0,69 0,629 0,267 

tanáraink hatása 2,926 0,056 4,58 4,27 4,14 0,185 0,072 0,827 

társadalom szerepe  0,828 0,439 3,3 3,58 3,45 0,407 0,82 0,874 

veleszületett tul, adottság 0,085 0,918 4,29 4,2 4,29 0,921 1 0,946 

viták, beszélgetések 2,796 0,064 4,66 4,54 5,02 0,785 0,149 0,056 

zenehallgatás, zenélés 1,269 0,284 3,89 3,58 3,93 0,328 0,989 0,381 

„foglalkozások”         

apácák 2,707 0,07 5,34 5,75 6,35 0,535 0,054 0,392 

bírók 0,237 0,789 6,64 6,75 6,46 0,952 0,888 0,77 

brókerek, tőzsdei szakemberek 0,714 0,491 4,12 4,49 4,57 0,604 0,564 0,985 

filozófusok 0,969 0,382 7,68 8,0 8,13 0,571 0,413 0,934 

kabaré-színészek, szórakoztatók 0,741 0,478 4,42 4,82 4,86 0,558 0,587 0,996 

költők  0,862 0,424 6,84 7,2 7,27 0,542 0,502 0,982 

menedzserek,  0,257 0,774 4,59 4,8 4,89 0,864 0,79 0,98 

munkanélküliek  1,356 0,261 3,18 3,65 3,69 0,348 0,372 0,995 

orvosok 0,561 0,572 6,45 6,41 6,81 0,991 0,622 0,587 

papok 2,748 0,067 6,58 7,31 7,46 0,146 0,113 0,944 

parlamenti képviselők 0,654 0,521 3,76 3,91 4,22 0,906 0,487 0,746 

pásztorok  0 1 5,29 5,3 5,3 1 1 1 

pszichológusok  1,047 0,353 6,17 6,63 6,11 0,405 0,988 0,451 

reklám-szakemberek 2,351 0,098 3,93 4,45 4,81 0,354 0,097 0,695 

szerzetesek  2,918 0,057 6,42 7,0 7,42 0,285 0,054 0,627 

szociális munkások 0,806 0,449 5,8 6,07 5,49 0,764 0,75 0,415 

tanárok 0,122 0,886 6,52 6,39 6,57 0,918 0,991 0,895 

teológusok 2,298 0,104 7,26 7,45 8,05 0,843 0,084 0,27 

újságírók 0,221 0,802 4,84 5,0 5,11 0,904 0,802 0,968 

ügyvédek 0,77 0,465 5,75 5,47 6,05 0,754 0,776 0,434 
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6. táblázat. A kifelé-irányuló coping 3 alcsoportjának és a bölcsességkép kategóriáinak 

variancia-analízise, átlag- és p értékek az alcsoportok között  

(Anova, Post Hoc teszt Tukey próba) 

 

 ANOVA alcsoportok átlagért p érték 

kategóriák F p ért 

5-11p. 

alacs 

12-14p. 

közép 

15-19p. 

magas 
alacs -

közepes 

alacs -

magas 

közepes

- magas 

tulajdonság-párok         

cél megszállott - széles látókörű 1,313 0,272 5,25 4,98 5,31 0,403 0,959 0,296 

a jelen kult. hat - örökérv elv 1,573 0,21 5 4,68 4,6 0,365 0,227 0,94 

alk a körhez - szembeszáll 0,01 0,99 2,97 2,97 3 1 0,992 0,991 

álmodozó - realista 0,253 0,777 4,74 4,71 4,58 0,995 0,782 0,838 

arrogáns - visszafogott 0,917 0,401 5,22 5,14 5,0 0,875 0,37 0,668 

barátságtalan - barátságos  0,093 0,911 5,45 5,39 5,42 0,903 0,975 0,979 

becsületes - tisztességtelen 1,794 0,169 1,53 1,27 1,53 0,212 1 0,254 

békés, békeszerető - agresszív 0,243 0,785 1,46 1,42 1,53 0,97 0,885 0,771 

bizalmat - bizalmatlanságot kelt 2,131 0,122 1,28 1,27 1,51 0,993 0,179 0,152 

döntésképtelen - döntésképes  3,521 0,032 5,76 5,7 5,42 0,886 0,031 0,1 

egoista, önző - altruista,   1,137 0,323 5,04 4,77 4,96 0,303 0,912 0,581 

előre tervez - improvizál  0,219 0,803 2,54 2,68 2,56 0,803 0,993 0,877 

éretlen - nagy élettapasztalatú 1,531 0,219 5,66 5,48 5,4 0,458 0,209 0,853 

érzelemvezérelt - megfontolt 0,557 0,574 4,97 4,86 4,75 0,846 0,543 0,865 

fegyelmezett - impulzív, hirtelen 0,233 0,792 1,96 2,0 2,09 0,971 0,778 0,895 

harcol - elviseli a nyomor szenv  1,833 0,163 2,53 2,94 2,53 0,212 1 0,238 

higgadt, nyugodt - feszült,   1,461 0,235 1,65 1,88 1,93 0,379 0,259 0,955 

intelligens – kevéssé intelligens 1,356 0,26 1,25 1,36 1,5 0,731 0,226 0,632 

intuitív  - szig log. gondolkodó  1,668 0,191 3,69 3,24 3,44 0,163 0,6 0,719 

jó beszédkészs - nehezen beszél  1,144 0,321 1,93 1,94 2,2 0,998 0,36 0,4 

jól ismeri önmagát - kevéssé ism 3,168 0,044 1,26 1,58 1,62 0,097 0,065 0,966 

kitartó - nem kitartó  0,193 0,825 1,5 1,54 1,44 0,966 0,921 0,81 

kreatív – „kitaposott úton halad" 0,498 0,608 2,0 2,13 2,22 0,823 0,586 0,914 

lényeglátó - elaprózza magát 1,933 0,148 1,4 1,59 1,73 0,452 0,128 0,72 

megbízható - megbízhatatlan  0,391 0,677 1,33 1,39 1,27 0,876 0,907 0,652 

nagy lexikális tudás – összefügg 0,241 0,786 4,06 4,11 4,24 0,979 0,776 0,877 

naiv - tapasztalatait hasznosító 2,883 0,059 5,81 5,19 5,13 0,115 0,087 0,98 

nem érd. a tul - fontos a birtok  0,849 0,43 2,58 2,61 2,35 0,99 0,524 0,454 

nem sikerorientált - sikeror  3,368 0,037 3,51 3,09 2,84 0,231 0,029 0,598 

normák elfogadása - ellen lázad 0,275 0,76 2,53 2,61 2,46 0,904 0,939 0,742 

önállótlan - önálló 0,615 0,542 5,45 5,55 5,36 0,805 0,865 0,512 

őszinte - hazudik, ha szükséges 0,077 0,926 1,9 1,98 1,96 0,925 0,959 0,996 

ravasz, agyafúrt - okos 0,232 0,793 5,02 4,89 5,0 0,803 0,997 0,856 

rávezet – tanácsokat ad 0,255 0,775 2,87 3,03 2,85 0,816 0,999 0,807 

segítőkész - nem érd az emberek 1,198 0,304 1,72 1,73 1,5 0,996 0,379 0,344 

sokat beszél - szófukar  0,516 0,598 3,35 3,16 3,15 0,662 0,656 0,999 

tud. eredmény építő - józanészre  0,116 0,89 4,14 4,05 4,15 0,914 0,999 0,905 

öntörvényű - udvarias  0,585 0,558 4,57 4,77 4,55 0,64 0,992 0,602 

vállalja – tartózkodik a rizikótól 0,078 0,925 3,17 3,19 3,09 0,996 0,952 0,924 

vallásos – nem az 10,583 <0,001 3,28 2,63 2,12 0,022 <0,001 0,1 

bölcsességforrások         

az életkor előrehaladásának  0,005 0,995 4,66 4,67 4,67 0,996 0,996 1 

Biblia tanításainak megismerése 13,17 <0,001 3,01 3,81 4,29 0,003 <0,001 0,149 

családi hatások, családi nevelés 0,681 0,507 4,94 5,13 4,95 0,549 1 0,599 

élettapasztalatok gyűjtése  1,265 0,285 5,58 5,54 5,38 0,954 0,283 0,44 
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 ANOVA alcsoportok átlagért p érték 

kategóriák F p ért 

5-11p. 

alacs 

12-14p. 

közép 

15-19p. 

magas 
alacs -

közepes 

alacs -

magas 

közepes

- magas 

elmélyült elmélkedések 0,93 0,396 4,69 4,81 4,96 0,804 0,36 0,73 

filmek 0,359 0,699 2,82 2,98 2,95 0,696 0,822 0,982 

folyamatos, rendszeres tanulás 0,694 0,501 4,87 4,64 4,78 0,472 0,908 0,765 

intuíciókra támaszkodás 0,79 0,455 3,85 3,94 4,12 0,903 0,426 0,682 

Istentől kapott ajándék 17,205 <0,001 2,81 4,02 4,48 <0,001 <0,001 0,28 

könyvek, olvasmányok hatása 1,002 0,369 4,88 4,73 4,96 0,607 0,877 0,351 

más kárának a megfigyelése  1,439 0,24 3,97 3,89 4,25 0,926 0,403 0,234 

mások vél-re való odafigy 0,321 0,726 4,7 4,54 4,62 0,702 0,921 0,923 

negatív élettap, kudarcok feldol  4,388 0,014 4,91 4,7 5,24 0,449 0,162 0,009 

önmagunk és mások megism 2,666 0,072 5,66 5,35 5,56 0,061 0,786 0,29 

példaképek, modell személyek 0,495 0,611 4,67 4,63 4,47 0,97 0,6 0,746 

saját hibáinknak a felismerése,  1,27 0,283 5,61 5,45 5,64 0,391 0,98 0,324 

tanáraink hatása 1,347 0,263 4,4 4,47 4,16 0,932 0,425 0,257 

társadalom szerepe  1,566 0,212 3,2 3,6 3,44 0,185 0,56 0,792 

veleszületett tul, adottság 0,649 0,524 4,37 4,23 4,07 0,845 0,49 0,818 

viták, beszélgetések 0,022 0,978 4,71 4,69 4,73 0,99 0,997 0,977 

zenehallgatás, zenélés 0,005 0,995 4,66 4,67 4,67 0,996 0,996 1 

„foglalkozások”         

apácák 6,328 0,002 4,89 6,13 6,08 0,004 0,009 0,99 

bírók 0,334 0,717 6,61 6,72 6,41 0,958 0,856 0,697 

brókerek, tőzsdei szakemberek 0,247 0,781 4,3 4,45 4,16 0,931 0,936 0,762 

filozófusok 0,295 0,745 7,74 7,97 7,75 0,778 1 0,797 

kabaré-színészek, szórakoztatók 0,825 0,44 4,66 4,88 4,35 0,845 0,744 0,405 

költők  0,168 0,845 6,95 7,12 7,14 0,88 0,862 0,998 

menedzserek,  0,547 0,58 4,95 4,62 4,51 0,715 0,582 0,967 

munkanélküliek  3,768 0,025 2,84 3,74 3,64 0,029 0,074 0,956 

orvosok 3,077 0,049 6,1 6,52 7,0 0,458 0,035 0,369 

papok 7,952 0,001 6,24 6,97 7,86 0,154 <0,001 0,069 

parlamenti képviselők 0,76 0,469 3,68 3,8 4,14 0,946 0,457 0,641 

Pásztorok  1,548 0,216 4,88 5,5 5,48 0,256 0,313 0,999 

pszichológusok  0,495 0,611 6,09 6,25 6,47 0,898 0,581 0,834 

reklám-szakemberek 0,121 0,886 4,16 4,35 4,27 0,877 0,956 0,981 

szerzetesek  3,948 0,021 6,22 7,1 7,27 0,065 0,027 0,903 

szociális munkások 0,149 0,862 5,72 5,93 5,78 0,855 0,987 0,931 

tanárok 0,932 0,396 6,6 6,62 6,2 0,999 0,47 0,441 

teológusok 2,211 0,113 7,12 7,42 7,86 0,658 0,091 0,412 

újságírók 0,57 0,566 5,11 4,85 4,69 0,781 0,543 0,909 

ügyvédek 0,13 0,878 5,62 5,61 5,8 1,0 0,902 0,89 
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22. melléklet. A három vizsgálat eredményeinek összevetése 

 

1. táblázat. A mindkét vizsgálatban szereplő foglalkozások átlagpontszámai és variancia-

analízisük a korcsoportok szerint 
 

 Anova korcsoportok átlagértékei 

 F p-érték 

10-12 év 

(a) 

19-24 év 

(b) 

25-53 év 

(c) 

54-75 év 

(d) 

p érték 

alcsoportok közötti páronkénti összehasonlítás Tukey próba 

a-b a-c a-d b-c b-d c-d 

apácák 4,614 0,004 6,7 5,77 5,95 5,31 

Tukey próba p érték 0,032 0,206 0,016 0,974 0,811 0,639 

bírók 0,499 0,683 6,67 6,43 6,86 6,86 

Tukey próba p érték 0,877 0,945 0,971 0,698 0,798 1 

filozófusok 1,415 0,238 7,5 7,8 8,16 7,66 

Tukey próba p érték 0,72 0,188 0,979 0,776 0,986 0,698 

költők  0,603 0,614 6,8 6,99 7,21 7,17 

Tukey próba p érték 0,929 0,645 0,817 0,944 0,979 1 

menedzserek  4,111 0,007 5,64 4,67 4,59 5,09 

Tukey próba p érték 0,021 0,029 0,643 0,998 0,843 0,79 

munkanélküliek  1,799 0,147 3,17 3,83 3,18 3,03 

Tukey próba p érték 0,148 1 0,99 0,352 0,342 0,992 

orvosok 4,909 0,002 7,41 6,73 6,44 6,37 

Tukey próba p érték 0,081 0,013 0,041 0,855 0,836 0,999 

papok 8,093 <0,001 8,15 7,06 7,36 6,51 

Tukey próba p érték 0,002 0,088 <0,001 0,858 0,61 0,275 

parl-i képviselők 5,431 0,001 5,06 3,93 4,02 3,8 

Tukey próba p érték 0,007 0,04 0,042 0,997 0,995 0,979 

pszichológusok  3,981 0,008 7,16 6,27 6,44 6,34 

Tukey próba p érték 0,015 0,134 0,188 0,97 0,999 0,997 

tanárok 4,035 0,008 7,35 6,41 6,68 6,71 

Tukey próba p érték 0,007 0,168 0,387 0,884 0,896 1 

újságírók 0,623 0,601 5,09 4,8 4,86 5,37 

Tukey próba p érték 0,804 0,92 0,921 0,999 0,633 0,745 
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2. táblázat. A bölcsesség kialakulását befolyásoló tényezők átlagpontszámainak variancia-

analízise a korcsoportok szerint 
 

a korcsoportok jelölése és elemszámuk: a: 10-12 év N=169                    b: 14-18 év N=75 

           c: 19-24 év N=100                       d: 25-53 év N=157                    e: 54-75 év N=61 
 

 ANOVA alcsoportok közötti páronkénti összehasonlítás Tukey próba p érték 

kategó-

riák 
F p érték a-b a-c a-d a-e b-c b-d b-e c-d c-e d-e 

életkor  23,951 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,202 0,214 0,118 0,999 0,985 0,942 

Biblia  3,33 0,01 0,15 0,175 0,006 0,759 0,999 0,991 0,928 0,932 0,971 0,662 

családi  13,317 <0,001 0,025 <0,001 <0,001 <0,001 0,875 0,222 0,145 0,775 0,535 0,962 

élettap. 14,535 <0,001 0,03 <0,001 <0,001 <0,001 0,249 0,267 0,091 0,999 0,949 0,859 

elmélk. 6,295 <0,001 0,441 0,006 0,297 0,186 <0,001 0,012 0,01 0,46 0,975 0,946 

filmek 4,579 0,001 0,038 0,001 0,047 0,73 0,972 0,974 0,755 0,627 0,347 0,931 

tanulás 13,485 <0,001 <0,001 0,327 0,98 0,5 0,001 <0,001 <0,001 0,126 0,027 0,767 

intuíció 2,676 0,031 0,06 0,982 0,086 0,926 0,29 0,968 0,599 0,48 0,998 0,83 

Isten  6,606 <0,001 0,001 0,904 <0,001 0,702 0,044 0,993 0,287 0,038 0,987 0,354 

könyv 1,596 0,174 0,329 0,26 0,457 0,994 1 0,983 0,782 0,983 0,768 0,929 

más kár 20,594 <0,001 <0,001 0,318 <0,001 <0,001 0,001 0,997 0,999 <0,001 <0,001 0,971 

vélem. 10,501 <0,001 <0,001 1 0,002 0,003 <0,001 0,19 0,857 0,013 0,009 0,909 

kudarc 10,914 <0,001 0,553 <0,001 0,001 0,042 0,001 0,522 0,748 0,03 0,131 1 

önism 18,269 <0,001 0,063 <0,001 <0,001 <0,001 0,332 0,001 0,453 0,278 1 0,464 

modell 18,135 <0,001 0,008 0,493 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,25 0,002 0,15 

ön hiba  20,83 <0,001 0,035 <0,001 <0,001 <0,001 0,005 0,037 0,025 0,862 1 0,943 

tanárok 4,199 0,002 0,064 0,771 0,929 0,451 0,007 0,01 0,003 0,991 0,97 0,826 

adotts. 9,287 <0,001 0,478 0,098 0,222 <0,001 0,981 1 0,001 0,973 0,002 <0,001 

viták 49,612 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 1 1 0,875 1 0,91 0,892 

zene 16,563 <0,001 0,005 <0,001 <0,001 <0,001 0,677 0,725 0,009 1 0,162 0,073 

 

(Az átlag és szórás értékek a dolgozat 3.5. 4. táblázatában találhatók meg.) 

 


