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„Bölcsesség az, ha mindig tudatában vagyunk annak,  
mennyire tévesek lehetnek nézeteink és mennyire  

bizonytalanok mindazok a dolgok,  
amelyekre a leginkább számítunk.” 

Gerald Brenan1   

 

1. BEVEZETÉS 

 

Dolgozatom tárgya a bölcsesség, mely rendkívül hálás téma, hiszen sokakat érdekel, 

foglalkoztat, sokféle megközelítésmódja elképzelhető. Erre utal az is, hogy körülnézve egy-

egy könyvesboltban rengeteg olyan könyvet2 találunk, mely már a címében tartalmazza e 

kifejezést. Láthatjuk, hogy a szó felhívó erejében sok szerző, szerkesztő bízik, ami nyilván 

nem véletlen, hisz bennünk él a gyermeki vágy a bölcsesség megismerésére, megszerzésére. 

Egy főiskolás hallgatóknak tartott foglalkozáson azt játszottuk, hogy értékeket „vásárolunk” 

magunknak. Ekkor jegyezte meg az egyik diák, „én csak bölcsességet kérek, ha az van, akkor 

már mindent meg tudok oldani”.  

A Heuréka internetes kereső 15254 találatról számol be a bölcs szó begépelésére.  

Létezik olyan szervezet is, mely elnevezésében tartalmazza a főnevesített jelzőt. A 

Bölcsek Világtanácsa (lásd 1. melléklet) azt tűzte ki céljául, hogy az emberiség problémáinak 

megoldásában közreműködjön, szeretnének a társadalmi változások előkészítésében szerepet 

játszani. Nem teljes az egyetértés abban, hogy nevük mit takar, honlapjukon egyelőre 

önmaguk definiálását végzik, azt fejtegetik, hogy nem úgy tekintenek magukra mint a 

                                                 
1 In: (Exley, 2002. 15.) 
2 Ezt bizonyítandó néhány cím, melyekkel antikváriumokban, vagy könyvesboltokban találkozhatunk:  

Kristó Nagy István (szerk.) (1982): Bölcsességek könyve. Aforizmák, szállóigék. I-II Gondolat Kiadó, Bp.  

Anthony de Mello (1996): A csend szava. Egy perc bölcsesség. Távlatok Bp. és Korda Kiadó, Kecskemét. 

Őszentsége, a Dalai Láma (2000): Ősi bölcsesség, modern világ. Erkölcsi gondolatok az új évezredre. Európa 

Könyvkiadó, Bp. 

Rowling, J. K. (2000): Harry Potter és bölcsek köve. Animus Kiadó, Budapest. 

„Bölcsességek kincsestára” sorozat, Kassák kiadó, Szada kötetei:  

                   György Edit (ford. és szerk.) (2001): Csönd és hang. A bölcsesség könyve.  

                   György Edit (válogatta) (2003): Az út bölcsessége.  

„Az emberiség bölcsességei” sorozat Alexandria Kiadó Pécs:  

                   Föllmi, O., Föllmi, D. (2004): Bölcsességek – 365 gondolat Indiából az év minden napjára.  

Kecskés Pál (2001): A bölcselet története főbb vonásaiban. Gede testvérek kiadása, Budapest. (Hasonmás kiadás 

a Szent István Társulat 1943-as kiadása alapján) 

Exley, Helen (válogatás) (2002): Mindennapok bölcsessége. Alexandria Kiadó, Pécs 

Gopnik, Alison, Meltzoff, Andrew N., Kuhl, Patricia K. (2003): Bölcsek a bölcsőben. Hogyan tanulnak a 

kisbabák. Typotex Kiadó, Budapest. 

Peseschkian, Nossrat (2002): Wenn du willst, was du noch nie gehabt hast, dann tu, was du noch nie getan hast. 

Geschichten und Lebensweisheiten. Herder Verlag, Freiburg.  

Laing, R., D. (2004): Bölcsek, balgák, bolondok. Egy pszichiáter útja. KönyvFakasztó Kiadó, Budapest. 

A www.konyvnet.hu weboldal 49 olyan könyvet kínál, melynek címében a bölcs, bölcsesség kifejezés szerepel.  

Már a címek alapján is látható, hogy a választék meglehetősen tág, a sokszor ajándékkötetnek szánt szép kiadású 

aforizma-, közmondás-gyűjtemények mellett mesék, szépirodalmi alkotások és szakkönyvek is ezzel a 

kifejezéssel próbálják felhívni magukra a figyelmet. (A felsorolt könyvek csak akkor kerültek az 

irodalomjegyzékbe is, ha a dolgozatban forrásként is használtam őket.) 

 

http://www.konyvnet.hu/
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bölcseknek a tanácsára („Rat der Weisen”), hanem mint egy testületre a bölcsességért („Rat 

für Weisheit”) (http://www.clubofbudapest.org/d/WorldWisdom Council/n-0412-wwc-

budapest.htm, 2005.). A társulás életre hívója, alapítója László Ervin magyar professzor, a 

rendszerelmélet elkötelezett tolmácsolója. Maga a gondolat nem tekinthető újnak, 1966-ban 

„Az ember és az ember tudománya” című konferencián Carl Rogers is megfogalmazta: „Néha 

álmodom egy olyan interdiszciplináris Manhattan Projektről, melynek témája a pszichológiai 

feszültség csökkentése lenne – ahol össze lehetne hozni a terület legjobb elméit, a legjobb 

tudást, és elkezdeni hasznosítani ezeket etikai szempontból, és remélhetőleg sikerülne 

megoldani néhányat a világ konfliktusaiból” (Rogers, 1990. 130.).  

Ugyanakkor éppen a bölcs/bölcsesség kifejezésben rejlő gazdagság és bizonytalanság 

hordozza magában munkám nehézséget is, nem elég egyértelmű a fogalom, mindenki egy 

kicsit mást ért rajta, máshova helyezi a hangsúlyt, mást tartana fontosnak megvizsgálni. 

Hosszú időn keresztül tépelődtem, hogy miként lehet és lehet-e egyáltalán egy ilyen kutatást 

felépíteni. Éppen ezért szinte biztos lehetek benne, hogy dolgozatom is ellentétes hatásokat 

fog kiváltani. Remélem, hogy lesz, aki úgy ítéli meg, hogy sikerült valamelyest rendszerezni, 

valamit hozzátenni az eddig is tudottakhoz, másnak meg esetleg határozott hiányérzete 

marad. Tudom, hogy munkám nem teljes, nem is törekszik a teljesség felé. Sokféle, az 

enyémtől jelentősen különböző megközelítés is elképzelhető. Mégis, ahelyett, hogy én 

magam arra hívnám fel a figyelmet, hogy mi mindent hagytam ki, mi mindennel nem 

foglalkoztam, inkább azt vázolom, hogy miként épül fel a dolgozatom.  

Betekintünk az ókor polihisztorainak a bölcsességhez való viszonyulásába, megismerünk 

egypár kérdést a középkor, újkor filozófusai által feltettek közül, humánetológiai 

megközelítéssel elhelyezzük a bölcs embert az élővilágban. Megnézzük, hogy néhány 

célzottan vagy éppen esetlegesen kiválasztott pszichológus gondolatmenetében milyen hely 

jut a bölcsességnek, keresek olyan megfogalmazásokat, ahol a szerzők maguk is ezt a 

kifejezést használták. A szubjektív válogatás a ráhangolás mellett feltárhat valamit 

gondolkodásunk gyökereiből is, érdekes lehet felismerni némely bölcsességhez tapadó 

képzettársítás eredetét, származását, korai megjelenési módját.  

Miután bemutatok egy-két kifejezetten a bölcsességgel foglalkozó elméletet is, 

ismertetem vizsgálatunkat előzményeivel együtt. Nyitott és zárt kérdéseket egyaránt 

tartalmazó kérdőívekkel próbáltuk feltérképezni a vizsgálati alanyok képét a bölcsességről, 

például, hogy milyen jelzők kapcsolódnak e kifejezéshez, kiket tekintenek bölcsnek, hogyan 

vélekednek, minek van szerepe a bölcsesség kialakulásában. Vizsgáltuk többek között azt is, 

hogy néhány önkényesen kiválasztott foglalkozáshoz mennyire kapcsolódik a bölcsesség 

http://www.clubofbudapest.org/d/WorldWisdom%20Council/n-0412-wwc-budapest.htm
http://www.clubofbudapest.org/d/WorldWisdom%20Council/n-0412-wwc-budapest.htm


 4 

sztereotípiája. Matematikai statisztikai számítások segítségével próbáltam a kirajzolódó képet 

objektívebbé tenni, felállított hipotéziseimet igazolni.  

Mivel azzal nem áltattam magam, hogy országos reprezentatív kutatást tudok készíteni, a 

társadalom egy szeletére vonatkozik a felmérés. Évek óta oktatok, nevelek, kisiskolástól a 

felnőttig minden korosztállyal foglalkoztam, így érdeklődési területemnek megfelelően 

általános- és középiskolás diákok és nevelőik, vagyis a pedagógusok bölcsességképét 

igyekeztem megvizsgálni, valamint a két csoport közötti átmenetet képező, pedagógusnak 

készülő főiskolások kerültek a vizsgálati mintába. Úgy vélem, nem érdektelen e csoportok 

vizsgálata és összehasonlítása, hiszen a gyerekek elképzelései a bölcsekről, a bölcsességről az 

adott kultúrkör hagyományait átvéve már nagyon korán formálódnak a meséken keresztül, és 

nem lehet elvitatni a nevelésükkel megbízott felnőttek gondolkodásalakító szerepét sem. A 

gyermekkorban kialakult, rögzült vélemények, attitűdök gyakran egész életünkben 

változatlanok maradnak.  

Dolgozatom készítése közben örömöt okozott a bölcsességgel kapcsolatos 

megfogalmazások olvasása, gyakran éreztem úgy, hogy önmagukért beszélnek, ezért úgy 

döntöttem, hogy a mellékletbe is elhelyezek belőlük néhányat, azt remélve, hogy 

olvasóimnak is szórakozást nyújtanak. Szintén a mellékletbe kerültek válaszolóink 

megállapításai a nyitott kérdésekkel kapcsolatban, így maradnak levont következtetéseim 

ellenőrizhetőek, alátámaszthatóak. Végül a matematikai statisztikai számítások eredményét 

tartalmazó táblázatok egy része is a mellékletbe szorult.   

 

 

 

 

 

 

„Ha nem én teszem meg, kinek kellene megtennie?  
S ha nem most teszem meg, mikor kellene megtennem?  

S ha csak magam számára teszem meg, akkor ki vagyok én?” 
Hillél életbölcsessége3  

                                                 
3 (idézi V.E. Frankl, 1997. 98.) 
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„Gyűjtve a bölcs tanokat lelked művelni ne szűnjél,  
Mert tudomány nélkül létünk a halál üres árnya.” 

Cato4 

 

A dolgozat vázlata egy panteonban  

 

 

 

 

 
„Az új gondolatok elvetése általában három egymástól jól elkülöníthető szakaszra bontható.  

Az első ellenérv: ››ez nem igaz‹‹. A második: ››nos, ha igaz is, nincs jelentősége‹‹. A végső csapás pedig: ››igaz is, 
jelentős is a szóban forgó gondolat, de sajnos nem új, egyidős az emberiséggel‹‹.” 

Egy nem népi bölcsesség5 

 

                                                 
4 In: (Hajdú, 1999. 26.) 
5 In: (Barrow, 1998. 13.) 
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„Hosszú utat kell bejárnod, 
Míg a bölcsességhez vezető ösvényre rátalálsz.” 

Tatiosz6 

 

2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS  

2.1. A bölcsesség filozófiai gyökerei  

 

A bölcsesség7 szó sokunknál automatikusan kapcsolódik a filozófiához, hiszen a filozófia 

tudományát bölcseletnek, a filozófust bölcselőnek is nevezhetjük.8 Nyíri Tamás (2003) 

szerint a filozófiát nem is tudománynak, hanem életmódnak kellene tekinteni, egy olyan 

életmódnak, mely a bölcsesség keresését, a bölcsességre törekvést tekinti céljának. A 

filozófus eszerint nem bölcs, szerinte éppen a „philia” (törekvés) különbözteti meg „a 

bölcstől, aki – mivel nem szenved hiányt semmiben – nem is vágyódik semmire” (Nyíri, 

2003. 12.).   

A tudománytörténeti munkákban gyakori, hogy az ókori görögökig eredeztetik a 

gyökereket, azzal indokolva ezt például a pszichológia esetében, hogy „jelentős mennyiségű 

irodalom maradt fenn utánuk… számos művükben olyan témák, eszmefuttatások fedezhetők 

fel, amelyekre manapság úgy tekinthetünk, mint amelyek valóban pszichológiai 

vonatkozással bírnak” (Thorne és Henley, 2000. 17.).9  

 

Témakörünk miatt azonban célszerű korábbra is visszatekinteni, hiszen a misztikus Kelet 

sokak számára a nyugalom és bölcsesség jelképe. A buddhizmus lényege „az értelmezett 

tapasztalati megismerés, amelynek segítségével mindenki a saját útján haladva eszmélhet rá 

az igazságra” (Kárpáty, 2001).10 Buddha 29 éves korában (i.e. 520 körül) hagyta el feleségét 

és újszülött fiát, és élt hat évig vezeklő életet, „az elmélyült elmélkedés és eksztázis 

különböző fokozatain haladt át, míg végül … eljutott a legmagasabb bölcsességre” (Kőrösi 

Csoma, 1982. 109.), megvilágosodott (az ekkor felvett Buddha név jelentése is ez), s elnyerte 

a megváltó tudást, mellyel az újjászületés elkerülhető.  

 

                                                 
6 In: (György, 2001. 16.) 
7 Az irodalmi áttekintésben a bölcs/bölcsesség kifejezéseket dőlten szedem, még akkor is, ha idézetben 

szerepelnek, és az eredetiben nincsenek kiemelve. 
8 Vö.: „filozofikus gör—lat ~ 1. a filozófiával kapcsolatos, bölcseleti 2. mély értelmű, bölcs;  

filozófus gör—lat ~ 1.bölcselő; filozófiával foglalkozó tudós 2. biz bölcsen élő, gondolkodó, bölcs megértéssel 

viselkedő személy (Bakos, 1983. 262.).  
9 Természetesen nem mindegyik tudománytörténeti könyv követi ezt, Simonyi Károly A fizika kultúrtörténetében 

röviden ugyan de kitér arra, hogy „milyen konkrét ismeretanyagra építhettek a görögök” (1981. 31.). Duin és 

Sutcliffe (1993) Az orvoslás történetében 10 oldalt szentel a görögök előtti időszakra.  
10 Kárpáty gondolatmenetét egy történettel, tanmesével szemlélteti, mely a 2. mellékletben megtalálható. A 3. 

melléklet Vekerdi (1999) fordításában a Dhammapada (buddhista bölcsmondás-gyűjtemény) azon részleteit 

tartalmazza, melyek a bölcsességgel szó szerint foglalkoznak. 
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Meglátta a „Négy nemes igazságot”, melyek lényege: 

1./ az emberi élet szenvedésekkel (változásokkal) teli;11 

2./ a szenvedések oka az élethez való érzéki ragaszkodás, a vágyakozás;12 

3./ az életszomj megszüntetése, az érzéki vágyak teljes kialvása maga a nirvána állapota 

(melyben már nincs értelme szenvedésről beszélni);  

4./ a nirvánához a „szent nyolcas ösvény” vezet (igaz hit, igaz szándék, igaz szó, igaz tett, 

igaz élet, igaz törekvés, igaz emlékezés, igaz elmélyülés)13.  

Bár Buddha hosszú önsanyargatás árán, életét is veszélybe sodorva találta meg az igazságot, 

követőinek nem tanácsolta ezt, sokkal inkább azt tartotta fontosnak, hogy kerüljék a 

szélsőségeket, tartózkodjanak mind az önkényeztetéstől, mind az önkínzástól. Tanításai 

tanácsokat, etikai elveket tartalmaznak, viselkedési mintákat mutatnak, melyek 

hozzásegíthetnek a lényeg megtalálásához.  

A kínai bölcselet három szakasza közül számunkra az első a legérdekesebb. A kínaiak a 

túlvilági és a földi létet egységben, harmóniában képzelték el, összefüggéseit, a mindenség 

rendjét szabályozó törvényszerűségeket tárták fel, és fogalmazták meg a taoban. A 

természetben tapasztalható ellentétek (pl. férfi-nő, nappal-éjszaka, hideg-meleg) és 

változások (évszakok, életkorok) magyarázatához a Jin és Jang  fogalmát hívták segítségül, 

melyek egymásba alakulnak, kiegészítik egymást. A nagy mester, Lao-ce (aki feltehetőleg 

Kr. e. 600 és 515 között élt) munkájából, a Tao te king14-ből ismerhetjük meg e tanokat. 

„Alapelve a tao ősi fogalma, amely a létezés ősforrása, személytelen erő, amely mindent 

létrehoz, de egyben törvény, mérce is” (Horváth, 1999). A világ csábításainak ellenállni nem 

tudó ember vágyainak rabságába kerül, melyből éppen a taoizmus segítségével találhat kiutat, 

csendes elmélkedés, az érzékiség kioltásán keresztül juthat el a tiszta szellemi szemlélethez. 

Úgy képzelték, hogy az erkölcsös viselkedés hozzájárul a világ harmóniájához, míg a 

helytelen zavarja azt. Fejedelmeiktől elvárták volna az erkölcsös magatartást, de a szétesett 

birodalom államai között egyre több volt a háború, az önkény, a hatalmaskodás. Ebben a 

helyzetben léptek fel „azok a bölcsek, kik a pusztulófélben levő állami élet megmentésére 

vállalkoznak. A legtekintélyesebb köztük Kong-Fu-ce (››Kung mester‹‹, a jezsuita 

misszionáriusok által latinosított nevén: Konfucius)” (Kecskés, 2001. 43.), aki kb. Kr. e. 550 

                                                 
11 "a születés is szenvedés, az öregség is szenvedés, a betegség is szenvedés, a halál is szenvedés, kötve lenni 

ahhoz, akit nem szeretünk, az is szenvedés, elveszíteni azt, akit szeretünk, az is szenvedés" (Buddha beszédei, 

idézi Kárpáty, 2001). 
12 Testi és lelki vágyakozást egyaránt ért alatta (pl. a hatalom, a vagyon, evilági örömök). Ezek el nem érése is 

szenvedés, de esetleges megvalósulásuk után a kiábrándulás, az üresség, majd az újabb vágyakozás, szintén. 
13 Simonyi fordítása (1981. 41.). Kecskésnél (2001, 33.) az igaz helyett mindenütt a helyes kifejezés szerepel, és 

a szándék helyett a gondolat, az emlékezés helyett pedig a vizsgálódás. Kárpáty (2001) szintén a helyes jelzőt 

használja, ő a hit helyett nézetről, az emlékezés helyett összpontosításról ír.  
14 Hazánkban Weöres Sándor fordítása tette közismertté. A műből olyan idézetek találhatók a 4. mellékletben, 

melyekben a bölcs/bölcsesség szó előfordul. 



 8 

és 480 között élt. Tanítványai írták le tanait. Megfogalmazták, hogy „a bölcs embernek, 

akinek az a dolga, hogy jól kormányozza az égalattit, tudnia kell, honnan ered a zűrzavar, 

csak akkor tud jól kormányozni” (Tőkei, 1986. 256.), vagy, hogy „a bölcs mindent tudni akar, 

de mindenekelőtt a kötelességeivel törődik” (i. m. 386.). Megtudhatjuk azt is, hogy „tanulni 

és nem gondolkodni: hiábavaló fáradság; gondolkodni és nem tanulni pedig veszedelmes” (i. 

m. 59.). A mester arra is felhívja a figyelmet, hogy „csupán a legbölcsebb és a legostobább 

ember nem változik” (i. m. 143.).   

Az ókori görögök és az őket követő rómaiak bölcselete számunkra szerteágazóbbnak 

tűnik, problémáik és gyakran válaszaik is mind a mai napig élők a nyugati kultúrában.  

A nagy görög gondolkodók közül jó néhány nevéhez is kapcsolódik a bölcs jelző, szokás 

a „Hét Bölcsről” beszélni, csak éppen az nem tisztázott, hogy kik tartoznak közéjük.15 

Thalész (i.e. 624-546) biztosan, aki felhasználva a babiloniak megfigyeléseit megjósolta, 

hogy mikor fog bekövetkezni a Napfogyatkozás, majd egy háborúban rájött, hogy ha a folyó 

egyik részét eltereli, akkor a két ágon már gond nélkül át tudnak kelni csapataik.  

Hérakleitosz (i.e. 544-484) nevéhez a „homályos” és a „zokogó” jelzők kapcsolódnak, 

melyek egyrészt kifejezésmódjára, másrészt pesszimista szemléletére utalnak. 130 töredék 

maradt fenn utána, melyben egymásnak ellentmondó, egymást kiegészítő állítások is 

találhatók, így szinte minden gondolkodóval kapcsolatba hozható, és előszeretettel 

hivatkoznak is rá későbbi korok tudósai. A változás egyik legkorábbi filozófusa, ő állította 

91. töredékben hogy „… nem lehet kétszer ugyanabba a folyamba lépni” (idézi Kristó, 1982. 

43.). A 112. töredék is árulkodik sejtelmes kifejezésmódjáról: „A legnagyobb, amivel az 

ember rendelkezik, az [egészen való] töprengés, és bölcsesség [megfontoltság], hogy az 

elrejtetlent elrejtetlenként mondjuk és tegyük a dolgok működésének megfelelően, rájuk 

figyelmezve” (idézi Heidegger, 2004. 53.).  

Xenophanész (i.e. 540-470) tisztában volt a szellemi munka értékével. „Nem helyénvaló 

– mondta –, hogy egy ügyes bokszolónak, egy atlétának, aki a pentathlonban, a birkózásban 

vagy a lábak fürgeségében jó képességekről tesz tanúbizonyságot, nagyobb dicsőség és 

gazdagság legyen osztályrésze, mint annak, aki bölcsességet tanít, mert ez utóbbi, 

véleményem szerint, többet ér az emberek vagy a lovak testi erejénél” emeli ki De Crescenzo 

(1995. 99-100.). 

Anaxagorasz (i.e. 500-428) honosította meg a filozófiát Athénben, iskolát alapított, az ő 

tanítványa lett Szókratész mestere. Hitetlensége és a perzsák iránti rokonszenve miatt halálra 

                                                 
15 „A ››Hét Bölcs‹‹ valójában huszonegy bölcs volt … A dolog kevésbé bámulatra méltó, mint gondolnánk: a 

„szent” szövegek által említett bölcsek száma a filozófiatörténészek hibájából ilyen magas, ugyanis sohasem 

tudtak megegyezni a Hét Bölcs nevében, vagy helyesebben szólva csak az első négy bölcselő megnevezésében 

értettek egyet – ezek a következők: Thalész, Pittakosz, Biasz, Szolón …” (De Crescenzo, 1995. 19.).  
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ítélték, melyet a következőképp kommentált: „A természet már régen halálra ítélt engem és 

ellenségeimet is!” (idézi De Crescenzo, 1995. 177). Kivégzése elől száműzetésbe menekült, 

így tovább folytathatta elmélkedéseit, azoknak pedig akik arra emlékeztették, „hogy 

megfosztották az athéniak társaságától, így válaszolt: ››Nem engem tőlük, hanem őket 

tőlem.‹‹” (i. m. 177). Nem csupán a viszonylagosságra utaló bölcs mondásai, hanem 

fejlődéselmélete is híressé vált. Megfigyelte, hogy az elfogyasztott táplálékból mi minden 

képződhet, és arra a következtetésre jutott, hogy a keletkező dolog csíraszerűen benne van 

abban, amiből lesz. Úgy képzelte, hogy „az első emberek a nedvességből születtek…. Az 

emberek lettek a világegyetem legintelligensebb lényei, mert csak nekik volt kezük”  (i. m. 

183).    

Démokritosz (i.e. 460-370) neve az atom kapcsán lett közismert. Elképzelése szerint 

minden – az elme is – atomokból áll, melyek attól függően különböznek egymástól, hogy 

milyen anyagot építenek fel. Az érzékelést is így magyarázta, eszerint a tárgyak nem látható 

kisugárzása ütközik össze a levegő atomjaival, melyek az érzékelő atomjaira hatva indítják 

útnak a gondolkodás atomjait. Hitt benne, „hogy a tudatot alkotó atomok a test legnemesebb 

részei, és a bölcs ember felszabadítva magát a szenvedélyek, a babonák és a tudatlanság 

béklyóiból, törekedhet az emberileg lehetséges boldogság elérésére” (Thorne és Henley, 

2000. 25.). 

A szofisták több szempontból is úttörőnek tekinthetők. Sikerült bölcsességükből megélni, 

volt köztük, aki csak a szó erejével akart gyógyítani (Antiphon megnyitotta a „vigasztalások 

boltját”). A szavaknak valamennyien nagymesterei voltak, a retorika tudománya nekik 

köszönhető, bár ezzel nem vívták ki mindenki egyöntetű csodálatát.16 Szofista volt 

Prótagorász (i.e. 490-420) is, akit a relativizmus atyjának tekinthetünk. Nézete szerint a 

valóság az, amit az adott pillanatban kitalálunk magunknak, az egyik ember igazságának nem 

kell megegyeznie egy másikéval. Az erkölcsi törvények viszonylagosságát is felismerte, és 

ebből arra a következtetésre jutott, hogy a törvényeket az államnak kell megalkotnia, az 

egyénnek pedig követnie kell azokat. 

Szókratész (i.e. 469-399) az önismeretet tartotta mindennél fontosabbnak, bölcsességét 

abban látta, hogy tudta, mi mindent nem tud. Összehasonlítva magát több államférfival, 

költővel, kézművessel, mindegyikkel szemben arra a megállapításra jutott, hogy „úgy látszik 

hát, hogy én evvel a kicsinységgel mégiscsak bölcsebb vagyok nála, hogy amit nem tudok, 

arról nem is vélem, hogy tudom” - írja Platón (1983. 98.). Szókratészt leginkább erkölcsi 

kérdések érdekelték, meg volt győződve róla, hogy az erkölcs nem tanítható, de bízott benne, 

                                                 
16 Xenophon így látta őket: „Akik bölcsességüket a ringyókhoz hasonlóan pénzért vesztegetik a rá 

vágyakozóknak, azokat szofistáknak nevezik. Azért beszélnek, hogy másokat becsapjanak, haszonért írnak, és 

nem használnak senkinek semmiben” (idézi: De Crescenzo, 1995. 177.). 
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hogy módszerével – a bábáskodással17– olyan tudásra tesznek szert tanítványai, melyet soha 

nem felejtenek el. Kérdéseiből derül ki az is, hogy „van valami a bölcsesség és az ostobaság 

között … a helyes véleményalkotás, annak helyes indoklása nélkül” (Platón, 1983. 187.). 

Megtudjuk, hogy „a bölcsesség … a legszebb dolgok közé tartozik” (i.m. 190.), másutt meg 

gúnyolódik azon, aki könnyen megszerezhetőnek véli: „Bizony jó lenne …, ha a bölcsesség 

olyan dolog lenne, ami puszta érintésre egyikünkből a másikunkba folyik, a teltebből az 

üresebbikbe…” (i. m. 153). Csak a személyes ráhatásban hitt, nem is maradt fenn utána 

egyetlen sor sem. Gondolatait többek között tanítványa, Platón (i.e. 427-347) közvetítésével 

ismerhetjük meg. Platón alapította és vezette haláláig az Akadémiát, amelyben több mint 900 

éven keresztül folyt a nevelés. Platón (1983) elképzelése szerint az emberben háromrészes 

lélek lakozik: a racionális, az ész, amely a gondolkodást, a megismerést szolgálja, ennek 

erénye a bölcsesség. Az irracionális részhez tartozik a szellem, amely szenvedélyes, 

rettenthetetlen, nevezik a harag lelkének is, erénye a bátorság. A harmadik rész a szintén az 

irracionális részhez sorolt (ét)vágy, amely megkívántatja a szerelmet, az ételt, az élvezetek 

hajszolásához vezethet, ha sikerül felülkerekednie, ezt akadályozhatja meg az erénye, a 

mértékletesség. A lelki élet harmóniája arra utal, hogy mindegyik lélekrész természetének 

megfelelően teszi a feladatát.  

Platón életművéből kiemeljük még az ideák gondolatát. Az ideák a tudás alapjai, a létező 

világ személyeinek és tárgyainak eszmei visszatükröződése által jönnek létre, szemben a 

vélemények világával, melyek az érzékszerveink segítségével történő (éppen ezért időnként 

pontatlan) megismerésen keresztül alakulnak (vö. i. m. ideák 398-409, barlanghasonlat 410-

415). Nem osztotta ezt a nézetét Arisztotelész (i.e. 384-322), aki tanítványa és Nagy Sándor 

tanítója volt, és akiben szintén iskolaalapítót tisztelhetünk. Arisztotelész úgy vélte, hogy az 

észlelés a valóság megismeréséhez vezet, a fogalmak érzékszervi tapasztalatokból 

származnak, a konkrét megfigyelésből kiindulva lehet következtetni az általánosra, a tévedés 

nem az észleletben, hanem az ítéletben keletkezik. Különösen akkor nagy ennek a veszélye, 

ha túl kevés adatból általánosítunk. Nagyon pontos definíciókat, körülírásokat alkalmazott. 

Pontosan meghatározta például a minőség, a szembenállás fogalmát. A minőség alapján 

elkülöníti a tartós és maradandó alkati tényezőket, és a könnyen változó állapotokat. 

Feltehetőleg a tartós tudásfajtákhoz, erényekhez sorolná a bölcsességet is, mint ahogy teszi 

az igazságossággal és a mértékletességgel (vö. Arisztotelész, 1997. 103-112). A 

szembenállást így magyarázza: „Világos az is, hogy az egyedi dolgoknál is, ha igaz a kérdés 

tagadása, akkor igaz az állítás is; például: Szókratész bölcs? – Nem. Tehát Szókratész nem-

                                                 
17 A bábáskodás lényege, hogy tudatlanságot színlelve, a beszélgetőtárshoz újabb és újabb kérdéseket intézve, a 

társ hiányos vagy helytelen megjegyzéseire rávilágítva hozzá lehet őt segíteni a gondolat megszületéséhez. 
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bölcs. Egyetemes dolgokról szólva nem igaz az ilyen állítás, pedig a tagadás igaz; például: 

Minden ember bölcs? Nem. – Tehát: Minden ember nem-bölcs – ez téves. Az azonban igaz, 

hogy tehát nem minden ember bölcs” (i. m. 162.).  

Evolúciós leírásából tudjuk, hogy az állatokat összetettségük alapján egy skálán helyezte 

el, két nagy csoportba osztotta őket, a vértelenek és a vérrel rendelkezők csoportjába18. Úgy 

vélte minden élő rendelkezik fejlettségétől függően valamilyen psychével, a növények sajátja 

a vegetatív psyché, az állatoknak és az embereknek szenzitív psychéjük is van, ezzel tudnak 

érzékelni. Az öt érzékszervből származó érzeteket egy hatodik érzékszerv, a „józan ész” 

(common sense) asszimilálja. A szenzitív psychének a működése teszi lehetővé az 

emlékezést, a képzeletet, vagyis, hogy akkor is tudjuk észlelni a tárgyakat, ha azok nincsenek 

jelen. S végül csak az emberre jellemző a racionális psyché, a gondolkodás.   

Epikurosz19 (i.e. 341-270) filozófiai tanításait alapelvekben tette közzé, melyek közül 

most a XXVII.–re hívjuk fel a figyelmet: „mindazon javak közül, melyeket a bölcsesség 

szerez a teljes élet boldogsága számára, a legeslegnagyobb a barátság birtoklása” (Epikurosz, 

1994. 84.). A barátság, mely mint megtudhatjuk a szerelem és a közömbösség között 

található.  

Zénón (i.e. 333-262) a sztoicizmus20 megalapítója, mely irányzat célja megegyezik az 

epikureizmuséval. „A cél bölcsen élni. Az egyetlen különbség az volt köztük, hogy az 

epikureusok számára a bölcsesség a gyönyörrel volt azonos, míg a sztoikusok számára a 

kötelességet jelentette” (De Crescenzo, 1995. 387.). „Zénón azt vallotta, hogy a bölcsesség 

birtokába jutott rabszolga valójában a király, a gazdagságban dúskáló, tudatlan hatalmasok 

viszont saját szenvedélyeik rabszolgái, mivel a boldogság nyitja a saját szenvedélyektől való 

megszabadulás. … A balga meghasonlottságban, a bölcs összhangban él a természettel, az 

emberekkel és önmagával” (Nyíri, 2003. 108.).  

Epiktetosznak (50-120), a sztoicizmus egyik késői képviselőjének bölcs mondásait a 

Kézikönyvecske tartalmazza. Mondásaiból egyértelműen látszik, hogy azt tekinti bölcsnek, 

aki képes a világegyetem rendjét átlátni, elfogadni, cselekvéseit ahhoz igazítani, s ez távol 

tartja a szenvedélyeket. Csak egyetlen példa ennek illusztrálására: „A műveletlen ember 

szokása másokra panaszkodni, amikor ő maga cselekszik helytelenül. Aki tanulni kezd, az 

magát hibáztatja, a bölcs pedig sem mást, sem önmagát” (Epiktetosz, 2001. 32.). 

 

                                                 
18 Darwin hivatkozik is rá.  
19 Nézeteit kissé eltúlozták – már kortársai is, nemcsak az utókor –, a nevéből származó filozófiai irányzat 

jelentése: „epikureus gör—lat 2. olyan ember, aki személyes kielégülését és az érzéki gyönyöröket mindenek 

fölé helyezi” (Bakos, 1983. 227.). 
20A fent idézett szótár szerint: „sztoikus gör—lat 2. a megpróbáltatásokat bölcs belátáson alapuló keménységgel 

és nyugodtsággal elviselő ember” (Bakos, 1983. 823.). 
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A középkor filozófiáját kevésbé hatotta át a bölcsesség keresése.  

A teremtés története szerint az ember tudásvágya miatt kiűzetett a Paradicsomból, de 

hiába evett a „jó és rossz tudásának fájáról”, még ezzel sem jutott a bölcsesség birtokába. A 

bölcsességet isteni tulajdonságnak tartották, az ember legfeljebb csak akkor lehet bölcs, ha 

Istentől kapja, mint Salamon király, bár még ekkor is hangsúlyozták ennek kivételes, 

egyszeri voltát: „lásd, megadom neked, amit kértél. Bölcs és értő szívet adok neked, amilyen 

nem volt előtted s nem lesz utánad sem” (Biblia, 1979. 340.)21.  

Aurelius Augustinus (354-430), ismertebb nevén Szent Ágoston a boldogságot és a 

bölcsességet azonosította egymással. „A bölcsesség az ostobaság ellentéte, az ostobaság 

viszont nem egyéb, mint hiány, a hiánynak pedig a bőség az ellentéte. A bölcsesség tehát 

bőség, amelynek azonban mértéke van. A lélek mértéke a bölcsességben rejlik. Ha azonban a 

lélek megtalálta a bölcsességét és elmerül szemléletében, … akkor nem kell félnie sem a 

mértéktelenségtől, sem az abból következő szűkösködéstől, s végül a szerencsétlenségtől 

sem. A boldogság azt jelenti, hogy az ember nem szűkölködik, azaz bölcs” (Augustinus, 

1989. 47.). Hangsúlyozta, hogy az ember rendelkezik szabad akarattal, úgy vélte, a 

boldogságot úgy érhetjük el, ha élünk szabadságunkkal, és akarattal döntünk a jó mellett. „Ha 

tehát valaki olyan életcélt választ magának, melyet mindenki helyesnek tart, tagadható-e, 

hogy ez bölcs választás?” (i. m. 142.). Bár, mint látjuk, nem tagadja az emberi bölcsességet, 

azonban több helyen kifejti, hogy ez Istenhez és annak fiához kötődő fogalom: „De Isten 

bölcsességén kívül mi mást nevezhetünk bölcsességnek?” (i. m. 48.), „Egyetlened, akiben a 

bölcsesség és tudás minden kincse rejtve van, vére által megváltott engem” (Augustinus, 

2004. 189.). Szent Ágoston állította azt is, hogy egy igazi kereszténynek – hacsak nem 

kényszerítik istentelenségre vagy igazságtalanságra – mindegy, hogy milyen uralom alatt él. 

Ferrero (1993/1921) véleménye szerint többek között ennek a gondolkodásmódnak is szerepe 

lehetett az ókori civilizáció bukásában.22   

Anicius, M. S. Boethius (480-524) börtönben, kivégzésére várva írta meg dialógusát, 

melyben a megszemélyesített Filozófiával társalog. Úgy gondolja, a bölcsek dolga ítéletet 

hozni, hisz azt írja: „Hogy mi itt a helyes, mi nem, annak eldöntését rád és a bölcsek ítéletére 

bízom” (1979. 14.). Csak éppen úgy látja, hogy az állami hivatalokat „a leghitványabb 

                                                 
21 Bölcsességgel kapcsolatos idézeteket a Bibliából az 5. melléklet tartalmaz. 
22 Így ír erről Ferrero: „De már a 3. században is megtörtént, hogy akinek tulajdonképpen állami szolgálatba 

kellett volna lépnie, inkább az egyháznak adta vagyonát, és szegénysége által kivonta magát a felelősségteljes 

hivataloskodás alól;… A kereszténység már a második század óta megtiltotta híveinek a katonáskodást… Ehhez 

hasonló tragédia aligha van még egy az emberiség történetében. Egy évezreden át fáradozott azon az antik 

civilizáció, hogy megteremtse az eszményi államot, ami bölcsességre, emberségre, szabadságra és jogra alapozva 

a szépséget, igazságot, és erényt segítené diadalra. … Katonák és államférfiak, bölcselők és szónokok, költők és 

művészek századokon át legjobb képességeiket szentelték ennek az óriási feladatnak. … S e dicső alkotás, … a 

harmadik században arra ítéltetett, hogy minden létező összeomlásával és igazán kaotikus állapotokkal érjen 

véget” (1993/1921, 60–61.). 
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gazfickók kaparintják meg”, és „a tisztségek nem ruházzák fel tisztességgel, méltósággal” 

viselőieket. „Ezzel szemben, ha valakit bölcs embernek ismersz, vajon elvitathatod-e tőle, 

hogy méltó a tiszteletre vagy épp a bölcsességre, amivel meg van áldva? Ugye, hogy nem!” 

(i. m. 59). Azt, hogy sorsával megbékélt mutatja, hogy meg tudta fogalmazni: „a bölcs 

lelkébe nem tud befészkelődni a gyűlölet. Mert a jó embereket, ha nem ment el az esze, 

ugyan miért gyűlölné? Annak viszont, hogy a rossz embereket gyűlölje, nincs semmi 

értelme” (i. m. 108-109.). 

A skolasztika nevét onnan kapta, hogy a középkori iskolákban (schola palatina) tanították 

a „hét szabad művészet” tárgyait: a nyelvtant, dialektikát és logikát, retorikát és etikát, 

számtant, geometriát, zenét és csillagászatot. Egyik neves és meglehetősen sajátos utakon 

járó képviselője Peter Abaelard (1079-1149). Tekintélyes gondolkodók szájába adott 

egymásnak ellentmondó véleményeket, így ösztönözve hallgatóságát a kételyre, mely nála 

nem a szkepticizmushoz vezetett, hanem a problémákban való elmélyedésre hangolt rá. 

Módszere Szókratészre emlékeztet, „a bölcsesség kulcsa a szüntelen kérdezés… A 

kételkedés kérdezéshez vezet, a kérdezés által pedig feltárul az igazság” (idézi Abaelardtól 

Fisher, 2000. 77.). 

Aquinói Szent Tamás (1225-1274) Arisztotelész tanait újraértékelte, magyarázatokat 

fűzött hozzá. Az emberi elmében és egyéb dolgokban is elkülönítette a lehetőség és a 

ténylegesség állapotát. Az „intellectus possibilis” vagyis az értelem eredetileg üres része az 

érzékek közvetítésével jut tartalomhoz. Az „intellectus agens” (a cselekvő, megtermékenyítő 

értelem) felel a megértésért, a jó és a rossz megkülönböztetésért.  

William of Ockham (1285-1349) a tudományos gondolkodást a matematikához 

hasonlítva azt állította, hogy takarékoskodnunk kell, azok az állítások, bizonyítások a jobbak, 

melyek kevesebb előfeltevést alkalmaznak. Bár kora nem sokra becsülte, eretnekséggel 

vádolták, száműzetésbe küldték, az utókor elvét (Ockam-borotvája) elfogadta, azóta is 

alkalmazza23.  

Desiderius Erasmus (1467-1536) A balgaság dicsérete (1509) című szatírájában tart 

mindmáig jól torzító görbetükröt a világnak. S mivel a balgaság és a bölcsesség határos 

egymással (vö. 26-27. o.), sok fontos információhoz jutunk tárgyunkkal kapcsolatban is. A 

sztoikusok álláspontjából indul ki ő is: „a bölcsesség nem más, mint ésszerűen élni” (31.) 

Végigvezet az istenek, a különböző korú emberek és élethelyzetek természetes balgaságán, 

majd elemzi a tudósok: grammatikusok, költők, szónokok, írók, jogtudósok, filozófusok, 

teológusok, szerzetesek tipikus megnyilvánulásait. Nem kíméli az orvosokat, papokat és 

                                                 
23 Erre az elvre hivatkozik pl. Mérő László Észjárások c. munkájában, amikor a mesterjelöltek, a nagymesterek 

fejében található kognitív sémák számát próbálta megbecsülni (Mérő, 1997. 136-176.). 
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hívőket sem. A kép korántsem hízelgő, hisz megtudhatjuk, hogy „a bölcs a régi könyvek közt 

merül el, ahonnan csak merő szőrszálhasogatást tanul” (46.) vagy a „bölcseknek … két 

nyelve van, egyikkel az igazat mondják, másikkal azt, amit alkalomszerűnek tartanak” (61.), 

és azt is, hogy miért kerülik az uralkodók a bölcseket. 

Niccolo Machiavelli (1469-1527) A fejedelem c. művében24 szintén az uralkodóval 

foglalkozik, de merőben más megközelítésben. A hatalom gyakorlásának általános elveit 

határozta meg, melyek ismertetése helyett itt csak egynéhányat emelek ki, azok közül, 

melyek bemutatásakor maga is a bölcs jelzőt használta: A „bölcs fejedelem” kerüli a zsoldos 

hadsereget (vö. Machiavelli, 1987. 75.), mert vezéreik, ha kellően vitézek, maguk is 

hatalomra törnek, ha nem, akkor „tönkreteszik a fejedelmet alkalmatlanságukkal” (i. m. 68.). 

„A bölcs uralkodó tehát ne legyen szótartó, ha ez a magatartás kárára válik, s ha okok, 

melyek miatt ígéretet tett megszűntek” (i. m. 96). „A bölcs fejedelemnek, ha erre alkalma 

nyílik, ravaszul valamilyen ellenséget kell szereznie, úgy hogy azzal végezvén, nagysága 

növekedjék” (i. m. 119.). „Az uralkodó bölcsessége szerint” veszi magát körbe 

miniszterekkel, „s ha ezek megfelelőek és hűségesek mindig bölcsnek tarthatjuk a fejedelmet, 

hiszen ki tudta ismerni őket, és meg tudta tartani hűségüket” (i. m. 128)25.   

Sir Francis Bacon (1516-1625) a filozófiát is természettudományosan, megfigyelésekre 

és kísérletekre építve kívánta űzni. Bacon szállóigéje: „A tudás – hatalom” mára 

alapigazsággá vált. Ahhoz, hogy a tudáshoz eljuthassunk, először az előítéleteket26 kell 

felszámolnunk, melyek gyökerezhetnek 1./ az emberi faj természetében (pl. cél-okság 

összekeverése); 2./ az egyén hajlamában (a barlang ködképei27); 3./ a verbális, nyelvi 

egyeztetés, a fogalmi tisztaság hiányában; 4./ a bölcseleti iskolák hagyományos tanaihoz való 

merev ragaszkodásban (vö. Bacon, 1995. 16.). A következő lépés a megismerés, melynek 

három módját írja le: a „hangya”, csak gyűjtöget (empirista), de nem dolgozza fel az anyagot; 

a „pók”, amely csak önmagából szövögeti hálóját (spekulatív); és végül a „méh”, a helyes 

úton járó, amely az egyszerű tények felhasználásával eljut az elméleti következtetésekig 

(összeáll a méz) (vö. i. m. 64-65.). Elmélete szemléletes, bár érdeme leginkább abban 

mutatkozott, hogy mások számára ösztönzően hatott. Elődeiről nem volt túl jó véleménnyel, 

melyre a fenti 4. pont is utal, de ennek határozottabban is hangot adott: „Ha minden idők 

                                                 
24 A könyv hatását mutatja, hogy 1513-ban fejezte be a szerző, és 1559-ben már indexre került (vö. i.m. Utószó 

írta Herczeg Gyula). 
25 Machiavelli erényét többen abban látják, hogy az emberi természetről alkotott kép pontosabbá vált. A 

manipulációs készséget mérő Mach-skálát Christie és Geis állította össze Machiavelli művéből vett idézetekkel. 

A magas Mach-pontszámú emberek egyértelműen jobb alkukat kötnek, de az intelligenciával és a társadalmi 

státusszal nem mutatható ki szoros összefüggés (vö: Csepeli, 1997. 382.). 
26 Amit egyébként önmaga nem tudott alkalmazni, a korabeli tudományos ismereteket nem tudta előítéletektől 

mentesen kezelni. 
27 Utalás Platón barlang hasonlatára, ahol a megismerésben gátolt (leláncolt és így mozgásukban akadályozott) 

emberek azt fogadták el igaznak, amiket az árnyképek mutattak.  
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minden bölcsei szövetkezének is, egyesítenék és továbbadnák munkáikat, sejtéseiktől akkor 

sem remélhetne haladást a tudomány, mert az elme kiforratlan munkájának gyökeres 

tévedéseit a legkitűnőbb működés, és a legjobb gyógyszer sem orvosolja a későbbi időben” 

(i. m. 16.). Míg másutt azt írja: „A görögök bölcselete tanáros bölcsesség volt, a 

szószaporításban feneklett meg” (i. m. 39. old). 

René Descartes (1596-1650) a természet „szubsztanciáit” két csoportba osztja 

megnyilvánulásuk alapján: gondolkodó dolgok (tudat, lélek) és a kiterjedt dolgok (test). 

Megfogalmazza a test-tudat dualizmusát, az emberben szerinte a két rendszer között a 

tobozmirigy biztosítja az összeköttetést. A tudatban megjelenő gondolatok is 

megkülönböztethetők, eredhetnek kívülről (származtatott ideák) vagy belülről (veleszületett 

ideák). A test működésének megfigyelése közben eljut a reflexműködés leírásához, 

észreveszi az ingerlés hatására bekövetkező mozgást. 

Descartes kiindulási pontja, hogy a tanított ismeretek nem feltétlen igazak. Módszerének 

alapja a kétely, a szkepszis, melyet szinte minden állításra kiterjeszt, s mivel aki kételkedik, 

az bizonyosan létezik, s aki kételkedik az egyben gondolkodik is, megfogalmazza sokat 

idézett szállóigéjét: „Gondolkodom, tehát vagyok” (Cogito ergo sum) (Descartes, 1996. 28).  

Gondolatai iskolát teremtettek, követői számos műben hosszasan boncolgatják, elemzik 

mondanivalóját. Sartre szabadságról írt esszéjének címadó alakját bölcsnek nevezi: 

„Descartes, mint dogmatikus bölcs és jó keresztény, meghajol az örök igazságok eleve 

fennálló rendje és az isten teremtette értékek örök rangsora előtt” (1947. 35.). Descartes 

valóban azt állítja, hogy „igazából egyedül csak Isten tökéletesen bölcs, vagyis olyan, aki 

minden dolog igazságát teljesen ismeri, de azt azért elmondhatjuk, hogy az emberek aszerint 

bölcsebbek vagy kevésbé azok, hogy több vagy kevesebb ismeretük van a legfontosabb 

igazságokról” (Descartes, 1996. 8.). Ugyanakkor kimondja azt is, hogy „bölcsességen 

azonban nem csupán az ügyes-bajos dolgok intézésében megmutatkozó okosságot értjük, 

hanem mindazon dolgok tökéletes ismeretét is, amelyeket az ember tudhat, mind az élete 

vezetését, mind az egészsége megőrzését és valamennyi mesterség feltalálását illetően” (i. m. 

7.). 

Baruch Spinoza (1632-1677) világában a szükségszerűség az uralkodó, minden 

determinált, az emberi viselkedést az Isten határozza meg, illetve minden ténykedésünk 

korábbi okokból következik. A szabad akarat csak illúzió. Az imaginációs (képzeleti) szinten 

találhatók az érzékszerveinkből származó gondolatok, melyek több elődjéhez hasonlóan, 

szerinte is lehetnek helytelenek. Erről a szintről erednek az indulatok. Az ész, a gondolkodás 

szintje teszi lehetővé érzelmeink megértését, ezáltal talán uralkodhatnánk is rajtuk. De nem 

igazán hisz ebben, mert úgy látja, „hogyha egyképpen hatalmunkban állna az ész útmutatása 
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szerint élni, vagy a vak kívánságot követni, akkor mindenki az észtől vezettetné magát, és 

bölcsen rendezné be életét. Ám ez nem történik meg, mert mindenki élvezetvágyának rabja” 

(Spinoza, 1980. 22.).   

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) legjelentősebb gondolatai a neveléshez fűződnek. 

Úgy vélte, az ember természeténél fogva jó, a nevelés feladata csupán az, hogy a civilizáció 

káros hatásaitól megvédje az embert. „Ó, mily könnyűszerrel uralkodnánk önmagunkon és 

szenvedélyeinken, még itteni életünk folyamán is, ha szokásaink még nem lennének a 

mieink, s ha nyílófélben levő szellemünket azokkal a tárgyakkal foglalkoztatnánk, melyeket 

az általa nem ismert dolgok értékelése végett kell megismernie. Evégből őszintén kellene 

akarnunk önmagunk felvilágosodását, nem azért, hogy mások szemében tündököljünk, 

hanem hogy a magunk természete szerint legyünk jók és bölcsek” (Rousseau, 1978. 262.). 

Immanuel Kant (1724-1804) talán a legnagyobb hatású filozófusa volt századának. A 

tiszta ész kritikájában bevezeti az a priori (tapasztalatoktól független) és az a posteriori 

(empirikus) ismeretek28, majd később a séma29 fogalmát. A transzcendentális analitika 

fejezetében a gondolkodással foglalkozik, ahol megragadja azt is, hogy miben mutatkozik 

különbség az egyes emberek között. Megfogalmazásából kiderül, hogy nem egyformán 

vagyunk birtokában az ítélőképességnek, és ráadásul, ennek tanulhatóságával kapcsolatban 

meglehetősen szkeptikus.30 Kant, miközben a „legfőbb jó ideáljáról” elmélkedik „a tiszta ész 

végső céljait” három kérdésben látja összpontosulni: „1./ Mit lehet tudnom? 2./ Mit kell 

tennem? 3./ Mit szabad remélnem?” (i. m. 506-507.). Az első kérdésre – „hízeleg” magának 

– könyvével adta meg a választ, a másodikra így válaszol: „Tedd azt, ami által méltó leszel 

arra, hogy boldog légy!” (i. m. 509.). És ez már kapcsolódik a reményekhez, hisz remélheti, 

hogy az „erkölcsi világban” eljön a boldogság.  

Arthur Schopenhauer (1788-1860) az „akarat” filozófusa. „Schopenhauer 

értelmezésében a tudattalan akarat hozza létre az objektív valóság tárgyait, melyek a 

képzetek útján válnak érthetővé az emberi tudat számára” (Lejbin, 1982. 33.). Az akarat, 

mely minden élőlényben hajtóerőként működik, az akarat, melynek zsarnoksága alól csupán 

kétféleképpen, vagy az esztétika, vagy az aszketizmus útjára lépve térhetünk ki. Azonban 

végső győzelemre nem számíthatunk Schopenhauer pesszimista világszemléletében: 

„Amikor legnagyobb bölcsességünk és tudásunk kezdetéhez érünk, testünk 

                                                 
28 „Valamely ítéletet szigorú általánossággal gondolunk, t. i. úgy, hogy kivétel alóla meg nem engedhető, akkor 

nem a tapasztalatból ered, hanem feltétlenül a priori érvényes.” (Kant, 1981. 29.) 
29 „mely az értelmi fogalom használatát korlátok közé szorítja, … mely a képzeleterő produktuma.” (i. m. 129.) 
30 „Az értelem minden cselekedetét ítéletetekre vezethetem vissza, úgy hogy az értelmet általában ítélés 
tehetségének foghatom föl.” (i. m. 82.) „…az ítéleterő külön tehetség, adomány, melyre nem kell tanítani, melyet 

csak gyakorolni kell. Ezért veleje is az elmésségnek (Mutterwitz), melynek hiányát semmiféle iskola nem 

pótolhatja. Mert habár az iskola untig adhat s mintegy beléje tömhet a korlátolt eszűnek idegen fán termett 

szabályokat, mégis helyes használatuk tehetsége magának a tanulónak kell, hogy birtoka legyen; …” (i. m. 125.). 
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visszafordíthatatlanul hanyatlani kezd. Végül szembetaláljuk magunkat a halállal…” (Thorne 

és Henley, 2000. 131.).  

Auguste Comte (1798-1857) neve összefonódott a pozitivizmus irányzatával. Az 

elnevezés onnan ered, hogy feltételezésük szerint minden elmélet, és maga a társadalom is, 

három különböző stádiumon – teológiai, metafizikai, pozitív – halad keresztül. Az első 

előkészítő jellegű, a második az átmeneti, amely elvezet a harmadikhoz, „amelyikben mint 

teljesen normálisban végleg uralomra jut az emberi ész” (Comte, 1979. 191.). A pozitív 

szellemet társadalmi jellegűnek képzeli, melyben ha „aktívan munkálkodunk a közjó 

érdekében, akkor egyúttal általában a legmegfelelőbb módon biztosítjuk 

magánboldogságunkat is” (i. m. 309.). „Ha ugyanis a boldogság elsősorban bölcs tevékenység 

eredménye – amiben nem kételkedhetünk –, akkor alapvetően az együttérzés ösztöneitől kell 

függenie, … miközben szükségképpen megköveteli, hogy tartósan elfojtsuk különböző 

személyes impulzusainkat, melyek ha szabadon megnyilvánulhatnának, állandó konfliktusokat 

keltenének” (i. m. 309-310.).   

John Stuart Mill (1806-1873) állítja, hogy a bölcs ember a tévedéseit a tapasztalatokat 

követő viták segítségével tudja legyőzni: „A tapasztalás önmagában nem elég. Vitára is 

szükség van, ebben kell eldőlnie, hogy hogyan kell értelmezni a tapasztalatot….Mitől válik 

valaki olyanná, akinek ítéletében meg lehet bízni? Attól, hogy mindig kész elfogadni a 

véleményét és viselkedést illető bírálatot. Attól, hogy szokásává vált, hogy mindent 

meghallgasson, amit ellene felhozhatnak, s hasznosítsa is belőle mindazt, amit 

szükséges…Minden bölcs így szerezte bölcsességét, s az emberi megismerés számára nincs 

is más eszköz a bölcsesség elérésére” (Mill, 1983. 71-72). Abban azonban nem bízik, hogy 

mindenki eljuthat ide, hisz azt írja, hogy a köz „kevés bölcsből és sok ostobából álló 

gyülekezet” (i. m. 72.). Az emberi természet megismerését tűzte ki céljául, de úgy ítélte meg, 

hogy ehhez nem lehet olyan kísérleti módszereket alkalmazni, mint a 

természettudományokban, mert ahhoz, hogy minden tényezőt ellenőrizhessen, teljes 

elszigeteltségben kellene tartania az embereket. Ennek ellenére a mentális kémia31 

módszerével vizsgálhatók a tudat jelenségei a közmondások, szállóigék és hagyományos 

bölcsességek elemzésével (vö: Allport, 1980. 61., Thorne és Henley, 2000. 98-101.).  

Herbert Spencer (1820-1903) az evolúcióból kiindulva szintetikus filozófiát akart 

létrehozni, a mentális állapotokra32, az élővilágra, a társadalomra egyaránt kiterjesztve elvét. 

                                                 
31 Az elnevezés arra utal, hogy miként a kémiában a vegyület sem ugyanaz, mit a felépítő elemek összessége, az 

összetett gondolat sem egyezik meg az elemi gondolatok összegzésével, hanem azok csupán létrehozták.  
32 „Az értelmi funkciók kezdetben még nagyon egyneműek és mindössze csak egyszerű benyomások 

felismerésére és osztályozására terjednek ki. … Az élet tüneményeit még az ifjú is tévesen ítéli meg. Csakis az 

érett korban áll elő az adatoknak ama szabatos koordinációja, amely a gondolatoknak a dolgokhoz való jobb 

illeszkedéséhez szükséges” (Spencer, 1909. 474.). 
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Az evolúcióról kialakított elképzelése 4 évvel C. R. Darwint (1809-1882) megelőzve jelent 

meg. Művének tanulmányozása közben megfigyelhetjük, hogy J. B. Lamarck (1744-1829) 

nézeteivel azonosult, a változást nála is az egyedek „törekvése” okozza. 

Friedrich Nietzsche (1844-1900) egyike a legellentmondásosabb filozófusoknak, 

számtalan követője, elutasítója, elemzője van. Sok tekintetben megelőzi korát, számos 

pszichológus, illetve pszichológiai irányzat tekinti előfutárának33. Műveiben felvillannak 

korának problémái, látomásai a jövőről, a bölcsesség kifejezést is gyakran használja. A 6. 

mellékletben mutatok be néhány idézetet tőle.  

Nietzsche alább található aforizmaszerű mondata megakasztja gondolatmenetünket, és 

ezzel alkalmat teremt arra, hogy abbahagyjuk – mert lezárni nem tudjuk – a filozófiai 

előzményekkel való ismerkedést. Spencer, Darwin, Lamarck neve összeforrt a fajok 

fejlődésével. Így egy nagy váltással – még mindig a ráhangolódás jegyében – a bölcs ember 

kifejlődésére vonatkozó elméletekbe tekintünk be.  

„Sok mindenről nem akarok tudni.  
– A bölcsesség a megismerésnek is határokat szab.”  

Nietzsche (1984. 371.) 

 

 
  

Raffaello:  Athéni iskola 

II. Gyula pápa megbízásából 1509-10-ben készített festmény a Sanza della Segnaturában, a pápa 

magánkönyvtárában található. A középpontban az ég felé intő Platón és az Etikát tartó, földre mutató 

Arisztotelész áll, körülöttük többek között Szókratész, Zénón, Epikurosz, Pythagorasz, Hérakleitosz, 

Parmenidész, Euklidész. „Az oldalfalakon Apolló és Minerva szobra utal a szellem és a bölcsesség fölényére” 
(Forrás: http://www.sulinet.hu/ematek/html/raffaello_atheni_iskola.html 2006.; http://www.bke.hu/phil/Gallery/2006.). 

                                                 
33 Freud így ír erről: „Nietzsche műveinek nagy élvezetét később azzal a tudatos indoklással vontam meg 

magamtól, hogy a pszichoanalitikai benyomások feldolgozásában semmiféle várakozási képzet ne akadályozzon” 

(Freud, 1989. 94.). Frankl is hivatkozik rá az egzisztencia-analízis leírásakor: „››Aki életének van miértje, az 

szinte bármilyen hogyant elvisel‹‹ – mondja Nietzsche. Valóban kitüntetett lélekgyógyászati és pszichohigiéniai 

értéke van annak, ha valamely élet-feladat tudatában vagyunk…” (Frankl, 1997. 78.). 

http://www.sulinet.hu/ematek/html/raffaello_atheni_iskola.html%202006
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„Nem a múltunk emlékei tesznek bennünket bölcsekké,  
hanem a jövőnk iránt érzett felelősség”  

George Bernard Shaw34  

 

2.2. A bölcsesség evolúciós megközelítése 

 

Tinbergen, az 1973-ban fiziológiai vagy orvostudományi Nobel-díjat35 kapott etológus 

szerint négy alapvető kérdést kellene egy viselkedés vizsgálatánál feltenni. Ha meg akarjuk 

állapítani, hogy miért viselkedik egy élőlény éppen az adott módon, akkor tisztáznunk kell: 

1./ hogy milyen ingerek, milyen (külső, belső) körülmények között, milyen reakciókat 

váltanak ki,   

2./ hogy mi ennek a viselkedésnek a funkciója,  

3./ hogy miként alakult ki ez a viselkedés az egyedben, vagyis a viselkedés ontogenezisét 

is tanulmányozni kell, és végül a  

4./ a magatartás evolúcióját is célszerű lenne megismerni (Tinbergen, 1976. 21-22.). 

Hangsúlyozta, hogy az evolúcióról kellene többet tudnunk ahhoz, hogy az emberi viselkedést 

megérthessük (i. m. 207.). Ha mindezt a bölcsességre próbálom meg vonatkoztatni, akkor 

rögtön az első kérdésnél elakadok, mert a bölcsességet nem tudjuk, és talán mondhatom, 

hogy nem is akarjuk inger-válasz mechanizmusig egyszerűsíteni. Ennek ellenére jogosnak 

érzem annak vizsgálatát, hogy melyek lehettek azok a viselkedéselemek – hogyan 

fejlődhettek, kombinálódhattak –, amelyek szerepet játszhattak az emberi tudat fejlődésnek 

indulásában, és lehetővé tették, hogy ma itt elmélkedhetünk a bölcsesség fogalmán. Ráadásul 

még fajunk neve, a Homo sapiens36 is erre ösztönöz, mit tudott, miben különbözött elődeitől, 

ami miatt őt már nem csupán ügyesnek (Homo habilis), hanem egyenesen bölcsnek nevezik. 

Mennyiben járul hozzá a „bölcsesség” az ember/emberiség fennmaradásához, milyen 

evolúciós története van, hogyan jelent meg, miben nyilvánul meg? 

Mi célból alakult ki a bölcsesség? – kérdezhetnénk Lamarck, az evolúció egyik leírójának 

gondolatmenetébe helyezkedve, aki 1800-ban jutott el addig, hogy megfogalmazza, mi a 

fejlődés (vö. Géczy, 1982. 29.). A változást időben képzelte el, úgy vélte, hogy a többet, 

fokozottabban használt szervek megerősödnek, míg a nem használtak elcsökevényesednek, 

                                                 
34 (Idézi Tóth, 2000. 301.) 
35 Nikolas Tinbergen, Karl von Frischsel és Konrad Lorenzcel együtt „az egyéni és társas magatartási sémák 

szerveződésére és előidézésére vonatkozó felfedezéseiért” címmel kapott Nobel díjat. Tinbergen foglalkozott 

többek között a kulcs- és a szupernormális ingerek sajátosságainak leírásával, ösztönhierarchia felállításával 

(Vészits, 1974. 584-585.). 
36 Az elnevezés Carl Linnétől származik. 1735-ben jelent meg Systema Naturae (A természet rendszere), melyet 

többször is átdolgozott. A 10. kiadásában, 1758-ban vezette be a kettős nevezéktant, „és definiálta egyebek 

között az emlősök (Mammalia), a főemlősök (Primates) és a Homo sapiens fogalmát.” (Gribbin, 2004. 209.) Az 

embert tehát besorolta a biológia osztályozási rendszerébe, de ő „még csak leltárt készít a változhatatlannak hitt 

fajokról” (Simonyi, 1981. 265.).  
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visszafejlődnek, és ezek a hatások utódokban is érvényesülnek. Hat évvel korábban, 1794-

ben Erasmus Darwin, a híres Charles Darwin nagyapja, Zoonómia című munkájában arról ír, 

hogy a háziasítással, a keresztezésekkel a fajok változását befolyásolni lehet. Unokájának 

nyomdokain tovább haladva helyesbítsük úgy a kérdésünket, hogy mi teszi lehetővé, hogy a 

bölcs ember a létért való küzdelemben, a korlátozott erőforrásokhoz nagyobb mértékben 

férhessen hozzá, ezáltal javuljanak szaporodási – saját maga és a faj továbbélési – esélyei. A 

természetes szelekció elve (Darwin, 1859/1973) szerint a Homo sapiens elterjedése, 

fennmaradása bizonyítja, hogy ez a faj hatékonyan tudott alkalmazkodni a környezetéhez. A 

bölcsesség szempontjából sem érdektelen megemlíteni, hogy Darwin későbbi művében, Az 

ember származásában azt állítja: „az ember és a magasabb rendű állatok értelmi képességei 

között óriási a különbség – a mondatot azonban úgy fejezi be (miközben éveken keresztül 

még eredményei nyilvánosságra hozásától is félt családja és tudóstársai várható kritikája 

miatt), hogy – … ez a különbség fokozati és nem minőségi” (Darwin, 1874/1961. 178.).  

Mielőtt rátérünk az emberek és állatok közötti különbségekre, vizsgáljuk meg a 

természeteses szelekció hatásmechanizmusát. A természetes kiválasztás leírásában Darwin 

kiemelte a létért folyó küzdelmet, mely a különböző változatok közül az előnyösebb 

megőrződését eredményezi. Darwin ugyan érezte, hogy a változások továbbörökíthetők, hisz 

valamilyen módon fennmaradnak, de nem tudta megmagyarázni. Bár Gregor Mendel 

statisztikán alapuló kutatási eredményei, melyek az öröklődés menetét leírták, már 1865-ben 

megjelentek, de ezek a törvények csak a XX. század elején kerültek be a köztudatba. A 

Mendel szabályok újrafelfedezése azután következett be, hogy Sutton 1903-ban 

bebizonyította, hogy a sejtekben egymással megegyezően felépülő kromoszómapárok vannak 

– két évvel később fedezték fel, hogy néhány faj, köztük az ember esetében, ez a nemiséget 

meghatározó kromoszómákra nem igaz –, melyek a számfelező sejtosztódás (meiózis) 

közben külön-külön kerülnek az ivarsejtekbe (vö.: Watson, 1980. 25-45.). Mendel-törvényei 

az öröklődés „ősi” jellegeire érvényesek, ahol egy-egy génhelyen lévő gének a felelősek egy-

egy „megállapítható” jellegért. A poligénes (sok-kisgénes) öröklődés szabályszerűségeinek 

megállapítása Galton37 nevéhez fűződik (vö.: Czeizel, 2004. 45-57.). Az egyedek között a 

Darwin által is jelzett különbségek az ivaros szaporodás által biztosított genetikai eltéréseken 

alapulnak, melyek változatosságát tovább növelik a véletlenszerűen bekövetkező mutációk. 

Mutációról akkor beszélünk, ha a DNS másolásában38 „maradandó" hiba következik be, mely 

                                                 
37 Francis Galton (1822-1911) szintén E. Darwin unokája. A sok-kisgénes öröklés jellegzetességeinek leírása 

közben megfogalmazott első Galton-szabály az „ős-örökség törvénye” mely megmagyarázza, hogy az alma miért 

is nem esik messze a fájától. A második Galton-szabály a „visszatérés az átlaghoz”, vagyis a kiemelkedően jó 

vagy gyenge képességű szülők gyermekeinek képességei a szülőkhöz képest kevésbé lesznek extrémek.  
38 Watson és Crick, felfedezésükért 1962-ben Wilkinsszel együtt Nobel-díjat kaptak, 1953-ban leírták a DNS 

kettős spirál szerkezetét, és megoldották a génreplikáció alapkérdését (vö. Watson, 1980. 76.).  
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általában káros, de előfordulhat, hogy a véletlenszerűen kialakult változat valamilyen 

előnnyel jár. „Ha ez az előny képessé teszi a szervezetet, hogy hatékonyabban reprodukálja 

önmagát, akkor a hibásan másolt DNS túlszaporodja a vetélytársait, és uralkodóvá válik” 

(Davies, 2000. 40.). Meg kell azonban jegyeznünk, hogy hibák sokkal gyakrabban 

keletkeznek, mint ahányszor mutációk alakulnak ki, mivel az élő szervezetekben „hibajavító, 

korrigáló rendszerek” is működnek (Venetianer, 1998. 23.). Ráadásul olyan „mutációk”, 

genetikai változások is előfordulnak, melyek nem okoznak eltérést az egyedekben, ezeket 

„nem látja a természetes kiválasztódás”, ezért nem is hat rájuk (Dawkins, 2001. 102.).39   

A szelekció elvileg állandó környezet esetében is folyhatna, de a környezet változása 

beleszól a mechanizmusba. Egyes egyedek jobban tudnak alkalmazkodni a megváltozott 

körülményekhez, szaporodási előnyhöz jutnak, tulajdonságaik az utódnemzedékben jobban 

érvényesülnek, míg más egyedek, melyek adaptációs képessége gyengébb, kipusztulhatnak. 

(Ha ez a változás tartós marad, akkor következményei lesznek a populációra, majd a fajra 

nézve is). Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a környezet megváltozását nemcsak a 

„külső” tényezők okozhatják, a környezet a benne élő egyedek változásától is változik (ezért 

is a feltételes mód a fenti mondatban, hisz állandó környezet gyakorlatilag nincs).  Az 

eloszlás hátterében tehát genetikai és környezeti hatások állnak. 

A természetes populációkban a mérhető jellegekben (pl. testmagasság, IQ) általában azt 

figyelhetjük meg, hogy az átlagos tulajdonságú egyedekből van a legtöbb, és ettől mindkét 

irányban találhatók eltérések (ez a normális eloszlás vagy Gauss-görbe). Az evolúció 

folyamán az „eredeti nemzedékhez” képest hosszú idő alatt eltolódás következik be. Wilson 

és Bossert tömör definíciója szerint: „evolúció a géngyakoriság bármely változása” (1981. 

23.). Barash (1980) a természetes szelekció három típusát különbözteti meg:  

1./ irányító szelekció, melyben az átlagtól ugyanabba az irányba eltérő egyedek kerülnek 

folyamatosan kedvezőbb helyzetbe,  

2./ normalizáló vagy stabilizáló szelekció, melyben az átlag a helyén marad, de az 

eloszlás szélessége csökken, vagyis a szelekció a deviáns formák ellen hat, 

természetes körülmények között ez a leggyakoribb,  

3./ szétválasztó szelekció, mely a két végletnek kedvez. „Az effajta szelekció 

valószínűleg ritka és a természetben nem különösebben fontos”– írja Barash (i. m. 

31.). Ennek egyik formája a gyakoriságfüggő szelekció, melyben a ritka típusok 

kerülnek előnybe, így elterjedésük nőni kezd, ami viszont az előnyt megszünteti (vö. 

25-33.). 

                                                 
39 Jelentőségük a DNS-ujjlenyomat-készítésnél nőtt meg, mely személyazonosításra jól használható (i. m.  91-

119.). 
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Az evolúció irányával kapcsolatban felmerülő kérdések kapcsán gondolkodásunk 

időnként visszacsúszik a lamarcki típusú célszerűség keresésébe. „A tizenkilencedik 

században divatos volt úgy tekinteni az életet, mint felfelé haladó utat követő fejlődést. A 

primitív élet, mondták, lassan ››fejlődött‹‹ és változott egyre bonyolultabb és kifinomultabb 

formákba, míg elérte a tetőpontját a Homo sapiensben, az annyit magasztalt 

intelligenciánkkal és logikus gondolkodó képességünkkel. Ezt az utat szemlélve az evolúció 

nem annyira kanyargós ösvény volt, mint inkább a haladás létrája, amely folyamatosan 

vezetett felfelé a mikrobáktól az emberig” (Davies, 1998. 257.). Davies jogosan bírálja ezt az 

értékítéletet rejtő gondolatmenetet40, s Gould elméletét felhasználva magyarázza a 

komplexitás növekedését. Matematikailag kifejezve, az egyszerűség korlátja felől – mely 

korlát értelemszerűen létezik, hisz ami még egyszerűbb, az már nem tekinthető élőnek – az 

aszimmetrikus valószínűség-eloszlásnak megfelelően nő a komplexitás, ami tehát nem egy 

kitüntetett irányba való haladás, hanem véletlenszerű „bolyongás” eredményének tekinthető 

(i. m. 257-263.). E folyamat Barash 1. típusú szelekciójának felel meg, példa lehet rá a Homo 

erectus (felegyenesedve járó ember) agymérete.  

A szétválasztó szelekció gyakrabban lép életbe, ha valamilyen külső körülmény elválaszt 

egymástól populációkat, és ezáltal megszűnik az addigi folyamatos géncsere az állomány 

tagjai között. Eredményeként a különbség lassan addig fokozódik, míg új alfaj, majd – végül 

már újratalálkozás estén sem jöhet létre eredményes szaporodás – új faj alakul ki. 

 Ahelyett, hogy még részletesebben elmerülnénk a biológiai folyamatokban, visszatérünk 

kiinduló kérdésünkhöz, és keressük azokat a változásokat, melyek következtében az emberi 

faj „kiérdemelte” a bölcs jelzőt!  

A fenti Davies idézetben szerepel az intelligencia, de ez számunkra most még túl 

általános fogalom. Megpróbáljuk szétbontani, a viselkedés szintjén keresni a különbségeket.  

Elsőként említhetjük az eszközhasználatot és eszközkészítést. Eszközöket viszonylag sok 

faj használ, a madarak és emlősök között is megfigyelhető, hogy kövekkel törik fel a tojást, 

vagy tövisre húzzák a táplálékot. Az eszközhasználatot kísérleti körülmények között számos 

kutató leírta, Köhler (1921) már 1917-ben beszámolt róla, hogy majmok botokat, dobozokat 

használnak. A Bölcsek Világtanácsának tagja, Jane Goodall Az ember árnyékában című 

könyvében természetes körülmények között végzett megfigyeléseiből származó példákkal 

támasztja alá ugyanezt (vö. Lawick és Goodall, 1975. 275-278., 316-319. o.). Csimpánzoknál 

megfigyelhető az eszköz hordozása is, ami valószínűsíti, hogy rendelkeznek valamilyen 

tervvel a használatot illetően, illetve képesek rá, hogy a használandó tárgyat elképzeléseiknek 

                                                 
40 Kritikájában hangsúlyozza, hogy úgy választjuk a feltételt, hogy az igazolja az állítást, hisz ha például az 

egyedszámot vagy az alkalmazkodást extrém körülményekhez néznénk, akkor messze lemaradnánk, mondjuk a 

baktériumokhoz képest.  



 23 

megfelelően válogassák, javítgassák, több dolgot kapcsoljanak egymáshoz, vagyis eljutnak 

az előállításig.  

Egy-egy viselkedés megjelenése és gyakoribbá válása összhangban van a testi 

változásokkal. Az eszközkészítés terjedése összefügg a felegyenesedett testtartással, a kezek 

felszabadulásával, fogásra alkalmassá válásával, és időben egybeesik az agykoponya 

térfogatának növekedésével. A felegyenesedett testtartás kialakulására is többféle elmélet 

létezik, ilyen például a „szavannateória”, mely szerint a nyílt szavannákra kerülve könnyebb 

volt így a helyváltoztatás, jobban tudta védeni magát az ember, ha felegyenesedett, hisz 

messzebbre látott, és a veszélyek növekedése egyben magyarázatot adhat a csoportlétszám 

növekedésére, ami a kommunikáció fejlődését hozhatja magával. Megemlíthető a Csányi 

által briliánsnak nevezett „vízimajom-elmélet” is, amely szerint egy szigeten izolálódott kis 

csoport kezdett alkalmazkodni másodlagosan a vízi életmódhoz, ezért vagyunk ilyen 

csupaszak, ezért sósak a könnyeink, még a vokális kommunikáció előtérbe kerülését is 

magyarázhatja a vizes környezet, és amikor újra a szárazföldre kerültünk, akkor már 

könnyebb volt a két lábon járás (vö. Csányi, 1999. 118-120. o.). 

Calvin az eszközhasználatból kiemeli a pontos célzást, az általa megalkotott teória szerint 

ennek jelentős szerepe lehet a túlélésben, az agykoponya fejlődésében. A több találat több 

állati táplálékot jelent, ami kedvezőtlen időjárási viszonyok között nagy előny. A hajítás 

fejleszti a szem-kéz koordinációt, feltételezi a pontos tervezést, mert az ilyen ballisztikus 

mozgásoknál a visszacsatolásra kevésbé lehet építeni, emiatt csökken a mozdulat 

korrigálásának a lehetősége. Ráadásul a saját mozgáson kívül a préda mozgására is figyelni 

kell. Mindez fokozza az időbeli szekvenciákra való érzékenyedést, ami szintén fontos lesz 

majd a kommunikáció fejlődésében is (vö. Calvin, 1997. 100-102.). 

Tér- és színlátással azok az élőlények rendelkeznek, melyek táplálékszerzésében ez 

előnyt jelent. Eredendően mi is nagy területeket barangoltunk be, és számunkra is fontos volt, 

hogy észrevegyük a különbséget az érett és éretlen gyümölcsök között. Ezekhez járult a 

fejlett alakfelismerés és a tárgyak iránti eredendő kíváncsiság, ami az explorációs viselkedés 

alapja. Érthetően szelekciós előnyt jelentett, ha az észlelt változásokból helyes logikai 

következtetéseket vontak le elődeink, a pontosabb kognitív térképpel rendelkezők nemcsak 

vaktában keresték az ennivalót. Mindezek integrálódása lehetővé tette a fogalmi gondolkodás 

kialakulását. Lorenz a következő szójátékkal írja ezt le: „kezdett épülni a megfogástól 

(Greifen) a felfogásig (Be-greifen), a fogalomalkotásig ívelő híd” (1997. 66.). A rendszeres 

manipuláció és a gestalt percepció eredményeként egészen eltérő külső körülmények között 

is felismeri az egyén a már felderített tárgyat és önmagát (éntudat alakulása) is (Lorenz, 

1985. 344-346.).  
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A fentiek mellett egy másik igen jelentős tényező a csoportszerkezet alakulása. Az 

állatvilágban ismertek a kolóniát alkotó fajok. Az ízeltlábúak (termeszek, méhek) 

viselkedését ilyenkor is teljes egészében meghatározzák génjeik, az emlősök között létrejövő 

együttműködésben azonban több-kevesebb szerepe van már a tanulásnak.  

A fejlődéslélektanból ismert, miként jutnak el a gyermekek a magányos játéktól a 

párhuzamos játékon keresztül az együttműködésig. Mérei és V. Binét a csoportosulás 

formájában a következő szakaszokat különíti el: együttlét (ugyanazon fizikai térben 

tartózkodnak a gyerekek), együttmozgás (az utánzás válik jelentőssé), tárgy körüli 

összeverődés (a tárgy képezi az összetartó erőt, a tárgy iránti kíváncsiság vezeti a 

gyerekeket), összedolgozás (vagyis közös tevékenység), amely elvezet a szerepszerű 

tagolódáshoz (vö. 1975.  130-133. kiemelés tőlem). Nem tekinthető tehát minden csoportban 

végzett tevékenység együttműködőnek, de gyakran előnyös, megtérül, mert megkönnyíti a 

táplálékhoz jutást,41 ami valószínűsíti a terjedését az evolúció folyamatában. A közösen 

vadászó állatok sem mindig valósítják meg a tényleges együttműködést, inkább jellemzi őket 

együttmozgás, melyet összefog a zsákmányállat, de nincs közös stratégiájuk. Attenborough 

állítja, hogy „minden egyes nőstényoroszlán egyénileg reagál a zsákmányállat mozgására” 

(1991. 104.), és hasonló figyelhető meg hiénakutyák vagy farkasok esetében is. Az 

Elefántcsontpart erdeiben élő csimpánzok körében azonban vadászatok alkalmával 

rendszeresen tapasztalható a szerepszerű tagolódás, melyben mindig egy idősebb állat a 

főszereplő. Ő a „csapdavető”, aki megítéli, hogy merre fog menekülni a zsákmányállat, és 

elébe vágva, elrejtőzve várja, amíg a többiek arrafelé kergetik. Leírásában külön figyelmet 

szentel Attenborough a vadászat előtti eseményekre. A mintegy hatvanfős csimpánzcsapat 

tagjai közötti általában laza kapcsolatot huhogó hangjelekkel és dobolással történő érintkezés 

biztosítja. „A vadászat előtt apránként gyűlik össze a munkacsapat. A hímek dobolása 

feltehetőleg nem csupán hollétük, hanem hangulatuk közlésére is szolgál” (i. m. 108.). Ezzel 

fokozzák harci kedvüket, és kerülnek egymáshoz hasonló izgalmi állapotba.  

A Homo sapiens esetében az együttműködés még általánosabbá vált, nemcsak 

alkalmanként, hanem egyre gyakrabban, egyre több tevékenységi formára terjedt ki. Teljesen 

magányosan nem is élhet az ember, legalábbis életünk elején viszonylag hosszan szorulunk 

gondozásra, az ilyenkor fellépő izoláció nem élhető túl. A több és jobb eszköz, a tagok 

közötti együttműködés lehetővé tenné a csoportlétszám növekedését. Már korábban is szóba 

került, hogy a védekezés szempontjából is lehet előnye a csoportnak, bár találhatunk ennek 

ellentmondó érveket is, magányosan például jobban el lehet bújni. A nagyobb közösség 

                                                 
41 „A Thomson-gazellára egyedül vadászó oroszlán sikeressége kb. 15%. Ha két oroszlán vadászik együtt, az 

eredményesség több mint kétszeresére, 32%-ra nő. … A párban vadászó aranysakálok több mint négyszer 

sikeresebbek (67%) a Thomson-gazellák elejtésében, mint a magányos példányok (16%)” (Slater, 1992. 28.).  
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fokozhatja a feszültségeket, gyakoribbá válhat a fajtárs elleni támadás. Belátható, hogy a 

több tagból álló csoport viszonylag tartós együtt maradása csak akkor lehetséges, ha 

kezelhető a csoporton belüli agresszió. Lorenz 1964-ben még arról ír, hogy azoknál a 

ragadozó fajoknál, ahol fennáll a veszélye, hogy kioltják fajtársaik életét, kialakul valamilyen 

szociális gátlás, amely megakadályozza a gyilkolást a fajtárs behódolásakor, ugyanakkor a 

nem ragadozó életmódot folytató állatoknál hiányzik ez a védő mechanizmus. Márpedig az 

ember nem tartozik a ragadozók, az eredendően gyilkos fegyverrel rendelkezők közé, ezért 

szerinte nem is vagyunk védve fajtársaink agressziójától (Lorenz, 1976. 162-180.). Más 

kutatók nem látják ennyire tragikusnak a helyzetet, és későbbi könyveiben már Lorenz sem 

fogalmaz így. Az ember reakcióiban is felfedezhető ősi agressziócsökkentő viselkedés – 

ilyennek írja le Csányi a mosolyt, a tárgy- és élelemátadást (vö. 1986. 167-176.).  

A tartós csoportban élés tehát feltételezi, hogy a konfliktusok kezelésére technikák 

fejlődjenek ki. Csimpánzok és bonobók között megfigyelhető a békítő viselkedés, a táplálék 

átadása kérésre, tapasztalható a szövetségek, barátságok létrejötte42. Ugyanakkor kimutatható 

a megtévesztő viselkedés is, ami tulajdonképpen a csapdavető magatartásában is tetten 

érhető, de ott nem a fajtársak felé irányul, és az egész csapatnak haszna van belőle. Byrne és 

Withen olyan példát ír le, melyben egyéni érdekből, a faj vezető hímjét csapták be az állatok, 

s ezzel megelőzték a konfliktus kialakulását. Galléros pávián csapatban figyelték meg, hogy 

„egy fiatal nőstény az őt kerülgető ugyancsak fiatal hímet egy szikla mögé vezette, és a szikla 

takarása mögött párosodni kezdtek, de olyan módon, hogy a nőstény a szikla mögül még jól 

kilátsszon. Közben gondosan figyelték a domináns hímet, hogy ha az mégis gyanút fog, 

azonnal menekülni tudjanak” (ismerteti Csányi, 1999. 79.). 

A társaknak a tanulás szempontjából is van jelentősége. A próba-szerencse típusú 

tanulásra nincsenek hatással a többiek, de ahhoz szükség van társra, mintára, hogy egy 

viselkedés lemásolható (imitálható), vagy az eredményét megfigyelve módosított úton 

megvalósítható (emulálható) legyen. Az emberek között a tartós együttélés növeli az igényt 

egymás megértésére, ezzel együtt fejlődik az empátiás készség, amit segít a mimika 

kifejezőbbé válása, és támogat a fellépő szinkronizáció (közismert az ásítás, az álmosság, a 

jókedv „ragályos” volta, de lehet például a kicsinyek születési ideje is összehangolt). 

A tanulás kapcsán már említett utánzásnak a kezdeti kommunikációban is hangsúlyos a 

szerepe. Donald elmélete szerint a „mimetikus kultúrában” egyes történések eljátszásával 

érték el, hogy kialakuljon egy egységes cselekvési terv, rajzolással és utánzó mozgásokkal 

fejezték ki a mondandójukat, ami feltételezi, hogy legalábbis a közlő fél emlékezete inger- 

függetlenné vált, vagyis nem feltétlenül kell jelen lenni egy olyan kiváltó ingernek, amely 

                                                 
42 Goodall leírásából ismerjük például Szürkeszakállú Dávid és Góliát barátságát (Lawick ésGoodall, 1975). 
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hatására megindul az emlékezés (vö. Donald, 2001. 151-181.). Ez egy újabb igen jelentős 

lépés, hisz az állatvilágban az inger-válasz típusú reakciók a gyakoriak, melyek egy részénél 

az öröklött magatartásminták automatikusan kiváltódnak, máshol nagyobb szerep jut a 

tanulásnak. A reprezentációs rendszerek fejlődésének lehetünk tanúi. Az elsődleges 

reprezentációban az élőlény még az érzékszerveken alapulva alkot a környezetről valósághű 

képet. A gyermekek is ezt építgetik életük első évében. A másodlagos reprezentációban már 

megjelenik kísérlet a világ alakítására, de még mindig erősen kötődik a valósághoz43. A 

harmadlagos reprezentáció az aktuális realitástól független elképzeléseket, gondolatokat 

jelenti, mire eddig eljut az ember, már azt is megérti, hogy másnak másmilyen elképzelései 

lehetnek, mint neki magának. Eysenck és Keane meghatározásában „a reprezentáció olyan 

jelölés, jel vagy szimbólumhalmaz, mely valamit ››újra megjelenít‹‹ vagy ››képvisel‹‹ 

számunkra. Más szavakkal, egy dolog helyett áll, mert a dolog maga nincs jelen; a dolog 

rendszerint a külső világ vagy a képzeletünk egy aspektusa” (1997. 216.). A reprezentáció 

tehát a gondolkodás tárgyává válhat, vagyis átalakítható, megfordítható, variálható, és mint 

ilyen, egy fontos lépcsőfok az emberré válás során (vö. Pléh 1998). Ezt a folyamatot egészíti 

majd ki, és gyorsítja fel a kialakuló nyelvi kommunikáció, mely még könnyebben 

elszakadhat a jelentől, az éppen jelenlévő dolgoktól, felöleli a múltat és a jövőt.  

A nyelv segítségével a csoport önálló, független létezővé válik, hisz az egyes egyedek 

létezése előtt és kiválása/halála után is működhet csoportra vonatkozó „mi tudat”, mely 

erősebb lehet az egyéni érdekeknél. Ezzel magyarázható lenne a csoport felé tanúsított 

lojalitás, így kialakulhat a csoportszelekció, melyben a harc már nem az egyedek, hanem a 

csoport fennmaradásáért folyik. A csoportszelekció esetében az előny a csoportnál 

realizálódik (vö. Csányi 1994, 1998). Ennek sokan ellentmondanak, mint például Lorenz 

állítása is, mely szerint „a természetes szelekció a legkevésbé sem azt részesíti előnyben, ami 

a fajnak hosszú távon előnyös, ezzel szemben vakon jutalmaz mindent, ami az adott 

pillanatban a legnagyobb szaporodási sikerrel kecsegtet” (Lorenz, 1997. 45.). Az, hogy ez 

többnyire a fajnak is előnyös, leginkább csak mellékterméknek tekintendő. Van azonban 

kivétel, ilyen az önfeláldozó viselkedés, ami ha rokonok között történik, teljesen 

természetesnek találjuk, és ez nem csupán az „emberi logikánkkal” megegyező, hanem az 

evolúció „logikájával” is magyarázható, hisz ha segítünk a rokonainknak, akkor azzal – a 

                                                 
43 Piaget és Inhelder így írja le a folyamatot a gyermek fejlődésében: „Az utánzás mindenekelőtt a reprezentáció 

előképe, tehát az érzékszervi-mozgásos periódushoz kapcsolódó sajátos megjelenítés, amely anyagi cselekvésben 

és még nem gondolkodásban nyilvánul meg. Az érzékszervi-mozgásos periódus végére a gyerek elegendő 

ügyességre tett szert az így általánossá vált utánzásban, hogy lehetővé váljon a késleltetett utánzás. Valójában a 

cselekvéses reprezentáció ekkorra megszabadul a közvetlen érzékelési másolás érzékszervi-mozgásos 

követelményeitől, és átmeneti szintet ér el, amelyen a környezetéről így levált cselekvés elkülönült jelölővé, 

következésképp részben már gondolati reprezentációvá válik.” (1999. 53-54.) 
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rokonsági foktól függően – a saját génjeink továbbélését biztosítjuk. Rokonok között 

számíthatunk a kölcsönösségre, vagyis hogy adandó alkalommal a másik fél is viszonozza 

tettünket. De egymást kölcsönösen segítők rokonsági körön kívül is kialakulhatnak, erre 

utalnak a korábban említett szövetségek. Hiába elvárt azonban a viszonzás, ha valaki kitér a 

kötelessége elől, az erőnyereséget jelent számára, ugyanakkor kockáztatja, hogy a csoport 

megbünteti, kizárja. Ha a csoporttagok jól ismerik, könnyen azonosítják egymást, van 

elegendő alkalom (hosszú élettartam, kölcsönös függés) a segítségnyújtásra, akkor a 

viszonzás tűnik valószínűbbnek, ami kedvez a csoportszelekció elméletének (Trivers, 1971). 

Ennek alapján – elvileg – a csoportszelekció beindulása az izoláció fokával van 

összefüggésben. Minél izoláltabb egy csoport, annál kisebb a ki- bevándorlók aránya, ami 

növeli a tagok felismerhetőségét, és csökkenti a csalás (nem viszonzás) előfordulási 

valószínűségét, mivel kevésbé lehet eltűnni, könnyebb büntetni. Az elkülönülés 

fenntartásához hozzájárul a nyelvkialakulás is, hisz a különböző csoportok nyelve 

szükségszerűen eltér egymástól, és ezáltal is nehezebbé válik az odavetődőnek a csatlakozás.  

Genetikailag szemlélve kisebb a géncsere, tehát magasabb a rokongének aránya, illetve 

úgy is megfogalmazhatjuk, hogy – a fent részletezett hatások miatt – a már terjedőben levő 

„altruizmusért felelős” géneket nem fogják az újonnan bekerült „nem altruista” gének 

gyorsan kiszorítani. A nem altruista viselkedés ugyanis mit arról már szó volt, jobb energia-

kihasználást jelent, hatékonyabb, vagyis ennek kellene ismét elszaporodni, ha a törékeny 

egyensúlyt megzavarják.  

A vita tulajdonképpen akörül forog, hogy mi tekintendő az „evolúciós folyamat 

egységének”. Darwin után az egyedekben gondolkodtunk, majd Dawkins (1986) azt mondta, 

hogy az egységnek olyannak kell lennie, amelynek gyakorisága valóban nő a sikeresség 

következtében, és ténylegesen csökken a sikertelenség hatására, ez pedig szerinte a gén, az 

általa még egy állandó jelzővel is ellátott, „önző gén”. A csoportszelekció hívei ezzel 

szemben úgy látják, hogy a jól körülhatárolt csoport továbbélése is lehet az evolúció 

mozgatója, amihez általában nem adottak ugyan a feltételek, de – szerintük – az ember 

helyzete ebből a szempontból is kivételes.  

Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy a Homo sapiens viselkedésében egyre nagyobb 

teret kapnak a tanult elemek, melyek a tárgyi és a szociális környezete felé irányuló nem 

szűnő44 aktivitásával fejlődnek. Egyre többször válik képessé eredményes, adaptív 

döntéseket hozni a belső térképe segítségével, mely kiszabadult a pillanat fogságából. A 

tájékozódást a világban nagymértékben segíti, hogy a véletlenszerű, esetleges tapasztalat- 

                                                 
44 Csányi fontosnak tartja kiemelni a tartós motivációt, amit szerinte többnyire nem ismernek fel „az emberi 

tevékenységek szerveződésében, pedig az legalább annyira jelentős, mint maga az a képesség, amelynek 

segítségével az aktuális tevékenység elvégezhető” (1999. 99.). 
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ellesés helyett megindul, rendszeressé válik a „tudásátadás”, mely az ember nagyfokú 

tárgyak iránti érdeklődésével, társakhoz való vonzódásával, és a szabálykövető 

viselkedésével alátámasztva beindítja a kulturális evolúciónak nevezett folyamatot. „Ha az 

evolúcióba beletartozik a magasabb kötelezettségek iránti érzéktől elválaszthatatlan ember 

kifejlődése is, akkor az emberi nagyság kifejlődése is bele kell hogy tartozzék” (Polányi 

1997. 206.).  

 

„Bölcs igazán az lesz, ki más kárán tud okulni.” 
Plautus45 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Barlangrajz a kőkorszakból.  

Spanyolországban, az altamirai barlangban 1879-ben vették észre a mennyezetre festett állatokat, ezek egyike, 

egy bölény látható a képen. A kisképen egy másolat látható róla, melyet Breuil abbé készített. A Festett Csarnok 

mennyezetén található 25 állat egyes tudósok feltételezése szerint egyetlen életképet, a bölényvadászatot jeleníti 

meg. A képek háromdimenziós hatást keltenek a mennyezet kidudorodásainak felhasználásával. Természetes 

anyagokból készített festékekkel különböző vörös, sárga, barna árnyalatokat és fekete színt készítettek (vö. 

Harpur és Westwood, 1994. 82-85.). 

 

                                                 
45 In: (Hajdú, 1999. 21.) 
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„A bölcsességet nem úgy kapjuk, magunknak kell azt felfedezni,  
oly út után, amelyet senki sem tehet meg helyettünk.”  

Proust46 

 

 2.3. A bölcsesség néhány pszichológiai, tudományfilozófiai vonatkozása  

 

Az emberiség fejlődéstörténetével való ismerkedés után kanyarodjunk lassan vissza az 

egyes ember fejlődéséhez, és nézzük meg, hogy miként vélekedik egy-egy neves tudós, 

terapeuta a bölcsességről. 

Azért csak lassú a visszatérés az egyedihez, mert elsőként Carl Gustav Jung (1875-

1961) gondolataiból idézek, akinél a bölcsesség kevésbé személyes jellemző, inkább az 

egyetemes tudattalan sajátja. A személyes tudattalannál mélyebb réteget nevezi Jung 

kollektív tudattalannak, mely „mindenkiben meglévő, személyfölötti természetű általános 

lelki alapot képez” (Jung, 1993. 52.). Ennek a tartalmai az úgynevezett archetípusok, melyek 

kifejeződésre jutnak többek között a primitív népek hiedelmeiben, mítoszokban és mesékben, 

valamint álmainkban is.  Az álmok lehetnek a személyes vágyteljesítés eszközei is, mint azt 

Freud tanította, de „lehetnek ezenfelül kérlelhetetlen igazságok, bölcseleti szentenciák, 

illúziók, vad fantáziák…” (Jung, 1931. 20.). 

Az archetípikus ősformák közé sorolja Jung a „bölcs öreg” figuráját, aki a „dolgokban 

lakozó belső értelem ősképe” (Jung, 1993. 80.), vagy az anyaarchetípust, melyből sugárzik „a 

nőiség mágikus tekintélye; a bölcsesség és az értelmen túli szellemi magasság;…” (i. m. 93.). 

Míg másutt azt írja: „A mélyben lakik a bölcsesség, az anya bölcsessége; az anyával egy 

egységet alkotó lény értelme kap sejtéseket a mélyebben rejlő dolgokról, az ősképekről és 

őserőkről, amelyek minden élőnek alapját és tápláló, megtartó és teremtő mátrixát [a 

mater=anya szóból] alkotják” (Jung, 1995. 37.).47  

Erich Fromm (1900-1980) a pszichoanalitikus megközelítés tudatos és tudattalan 

fogalmainak magyarázata közben így foglalja össze a két analitikus szemléletében megjelenő 

különbséget: „Freud nézete szerint a tudattalan lényegileg az irracionalitás székhelye. 

Jungnál csaknem ellenkező értelme van a szónak; a tudattalan lényegileg a bölcsesség 

mélyebb forrásainak székhelye, a tudat pedig a személyiség intellektuális részét alkotja. A 

tudat és a tudattalan ilyetén felfogásában az utóbbit úgy tekintik, mint a ház pincéjét, 

amelyben össze van zsúfolva mindaz, aminek nem jutott hely odafönn; Freud pincéje főként 

az emberi vétkeket, Jungé főként az emberi bölcsességeket tartalmazza” (Fromm, 1960. 

139.).  

                                                 
46 In: (György, 2001. 5.) 
47 GW. 5. köt. 522. old; GW. 8. köt. 269. old 
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Fromm filozofikus gondolatmenetében is megjelenik érintőlegesen a bölcsesség mint a 

tekintélyszemély tényleges vagy ráruházott tulajdonsága. Már korai munkájában48 is boncolja 

a tekintély fogalmát. Megkülönbözteti a racionális és a korlátozó tekintélyi kapcsolatot, 

szemléletes példán világítja meg a kettő közötti különbséget. Racionális tekintélyen alapulhat 

például egy tanár-diák kapcsolat, ahol az a cél, hogy (az oktató segítségével) a diák minél 

többet tudjon. A tanuló szellemi növekedése a tekintély kapcsolat átalakulásához, 

elhalásához vezet. A korlátozó kapcsolatra a rabszolgatartó kontra rabszolga példát hozza fel, 

melyben a cél a fölény, a kizsákmányolás fenntartása. Ebben az esetben az alárendelt 

személyben megjelenik a harag, hiszen korlátozzák az érdekeit. De mivel ez veszélyessé 

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

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

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

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

(Fromm, 1993. 139.). Huszonöt évvel később „racionális” és „irracionális” tekintélyként 

nevezi a két típust, és azt mondja, hogy a racionális tekintély a rátermettségen alapul. A 

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

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

számít… A tekintélynek egy nagyon hasonló formája figyelhető meg sok főemlősnél, ahol 

nem feltétlenül a fizikai erő, hanem gyakran olyan tulajdonságok, mint tapasztalat vagy 

››bölcsesség‹‹ kölcsönöznek tekintélyt” (Fromm, 1994. 45.). Az érdemen alapuló tekintély az 

önmegvalósításban, az integrációban ér el magas szintet. Azonban a hierarchikus társadalmak 

kialakulásával ezt a fajta tekintélyt felváltja az, amely a társadalmi helyzeten alapul, 

birtokosaik úgy tudják hatalmukat megőrizni, ha „szétrombolják a kritikai ítélőerőt és álomba 

ringatják az értelmet” (i. m. 47.).   

 Erik H. Erikson (1902-1994) nemcsak használja a bölcsesség kifejezést, hanem fontos 

szerepet is kap elméletében, melyet a freudi pszichoszexuális fejlődéselméletből kiindulva, 

azt kiegészítve alkotott meg. A kiegészítés részben időben értendő, mert addig, amíg Freud a 

serdülőkorral, a felnőtt szexualitás kialakulásával lezárta, Erikson (1985) az egész életen át 

követte a fejlődést. Másrészt erőteljesebben hangsúlyozta a társak jelentőségét. Az eriksoni 

fejlődésmenet minden szakaszt egy krízishelyzetként, válságként ír le, melyben egyre bővül 

azoknak a személyeknek a köre, akik hivatottak lehetnek segíteni a konfliktus feloldásában. 

Minden szinten bekövetkezhet elakadás, sérülés, de a krízis kedvező megoldásaként nő a 

„pszichoszociális erő”, vagy más megfogalmazásban valamely „alapvető erény” birtokosa 

lesz a személy (Erikson, 2002. 271.). Erikson pszichoszociális fejlődéselméletében az élet 

                                                 
48 Az 1941-ben kiadott, Menekülés a szabadság elől című könyvéről van szó. 
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utolsó állomása az időskor, melyben életünkre visszanézve vagy kétségbeesünk, ha úgy 

érezzük, hogy hiába éltünk, és már nem tudjuk megvalósítani a számunkra fontos célokat, 

vagy „múltunk eme áttekintéséből fakadó énintegritásunk a bölcsesség énminőségét teremti 

meg” (Carver és Scheier, 1998. 298.). Ennek a stádiumnak alapvető erénye a bölcsesség. „A 

korosodásban – és néha magukban az idősekben – rejlő erő a bölcsesség ereje a szó sokféle 

értelmében, az érett ››szellemtől‹‹ a felhalmozott tudásig, az elfogadó megértéstől az érett 

döntésig. A bölcsesség a testi és mentális hanyatlás ellenére képes a tapasztalatok teljességét 

megőrizni és továbbadni…. Az időskor bölcsessége azt tudatosítja, hogy mindenfajta tudás 

viszonylagos, amely egyetlen életidő vagy egyetlen történelmi periódus alatt megszerezhető” 

(Erikson, 1997. 40.).  Erikson felfogásában tehát a bölcsesség az időskorban alakulhat ki, 

fontos tényezője a viszonylagosság elfogadása, és lényeges, hogy nem feltétlenül következik 

be, nem biztos, hogy elérjük ezt az állapotot, hisz a fejlődés magában rejti az elakadás 

veszélyét.  

Ha a személyiség fejlődéséről, alakulásáról beszélek, akkor Gordon W. Allport (1897-

1968) munkásságát is meg kell említenem, aki könyvének éppen A személyiség alakulása49 

címet adta. Talán a legtöbbet idézett fejezet ebből az, amelyikben az érett személyiség 

kritériumait foglalja össze: melyek címszavakban „az én érzésének kiterjesztése”, „meghitt 

viszony másokkal”, „érzelmi biztonság vagy önelfogadás”, „valósághű percepció”, 

„önismeret és humor”, „egységesítő életfilozófia” (vö. Allport, 1980. 299-330. o.). Művében 

sokat hivatkozik mások munkáira, így utal a homeosztatikus elméletek között Cannon: A test 

bölcsessége című könyvére is50, majd  ismerteti Erikson fejlődési elméletét is (vö. i. m. 301–

303. o.), bár azzal nem mindenben ért egyet, hisz míg Erikson az érettséget életkorhoz is köti, 

ő azt mondja: „A személyiség érettsége semmilyen szükségszerű összefüggésben nincs az 

években mért életkorral. Egy tizenegy éves, kiegyensúlyozott fiúcska, aki ››korát messze 

meghaladóan bölcs‹‹, az érettségnek sokkal több jelét mutathatja, mint megannyi én-

központú és neurotikus felnőtt….Természetesen az is gyakori, hogy a mélyebb tapasztalat, az 

akadályokkal való folytonos küzdelem és azon való felülkerekedés a kor előrehaladtával 

arányosan vezet mind teljesebb és teljesebb érettséghez” (i. m. 301.).  

Allport csoportosította az emberi vonásokra vonatkozó mintegy 18000 elnevezést. 

Megkülönböztette az ember „igazi, létező” tulajdonságainak a kifejezésére szolgáló szavakat 

(25%-ot sorolt ide) (pl. jámbor, precíz, introvertált); az „értékelő színezettel” rendelkezőket 

                                                 
49 A könyv az 1937-ben megjelent Personality: A Psychological Interpretation (A személyiség pszichológiai 

értelmezése) című könyv átdolgozása, a fordítás alapja az 1961-es kiadás. 
50 „Kiegyensúlyozó működés megy végbe a mirigyek, anyagcsere-rendszerek, a biológiai hajtóerők és 

szükségletek vonatkozásában; eredményeik olyannyira kifinomultak és figyelemreméltók, hogy Cannon ››a test 

bölcsességének‹‹ nevezi őket (Cannon, W.B. The wisdom of the body. New York, Norton, 1932). Amit azonban 

elérhetnek, az legfeljebb egy létező rend további állandósítása” (Allport, 1980. 274.). 
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(30%) (pl. visszataszító, gonosz, irigylésre méltó), melyek az előzővel időnként 

összefolynak, időnként a kívánatos én-képre utalnak (pl. becsületes, önzetlen); az „átmeneti 

lelkiállapotra, hangulatra, vagy folyamatban lévő cselekvésre” is utaló mellékneveket (25%) 

(pl. őrjöngő, zavart, örvendő); és végül a „metaforikus” kifejezéseket (20%) (pl. 

töltöttgalamb, termékeny) (vö.: i. m. 375-376.). A bölcs/bölcsesség kifejezés besorolásánál 

azonnal zavarba jövünk: Eriksoni értelemben tartozhatna az első csoportba, mint egy létező, 

már elért tulajdonság megnevezése, de azt is érezzük, hogy feltétlenül rendelkezik értékelő 

színezettel is, és valószínűleg az a leggyakoribb, hogy egy cselekvés jelzőjeként fordul elő.  

A személyiség fejlődése foglalkoztatta Carl R. Rogerset (1902-1987), a 

személyközpontú terápia kidolgozóját is. Vele ismerkedve első gondolatunk, hogy az maga a 

bölcsesség, amilyen mély empátiával, elfogadással viszonyul klienseihez. A Valakivé válni 

című könyvének hátoldalán az alábbi ajánlószöveget olvashatjuk: „Rogers üzenete egyszerű: 

mindenki rendelkezik azzal a belső erőforrással, ami lehetővé teszi számára, hogy boldog és 

hasznos életet éljen. Ha megfelelő attitűddel fordulunk embertársaink felé, ezzel 

elősegíthetjük, hogy felszabaduljanak ezek az erőforrásaik, bölcsebbek, egészségesebbek, 

konstruktívabbak legyenek döntéseik.” Ugyanakkor munkáiban nem találtam meg ezt a 

kifejezést. Leírja a személyiségfejlődés hét stációját (lásd 7. melléklet), melyben a folyamat 

az inkongruenciától a kongruencia felé tart (vö. Rogers, 2003. 178-208.). Végigkövethetjük 

vele, hogy mint válik a személy képessé megszabadulni maszkjaitól, átélni az érzelmeket, 

felfedezni valódi énjét (vö. i. m. 151-168.). Az egyre gazdagodó élet jellemzésekor 

hangsúlyozza: „Őszintén remélem, hogy világossá vált, hogy az olyan jelzők, mint a 

››boldog‹‹, ››elégedett‹‹, miért nem alkalmasak a jó életnek nevezett folyamat leírására, bár a 

személy, aki aktívan részt vesz ebben a folyamatban, érzi ezeket az érzéseket bizonyos 

pillanatokban” (i. m. 251.). Úgy vélem, a kerülendő kifejezések közé sorolná a bölcsességet 

is, mely a fentiekkel együtt, mintha talán túlságosan statikus, lezárt, nem kellően fejlődésre 

sarkalló lenne.  

Rogerset az egyén „felszabadítása”, segítése mellett szélesebb társadalmi kérdések is 

izgatták. Már a bevezetőben is említettem, hogy úgy érezte, a tudósoknak szerepet kell 

vállalnia a társadalmi feszültségek csökkentésében (Rogers, 1998). Ez a gondolat köszön 

vissza az 1984-ben Szegeden megrendezett konferenciáról készített beszámolóból is (Klein, 

2000. 279-295.). Emellett olyan tudományfilozófiai problémák is foglalkoztatták, mint 

miként változik a tudomány, ha a megfigyelés tárgya az ember. Hogyan lehet, lehet-e 

egyáltalán megragadni, hogy mi az, ami például egy terápiában a változást előidézi. Polányi 

Mihállyal folytatott párbeszédében fogalmazta meg, hogy „… a terápia igazi élménye egy 

intenzív, kölcsönös, interperszonális kapcsolat, és ha ezt tudományosan akarjuk vizsgálni, 
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akkor annyit tehetünk, hogy kiragadunk olyan elemeket … amelyeket lehet értékelni, vagy 

vizsgálni, vagy mérni. Mindent csinálhatunk, de nem tudjuk közvetlenül vizsgálni azt a 

jelenséget, amelyet igazán fontosnak tartunk” (Rogers, 1998. 141-142.). Míg Polányi 

Mihály (1981-1976), aki pályáját kémikusként kezdte, majd szociológiai, politikai, filozófiai 

kérdésekkel is foglalkozott, ugyanebben a vitában azt hangsúlyozta, hogy olyan látásmódra 

van szükség, mely „nem redukálja az embert atomok halmazára vagy egy gépezetre, hanem 

közvetlenül egyénként teszi megragadhatóvá” (i. m. 127.). Polányi az emberi tudás két 

fajtáját különbözteti meg, az „explicit tudás” szavakkal leírható, matematikai képletekkel 

kifejezhető, míg a „hallgatólagos tudás” cselekvéseinkben, a figyelem irányának 

megváltozásában, választásainkban, döntéseinkben érhető tetten (vö. Polányi, 1997. 107-

117.). Az intuíciónak, a „kreatív megsejtéseknek”, a „személyes ítéletnek” nagy szerepet 

tulajdonít Polányi minden felfedezésben. A tudóst jellemzik az „intuitív impulzusok” és a 

„kritikus óvatosság” is. Az ezek között keletkező feszültségeken a kutató „tudományos 

lelkiismerete”, „személyes felelőssége” segítségével képes úrrá lenni, ennek segítségével 

fogalmazza meg állításait (i. m. 29-43.). Arra is ad magyarázatot, hogy miként alakulnak a 

megérzések: „Az intuíció valójában készség, a rejtett minták iránti természetes 

érzékenységünkben gyökerezik, s tanulási folyamat révén válhat hatékonnyá” (Polányi, 1992. 

56.).   

Az élet értelmében való általános kételkedéssel, cél nélküliséggel való gyakori 

szembesülés vezette el Viktor E. Franklt (1905-1997), a koncentrációs táborok túlélőjét, a 

noogén-neurózis leírásáig. Megkérdezései alapján Európában hallgatóinak 40, Amerikában 

80%-a került már az egzisztenciális vákuum állapotába. Az ezt jellemző értelmetlenség-

érzéssel segíthet megbirkózni a nevéhez fűződő logoterápia. Vallja, hogy „embernek lenni 

annyi, mint tudatosnak és felelősnek lenni” (Frankl, 1997. 20.). A szabadság visszatérő 

kérdése gondolatmenetének (vö. i. m. 104-112.). Elfogadja, hogy az ember determinált, vagy 

fogalmaz úgy is, hogy sorsa van mind biológiai (pl. adottság), mind pszichológiai (pl. lelki 

beállítottság), mind szociológiai (pl. környezet) értelemben, de állítja: „hogy az embernek 

szabadságában áll, hogy mindezen kondicionáltságain túllendüljön … annak segítségével, 

amit a szellem dacoló képességének” nevez (i.m. 38.). Betegeinek szkepticizmusával 

szembeállítja az értékek világát, ahol az alkotói értékeken kívül felhívja a figyelmet az 

élmény-értékek (befogadás) és a beállítódási értékek (pl. viszonyulás a megváltozhatatlan 

sorshoz) létezésére (vö. i. m. 70-73.). Az ember felelőssége az értékek választásában, 

megvalósításában, a döntési szabadságban is megnyilvánul. Ezek után így foglalnám össze 

Frankl tanításait: a bölcsesség nem más, mint az élet értelmét megtalálni, vagy jól élni a 

(döntési) szabadságunkkal. De ő a bölcsességet tágabban értelmezi: „lennie kell egy olyan, 
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…emberfeletti bölcsességnek, amely neki [embernek] az értelmet és az állatoknak az 

ösztönöket adta: egy bölcsességnek, amely minden más bölcsességet, az emberét és az 

állatok ››bölcs‹‹ ösztöneit alkotta s világát meghatározta” (i. m. 57.). Másutt is kiderül, hogy 

a bölcsességet eltávolítja a racionális gondolkodástól. „Minél átfogóbb egy értelem, annál 

kevésbé ragadható meg. Itt a tudomány feladja, és a bölcsességé a szó, mégpedig a szív 

bölcsességéé…” (Frankl, 1996. 62.). A pszichoterápiában is nagy jelentőséget tulajdonít 

ennek. „Bármennyi technika és tudomány hatol is a pszichoterápiába, az végső soron mégis 

kevésbé a technikára, mint inkább a művészetre, kevésbé a tudományra, mint inkább a 

bölcsességre alapoz” (i. m. 192.).  

A humanisztikus terápiás irányzatból fejlődött ki az amerikai filozófus és pszichológus 

Eugene T. Gendlin önismeretre építő módszere, a fókuszolás (1989), mely technika segíthet 

a személyes problémáink megoldásában. Könyvének első fejezete a Megérteni a test 

bölcsességét címet kapta. Vegyük észre, hogy egy csokorra valót találhatunk az olyan 

elképzelésekből, melyek mind azt támasztják alá, hogy a testünk, a szívünk51 tisztában 

van/lenne a szükségleteinkkel, tudja/tudná a helyes lépést: „Pedig csak a testünk ismeri 

igazán a problémáinkat és azt, hogy miben rejlik ezek oka. Ha én volnék a terapeutád, 

ellenállnék az erős kísértésnek, hogy bölcsességeket mondjak neked, mintha többet tudnék 

problémáidról, mint saját magad”— írja Gendlin (1989. 33.). A felgyorsult társadalmi 

változások elvették az emberektől szokásos kapaszkodóikat, érvényét vesztették azok a 

normarendszerek, szerepstruktúrák, melyek eddig irányítottak, ettől elbizonytalanodunk, és 

még testünk jelzéseit is elnémítjuk, elfelejtünk figyelni rájuk. Gendlin a megoldást nem 

abban látja, hogy egy új formastruktúrát alakítunk ki, melyet aztán megpróbálunk magunkra 

és másokra erőltetni, hanem a testünkkel folytatott folyamatos párbeszédre építhetünk, mert 

„testünk állandóan fogadja az új tanulást, és adja hozzá már elraktározott gigantikus 

bölcsességéhez” (i. m. 239.).  

A néhány nagyhatású irányzat, illetve terapeuta után, említsük meg Ken Wilber 

elképzelését is, aki írásaiban arra törekszik, hogy a különböző terápiás irányzatok, a Kelet és 

a Nyugat szemléletmódját összerendezze (vö. Zundel, 1987). Wilber (2000/1979) azt 

mondja, hogy az identitásoknak különböző szintjeit figyelhetjük meg (l. 8. melléklet 1. 

ábra.).  Egy személy „ki vagyok én?” kérdésre adott válaszában tetten érhető hol húzza meg a 

határait, mi az, ami még a személyiség keretein belül van, és mi az, amit már ezen kívülre 

helyez. A különböző terápiás iskolák között pedig éppen az a különbség, hogy a létezés más 

szintjeiről kiindulva próbálnak segíteni. Wilber bemutatja, hogy mint szűkül egyre jobban be 

az azonosságtudat a világmindenségtől a szervezet egészére, csak az énjére, illetve annak is 

                                                 
51 Emlékezzünk rá, hogy már a Bibliában is „Bölcs és értő szívet” kapott Salamon (Biblia, 1979. 340). 
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csak egy töredékére, a perszonára. Állítja, hogy „aki határokat gyárt, ellentéteket támaszt” 

(Wilber, 2000. 35.). Ebből kiindulva magyarázza, hogy a perszona szintjénél, ahol a 

határvonal már a pszichén belül található, testünk és énünk egyes részei is az ellenséghez 

tartoznak, fenyegető tartalmakat közvetítenek, melyek jelentős része kivetítéssel keletkezik. 

„A bölcs ember ezért a külső kényszerben – származzon az főnökétől, hitvesétől, iskolától, 

barátaitól, munkatársaitól vagy gyermekeitől – annak jelét látja, hogy olyan késztetések 

lappanganak a lelkében, amelyek rejtve maradnak előtte” (i. m. 121.). 

Wilber gondolatmenetében is megjelenik a már többször emlegetett test bölcsessége: 

„Tudatos énünk egyszerre talán két-három dologgal képes foglalkozni. A szervezet egésze 

ezzel szemben ilyen pillanatban is a szó szoros értelmében több millió élettevékenységet 

hangol össze,… Ehhez elmondhatatlanul mélyebb bölcsességre van szükség, mint 

amennyivel a felettes én büszkélkedhet. Minél otthonosabban berendezkedünk a kentaurban, 

annál jobban át tudjuk adni magunkat a természet szabadságának és kimeríthetetlen 

bölcsességének” (i. m. 150.).  

Wilber (2003) az evolúció lényegét52 is a határok segítségével fogalmazza meg: „az 

evolúció harc az új határok felállításáért, majd a kiküzdött új határok ledöntéséért, 

meghaladásáért, annak érdekében, hogy átfogóbb, integratívabb, holisztikusabb létmódok 

jöhessenek létre” (17. o.), mely leginkább a bölcsekre lesz jellemző. Wilber szavaival „a 

bölcsek az evolúció titkos impulzusának a nyílhegyei… bennük sűrűsödik össze az 

önmeghaladásra törő erő, amely mindig túllép azon, ami addig volt. … ők testesítik meg a 

Kozmosz nagyobb mélység és tágabb tudat felé hajtó erejét. … a bölcsek egy fénysugáron 

lovagolnak, amely őrült sebességgel száguld Isten felé. És … a bölcsek szerint ugyanez a 

mélység megvan benned, bennem és mindnyájunkban...” (i. m. 53.). Mindehhez milyen út 

vezet? Wilber fejlődési szintjei túllépnek Piaget formális műveletekkel lezárt gondolkodási 

modelljénél. Az érzékelés-észlelés (szenzoros-fizikai) alapjától indul, a szimbólumokon és 

fogalmakon (leképező elme) keresztül az integratív (vízio-logikus) szinten át jut el a még 

felsőbb szintekig (l. 8. melléklet 5. ábra). A létra metaforával53 szemlélteti Wilber, hogy a 

fejlődés viszonylag élesen elkülönülő stádiumairól van szó. Az én, a „mászó” halad ezen 

felfelé, és minden egyes feljebbjutás azt jelenti, hogy egy-egy újabb fordulóponton jutott túl 

az egyén. Gyakorlatilag ez a felemelkedés vezet el a bölcsességhez, melyről Wilber így 

                                                 
52 Az emberi evolúciót elemezve írja le, hogy a fejlődés különböző szintjeihez más-más világképek tartoznak, 

melyek valamiképpen hierarchikusan, de nem egy sorba, hanem négy eltérő szekvenciába rendezhetők. Az így 

kialakuló négy negyedet mutatja be a 8. melléklet 2. ábrája. A tudat fejlődésének leírása közben a bal felső 

negyedről van szó. Ha vizsgálnánk eközben pl. az agyban végbemenő változásokat is, akkor térnénk át a jobb 

felső negyedbe, ha a kulturális hatásokat is elemeznénk a bal alsóba, a társadalmi struktúra vizsgálata közben a 

jobb alsó negyedbe (vö. i. m. 67-90.). A 3. ábrán a negyedek létezését azzal világítja meg, hogy mindegyik 

negyedhez kapcsol néhány tipikus működésmódot vagy tudóst (vö. i. m. 94-114.). 
53 A hasonlat ebben a dolgozatban negatív példaként egyszer már előkerült: vö. a „haladás létrája” Davies 24. o. 
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fogalmaz: „A Soktól az Egy felé haladó út a bölcsesség útja. A bölcsesség látja, hogy a 

sokféle forma és jelenség mögött az Egy, a Jó, a nem minősíthető Üresség áll, amellyel 

szemben minden forma illuzórikusnak, mulandónak és átmenetnek hat. A bölcsesség a Sok 

visszatérése az Egyhez. Keleten ezt úgy mondják, hogy a pradzsnyá – a bölcsesség – látja, 

hogy a Forma Üresség” (i. m. 266.). 

Wilber többször is utalt, hivatkozott munkájában Abraham H. Maslowra (1908-1970) 

mint az önmegvalósítás lényegének leírójára. A negyvenes-ötvenes években54 született meg 

Maslow elmélete az emberi motiváció hierarchikus felépítéséről, megkülönböztetve a hiány- és 

növekedési motivációt. Abból indult ki, hogy a korábbi elméletekben55 nem „jelenik meg a 

személyiség növekedése, a bölcsesség, az önmegvalósítás, a jellem erősödésének kialakulása és 

az élet megtervezésének lehetősége, és egyik sem tudja ezeket megmagyarázni” (Maslow, 

2003. 96.). Nem helyesli, hogy „általában úgy írjuk le a lét, az önmegvalósítás állapotait, 

mintha nirvánaszerű tökéletes állapotok lennének. Ha már ott van az ember, akkor ott van, és 

úgy tűnik, mint ha már csak az lenne hátra, hogy elégedetten pihenjen a tökéletességben” (i. m. 

114.). Ezzel szemben Maslow azt állítja, hogy a növekedés egyszerűen egy következő 

lépcsőfokra lépés, ahol a szükségletkielégítés élvezetesebb, belsőleg kielégítőbb lehet. Erről 

elmélkedve a bölcsességnek az eddig említettekhez képest új formáját vezeti be, amikor azt 

állítja, „hogy kétféle bölcsesség van, a védekező bölcsesség és a növekedési bölcsesség… A 

védekezés ugyanolyan bölcs lehet, mint a merészség: az adott helyzettől függ, az ő állapotától, 

és attól a konkrét helyzettől, amelyben választania kell. A biztonság választása bölcs lehet, 

amikor így elkerülhető az a fájdalom, ami az adott pillanatban már elviselhetetlen az ember 

számára” (i. m. 124-125.). Ugyanakkor hozzáfűzi, hogy ezek a választások hosszútávon 

katasztrófához vezethetnek. Mi pedig kiegészítjük azzal, hogy aki rendszeresen a védekezési 

bölcsességet választja, az feltehetőleg megfosztja magát attól, hogy az Erikson által leírt 

bölcsesség „erényéhez” eljusson. Itt tehát tettenérhetjük, amint elkülönül egymástól a 

bölcsesség két formája. Lehet életkortól független, egy helyzet által indukált reakció, egy 

cselekedet, egy választás jelzője, és lehet egy általában érettebb korban bekövetkező, tartósabb 

állapot jellemzője56. Maslow kiegészíti mindezt „egészséges regresszió”-val, a harmadikfajta 

bölcsességgel, mely alatt az érett emberek választásai között is szükségszerűen megjelenő 

„alacsonyabb szükségletek”, „alacsonyabb értékek” preferálását érti (i. m. 124., 263-265.). 

                                                 
54 A Theory of Human Motivation (A humán motiváció elmélete) 1943-ban, a Motivation and Personality 

(Motiváció és személyiség) című könyve 1954-ben jelent meg. A lét pszichológiája című könyv 1962-ben került 

először kiadásra, olyan tanulmányokat tartalmaz, melyek 1954 és 1960 között születtek. 
55 A drive-redukció elvére és a homeosztázis elméletére céloz. 
56 „…az önmegvalósító emberek tényleges tulajdonságairól szóló leírásunk sok ponton párhuzamos a vallások 

által sürgetett ideálokkal, például az én meghaladásával, az igaz, a jó és a szép összeolvadásával, hogy segítsünk 

másokon, a bölcsességgel, becsületességgel, természetességgel…” (i. m. 246.). 
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Érdekes, hogy a csúcsélménnyel57, a „legmagasabb boldogság és beteljesülés” (i. m. 148.) 

pillanataival kapcsolatban szó szerint nem fordul elő a bölcs/bölcsesség kifejezés, bár bennem 

gyakran felmerült, hogy „a következő sorban megtalálom”, vagy „hiszen ez az”. Különösen 

erősen éreztem így a 2. pontnál: „tökéletesség (szükségesség; pont-jó-ahogy-van-ság; így-

jóság; elkerülhetetlenség; megfelelőség; igazság; teljesség; ››így helyes‹‹)”, vagy a 14. pontnál: 

„magábanvalóság (autonómia; függetlenség; nem-kell-más-ahhoz-hogy-önmaga-lehessen; 

önmeghatározó; környezetet meghaladó; elkülönült; saját törvényei szerint él)” (i. m. 159-

160.). A csúcsélményről megállapítja, hogy azt bárki átélheti, és „ideiglenesen 

önmegvalósítóvá válhat. … Az önmegvalósítónak nevezett embereket az különbözteti meg, 

hogy náluk ezek az epizódok sokkal gyakrabban, intenzívebben és tökéletesebben jelentkeznek, 

mint az átlagemberben. Ettől az önmegvalósítás fokozat és gyakoriság kérdésévé válik, nem 

pedig mindent vagy semmit jellegű történéssé” (i. m. 174-175.). Talán úgy foglalhatjuk össze, 

hogy Maslow értelmezésében a jó választások gyakorisága árulkodik a bölcsességről.  

Miközben Maslow elméleteit tanulmányozzuk, felmerülhet bennünk, hogy meghatározásai 

időnként nem elég konkrétak, kategóriái kissé egymásba folynak, a csoportosításai nem kellően 

alátámasztottak. Önmaga is megállapítja, hogy az értékek nem különülnek el egymástól (vö. i. 

m. 160.)58. Azt is elismerte, „hogy kutatási célokra ezt jelenleg nehéz megragadni” (i. m. 99.)59.  

A csúcsélményről olvasva könnyen a tökéletes élményre asszociálunk60, mely kifejezés a 

Csíkszentmihályi Mihály61 nevéhez kötődik. Nevezi optimális vagy áramlatélménynek is, 

könyve Flow címmel lett világhírű. A fogalom62 leírása, pontosítása harminc évig tartó kutatás, 

több mint 8000 interjú, negyedmillió ember adatainak a feldolgozásának az eredménye (vö. 

Csíkszentmihályi, 1997. 7-9.). A „boldogság keresése” vezette idáig, szerinte ez az egyetlen 

olyan dolog, melyet önmagáért keresünk, „az összes többi célunk – legyen az egészség, 

szépség, pénz vagy hatalom – csak azért fontos, mert feltételezzük, hogy majd boldoggá tesz 

minket” (i. m. 19.). A szándékaink általában hierarchikus rendbe szerveződnek, a legtöbb 

ember teste szükségletein alapuló „ésszerű” célokat követ. „Minden kultúrában található 

                                                 
57 A 9. mellékletben helyeztem el könyvéből néhány idézetet ezzel kapcsolatban. 
58 Az önmegvalósítás tanulmányozása példaképként tisztelt tanárainak megismerésével kezdődött. 

„megpróbáltam megvizsgálni, hogy /az ő/ mintájuk megtalálható-e másutt is, és sikerült is megtalálnom másutt, 

nem is egy emberben. …Általánosításom abból nőtt ki, ahogy saját magam választottam ki bizonyos embereket 

… akiket nagyon szerettem vagy csodáltam. … Mindenféle beépített torzító előfeltevés alapján választottam” 

(Self-actualization and Beyond 1967 hivatkozik rá: i. m. 35.). 
59 „Ezt” alatt ebben a mondatban a hiányok, illetve a növekedési igény kielégítése közti különbségeket értette. 
60 Sport és flow című könyvben a szerzőpáros is ír erről: „A csúcsélmény kifejezés rokon a flow-val. Ezt a 

fogalmat eredetileg Abraham Maslow vezette be, azokat a pillanatokat értve alatta, amikor valaki a lehető 

legboldogabb, függetlenül attól, hogy ez a saját cselekedetének a következménye-e avagy sem. Ezek a pillanatok 

is rendelkeznek a flow jellemzőivel, de a flow nem csak ezekben a ritka és rendkívüli pillanatokban áll be” 

(Jackson és Csíkszentmihályi, 2001. 22.). 
61 Chicagóban élő, magyar származású kutató. 1998 óta az MTA külső tagja. 
62 A tökéletes élmény bekövetkezése egyensúlyi helyzetet feltételez az egyén képességei és a megoldandó 

feladatban rejlő lehetőségek között. A 10. mellékletben látható miként ábrázolta ezt Csíkszentmihályi Mihály. 
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azonban elegendő példa arra is, hogy a célok mennyire rugalmasak lehetnek. Azok, akik 

valamilyen módon eltérnek a normától – a hősök, a szentek, a bölcsek, a művészek vagy a 

költők ugyanúgy, mint az őrültek vagy a bűnözők – mást keresnek az életben, mint a legtöbb 

ember” (i. m. 55.). Annyi tehát itt kiderül, hogy Csíkszentmihályi szerint a bölcsek 

semmiképpen sem átlagosak, de vajon megtudunk-e valamit arról is, hogy miben rejlik a 

bölcsesség? Nos, a bölcsesség szerinte „az a fajta tudás … amelyre az embernek szüksége van 

a tudata feletti uralomhoz” (i. m. 45-46.). Ezt is a szakértelem egyik fajtájának tekinti, és úgy 

jellemzi, hogy „nem felhalmozható”, „nem lehet megjegyezni és aztán rutinszerűen 

alkalmazni”. „A tudat feletti uralom nem egyszerűen kognitív készség, legalábbis ugyanolyan 

mértékben igényel érzelmi elkötelezettséget és akaraterőt, mint intelligenciát” (i. m. 46.). Az 

autotelikus személyiségek vagy áramlat-emberek képesek olyan helyzetekben is megtalálni az 

örömet, melyek mások elviselhetetlennek éreznek. Jellemző rájuk, hogy erős bennük az olyan 

célra irányultság, mely „nem az Én felé irányul”, van elég pszichikai energiájuk arra, hogy 

megfigyeljék, elemezzék környezetüket, és így új cselekvési lehetőségeket fedezzenek fel (vö. 

i. m. 139-140.). Ezzel függhet össze az is, hogy a nagy szenvedések után életben maradt 

emberek között sokan vannak, akik képesek nagyon élvezni az életüket (vö. i. m. 267.), vagy 

fogalmazhatunk úgy is, hogy megtalálják az élet értelmét. Az élet értelmét fejlettségi 

szintünktől függően különbözőképpen találjuk meg. A legalacsonyabb szinten az élet értelme a 

túlélés, a kényelem és a gyönyör vágyása. Ha már az Én fizikai biztonsága biztosított, 

meghaladhatjuk a korábbi szintet azzal, ha kiterjesztjük az értékelési rendszerünket egy 

közösségre, alkalmazkodunk a konvencionális normákhoz. Az emelkedő spirál következő 

állomása a gondolkodó individualizmus, ahol az egyén újra befelé fordul, autonóm 

lelkiismeretet épít ki a vakon alkalmazkodás helyett. Az élet célja itt a fejlődés, a növekedés 

iránti vágy, az egyén keresi a lehetőségeinek határait, és eközben gyakran kerülhet válságba. 

Ezután jöhet el a végső stádium, melyben az univerzális értékek elfogadása felé halad (vö. i. m. 

304-305.). „Ettől a ponttól fogva az egyén készen áll az energia átcsoportosításának utolsó 

fázisára: miután tisztába jött azzal, mi mindenre képes egyedül, és még inkább azzal, hogy mi 

mindenre nem, a végső cél beolvad egy olyan rendszerbe, amely nagyobb, mint az adott 

személy, egy gondolatba, egy eszmébe, egy transzcendentális entitásba” (i. m. 305.). 

Természetesen nem mindenki járja végig a fejlődésnek ezt az útját, de emlékezzünk vissza arra, 

hogy Csíkszentmihályi a bölcseket nem tekintette átlagosnak.   

Csíkszentmihályi elméletére jellemző a rendszerszemlélet, ahhoz, hogy valaki kiemelkedőt 

nyújthasson három elem közötti kölcsönhatásnak kell magas szinten kialakulnia. A rendszer 

egyik tagja maga az egyén, tehetségével és céljaival, a másik az a terület, munkakör, melyet 

választott, és a harmadik az a közeg, mely teljesítményét értékeli (l. Gardner, 1998. 16-17.).  
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Azok az elméletek, nézetek, kutatások, melyekről idáig írtam, ugyan többnyire használják a 

bölcsesség kifejezést, de vagy filozofikusan írják le a fogalmat, vagy távolabbi, asszociatív 

kapcsolatban állnak csupán vele, vizsgálatuk tárgya más. Csíkszentmihályi és Rathunde A 

bölcsesség pszichológiája: egy evolúciós értelmezés63 című tanulmányában már kifejezetten a 

bölcsességgel foglalkozott. Hangsúlyozták, hogy hosszú idő alatt szelektálódhattak ki azok a 

konstrukciók, melyek a bölcsességhez vezetnek. Nem lehet leegyszerűsítve egy-egy területtel 

azonosítani. Holisztikus szemlélettel közelítve inkább azt mondhatjuk, hogy megérzésekre is 

támaszkodó, értékek tekintetbe vételével meghozott átfogó döntésekhez kapcsolódik, s mint 

ilyen, az adott kultúrától sem függetleníthető (utal rá Csíkszentmihályi és Nakamura, 2005).  

Azt állítják, hogy a bölcs személy a kulturális evolúció közvetítője, aki az összekötő láncszem 

a múlt és a jövő között. A múltból olyan kérdések foglalkoztatják, mint mit tud mondani a 

hagyomány arról, hogy mi helyes, és mi a helytelen, miként tudjuk megkülönböztetni a jót a 

rossztól. Ilyen kérdések elemzése hozzájárul a jövőkép alakulásához is. A bölcs személyek 

céljaikban, terveikben előtérbe helyezik az emberiség jövőjét a sajátjukéval szemben. 

Legfrissebb tanulmányukban arra is javaslatot tesznek, hogy miként lehetne a bölcsességet 

mérhetővé tenni. A flow élmény méréséhez hasonlóan itt is az Élményértékelő Mintavételi 

Eljárással lehetne választ kapni arra, hogy az adott pillanatban éppen miről gondolkodnak, 

miről beszélgetnek, mit csinálnak, és ezeket az adatokat elemezve lehetne következtetni a 

személyes bölcsességre (Csíkszentmihályi és Nakamura, 2005).  

Milton Rokeach (1918-1988) a nézetek szerveződésével és az értékek világával 

foglalkozott. Megkülönböztette a cél- (a létezés végállapotaira) és eszköz- 

(magatartásmódokra vonatkozó) értékeket. A célértékek közé sorolta a már többször említett 

boldogság mellett a bölcsességet is (Rokeach, 1973). Manapság gyakran emlegetnek 

értékválságot, értékzavart, a társadalmi változások felgyorsulása, a negatív jelenségek 

(munkanélküliség, elszegényedés fokozódása) terjedése értékvesztést, anómiás állapotot 

okozhat. Miközben tudomásul kell vennünk, hogy az értékrendszer bizonyos elemei elveszítik 

jelentőségüket, az alapértékek megőrzése, átadása továbbra is olyan feladat marad, melyet a 

pedagógiának fel kell vállalnia (Lappints, 1998). Rokeach szerint az emberek viszonylag 

kevés számú közös értékkel rendelkeznek, ő mindössze 18 ilyet sorolt fel mindkét 

kategóriában, viszont jelentős különbségeket lehet találni abban, hogy ezeket milyen 

fontossági sorrendbe rendezik. Az életünk folyamán rendszerint stabilan megmaradó 

preferencia-sorrend gyermekkorban rögzül, és a magatartás egyik motiváló, szabályozó 

                                                 
63 Csíkszentmihályi M., Rathunde, K. (1990): The psychology of wisdom: an evolutionary interpretation. In: 

Sternberg, R. J. (ed): Wisdom: Its nature, origins, and development. Cambridge University Press, New York. 25-

51.  
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tényezőjévé válik. Balázs és Kézdy (2001) Rokeach értékvizsgálati módszerének 

felhasználásával hasonlították össze a Magyarországon élő, 40 éven aluli főnemesi 

származásúak értékválasztásait fiatal diplomások és az országos minta adataival. A 

bölcsességet mint célértéket az arisztokraták 2-3 hellyel előrébb sorolják64 a másik két csoport 

tagjainál, mely különbséget a kutatók jelentősnek találták, és úgy vélik, hogy ez az 

önmegvalósításnak egy elvontabb, általánosabb megnyilvánulását jelentheti a másik két 

magasabbra helyezett célértékkel, az  üdvözüléssel és az igaz szerelemmel együtt.  

Hans Aebli (1923-1990), aki Piaget tanítványaként kezdett a gondolkodással foglalkozni, 

fő területének a tanítás/tanulás mechanizmusának felderítését, eredményességének fokozását 

tekintette, szintén foglalkozott konkrétan a témakörünkkel. A bölcsesség is egyik szervezője 

viselkedésünknek? – teszi fel a kérdést egyik utolsó cikkének címében (Aebli, 1989.). Úgy vélte 

a neveléstudomány nyitott a külső hatásokra, és míg korábban a tudás jelent meg nevelési 

célként, a nyolcvanas években a kiválóság, és ehhez kapcsolódva a bölcsesség problematikája 

lett aktuális. Kohlberg vizsgálataiból ismert, hogy az erkölcsi ítéletek alakulásában csupán 

kevesen érnek el igazán magas szintet (vö. Kohlberg, 1986), ők képesek az értékeiket is az 

önmaguk által választott elvek alapján meghatározni. Részben ezt a kevesek által elért 

rendkívüliséget véli Aebli a bölcsességgel azonosíthatónak. A bölcsesség feltétlenül 

kapcsolódik a tudáshoz, a helyes cselekvés felismeréséhez, de a tudás még nem mindig 

elegendő a cselekvésbe való átforduláshoz. (Például egy tanácsadó láthatja (tudja), hogy 

kliensének mit kellene tennie, de ettől még az ő személyes viselkedésében ennek nem 

feltétlenül kell megjelennie.) A bölcs emberek cselekedeteit azonban áthatja a bölcsességük, 

náluk ez egy központi személyiségvonás. Két lényeges összetevője van, egyrészt az emberi 

„dolgokkal” kapcsolatos ismeretek, másrészt az a szubjektív akarat, mely a célkitűzésben 

nyilvánul meg. A célkitűzéseket befolyásolja az általános rangsor vagy értékhierarchia, és 

emellett egymással is szerves összeköttetésben állnak felerősítve egyes célokat.   

Aebli cikkében feszegeti, hogy a bölcsesség vajon azért hiányzik-e az oktatási célok közül, 

mert nem tanítható/tanulható. Ezt cáfoló gondolatmenetét magyar példával is illusztrálja, 

Mozart és Gauss mellett Polgár Juditra hivatkozva bizonyítja az oktatás fontosságát. Állítja, 

hogy a bölcsesség a többi magas szellemi teljesítményhez vagy szakértői tudáshoz hasonlóan 

nem lehet csupán spontán fejlődés eredménye. Ha ezt elfogadjuk, akkor már csak az marad a 

kérdés, hogy miként lehet bölcsességre nevelni a gyermekeket. A feladat könnyebbik része, 

hogy fejlesszük diákjaink instrumentális képességeit, ennél nehezebb az értékek átadása, és a 

motiváció fenntartása. Aebli (1989) konkrét javaslatai szerint el kell mélyíteni a tanulók 

ismereteit a világ dolgairól, a történelmi tudást hozzá kell kapcsolni a jelenhez, e nélkül „halott 

                                                 
64 A 11. mellékletben látható mindhárom csoport célérték választása.  
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betűk” maradnak az olvasottak. Bővíteni kell az emberiséggel való foglalkozást, az 

összefüggések, kapcsolódások megláttatása nélkül nem érhetünk el eredményt. Az emberi élet 

tiszteletéhez az önismeret és önértékelés fejlesztése elengedhetetlen. A célérvényesítéshez, a 

célok rendezésének tanulásához olyan lehetőségeket kell teremtenünk, melyekben a diákok 

átélhetik, hogy önállóan, felelősen cselekszenek, döntenek bizonyos kérdésekben. Mindezzel – 

hangsúlyozza – nem bölccsé tesszük tanítványainkat, csupán segítünk nekik elindulni egy 

olyan úton, mely ebbe az irányba vezet.  

Aebli cikkében érintette a kiválóságokat, Howard Gardner, a Harvard Egyetem 

professzora, aki az összetett intelligencia elméletének65 megalkotója, Rendkívüliek címmel 

könyvet is írt. Kutatása idiografikus megközelítésű, a kiemelkedő személyek 

tanulmányozásától, számos esettanulmányból indul ki, keresi a közös jegyeket, keresi azon 

tényezőket, melyek hozzájárulnak az átlagos egyén rendkívülivé válásához. Szeretne választ 

kapni a hétköznapi ember számára is hasznosítható kérdésekre, keresi, hogy meglátásai közül 

mi az, ami az átlagosaknak is segíthet produktívabb, elégedettebb életet élni. Kijelentése 

mottóul szolgálhat a bölcsesség kutatással kapcsolatban is: „Ha nem értjük meg a különöset …, 

nem lehetnek igazán érvényesek az általánosra vonatkozó elméleteink” (Gardner, 1998. 24.). 

Közös jegyként Gardner a megfelelő szakértelmet emeli ki. A szakértővé válás feltétele az 

alapos képzés, a gyakorlás, melyeket folyamatos visszajelzésnek kell kísérnie.  Úgy látja – 

képességektől, motivációtól, oktatótól függően –, általában 10 évnyi gyakorlat után válhat 

valakiből szakértő. A megfelelő szakértelem birtokosaiból azonban nem lesz feltétlenül 

rendkívüli egyéniség, emlékezzünk csak vissza Csíkszentmihályi rendszerére, elképzelhető, 

hogy az egyénből hiányzik a vágy a továbblépésre, lehet, hogy az őt körülvevő társadalom nem 

biztosítja a kiemelkedő teljesítmény létrehozásához szükséges feltételeket. A kiemelkedő 

teljesítmény három kulcselem függvényeként jöhet létre. Ezek közül az ön-, és helyzet-reflexió 

tudatosan megy végbe, az egyén elvárásainak és céljainak tükrében olyan kérdéseket mérlegel, 

mint megéri-e ilyen erőfeszítéseket tenni, menni fog-e a végrehajtás? A húzóerő akár rejtetten 

is arra serkent, hogy az erősségeket felismerve, hasznosítva másokat megelőzzön valaki egy 

adott munkaterületen. Végül elengedhetetlenül szükséges az elrendezési vagy átstrukturálási 

képesség, melynek köszönhetően nem hagyja figyelmen kívül a kudarcot, a balsikerben is 

meglátja a jót, tapasztalatait képes pozitív módon rendezni, ha szükséges, képes letérni az 

egyenes útról, majd visszatalálni oda.  

                                                 
65 Hét elkülönült intelligenciát különböztet meg: 1/nyelvi, 2/matematikai-logikai, 3/térbeli tájékozódási, 4/testi-

kinesztéziás, 5/zenei, 6/interperszonális és 7/intraperszonális, melyek közül korábban csak az első hárommal 

foglalkoztak, azok mérésére léteztek tesztek (Gardner, 1983). Ezt később még egy nyolcadik típussal is 

kiegészítette, a természet megértésének intelligenciájával (vö. Gardner, 1998. 44-45.). 
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A rendkívüliek nemcsak az átlagosoktól, hanem egymástól is – bár átfedések természetesen 

vannak – jelentősen különböznek, ennek alapján négy csoportba sorolja őket Gardner: 

 A Mester, aki a „bolondos fiatalság és érett bölcsesség sajátos keverékét” (i.m. 75.) 

mutatja, elsajátította a mestersége fogásait, és minőségileg magasabb szinten van a 

többieknél, hatása a társadalomra közvetett, némi Teremtő színezete is van. Gardner 

Mozart elemzését mutatja be, példaként említi többek között Watsont és Cricket. 

 A Teremtő is mesterfokú művelője területének. Gyakori a kezdeti bizonytalankodás a 

többirányú tehetség miatt. Ha dönt, kreativitása merőben új elmélet megalkotására teszi 

képessé, hatása közvetlen és közvetett módon is érvényesül. Freudot tartja Gardner a 

teremtő prototípusának, példái között találjuk Darwint is.  

 Az Önmegfigyelő, Virginia Woolf vagy Proust, saját és mások belső életének 

törvényszerűségeinek, mechanizmusainak leírásában jut el olyan szintre, hogy az már 

rokonságot mutat a teremtő munkájával, a kivitelezés módja pedig feltétlenül mesteri, 

hisz különben nem tudna hatni másokra. 

 A Befolyásolók, mint elnevezésük is mutatja, leginkább abban tűnnek ki, hogy képesek 

közvetlenül hatni másokra, gyakran töltenek be politikai, katonai vezető szerepet. A 

legjellemezőbb rájuk, hogy a személyes intelligenciájuk (annak mindkét komponense) 

magas. E csoportban Gandhi mellett említésre kerül Teréz anya vagy Nelson Mandela is. 

 

Gardner tipológiája után talán érdemes néhány sorban kitérni Eric Ogilvie (1983) 

tehetségtipológiájára is (ismerteti Tóth, 2003. 181-183.). Ő is 4 csoportot alkotott a tehetség 

jellege szerint, melyeket még az elnevezésében is az ismert személyekhez kötött. Csoportjai 

közül három nagyjából megfelel a Gardner által felállított66 besorolásnak.  

 Mozart (itt még a hivatkozott személy is azonos) egy adott terület kiváló képviselőit 

testesíti meg. Gyakran kerüli el őket környeztük részéről az elfogadottság, az elismertség. 

Fennáll a beszűkülésnek a veszélye.  

 Leonardo da Vinci személyesíti meg a polihisztorokat, akik bármibe kezdhetnek, esélyük 

van a kibontakozásra, ugyanakkor ebben rejlik a rájuk leselkedő veszély is, nehézségük 

támadhat az elmélyülésben, a szétaprózódás fenyegeti őket (vö. „teremtő”).  

 A Churchill típusú emberek hagyományos iskolai értelemben általában nem 

kiemelkedők, a társas készségeik, szervezői, vezetői képességeik a jók. Náluk a 

többieknél is fontosabb a fejlődésüket biztosító közeg (vö. „befolyásoló”).  

                                                 
66 Pontosabb lenne a fordított fogalmazás – Ogilvie felosztásához hasonlít Gardneré – hisz Ogilve már 1973-ban 

publikálta jelentését: Gifted children in primary schools; the report of the Schools Council enquiry into the 

teaching of gifted children of primary age, 1970-1971. Macmillan, London, 1973. 
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 Végül az utolsó csoport Hitler nevét kapta, rájuk az antiszociális késztetések a jellemzők, 

céljukat az ahhoz vezető utat, eszközöket nem mérlegelve mindenáron elérik.  

Ez a típus önállóan nem jelenik meg Gardnernél (1998), de azt ő is megjegyzi, „hogy a 

rendkívüliség önmagában nem jelenti a közjó szolgálatát” (i. m. 25.). A kérdéskör 

tanulmányozását éppen az a remény vezérli, hogy hozzásegíthet annak a felismeréséhez, 

„hogyan egyesíthető a tehetség és felelősségérzet” (i. m. 25.).  

A tehetség fogalmánál utalnék Renzulli–Mönks multifaktoriális modelljére (l. 12. 

melléklet 1. ábra), melyben Renzulli egymáshoz kapcsolódó három körben helyezi el azokat a 

személyiségjegyeket, melyek találkozása megteremti a lehetőséget a tehetség kialakulására. 

Ezek a magas intellektuális képesség, a kiemelkedő kreativitás, és az erős motiváció a feladatok 

végrehajtásához. Mönks munkatársaival kiegészítette ezt azokkal a környezeti összetevőkkel 

(család, kortárscsoport és iskola), melyek nélkül a kedvező adottságoknak nincs esélye a 

kibontakozásra (Mönks és Knoers, 1998. 200-203.).  

Végül megemlítem Czeizel Endre talentummodelljét (l. 12. melléklet 2. ábra), már csak 

azért is, mert a professzor Révész Géza 1918-ban kiadott A tehetség korai felismerése című 

könyvéből merítve bizonyítja a tehetségkutatás hazai gyökereit.  Révész négy hajlamra vezeti 

vissza a tehetséget: 1. a magas intelligencia ( általános értelmi adottságok), 2. a spontaneitás 

( kreativitás), 3. az erkölcsi érzék, akaraterő ( motivációs adottságok) 4. a tehetség iránya 

( specifikus adottságok). Ezekből építette fel Czeizel a nyilaknak megfelelően a saját 

modelljét, melyet ő is kiegészít a környezeti tényezőkkel, a mikrokörnyezeti elemek mellett a 

társadalom hatását sem elhanyagolva. Külön tényezőként kezeli a valamivel ritkábban 

emlegetett sors faktort (Czeizel, 2004. 35-43., 110.). 

Ezután térjünk vissza a szorosabban vett bölcsességhez. Robert Sternberg, a Yale egyetem 

professzora honlapján67 a kutatási témái között az első helyen említi a magasabb mentális 

működéseket, mely felöleli az intelligencia, a kreativitás és a bölcsesség vizsgálatát.  

Miközben áttekinti az intelligencia vizsgálatának módjait, és megkísérel egy az eddigieknél 

jobban működő vizsgálati eszközt kidolgozni, megalkotja az intelligencia triarchikus 

(háromágú) elméletét. Maga a hármas szerkezet nem tekinthető újnak, hiszen már Thorndike68 

is három típusba sorolta az intelligenciát. A triarchikus modell keresi az egyensúlyt az 

analitikus, a kreatív, vagyis a tapasztalatokat újszerűen szintetizálni képes, és a gyakorlati vagy 

kontextuális összetevő között. Sternberg is szembetalálta magát azzal a ténnyel, ami már oly 

sok kutatónak problémát okozott, hogy az intelligenciatesztek a képességek csak egy részét 

                                                 
67 www.yale.edu/rjsternberg/2005 
79 Thorndike típusai: az absztrakt vagy verbális; a praktikus és a szociális intelligencia. Munkájában: Az 

intelligencia mérésében (The Measurement of Intelligence. 1927) hangsúlyozza, hogy a tesztek csak az absztrakt 

intelligenciát mérik. 

 

http://www.yale.edu/rjsternberg/
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mérik, illetve, hogy segítségével elég jól bejósolhatóak az iskolai osztályzatok, de nem tudunk 

kellő következtetéseket levonni a jövőbeli beválásra (vö. Klein, 2000. 151-158.; Sternberg, 

1998). 

Tulajdonképpen ez az igény vezette el Gardnert is a már említett összetett intelligencia 

elmélet kidolgozásához, és Mayert az érzelmi intelligencia leírásához, melynek fogalma egyre 

szélesebb körben használatos. John D. Mayer és mtsai. a következő definíciót tartják az 

eredeti megközelítéshez a legközelebb állónak: „Az érzelmi intelligencia az a képesség, hogy 

felismerjük az érzelmek jelentését és kapcsolatait, valamint gondolkodjunk, és problémákat 

oldjunk meg mindezek alapján. Az érzelmi intelligencia szerepet játszik az érzelmek 

észlelésében, az érzelmekhez kapcsolódó érzések asszimilálásában, valamint az érzelmek által 

hordozott információ megértésében és az érzelmek kezelésében” (Mayer, 2002. 30.). Peter 

Salovey, Mayer munkatársa tanulmányának: „Alkalmazott érzelmi intelligencia: szabályozzuk 

érzelmeinket, hogy egészségesek, gazdagok és bölcsek legyünk” címet adta. A cikkben leírja, 

hogy az érzelmek kezelésében mutatkozó nehézségek közül az ellenséges magatartás magas 

vérnyomás, szívinfarktus, az érzelmek elfojtása rákos megbetegedések kialakulásához vezethet. 

Aki tehát megtanulja kezelni az érzelmeit, máris sokat tesz az egészsége érdekében, mely 

azonban nemcsak egészségvédő magatartásként lehet hasznos, hanem üzleti sikerek eléréséhez, 

jó befektetésekhez is vezethet. Vagyis, profánul fogalmazva, úgy lehetünk bölcsek, ha 

érzelmeink megértésén és kezelésén keresztül teszünk valamit a saját jólétünk érdekében 

(Salovey, 2002). Daniel Goleman többek között azzal érvel az érzelmi intelligencia mellett, 

hogy az IQ a szakmai sikeresség maximum 25%-ért felelős. Emellett szükség van a 

szakértelemre, amely a józanész, egyfajta speciális tudás és a munkahelyi tapasztalatokon 

alapuló készségek kombinációja, de ahhoz, hogy valóban sikeresek (kiválóságok, sztárok) 

lehessünk, még az érzelmi intelligenciára is szükség van (Goleman, 2002. 44-50.).  

Sternberg nehezményezi Goleman „mindenevő” felfogását, mellyel a fogalomba 

tartozóhoz sorolt az éntudatosságtól kezdve a teljesítménymotívumon át szinte mindent, úgy 

látja, hozzáállása inkább üzleti, mint tudományos, de elismeri a fogalom népszerűsítésében az 

érdemeit (vö. Sternberg, 2002. 258., 263.). Kritikájában saját háromágú modelljének 

megfelelően fogalmazza meg véleményét: Az érzelmi intelligencia esetében az analitikus oldal 

azt jelenti, hogy ez az elképzelés ésszerű és elfogadható, de az érvényességének vizsgálatát 

még folytatni kell. Az érzelmi intelligencia kreatív értéke, hogy eltér a korábbi 

konstruktumoktól. Kapcsolatba hozható például a gyakorlati intelligenciával, de abba 

beletartozik a kognitívabb természetű alkalmazkodás is. Az inter- és intraperszonális  

intelligenciától abban tér el, hogy ezek nem vizsgálják az érzelmi szabályozást, amit az érzelmi 

intelligencia mér. Gyakorlati jelentőségére fektetik talán a legnagyobb hangsúlyt, sokan 
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törekszenek kereskedelmi hasznosításra, a már meglévő mérőeszközöket például munkahelyi 

tesztelésben alkalmazzák, de szerepe lehet többek között az egészségszabályozásban is, mint a 

fenti példa is mutatja (vö. Sternberg, 2002. 257-265.). 

Sternberg az intelligencia hármas felépítését a bölcsességgel is összekapcsolja. Bár 

indirekten mindhárom aspektus fellelhető benne, a bölcsesség leginkább a praktikus 

intelligenciához kapcsolódik, mint ahogy a kreativitás a kreatív intelligencia folyománya, és 

gyakran tapasztalható, hogy az intelligenciát csupán szűk értelemben, az analitikus 

intelligenciával azonosítják (vö. Sternberg, 2000. 635.). 

Sternberg bölcsességre vonatkozó korábbi elmélete feltárta a fejlődéséhez szükséges 

komponenseket:  

1./ tudás (pl. az előfeltételekről, a korlátokról);  

2./ eljárás (pl. mely problémák oldhatóak meg automatikusan, és melyek nem);  

3./ döntési, gondolkodási stílus (jellemző rá a dolgok maguk mélységében történő 

megítélésének és értékelésének a vágya);  

4./ személyiség (kiemeli a kétértelműséggel, az akadályokkal szembeni toleranciát);  

5./ motiváció (pl. megismerni, hogy mit jelent a tudása);  

6./ környezeti kontextus (azoknak a faktoroknak a megbecsülése, melyek a különböző 

gondolatokhoz és cselekedetekhez vezettek).  

A fentiek közül az első két komponens mind a kristályos, mind a folyékony intelligenciával69 

együtt jár (i. m. 633-634.). 

A későbbiekben Sternberg azt javasolta, hogy a bölcsességet kiterjesztett egyensúlyként 

fogjuk fel. Álláspontja szerint valakinek lehet a gondolkodása kiegyensúlyozott, de ez még 

nem eredményez bölcsességet, az információfeldolgozás nem önmagában bölcs vagy nem 

bölcs. A bölcsesség a személy és a környezet interakciójában keresendő, a bölcsesség foka attól 

függ, hogy mennyiben illik a megoldás a környezetéhez. A megfelelő illeszkedéshez elegendő 

háttértudásra (hallgatólagos tudásra) van szükség, melyre jellemző, hogy olyan 

cselekvésorientált, procedurális ismeret, melyet tipikusan mások direkt segítsége nélkül lehet 

megszerezni (i. m. 635.). Ebből egyenesen következik az is, hogy Sternberg szerint a 

bölcsesség nem tanult, hanem indirekten elsajátított. Ami persze nem azt jelenti, hogy az 

oktatásnak nincs feladata a bölcsesség fejlesztésével kapcsolatban. Biztosítani kell olyan 

tanulási tapasztalatokat, melyek bővíthetik az illető háttértudását, ilyenek lehetnek a 

szerepjátékok, az esettanulmányok feldolgozása, a dialektikus gondolkodás gyakorlása. 

                                                 
69 A folyékony és kristályos intelligencia-elmélet R. B. Cattel és J. L. Horn nevéhez fűződik, Spearman g 

faktorának (az intelligenciatesztekben kimutatott közös, általános faktornak) a szétválasztásából származik. A 

folyékony intelligencia főleg a biológiai, a kristályos inkább a nevelési és kulturális hatásokkal van szorosabb 

kapcsolatban.   
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Gondoljunk csak a hegeli tézis-antitézis-szintézis mechanizmusára, arra a véget nem érő 

folyamatra, ahogy minden befejezés egyben a kezdete egy új problémának. A (szituációs) 

gyakorlat segíthet megérteni, hogy ugyanazon helyzeteket az emberek különböző módon 

közelítenek meg, és megvilágítja, hogy egyesek a sajátjukat tartják egyedülállóan érvényesnek. 

A kutatási eredmények arra is felhívják a figyelmet, hogy a tapasztalatok önmagukban nem 

számítanak, a lényeg azon van, amit belőlük hasznosítani képesek az egyének.  

Sternberg úgy látja, a háttértudás relatíve független más intellektuális képességektől.70  

Míg Sternberg korábbi elmélete a bölcsesség előzményeit, az egyéni különbségek forrásait 

határozta meg, addig az egyensúly elmélet a folyamatokra helyezi a hangsúlyt, azokra a 

folyamatokra, melyek az egyénben saját és mások érdekei között versengenek, az adott helyzet 

összefüggései, a környezet értelmezése és felfogása, valamint a számításba jöhető reakciók 

között zajlanak. Ezt mutatja be az 1. ábra. 

 

2.3. 1. ábra. A bölcsesség egyensúly elmélete 

                                  

 
Forrás: Sternberg, 2000. 638. 8.1 ábra 

 

Sternberg gondolatmenetét követve, Salovey nem annyira a bölcsességről, inkább a 

praktikus intelligenciáról beszél, amikor túlságosan egyéni célokat emleget. Praktikus 

intelligenciával a diktátorok (pl. Hitler vagy Sztálin) is rendelkeznek, döntéseik szükségszerűen 

tartalmaznak kiegyensúlyozott elemeket, hisz különben eleve kudarcra lennének ítélve. 

Sternberg állítja, hogy a bölcsesség akkor jelenik meg, amikor a praktikus intelligenciát 

nemcsak azért alkalmazzák, hogy valaki saját magának vagy valaki másnak az érdekét 

                                                 
70 A függetlenség egyik bizonyítéka, hogy az akadémikus és praktikus problémák jellegzetességei is erősen 

különböznek egymástól. A különbségeket 13. melléklet 1. táblázata mutatja be.  
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maximalizálja, hanem az egyensúly több szinten (intra-, inter- és extraperszonális) is fellép (i. 

m. 640.). 

Míg Sternberg az intelligencia fogalmának pontosítása közben jutott el a bölcsességig, 

addig Paul Baltes71 és kutatócsoportja az időskor vizsgálatából indult ki. Az egész életen át 

tartó fejlődés elveit, a sikeres öregedés modelljét írták le. Az idősödéshez sok negatív elvárás, 

félelem kapcsolódik, sokan képzelik úgy, hogy az öregedés fizikai és mentális hanyatlással jár. 

Az „élettartam-elmélet” alapelveit az alábbiakban állította fel Baltes:  

1./ az egész életen át tartó fejlődés,  

2./ a többirányúság (a változások iránya különböző lehet),  

3./ a fejlődés mint a nyereség (növekedés) és a veszteség (hanyatlás) dinamikája,  

4./ plaszticitás (egyénen belüli változások) és heterogenitás (egyének közötti különbségek),  

5./ történelmi bevésődés (korhoz, kultúrához kötött hatások),  

6./ kontextualizmus (életkori, történelmi és a nem normatív rendszerek közötti interakció, 

mely a mikrokörnyezeti és a társadalmi hatásokra egyaránt vonatkozik) (vö. Baltes és 

mtsai. 2000. 138.). 

 

Az idősödő elmeműködés feltárása közben ez a kutatócsoport is Cattel és Horn folyékony 

és kristályos intelligencia-elméletéből kiindulva állapította meg, hogy megkülönböztethető a 

mechanikus (az alapvető információ feldolgozás, biológiai meghatározottság, evolúciós alapok) 

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

kognitív működés. A vizsgálati eredmények azt mutatják – mely logikusan is belátható –, hogy 

az evolúciós alapokon nyugvó mechanikus működés a reproduktív időszakon túljutva 

folyamatosan veszít hatékonyságából, és bár a gyakorlás eredményeként elérhető fejlődés ilyen 

feladatokban, de az alatta marad az ifjabbak teljesítményének (vö. i. m. 149-151.). A 

feltételezések szerint a pragmatikus kognitív működés javulhat az időskorral, hiszen több 

felhasználható, mozgósítható tapasztalat összegyűjtésére nyílik lehetőség az idők folyamán. 

Baltes úgy tekint a bölcsességre mint az „öregedő elme fejlődésének egy prototípusára” (i. m. 

145.), és a következőképpen definiálja azt: „szakértő tudás az élet alapvető gyakorlatában 

(pragmatikájában), amely kivételes belátást és ítéletalkotást tesz lehetővé az emberi állapot 

komplex és bizonytalan dolgaiban is” (i. m. 145-146.). Baltes és Smith még egyszerűbben úgy 

fogalmaz, hogy „jó meglátások és javaslatok az élet fontos, de bizonytalan helyzeteire” (Baltes, 

1990. 105). A bölcsesség általuk legfontosabbaknak tartott kritériumait vázlatosan és a 2. ábrán 

is bemutatjuk:  

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

                                                 
71 Baltes jelenleg a berlini Max-Planck Intézet kutatási és képzési igazgatója. Forrás: http://www.mpib-

berlin.mpg.de/ 2005. 

http://www.mpib-berlin.mpg.de/
http://www.mpib-berlin.mpg.de/
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 műveleti tudás: az információszerzés stratégiáiról, a döntéshozatalról, tanácsadásról,  

 az élet kontextusával és a társadalmi változással kapcsolatos tudás: valószínű 

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

 relativizmus: különböző értékek, célok, motívumok, prioritások,  

 bizonytalanság: nincs tökéletes megoldás, nyereségek, veszteségek optimalizálása.  

 

2.3. 2. ábra. A berlini bölcsesség-modell 

 
                                                                                       Forrás: Baltes és mtsai., 2000. 146. 

 

 

Ezeket a kritériumokat felhasználva próbálták a bölcsességet mérni úgy, hogy 

élettervezésre, élet-áttekintésre vonatkozó kérdéseket, dilemmahelyzeteket ismertettek 

vizsgálati alanyaikkal. Viszonylag kevés bölcs választ találtak, és megállapították, hogy az 

idősebb korosztály ilyen feladatokban nem teljesített rosszabbul, mint a fiatalabb. Ugyanakkor 

hangsúlyozzák, hogy a fenti kritériumok segítségével nemcsak kérdőíves vagy kikérdezéses 

felmérésekből lehet adatokat nyerni, hanem felhasználhatóak életrajzok, naplók, interjúk stb. 

elemzésére is. Újabban olyan vizsgálatok is folynak, melyben erős érzelmi reakciókat kiváltó 

filmekhez kapcsolják a beszélgetéseket (i. m. 105-127.). 

Kutatásaik azt igazolják, hogy a bölcsesség a fiatal felnőttkorban kezd képződni, aztán az 

idős korban állandó marad, miközben szinte minden egyéb kognitív képesség csökken az 

életkorral. A bölcsesség azonban nem automatikusan alakul ki, önmagában az, hogy megérjük 

az időskort nem elégséges feltétel, „csupán akkor van esély átlag feletti teljesítmény elérésére a 
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bölcsesség-feladatokban, ha az élettapasztalathoz meghatározott személyiségjegyek és 

gondolkodási stílus társulnak” (Baltes, 2003. 16.). Három körülményt emel ki Baltes: a 

kiterjedt tapasztalatokat az emberi állapotokról, a tréner segítségével végzett gyakorlást, és a 

motivációt az okok feltárására, éleslátásra (2000. 148.). Baltes Sternberghez hasonlóan kiemeli, 

hogy a bölcsességgel rendelkezőknél nem az önös érdekek kerülnek előtérbe, továbbá 

hozzáteszi, hogy jellemző rájuk a kooperációs konfliktus-megoldási készség.  

Baltes és kutatócsoportja vizsgálatait kiterjesztette arra is, hogy milyen elképzeléseket 

társítanak az emberek az idősödéshez. Az öregedéshez általában negatív változásokat 

kapcsolnak, talán az egyetlen kivételt a bölcsesség képezi, melynek megjelenését a válaszolók 

a hatvanas évekhez kötik.  

Az öregedés mechanizmusainak megértése és megismerése képessé tehet a veszteségek 

kompenzálására, így az élet korlátai ellenére is hatékony maradhat.   

A bölcsességet vizsgáló kutatók közül számunkra talán még fontosabb Fritz Oser, a 

freiburgi Pedagógiai Főiskola vezetője, ugyanis az ő vezetésével indult el az a svájci-magyar 

összehasonlító vizsgálat, melynek egy részét e dolgozat ismerteti. Oser főleg pedagógiai 

pszichológiai kérdésekkel foglalkozik, érdekli például, hogy miként lehetne a tanórákon 

vezetett beszélgetéseket úgy strukturálni, hogy az erkölcsi vagy a vallási ítéletek fejlődésre 

hassanak72. Egyik legjelentősebb eredménye éppen a vallási ítéletek fejlődési fokozatainak a 

leírása. Oser szerint az ember Istenhez fűződő szubjektív viszonya tükröződik cselekedeteiben, 

gondolkodásában, beszédében, ezt nevezi vallásos ítéletnek, mely életünk folyamán változik, 

fejlődésen megy át. Oser és Gmünder (1988) öt fokozatot írtak le, az első szinten még teljes 

függésben vagyunk egy felettünk álló külső erőtől, a „Végső Valóságtól”, Istentől, aki 

megjutalmaz vagy büntetést ró ki ránk.  Az irányultság heteronóm, a Mindenható közvetlenül 

beavatkozik a világ dolgaiba. A második fokozatban a Végső Valóság még mindig mindenható, 

de már úgy érzi az egyén, hogy valamelyest ő is képes hatást gyakorolni, szeretettel, jósággal 

például elnyerheti a Mindenható jóindulatát. A harmadik szint az önállóságról, a szabad akarat 

hangsúlyozásáról szól. Az embernek magának kell vállalnia döntéseiért a felelősséget. A 

negyedik szinten az egyén ugyan megőrzi belső szabadságát, de a Végső Valóság szerepe nő, 

megkezdődik a beépülése, interiorizálódása, jelen van, kapcsolatban van a személlyel. Azt, 

hogy az ember szabadon cselekedhet, azt a Mindenható teszi lehetővé. Isten és az ember 

kommunikálnak egymással. Az ötödik fokozat a fenti folyamat beteljesedését jelenti, itt már 

folyamatos, kölcsönös kapcsolat van, csak a nagy misztikusok jutnak el erre a szintre, Oserék 

senkit sem találtak idesorolhatónak. Kohlberg módszeréhez hasonlóan ők is dilemma 

                                                 
72 Pl. Oser, F. (1981): Moralisches Urteil in Gruppen – Soziales Handeln – Verteilungsgerechtigkeit, Stufen der 

interaktiven Entwicklung und ihre erzieherische Stimulation.  Frankfurt/M., Suhrkamp. 
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helyzetekre vonatkozóan tettek fel kérdéseket, és kértek részletes indoklást a vizsgálati 

alanyaiktól.  

Elméletében nehézséget okoz a hármas fokozat megosztottsága, ugyanis azok mellé, akik a 

vallásosságnak erre a szintjére jutottak, idesorolja az ateistákat is (vö. Benkő, 1997. 42-49.). 

Ebből a kiindulásból tette Oser kirándulását a bölcsesség irányába. Feltételezte, hogy a 

vallásosság fokozatai összefüggésben állnak a bölcsességhez való viszonyulással. Oser 

professzor számára a bölcsesség szituációba ágyazott, cselekvésekben nyilvánul meg, ezért 

cselekvésekre irányuló feladatokkal, helyzetek, valós problémák elemeztetésével vizsgálja a 

bölcsességet. 

Az átnézett elméletek között többször előfordult a bölcsesség és a személyes „jóllét” 

közötti összefüggésre utalás. Az egészségpszichológia is keresi a választ az olyan kérdésekre, 

hogy milyen tényezők segítik az embereket a veszteségekkel való megküzdésben, minek 

köszönhető, hogy egyesek a nehéz élethelyzetek után is képesek maradandó lelki sérülések 

nélkül tovább élni (Kulcsár, 1998), és így, mint arra Kulcsár Zsuzsa (2005) szomatizációval 

foglalkozó cikksorozatában rámutat, a bölcsesség és az egészségmegőrzés fogalma egymásra 

talál.  A 90-es évek második felében írták le a stresszkutatásban a poszttraumás növekedés 

(PTG= posttraumatic growth) jelenségét, mely szerint egyes esetekben a trauma hatására 

személyiségfejlődés következik be. Azt, hogy ezek nem is annyira ritka kivételnek 

tekinthetők bizonyítják a közmondások, hisz régóta tudjuk, hogy „teher alatt nő a pálma” 

vagy „mennél jobban hevítik a vasat, annál jobb az acél”. De a közmondásokból azt is 

tudhatjuk, hogy „az arany tűzben tisztul, a polyva megég” (O. Nagy Gábor, 1966. 666., 714., 

51.), vagyis nem mindenki egyaránt képes a fejlődésre, a „selejtes”, a „hitvány” elpusztul. Ez 

a közmondás egyben jól illusztrálja a társadalom negatív viszonyulását is a gyengék 

irányába.  

A kutatók is arra keresik a választ, hogy miben rejlik az egyik ember, társadalmi csoport 

ereje, és mi okozza a másik összeroppanását. Mi állhat például az úgynevezett „közép-kelet-

európai egészség paradoxon” mögött, vagyis mi okozza, „hogy a középkorú férfiak 

halálozása hazánkban még 2002-ben is rosszabb, mint 1930-ban volt” (Skrabski, 2003. 9., 

Kopp és Skrabski, 2003)? Tedeschi és Calhoun (hivatkozik rá Kulcsár és Nagy) nagy 

populáción végzett felmérése alapján öt faktort különített el, melyekben a pozitív változás 

megjelenhet:  

„I. A társas kapcsolatok elmélyülése 

II. Új életlehetőségek felismerése  

III. Személyes erő átélése  

IV. Spirituális változás (››Erősödött a vallásos hitem‹‹)  
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V. ››Az élet tisztelete‹‹” (Kulcsár és Nagy, 2005. 41.)  

A posztraumás növekedés öt faktorát könnyedén összefüggésbe hozhatjuk a megküzdési 

potenciál vizsgálatainak eredményeivel. „Ha kialakul a sikeres megküzdés, megbirkózás 

képessége, egyre nehezebb célokat tűzhetünk ki magunk elé, és az eredményesség élménye 

fokozza énerőnket, kompetencia élményünket, hatékonyságunkat” – állítja Kopp Mária 

(2003).  

A stresszel való megbirkózásnak három fő formája van: a probléma-, az 

érzelemközponttú és a támogatást kereső formák (vö. Folkman és Lazarus, 1980., Kopp, 

2003). Problémafókuszú coping reakció, ha a helyzet megoldására, alternatív utak 

megtalálására törekszik az egyén (II.), vagy irányulhat befelé is a stratégiája, lehetséges, 

hogy kognitív átstrukturálást (I.; II.; IV.) hajt végre. Mindenesetre, ha eredményesnek 

bizonyult, akkor joggal éli át saját személyes erejét (III.). Érzelmi megküzdéssel főleg akkor 

élünk, ha a helyzetet megoldhatatlannak ítéljük. Ilyenkor jó esetben képesek vagyunk 

megakadályozni a negatív érzelmek elhatalmasodását, segíthet a vallás felé fordulás (IV.), az 

érzelmek szabad kinyilvánítása (pl. gyász esetén zokogás), de veszélyes lehet például az 

evéssel, ivással, dohányzással, vagy más személyeken történő feszültséglevezetés. Ha 

képesek vagyunk társas támogatás keresésére, illetve elfogadására, akkor az is hozzájárulhat 

a kapcsolataink mélyüléséhez (I.). A nők ezzel könnyebben élnek, ami részben magyarázatul 

szolgál a férfiak és nők egészségi állapotának, halálozási arányainak jelentős különbségére 

(vö. Kopp, 2003).  

Kulcsár arra is felhívja a figyelmet (Linley tanulmánya alapján), hogy a poszttraumás 

reakciók a bölcsesség, az érett személyiség jellemzőivel is átfedésbe hozhatók. Nézzük meg a 

Baltes féle kritériumok közül melyik, mennyiben segítheti a traumafeldolgozást: 

 tárgyi tudás:  általában segít az élet végességének elismerése és elfogadása, speciálisan 

pedig a konfliktusok mintázatáról, esetleges alternatív lehetőségekről szóló ismeretek. 

„Minthogy a bölcsesség az élet törékenységének és végességének az elfogadását 

feltételezi, a trauma pedig a személyes végességünk felismerésére kényszerít, ezért a 

trauma mintegy ››egyengeti a személyiségfejlődés útját‹‹” (Kulcsár és Nagy, 2005, 

43.).  

 műveleti tudás:  pl. az érzelmi reakciók figyelemmel kísérése a helyzetelemzésben 

segítségünkre lehet. 

 az élet kontextusával és a társadalmi változással kapcsolatos tudás:  könnyebb 

elfogadni a traumát, ha nyitottak vagyunk a változásra, ha találunk lehetőséget – a 

megváltozott körülmények mellett is – az élet folytatására, ha nagyobb 

összefüggésekhez is tudunk viszonyítani. „Tudomásul veszi az emberi tudás 
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korlátozottságát, ezáltal könnyebben fogadja el azt a tényt, hogy a súlyos traumák 

››meghaladják az emberi értelmet‹‹” (i.m. 43.).   

 relativizmus:  a képesség a célok, prioritások lehetőségeknek megfelelő módosítására 

(vö. Frankl: élmény-értékek és a beállítódási értékek), hozzájárulhat a túléléshez.  

 bizonytalanság:  annak tudata, hogy nincs tökéletes megoldás, a nyereségek, 

veszteségek optimalizálására törekvés. „A bizonytalanság felismerése 

traumahelyzetben jobb alkalmazkodást eredményez, mivel elviselhetőbbé teszi a 

traumával járó ››káoszt‹‹” (i.m. 43.).  

 

A stressz, a trauma, a konfliktushelyzet egyaránt válhat tehát önkárosító magatartás 

kiindulópontjává, vagy amennyiben megtaláljuk az adaptív megoldást a személyiségfejlődés 

hajtóerőévé is.  

    

 
 „Minden veszteség nyereség. Mióta ilyen rövidlátó lettem, nem látok 

 port vagy piszkot, ezért úgy képzelem, hogy ragyogásban élek.” 
Alice James73 nevéhez kötött „népi” bölcsesség 

 

 

 

 
Az égig érő fa. Reich Károly illusztrációja (Benedek, 1988. 18.). 

A mese feltehetőleg magyar nyelvterületen alakult ki. A pogány ősvallás elemeit tartalmazza. A sámán és 

későbbi utóda, a táltos, a közösség jövőbe látó papja, orvosa (bölcse) az égig érő fa megmászásával szerzi meg az 

„eszközöket” hivatása gyakorlásához (vö. Benedek, 1988. 469.). 

                                                 
73 (Idézi: Baltes, 2000. 164.) 
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„Ha akarsz valamit, ami még sohasem volt a tied,  
akkor tégy valamit, amit még sohasem tettél. ” 

Nossrat Peseschkian74  

 

3. BÖLCSESSÉGKÉP A VIZSGÁLATOK TÜKRÉBEN 

 

3.1. A VIZSGÁLAT CÉLJA, HIPOTÉZISEI, MÓDSZEREI, FELÉPÍTÉSE 

 

3.1.1. A vizsgálat célkitűzései, kérdésfelvetései, hipotézisei 

 

A kutatás célja: az emberek bölcsességről alkotott elképzeléseit feltárni, megnézni, hogy 

milyen értelmezések, tartalmak társulnak e fogalomhoz, mely, mint az egyik célérték irányítja 

életünket. Az általános célt leszűkítve és konkrétabbá téve, vizsgálatunk tárgya, hogy az 

oktatás résztvevőinek, a tudás közvetítőinek és befogadóinak, a bölcsességről kirajzolódó 

képét felderítsük, megállapítsuk, hogy mennyiben térnek el egymástól a pedagógusok és a 

diákok vélekedései.  

Feltételezzük, hogy a bölcsességkép összetevőinek megismerése, leírása, valamint a 

korosztályokban rejlő hasonlóságok és különbségek feltérképezése az elméleti ismereteink 

bővülése mellett másodlagosan gyakorlati előnyökkel is járhat, amennyiben sikerül a 

megszerzett információk alapján az oktatási rendszer számára is hasznosítható 

következtetéseket levonni.  Így azt mondhatjuk, hogy ebben a pilot vizsgálatban is keverednek 

egymással a kutatási célok, a felderítés mellett, mely megalapozhat egy következő, 

reprezentatív kutatást, megpróbálunk magyarázatokat is adni a tapasztalt eltérésekre (vö. 

Babbie, 1995. 111-114.). 

 

 

A vizsgálat kérdésfeltevései:  

 

A bölcsességkép összetevőinek vizsgálata: 

 Kik tartoznak a bölcsek közé: 

o a személyes ismeretségi körben,  

o az olvasmányokból, hallomásból megismert történetekben? 

 Mennyire bölcsek a különböző foglalkozási csoportokhoz tartozó emberek? 

 Milyenek a bölcsek/bölcsen cselekvő személyek? 

 Minek van szerepe a bölcsesség kialakulásában? 

 Milyen cselekedetekben vélik megjelenni a bölcsességet vizsgálati alanyaink? 

                                                 
74 Nossrat Peseschkian (2002) könyvének címe 



 54 

A bölcsességkép és három pszichés jellemző75 közötti összefüggés feltárása: 

 Milyen különbségek láthatók:  

o az anómia,  

o az énhatékonyság,   

o a coping potenciál alapján elkülönített személyek bölcsességképe között? 

 

Hipotézisek:  

1./ Feltételezem, hogy a különböző korosztályok bölcsességképe alapjaiban megegyező, 

így azonosságok fognak mutatkozni a bölcsnek talált személyek és cselekedetek között, a 

foglalkozási csoportok és a bölcsességforrások osztályozásában és a bölcsek jellemzésében is.  

2./ Ugyanakkor úgy vélem, hogy a vizsgálatok feltárnak a különböző korosztályok között 

jelentős különbséget abban, hogy saját élményeikből kiindulva kiket tekintenek bölcseknek. 

Várhatóan a gyermekek, és azon belül minél fiatalabbak, annál inkább a szűk családi körből 

fognak választani. 

3./ Feltételezésem szerint található eltérés abban is, hogy a különböző foglakozásokhoz 

tapadó képben mennyire hangsúlyosan jelenik meg a bölcsesség. Feltehetőleg a gyerekek és a 

felnőttek között fog élesebben elkülönülni egymástól az értékelés. 

4./ A bölcsen cselekvő személyekhez kapcsolt tulajdonságok mintázata feltételezésem 

szerint szorosabban összefügg az életkorral, találunk korcsoportokra jellemző rajzolatot. 

Várakozásom szerint az általános sztereotípiáknak megfelelő „idős férfi” kép vizsgálati 

alanyainknál életkortól függetlenül is megjelenik.  

5./ A vizsgált életkori csoportokban feltételezésem szerint kimutatható lesz a különbség 

abban is, hogy milyen tényezőket mennyire tartanak fontosnak a bölcsesség kialakulásában.  

6./ Feltételezem, hogy a bölcsességről kialakított képet az egyén személyes jellemzői, 

pszichés állapota is befolyásolja. A kilátástalan lelkiállapot elhatalmasodása negatívabbá teszi a 

személy bölcsességhez társuló képét is.  

7./ Visszatükröződik a bölcsességképben feltételezésem szerint az is, hogy mennyire érzik 

magukat az egyének kompetensnek. A bölcs személyeket aktívabbaknak, határozottabbaknak 

fogják leírni azok, akik önmagukat hatékonyabbnak élik meg.  

8./ A nehéz helyzetek kezelésében, a stressz- és konfliktus-helyzetekkel való 

megbirkózásban rejlő egyéni különbségek is hatnak feltételezhetően a bölcsességképre. Az 

adaptívabb megküzdők a bölcs személyeket is pozitívabban jellemzik.    

9./ Feltételezem, hogy több kérdéscsoportnál is megjelenik a pedagógusok, az iskola 

szerepének eltérő értékelése.  

                                                 
75 A 3.4.2. fejezet bevezetésében indoklom meg a jellemzők kiválasztását. 
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3.1.2. A vizsgált személyek köre és az alkalmazott módszerek, eszközök 

 

A vizsgált minta 

 

A vizsgálati alanyaim 10-12 éves diákok és a pedagóguspályához kapcsolódó felnőttek: 

ilyen pályára készülő főiskolai vagy egyetemi hallgatók, dolgozók és nyugdíjasok.  

 

Az általános iskolás korosztály 4 fővárosi iskola 4. és 6. osztályos tanulóiból került ki, 

egyházi (Szt. Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, 1016 Gellérthegy u. 7.) és 

önkormányzati (a másik három) fenntartású iskolák, belvárosi (Szent István Általános Iskola, 

1051 Szent István tér 13-15.), budai (Szt. Gellért) és pesti (Belváros–Lipótváros Deák Diák 

Általános Iskola, 1089 Orczy út 3-5.), lakótelepi (László Gyula Gimnázium, Általános Iskola 

és Óvoda, 1157 Kavicsos köz 4.) iskola egyaránt található a mintában. A nemek és az osztályok 

közötti megoszlást az 1. táblázat mutatja be. 

 

3.1. 1. táblázat. Az általános iskolások megoszlása a nemek és az osztályok alapján 
 

osztály N fiú % fiú N leány % leány összes % 

4. osztály 52 53,6 45 46,4 97 54,94 
6. osztály 28 37,8 46 32,2 74 43,27 

összes 80 46,8 91 53,2 171 100 

 

A felnőtt korosztály mintáját a pedagógusképző felsőoktatási intézmények (ELTE, Apor 

Vilmos Katolikus Főiskola) hallgatói közül, illetve a pedagógusként dolgozó vagy már 

nyugdíjba vonult pedagógusok populációjából merítettem (2. táblázat, 1. ábra). 

 

3.1. 2. táblázat. 1. ábra. A felnőtt korosztály foglalkozás szerinti megoszlása 

 

foglalkozás N % 

főiskolás, egyetemista 92 47,4 
aktív pedagógus 54 27,8 

nyugdíjas 32 16,5 

egyéb 16 8,2 

összes 194 100 

 

 

hallgató 
         48%  
 

pedagógus 
              28%  
 

nyugdíjas 

         16%  

 

egyéb    8% 
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A vizsgálatban résztvevők több mint a fele a felsőoktatásban tanul, mert pedagógusnak 

készül a nyolcszázaléknyi egyéb foglalkozású is, ők a levelező képzés mellett nem pedagógus 

munkakörben dolgoznak.  

 

Az életkori csoportok  

A minta átlagéletkora 35,78 év, szórása nagy (sd=17,02). 19 éves a legfiatalabb, 75 éves a 

legidősebb válaszoló. Az életkorok alapján három csoportot hoztam létre, melyet az alábbi 3. 

táblázat és 2. ábra mutat be.   

 
3.1. 3. táblázat. 2. ábra. A korcsoportok szerinti megoszlás 

 

életkor N % 

19-24 év között   „hallgatók” 88 45,4 
25-53 év között   „dolgozók” 65 33,5 

54 év felett         „idősebbek” 41 21,1 

összes 194 100 
 

 

 

 

A 19 és 24 év közötti csoport tagjai tanulnak, átlagéletkoruk 21,3 év (sd =1,42).  

Az aktív pedagógusok valamennyien idősebbek 25 évesnél. Az átlagéletkor 38,34 év (sd=9,06).  

A nyugdíjasok 100%-a az 54 év feletti csoportban van. A csoport átlagéletkora 62,83 év 

(sd=6,31).  

 

A nemek aránya  

A nemek aránya erősen eltolódott a női nem felé, az adatok 92%-ban nőktől származnak (l. 4. 

táblázat), amit a pedagóguspálya elnőiesedése magyaráz.  

 

3.1. 4. táblázat. A nemek megoszlása a korcsoportokban 
 

nem 19-24 év 25-53 év 54-75 év összes % 

férfi 8 3 4 15 7,73 
nő 80 62 37 179 92,26 

összes 88 65 41 194 100 

 

 

19-24 év  
45% 

25-53 év  
34% 

54-75 év  
21% 
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Az országos eloszlás szerint a 2004-2005-ös tanévben az általános iskolában dolgozó 

pedagógusok 86,89%-a volt nő (www.om.hu Oktatási Évkönyv 2004/2005).  

 

 

A mintára vonatkozó további jellemzőket az alábbi táblázatok tartalmazzák: 
 

 

3.1. 5. táblázat. A lakóhely szerinti megoszlás 
 

lakóhely 19-24 év 25-53 év 54-75 év összes összes 

% 

érv. adatok % 

főváros 38 50 34 122 62,9 66,7 
megyeszékhely 6 1 0 7 3,6 3,8 

város 18 5 1 24 12,4 13,1 

község, tanya 23 5 2 30 15,4 16,4 

összes válaszoló 85 61 37 183 94,3 100 

nincs adat 3 4 4 11 5,7  

összes 88 65 41 194 100  

 

 

 

3.1. 6. táblázat. Az iskolai végzettség szerinti megoszlás 
 

iskolai végzettség 19-24 év 25-53 év 54-75 év összes összes % érv. adatok % 

egyetem, főiskola 1 46 37 84 43,3 43,5 
felsőfokú szaktanfolyam 7 2 0 9 4,6 4,7 

középiskola 79 17 4 100 51,5 51,8 
8 általános vagy kevesebb 0 0 0 0 0 0 

összes válaszoló 87 65 41 193 99,5 100 

nincs adat 1 0 0 1 0,5  

összes 88 65 41 194 100  

 

 

 

3.1.7. táblázat. A szülők iskolai végzettsége 
 

iskolai végzettség 

Anyák adatai Apák adatai 

N összes % érvényes adatok % N összes % érvényes adatok % 

egyetem, főiskola 38 19,6 20,1 48 24,7 25,3 
felsőfokú szaktanfolyam 22 11,3 11,6 12 6,2 6,3 

középiskola 52 26,8 27,5 49 25,3 25,8 

szakiskola 44 22,7 23,3 65 33,5 34,2 

8 általános 22 11,3 11,6 12 6,2 6,3 

8 általánosnál kevesebb 11 5,7 5,8 4 2,1 2,1 

összes válaszoló 189 97,4 100 190 97,9 100 

nincs adat 5 2,6  4 2,1  

összes 194 100  194 100  

 

 

 

 

http://www.om.hu/
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Az adatgyűjtés során alkalmazott módszerek, eszközök 

 

Önkéntes részvételen alapuló kérdőíves adatfelvétel történt. A kérdőív bölcsességre 

vonatkozó feladatai nyílt, zárt és félig zárt kérdéseket tartalmaznak.   

Nyitott kérdésekkel vizsgáltuk, hogy  

 tekintenek-e valakit a személyes körben bölcsnek,  

 kire gondolnak bölcsként azon személyek közül, akikről olvastak vagy hallottak,  

 milyen cselekedetekben látják a bölcsesség megnyilvánulását.  

Zárt és félig zárt kérdésekkel osztályozásra kértük a válaszolókat:  

 16 (iskolások) – 20 (felnőttek) különböző foglalkozási csoport, illetve ilyen 

foglalkozású egyének 10 fokú skálán történő megítélésére kértük a válaszolókat 

bölcsesség szempontjából.  

 Általunk megadott, a bölcsesség kialakulásában szerepet játszó 20 (iskolások) – 21 

(felnőttek) kategória fontosságát 6 fokú skálán kellett osztályozni. Ebben a feladatban a 

felnőtt válaszolóktól kiegészítést is kértünk.  

 A bölcsen cselekvő emberek tulajdonságaira szemantikus differenciálskála kérdezett rá. 

A 40 tulajdonság-pár mint végpont között hat választási lehetőséget biztosítottunk, 

ezzel is arra késztetve a válaszolókat, hogy feltétlenül döntsenek egyik vagy másik 

irányba (vö: Csepeli, 1997. 230-231.). Ez a feladat csak a felnőttek vizsgálatában 

szerepelt. 

Az iskolások 50 elemes tulajdonságlistáról választottak tíz jellemző tulajdonságot.  

A kérdőíves felmérés alulról korlátozta a vizsgálati minta életkorát, 10 évesnél 

fiatalabbakkal osztálytermi körülmények között nem ajánlanám ilyen hosszúságú (és 

mélységű) kérdőív kitöltését. Olvasási készségük miatt hagytuk ki a szemantikus 

differenciálskálát is a vizsgálatukból, és alkalmaztuk helyette a tulajdonságlistáról történő 

választást. Az osztályozandó foglalkozások közötti eltérést is az magyarázza, hogy azokat a 

pályákat, melyek a gyerekektől nagyon távoliak, vagy túlságosan hasonlóak egymáshoz, így a 

gyerekeknek elkülönítésük nehézséget okozna, kihagytuk a feladatukból.   

 

A felnőttek pszichés jellemzőinek megállapításához a szakirodalomból ismert kérdőívek 

rövidített változatát használtam. A Hungarostudy 2002 vizsgálatban szintén e rövidített 

változatokat alkalmazták, megvizsgálták a kérdőívek belső konzisztenciáját (Cronbach–alfa 

érték), és ez mindhárom esetben igen jónak bizonyult (Rózsa és mtsai, 2003). 

 Anómia Skála (Andorka, 1996; Skrabski, 2003). Rövidített változat Cronbach-alfa 

értéke 0,75 volt (Rózsa és mtsai, 2003). 
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 Énhatékonyság (Self–efficacy) (Schwarzer, 1993; Kopp és mtsai, 1993; Skrabski, 

2003). A rövid forma Cronbach-alfa értéke 0,85 volt (Rózsa és mtsai, 2003). 

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

Lazarus, 1980; Kopp és Skrabski, 1995; Skrabski, 2003). A kérdőív rövidített 

változatának Cronbach-alfa értéke 0,71 (Rózsa és mtsai, 2003). 

Az anómia és az énhatékonyság kérdőív 4-4 állítást, a coping 16 állítást tartalmaz, melyek 

mindegyikével 4 fokú skálán fejezhették ki a válaszolók az egyetértésüket.  

A kérdőívek a 14. mellékletben megtalálhatóak. 

 

Az adatok feldolgozása során alkalmazott eljárások 

 

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

számítógépes programcsomagot használtam.  

A nyílt és félig zárt kérdések esetében tartalomelemzést végeztem. A „rejtett” adatokat 

(vö. Ehmann 2002. 58-72.) csoportosítottam, ha lehetett kategóriákba rendeztem, és 

megvizsgáltam korcsoportonként a kategóriák relatív gyakoriságát.  

Az intervallumskálák értékeiből az alcsoportok száma alapján különböző statisztikai 

próbák segítségével állapítottam meg, hogy van-e jelentős különbség az átlagok között.  

Ha ugyanannak a csoportnak két válaszát hasonlítottam össze, akkor az egymintás t-

próbát alkalmaztam.   

Kétmintás t-próbát használtam, ha két csoport eredményeit hasonlítottam egymáshoz, 

ezzel éltem, amikor az általános iskolások két évfolyamát vizsgáltam. A Levene-teszt 

segítségével vizsgáltam meg a szórások egyezését.  

A három vagy több alcsoport eredményeit a variancia-analízis segítségével hasonlítottam 

össze. A Post Hoc Teszt (Tukey-próba) az átlagok utólagos összehasonlítását páronként végzi 

el, és így megtudjuk, hogy mely részeredmények között található jelentős különbség.  

Ezt alkalmaztam például a korcsoportok bölcsességképének összehasonlításakor.  

A felnőtt mintán a különbségek keresése mellett azt is elemeztem, hogy egy-egy kérdés 

kategóriái között található-e szoros összefüggés (korrelációszámítás).  

Elemeztem továbbá a faktoranalízis segítségével, hogy miként tudom a változókat 

összevonni, redukálni, milyen alcsoportok, faktorok hozhatók létre. Az SPSS program 

megadja, hogy hány faktorba tömöríthető az eredeti változóhalmaz, de mód van arra is, hogy 

magunk határozzuk meg a megjelenítendő faktorok számát szem előtt tartva, hogy a teljes 

variancia hány százaléka magyarázható a létrehozott alcsoportokkal. Dolgozatomban mind a 

két esetre található példa (a foglalkozásoknál a program, a tulajdonságoknál és az eredetnél én 
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adtam meg a faktorok számát), de arra mindig ügyeltem, hogy a variancia legalább 50 %-át 

magyarázni tudják a létrehozott faktorok. Az elemzéshez a mátrixon varimax rotációt (ferde 

forgatást) végeztem, az eredmények érvényességét a KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) és Bartlett 

teszttel ellenőriztem (Falus és Ollé, 2000; Székelyi és Barna, 2004). 

 

3.1.3. A vizsgálatok és az elemzés felépítése 

 

A vizsgálat közvetlen előzménye egy nemzetközi összehasonlító vizsgálat volt Fritz Oser 

vezetésével, Bölcsesség és vallási ítéletek fejlődése Magyarországon és Svájcban címmel.  

Ezt követték a hazai felmérések, az általános iskolások és felnőttek megkérdezése.  

Dolgozatomban először ismertetem a svájci-magyar összehasonlító vizsgálat azon 

lépéseit, melyek közvetlenül kapcsolódnak a későbbi vizsgálatokhoz. Majd bemutatom az 

általános iskolások és a felnőttek válaszait. Végül összehasonlítom a különböző mintákból 

származó eredményeket (3. ábra).  

 

3.1. 3. ábra. A vizsgálat és a feldolgozás folyamatábrája 
 

 
 

 „Nem érthetünk meg valamely egészet anélkül, hogy részeit ne látnánk, ...  
… amikor bizonyos dolgokat valamely egész részeiként fogunk fel, figyelmünk fókusza  

a még át nem fogott részekről együttes jelentésük megértése felé mozdul el.” 
Polányi (1997. 117.) 
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„Bölcs vagy, fejedelem, de azt beszélik,  
van az országodban náladnál bölcsebb is. 

 Egy öreg pásztor az, fönn él a hegyekben.”  
 Abház mese 76 

 

3.2. ELŐZMÉNYEK: A svájci-magyar összehasonlító vizsgálat 

 

 

A svájci-magyar összehasonlító vizsgálat célja volt feltárni a két európai – de több 

szempontból, melyből különösen a vallásgyakorlás volt a mi esetünkben hangsúlyos –, eltérő 

módon fejlődő ország bölcsességképe és vallásossága közötti hasonlóságokat és 

különbségeket.  

Az eredmények közül itt most csak azokat tárgyalom, melyek a későbbi vizsgálatainkkal 

szoros kapcsolatban vannak.  

 

Hazai vizsgálati mintánkat középiskolai tanulók (N=81) és pedagógusok (N=118) 

alkották. A középiskolások átlagéletkora 17.08 év (sd=0,78), a nemek aránya 69 % – 31%-

ban a lányok felé billent. A pedagógusok átlagéletkora 42.5 év (sd=10,64), és nemek aránya 

még inkább a nők felé tolódott, a válaszolók több, mint 85%-a nő volt.  

 

3.2. 1. táblázat. A magyar minta megoszlása a nemek szerint 

 

középiskolások N %  pedagógusok N % 

fiú 25 31  férfi 17 14 
lány 56 69  nő 101 86 

összes 81 100  összes 118 100 
 

 

Svájci oldalon 104 diák és 44 pedagógus tartozott a mintába.  

 

Az első vizsgálat mindkét országban a két intézmény hallgatóinak felmérésen alapult 

(N(H)=187, átlagéletkor 21.6 év, sd=0,58;  N(CH)= 194; átlagéletkor 24.6 év, sd =2,68).  

 

A kérdőív kialakításához elővizsgálatokat végeztünk saját hallgatóink körében. A nyitott 

formában feltett kérdésekre adott válaszok tartalomelemzése segített hozzá a zárt kérdések 

kialakításához.   

 

                                                 
76 Rab Zsuzsa átdolgozása. (In: T. Aszódi, 1966. 269.) 
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3.2.1. Kik tartoznak a bölcsek közé? 

 

Feladat: Ismer a környezetében vagy olvasmányélményeiből olyan személyt, akit bölcsnek tart? Igen – nem.  

Húzza alá! Ha igen, kérjük sorolja fel őket!……. 

 

  

A nyitott kérdésre, amely ebben a vizsgálatban még összevontan hangzott el, több mint 

400 jelölést kaptunk a kérdőívet kitöltő 187 személytől, vagyis átlagosan több, mint két 

választ adtak a hallgatók. A leggyakoribbak válaszokat ismertetem: Jézusra (N=39) 

gondoltak a legtöbben, őt a pápa (N=13) követte. Buddha (N=9), Teréz anya (N=8), 

Szókratész és a bibliai bölcs, Salamon király (N=7-7), Gandhi (N=6), Einstein (N=5), 

Schweitzer (N=3), Arisztotelész (N=4) is kapott szavazatot.  

Néhányan hazánk nagy történelmi alakjait nevezték meg: Széchenyi (N=11), Kossuth 

(N=4), Deák, a haza bölcse és igazságos királyunk, Mátyás (N=3-3) is több hallgatónak az 

eszébe jutott. 

A jelenkor politikusai közül Göncz Árpád (N=5), Antall József (N=3) került többször 

említésre. A televíziós személyiségek közül Vágó Istvánt 6, Kepes Andrást 5 hallgató sorolta 

a bölcsek közé.  

Személyes körből is érkeztek válaszok.  Néhány fiatal bölcsnek saját tarja édesapját 

(N=12), a nagyszüleit (N=11), az édesanyját (N=6) vagy valamelyik barátját (N=8). Többen 

érzik úgy, hogy lelki vezetőjük, valamelyik korábbi, vagy jelenlegi tanáruk a bölcsek közé 

sorolható.  

A későbbi vizsgálatokban a kérdést kettébontottuk, és meghagytuk a nyitott formát.  

 

3.2.2. Foglalkozási csoportok elemzése 

 

Feladat: Mi a véleménye a különböző foglalkozások vagy csoportok képviselőiről? Arra kérjük, hogy egytől 

tízig osztályozza, hogy mennyire tartja őket bölcsnek. Egyest akkor adjon, ha egyáltalán nem, tizest akkor, ha 

nagyon bölcseknek találja őket. A „foglalkozások” felsorolása: 1/apácák; 2/bírók; 3/brókerek, tőzsde 

szakemberek; 4/filozófusok; 5/kabaré-színészek, szórakoztatók; 6/költők; 7/menedzserek, sikeres vállalkozók; 

8/munkanélküliek; 9/parlamenti képviselők; 10/pásztorok; 11/pszichológusok; 12/reklám-szakemberek; 

13/szerzetesek; 14/szociális munkások; 15/teológusok; 16/újságírók; 17/ügyvédek 

 

 

Az együttműködés ezzel a vizsgálattal kezdődött. A két intézmény hallgatóit (N(H)=187, 

N(CH)= 194) kértük fel a fenti foglalkozások egyenkénti osztályozására.  A magyar sorrendet 

követve az 1. ábrán láthajuk az átlagértékeket oszlopdiagram formájában. Magyarországon a 

teológusok, szerzetesek, filozófusok és a pszichológusok vezetik a sort. Svájcban a 

filozófusokat a költők követik. A rangsor végén nálunk a munkanélküliek állnak, míg 

Svájcban maguk mögé parancsolták az ügyvédeket, a parlamenti képviselőket, a 
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menedzsereket, a tőzsdeügynököket, az újságírókat és a reklámszakembereket is. Talán, mi 

Magyarországon még nem szoktunk hozzá, jobban félünk ettől a létbizonytalanságot 

eredményező állapottól? Az lenne az elfogadott nézet, hogy aki munkanélküli, az maga tehet 

róla, az nem elég bölcs ahhoz, hogy el tudjon helyezkedni? Míg Svájcban esetleg éppen azt 

mutatja a fenti eredmény, hogy ők (is) azok, akik (bölcsen) élni tudnak a társadalom által 

biztosított lehetőségekkel?     

 

3.1. 1. ábra. Mennyire bölcsek az egyes foglalkozások képviselői? 
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Forrás: Bencze és mtsai (1999): Final Activity Report on Project JUNP04869 to the Swiss National Foundation 

for Scientific Research.  Unpublished Report, Switzerland 55. 
 

Nézzük meg, hogy a tizes skálán mely csoportok nem érték el még az ötös értéket sem 

Magyarországon: munkanélküliek, reklámszakemberek, kabaré-színészek, újságírók, 

parlamenti képviselők, vállalkozók, tőzsdeszakemberek, sikeres menedzserek, pásztorok. A 

pásztorok a svájci kutatócsoport külön kérésére került a listába, s úgy tűnik, nem véletlenül, 

hiszen mintájukban az első öt között szerepel ez az ősi, alpesi életforma. Valószínűleg 

természet-közeliségükkel, befelé fordulásukkal lelki harmóniát, bölcsességet sugároznak. És 

a többiek? A fent említett foglalkozások nagyobbik része a rendszerváltás óta kezd újra 

meghatározóvá válni: vállalkozók, menedzserek, reklám- és tőzsdeszakemberek, parlamenti 

képviselők és gyakran még az újságírók is talán azt az érzetet keltik főiskolánk hallgatóiban, 

hogy saját érdekeiket előtérbe helyezve, esetleg másokat kihasználva jutnak előre, ami nem 

vall bölcsességre. Avagy a „savanyú a szőlő” jelenség érvényesíti hatását?! A jövendő 
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pedagógusoktól e szakmák fényévnyi távolságban vannak, s az emiatt keletkező kognitív 

disszonanciának a redukciója is magyarázhatja a leértékelést (Festinger, 2000). 

A két ország közötti további különbségek arra utalnak, hogy a hazai katolikus főiskolán 

tanulóink a bölcsességet inkább összekapcsolják a vallásossággal, mint Svájcban.  

E feladat ugyan kiváltott némi ellenállást a válaszolókból, e kérésre többen is 

megjegyezték, hogy bármely hivatás űzői között lehet bölcset vagy kevésbé bölcset találni. A 

véleményeket tiszteletben tartva és elfogadva azonban tudjuk, hogy végzünk ilyen 

általánosításokat. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy a viccek is gyakran egy-egy 

foglalkozáshoz kötődnek (pl. rendőrviccek). Így válaszolóink jelzései ellenére a kérdés a 

későbbi vizsgálatoknak is része maradt.  

 

3.2.3. Milyenek a bölcsek? 

 

Feladat: Kérjük, hogy válassza ki a következő tuljadonságok közül azt a huszat, amelyet a leginkább 

jellemzőnek tart a bölcs emberekre! 

 

 

Következő lépésként arra próbáltunk választ kapni, hogy vannak-e olyan tulajdonságok, 

amelyek a bölcsekre inkább jellemzőek, mint az átlagemberre. Még mindig az előkészületek 

között, hallgatóink egy kisebb mintáját (N=37) kértük meg arra, hogy egy 158 tulajdonságot 

tartalmazó listáról válasszák ki azt a 20-at, mely szerintük a leginkább illik egy bölcs 

emberre. A leggyakrabban választott jelzők rangsorát a 2. táblázat tartalmazza feltüntetve, 

hogy a válaszadók hányszor, milyen százalékban választották az adott kifejezést.  

Az így nyert adatokból és a szakirodalomban felmerült jelzőkből a svájciakkal közösen 

alkottuk meg az összehasonlító vizsgálatban szereplő tulajdonság-párokat. A filozófiai 

részben idézett Erasmus (1509) meglátására támaszkodva megkérdeztük, hogy a bölcsek 

őszinték-e vagy hazudnak, ha úgy látják jónak, szükségesnek. Kortársa, Machiavelli 

(1987/1513) nyomán jogosnak tűnik az okosság és a ravaszság párba állítása. Szókratész a 

helyes véleményalkotást annak indoklása nélkül a bölcsesség és az ostobaság közé helyezi 

(vö. Platón, 1983. 187.), Polányi (1997) a tudományos felfedezések elengedhetetlen 

feltételének a megérzések meglétét, az azokra való támaszkodást tartja, mi megkérdeztük, 

hogy a bölcsen cselekvő egyénekre az intuíció vagy a szigorúan logikus gondolkodás a 

jellemző-e.  

A későbbiekben a tulajdonságlistát az általános iskolások, tulajdonság-párokat a felnőttek 

vizsgálatához használtam.  

 

 



 65 

3.2. 2. táblázat.    A bölcs emberekre leginkább jellemző tulajdonságok 
   

tulajdonság 
választottság  

  száma         %-a 

 

tulajdonság 
választottság 

  száma       %-a 

 1. döntésképes 26 70% 19.lelkiismeretes       14 38% 
2. nagy élettapasztalatú     23 62% 20.nagy tudású 13 35% 

3. széles látókörű 22 59% 21.biztonságot adó    

 

13 35% 

4. intelligens               21 57% 22.előrelátó               13 35% 

5. kiegyensúlyozott   20 54% 23.fegyelmezett         

 

13 35% 

6. becsületes 19 51% 24.tájékozott             13 35% 

7. ismeri önmagát     19 51% 25.békeszerető          

 

12 32% 

8. értelmes               18 48% 26.figyelmesen hallgató                11 30% 

9. nyugodt                17 46% 27.nyitott                  

 

11 30% 

10.őszinte                 16 43% 28.összefügg-ben gond.        11 30% 

11.akaraterővel bíró  16 43% 29.éles eszű              

 

10 27% 

12.emberközpontú    16 43% 30.kitartó                  

 

10 27% 

13.toleráns                16 43% 31.logikus  10 27% 

14.tisztán látó           15 41% 32.önelfogadó           

 

10 27% 

15.erkölcsös             15 41% 33.kreatív                    

 

9 24% 

16.empatikus            15 41% 34.tapintatos                

 

9 24% 

17.megbízható         15 41% 35.önálló                     

 

9 24% 

18.tisztességes         14 38% 36.önbizalommal bíró 9 24% 
Forrás: Rostás, 2001. 164. 

 

 

3.2.4. Minek van szerepe a bölcsesség kialakulásában?  

 

Feladat: Ön szerint hogyan alakul ki a bölcsesség állapota? ….....  

                  Honnan származik az Ön személyes bölcsessége? ……. 

 

A nyitott kérdésekre adott válaszok összevonása és tartalomelemzése alapján készítettük 

el a zárt kérdéssort, mely már csak 20 elemet tartalmazott, ezt használtuk az összehasonlító 

vizsgálatban, a kérdés a további vizsgálatokban is szerepel.  

 

Feladat: Mit gondol, hogyan válik valaki bölccsé? Kérjük, hogy az egyes meghatározásokról, állításokról 

döntse el, milyen mértékben van szerepe a bölcsesség kialakulásában. A meghatározások: 1/az életkor hozza 

magával; 2/Biblia olvasása és az arról való beszélgetés; 3/családi nevelés; 4/élettapasztalatok gyűjtése; 

5/elmélkedések; 6/filmek; 7/folyamatos tanulás; 8/intuíciók, megérzések segítenek hozzá; 9/Istentől kapott 

ajándék; 10/könyvek olvasása; 11/más kárából tanulva; 12/mások véleményére odafigyelés; 13/negatív 

élettapasztalatok, kudarcok feldolgozása; 14/önmagunk és mások megismerése; 15/ példaképek, modellértékű 

személyek; 16/saját hibáinkból okulva; 17/tanárok hatása; 18/veleszületett tulajdonság, adottság; 19/ viták, 

beszélgetések; 20/zenélés, zenehallgatás 

 

Az összehasonlító vizsgálat hazai mintájának (középiskolások és pedagógusok) 

eredményét mutatja a 2. grafikon a pedagógusok értékeinek csökkenő sorrendjébe rendezve.  
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3.2. 2. ábra. A bölcsesség kialakulásában szerepet játszó kategóriák pontszámainak 

átlagértékei 
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A magyar pedagógusok és diákok véleménye szerint egyaránt az önmagunk és mások 

megismerése és az élettapasztalat van az első két helyen. Az átlagértékek közötti szignifikáns 

különbségeket (l. 15. melléklet 1. táblázat) a kategóriák neve mellé elhelyezett csillagok 

jelzik. Az élettapasztalatok, az életkor, az önismeret vagy a család esetében az eltérést az 

okozza, hogy a diákok általában alacsonyabb értékeket adtak, mindkét csoport ezeket az 

elemeket tartja a legfontosabbnak. Saját és az iskola szerepének a felértékelésére vall a 

példaképeknek, a tanárok szerepének és a folyamatos tanulásnak az eltérő osztályozása, mely 

a sorrendiségben is erősen érvénye jut. A pedagógusoknál a rangsorban a 4. helyre került 

tanulás, a diákoknál a 9., a tanárok a 9. helyről a középiskolásoknál a 18. helyre szorulnak, 

és a példaképek is 5 hellyel vannak lejjebb a diákok rangsorában.  

 

A két ország közül a Biblia hatását, az isteni ajándékot, az iskolai tanulást és a negatív 

tapasztalatokat találják a magyarok hangsúlyosabbnak, míg a család szerepét, a 

megérzéseket, az adottságokat és az életkort a svájciak.  

Az egyesített mintán (magyar-svájci diák-tanár) elvégzett faktoranalízis után 6 kategória 

rajzolódott ki. A 15. melléklet 2. táblázatáról leolvashatjuk, hogy melyik tényező milyen 

súllyal van jelen az egyes faktorokban. 
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Kognitív hatások, merítés a külvilágból: A faktor egyes elemei arra utalnak, hogy mi 

magunk tevőlegesen hozzájárulhatunk saját bölcsességünk mélyítéséhez, ha környezetünk 

tagjaiban, tárgyaiban megtaláljuk a számunkra példaértékű, felhasználható elemeket.     

Érettség: Az eriksoni gondolatsor tükröződik ebben a faktorban. Az idő előrehaladtával, 

tapasztalataink halmozódásával egyenes arányban nő a bölcsesség kialakulásának esélye.  

Vallásosság: Ez a forrás a magyar vizsgálati személyek számára sokkal fontosabb, mint a 

svájciaknak. 

Életbuktatók: Az élet nehézségei, negatív megnyilvánulásai egyenetlenné teszik a 

fejlődés vonalát. Talán ez a faktor utal leginkább – az első mellett – az aktivitásra, a 

cselekedetek jelentőségére.     

Emocionális töltődés, befelé fordulás: Kikapcsoljuk a külvilág disszonáns hangjait, lágy 

zeneszó mellett elmélkedünk, „hallgatunk az ösztöneinkre”, és megleljük a bölcsességet. 

Adottság: Megállapíthatjuk, hogy ez az egy tényező önmagában is nagyon jelentős 

szerepet játszik vizsgálati személyeink szerint a bölcsesség kialakulásában. Mint az oly 

sokszor megfigyelhető volt már az öröklés – környezet vitában, itt is egyensúlyba került a 

mérleg az adottságok fontosságának elismerése következtében.   

 

 

Az összehasonlító vizsgálatok eredményeinek összefoglalása  

 

Az elemzések azt mutatták, hogy mind Magyarországon, mind Svájcban hasonlóan 

képzelik el a bölcs személyek tulajdonságait, jellemvonásait. A svájciak valamivel „lazább” 

(intuíciók, majd alakul az életkorral) képzeteket társítanak a bölcsességhez. A magyarok a 

tudást fontosabbnak találják (kognitív tényezők, intelligencia faktora nálunk jelentősebb), az 

iskola szerepét hangsúlyosabbnak látják a magyarok, és azon belül is jelentősen magasabbra 

értékelik a magyar pedagógusok saját hatásukat tanítványaikhoz képest.  

Emellett a vallásos tényezők is hazánkban kapcsolódnak erőteljesebben a bölcsességhez 

(lásd a foglalkozások rangsora, a kialakulásban az isteni ajándék, és a Biblia hatásának 

fontossága). A fenti adatokat azonban inkább csak jelzésértékűnek tarthatjuk, hisz például 

éppen a vallásosságban megjelenő különbségek adódhatnak abból is, hogy a magyar mintában 

az egyházi iskolások aránya az országos átlag feletti. 

 

 
 

Urunk, add meg a kegyelmet, hogy békességgel fogadjuk azokat a dolgokat,  
amelyeken nem tudunk változtatni; adj bátorságot, hogy megváltoztassuk azokat a dolgokat,  

amelyeket meg kell változtatnunk; és bölcsességet, hogy felismerjük köztük a különbséget. 
Reinhold Niebuhr békesség-imája  
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„Nem tudott igazságot tenni köztük a király, össze kellett, hogy 
hívassa az ország bölcs embereit, hadd tegyenek azok igazságot. 

Ezek aztán összeültek, hét nap hét éjjel tanakodtak….” 
Magyar Mese- és Mondavilág77 

 

3.3. EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA: Általános iskolások bölcsességképe 

 

A vizsgálat következő szakaszában általános iskolás gyermekek bölcsességképét 

térképeztük fel.  

Úgy érezzük, ez a fogalom részben közeli a gyermekekhez, hisz a világról és a benne élő 

emberekről való ismeretszerzés egyik formája a meséken keresztül történik, melyeknek 

gyakori szereplői a bölcsek. Mesehallgatás közben élénk részesei vagyunk az eseményeknek, 

azonosulunk a főhőssel, izgulva várjuk a bölcs tanácsokat (az iránytűt), a segítőket, hogy ép 

bőrrel megúszhassuk, vagy talpraesetten, leleményesen, megoldhassuk a ránk váró próbákat. 

Másrészt, több kutató is egyetért abban, hogy csak az oly távoli időskorban, egy hosszú, teljes 

élet végén juthatunk el a bölcsesség állapotába. De vajon így látják ezt a gyerekek is?  

A vizsgálat elvégzése előtt teszteltük a feladatsorunkat egy kis csoportnyi azonos korú 

tanulóval, átfogalmaztuk a nehezebben érthető fogalmakat, ügyeltünk rá, hogy az életkori 

sajátságokhoz alkalmazkodó és 45 perc alatt, azaz egy tanítási órán kitölthető legyen a kérdőív.  

 

3.3.1. Kik tartoznak a bölcsek közé? 

 

Feladat: Ismersz a környezetedben olyan személyt, akit bölcsnek tartasz?  Igen – nem. Húzd alá a megfelelőt! 

Ha igen, sorold fel őket! 

 

A negyedikesek közel harmada (N4=29), a hatodikosok (N6=18) negyede vallotta, hogy 

személyesen nem ismer olyan személyt, akit bölcsnek tartana. Az 1. ábrán évfolyamonként 

szétválasztva mutatjuk be, hogy kikre szavaztak a gyerekek.  

Akik megneveztek valakit, azok közül sokan (N4=25; N6=29) egy bölcs személyre 

gondoltak, de volt egy-egy gyerek, aki hat illetve hét embert is bölcsnek ítélt. A válaszolók 

negyedikben átlagosan 3,17; hatodikban 2,88 nevet említettek. 

Gyakrabban említették szűkebb családjuk tagjait, tanáraikat, barátaikat. Az életkor 

emelkedésével valamelyest tágul a szociális közeg. Csökkent az édesanyák, nagymamák 

választása, melyet részben ellensúlyoz az apákra adott szavazatok számának növekedése. A 

serdülőkor felé közeledve, a megkezdődő leválás egyik jele lehet, hogy a családot összetartó 

anyáról a külvilágot inkább képviselő apákra helyeződik át a gyermekek választása.  

                                                 
77 In: (Benedek, 1988. 257.) 
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3.3. 1. ábra. Bölcs emberek a tanulók ismeretségi köréből 
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                                                                                 Forrás: (Rostás és Garzó, 2004. 110.)  

 

Megfigyelhetően kevesebb egyéb rokont említettek a hatodikosok, miközben nőtt a saját 

korosztályukra való utalás. Ebben a feladatban nem érvényesült a korra vonatkozó elvárásunk, 

melyet a Magyar Értelmező Kéziszótár magyarázata is alátámaszt, hisz azt olvashatjuk, hogy 

a „bölcs” köztiszteletben álló idősebb férfi (Juhász, 1972. 154.). A gyerekek saját 

korosztályukból is választottak a barátok, osztálytársak (N4+6=29), testvérek (N4+6=7) közül, 

és a családon belül kevesebb szavazatot kaptak a több generációval előttük levők (nagyszülők, 

dédszülők N4+6=62), mint a szülők (N4+6=91). Valószínűleg egyre kevesebb gyerek él 

többgenerációs családban, a mobilitás növekedése is csökkentheti a találkozásokat nagyszülők 

és unokáik között. Lehet, hogy a korosztály még aktív keresőként munkája miatt foglalkozik 

kevesebbet az unokáival, de lehet, hogy a napjainkban átélt gyors társadalmi változás 

következtében az idősebb korosztály élete már kevésbé példaértékű, nem nyújt követhető 

mintát az ifjúság számára, éppen ezért valamivel kevesebben is ítélik meg viselkedésüket 

bölcsnek.  

 

 

Feladat: Olvastál már, hallottál már bölcs emberekről? Igen – nem. Húzd alá a megfelelőt! Ha igen, írd le kik 

ők:…  

 

Ahogy távolodtunk a személyes körtől, tovább nőtt azoknak a gyerekeknek a száma, akik 

nem neveztek meg bölcs embert. Mindkét évfolyamon mintánk majdnem fele válaszolt úgy, 
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hogy nem olvasott, hallott még bölcs emberekről (4. oszt. N=47, 48,47%;  6. oszt. N=33, 

44,59%). A többiek válaszait csoportosítottuk. Hat csoportot képeztünk: 

 

1. Mesefigurák, ifjúsági regények szereplői 

46 jelölést találtunk idetartozónak. A legnépszerűbbek a Harry Potter könyv szereplői 

voltak 19 szavazattal, melyet Gandalf követett Gyűrűk urából (N=6), Mary Poppins, az Óz a 

nagy varázsló, a Pál utcai fiúk általában és Boka János nevesítve többször is említésre került. 

Volt, aki bölcsnek találta Matulát, Lestyák Mihályt, Kevély Kerekit, Mátyás szolgáit. Toldi 

Miklós és Bornemissza Gergely is kapott szavazatot, és mivel az ő életük is 

olvasmányélményen keresztül kerülhetett közel a diákokhoz, őket is itt említjük. 

Mesefiguráknak tekintettük a varázslókat, a nem nevesített királyokat, regényhősnek az 

indiánokat. 

2. A történelemből ismert személyek 

33 jelölést soroltunk ide. A legtöbben királyokra szavaztak, a toplistát Mátyás király vezeti, 

akit I. István és I. László követ. Az egyik iskola névadója, Szent Gellért is kapott két 

szavazatot. Kis Pippinre, Könyves Kálmánra, Nagy Károlyra, Nagy Lajosra, a hun fejedelemre, 

Attilára, Álmos vezérre, Bosco Szent Jánosra, Kinizsire, Széchenyire is gondoltak néhányan. 

3. Bibliai személyek 

16-an jelöltek meg személyeket a Szentírásból. Isten, Jézus, a 12 apostol, a napkeleti 

bölcsek, Salamon király, Dávid és Mózes került említésre. 

4. Tudósok, filozófusok 

A 14 válasz 6 személy – Albert Einstein, Galilei, Szent-Györgyi Albert, Teller Ede, 

Arisztotelész és Platón – között oszlott meg. 

5. Írók, költők zeneszerzők 

11 választ sorolhattunk ide. Petőfi Sándort és Arany Jánost többen is megemlítették, míg 

Ady Endre, Fekete István, Fazekas Mihály, Bartók Béla egy-egy tanulónak jutott az eszébe. 

6. Egyéb 

Ebbe a vegyes csoportba kerültek azok a megfogalmazások (N=23), amelyekben nem 

névvel, hanem foglalkozási körök, illetve tulajdonságok kiemelésével válaszoltak a diákok. A 

válaszok között megtalálhattuk a tudósok, felfedezők, feltalálók, költők, írók, teológusok, 

papok, apácák, orvosok, bírók kategóriáit. Megemlítették a szülőket, illetve az idős és tanult 

embereket általában. Voltak kisdiákok, akik úgy fogalmaztak, hogy azok a bölcsek, „akik a 

maguk feje után mennek”, illetve „akik több mindent el tudnak intézni”. 

A gyerekekkel folytatott beszélgetésekből kiderült, hogy az említett személyekről nem 

mindig tudták megindokolni, hogy miben rejlik bölcsességük. Előfordult, hogy egy-egy jelzőt 

kapcsoltak a névhez, mint például, Mátyás király azért bölcs, mert igazságos, és volt, hogy 
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valós vagy vélt tettekkel magyarázták a választásukat, például Mátyástól bölcs dolog volt 

álruhában járni az országot, vagy Mózestől megépíteni a bárkát (!), csodákat tenni.  

 

3.3.2. Foglalkozási csoportok elemzése  

 

Feladat: 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! A „foglalkozások” 

felsorolása: 1/apácák; 2/bírók; 3/filozófusok; 4/horoszkóp-készítők 5/ költők; 6/munkanélküliek; 7/orvosok; 

8/papok; 9/parlamenti képviselők; 10/pszichológusok; 11/ sikeres vállalkozók; 12/szellemi vetélkedők nyertesei; 

13/tanárok; 14/televíziós műsorvezetők; 15/újságírók; 16/ zeneszámok szövegírói 

 

 

A gyerekeket is megkértük a hivatások képviselőinek egytől tízig terjedő skálán történő 

osztályozására.  

A foglalkozások kiválasztásánál több szempont vezérelt: a kisiskolások által is ismert 

foglalkozásokat válasszunk; legyenek olyan foglalkozások, melyek a felnőtt vizsgálatban is 

szerepelnek a tervezett összehasonlítás miatt; a kiválasztott foglalkozások egy része a 

közgondolkodás szerint kapcsolódjon a bölcsességhez.  

Listánk tartalmazza többek között a filozófust, a bölcselet kutatóját, az igazságot 

szolgáltató bírót, a pszichológust, aki az emberi elme rejtélyeit vizsgálja, a tanárt, aki a tudást 

eljuttatja hozzánk, a papot, aki az isteni bölcsesség közvetítője, az orvost, aki képes gyógyírt 

találni a betegségekre78. Megjelenítettük a szellemi vetélkedők nyerteseit, akik több ismerettel, 

logikával rendelkezve, gyorsabban kapcsolva legyőznek másokat, a horoszkópok készítőit, 

akik egyesek szerint képesek a csillagok állásának hatásaiban eligazodni, a televíziós 

műsorvezetőket, akik mindig készen állnak a válaszokkal, a parlamenti képviselőket, akiket 

felhatalmazunk arra, hogy helyettünk döntsenek az ország sorsát befolyásoló kérdésekben, a 

zeneszámok szövegíróit, akik a fiatalokat foglalkoztató gondolatokat megfogalmazzák. És 

mintegy kakukktojásként a munkanélküliek is szerepeltek a listán, azt vizsgálva, hogy 15 évvel 

a fogalom hazai viszonyok között is általánossá válása után vajon egy vonzó, bölcs alternatívát 

látnak-e gyermekeink a munka nélkül megvalósítható szabad életre.  

Az eredményeket az 1. táblázatban és a 2. ábrán mutatjuk be. A táblázatban mindkét 

osztály rangsorának megfelelő sorrendet követve helyeztük el a foglalkozási-csoportokat, 

zárójelben jelölve, hogy a másik évfolyam rangsorában hányadik helyen van az adott hivatás. 

A két évfolyamban hasonló lett a sorrend. Mind az első, mind az utolsó helyekre ugyanazon 

csoportok kerültek. Sokat hallunk a média káros hatásairól, lehet, hogy a gyermekek szívesen 

töltik idejüket tévézéssel, de nem sok bölcsességet tulajdonítanak a televíziós műsorvezetőknek, 

                                                 
78 Vegyük észre, hogy e foglalkozások többségét Erasmus már a XVI. században is elemzésre méltónak tartotta. 
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hisz osztályozásukban az utolsó előtti helyre sorolódtak. Az utolsó, a legkevésbé bölcsnek 

tartott csoport az értékelésükben a munkanélküliek lettek, tehát ugyan lehet, hogy viccesen 

megfogalmazzák a pályaválasztásra vonatkozó elképzelésként, hogy nem akarnak dolgozni, 

esetleg rögtön nyugdíjasok szeretnének lenni, a munkanélküliség létformáját nem tekintik 

bölcsességről árulkodó állapotnak.  

 

3.3. 1. táblázat. Mennyire bölcsek a felsorolt hivatások képviselői? 

 

4. osztály 6.osztály 
átlag foglalkozások, hivatások  átlag foglalkozások, hivatások  

8,52 1. papok*  (1) 7,70 1. papok* (1) 
7,97 2. tanárok*** (5) 7,36 2. filozófusok (4) 

7,81 3. orvosok* (4) 6,97 3. pszichológusok (6) 

7,53 4. filozófusok (2) 6,81 4. orvosok* (3) 

7,35 5. költők** (8) 6,38 5. tanárok*** (2) 

7,32 6. pszichológusok (3) 6,36 6. bírók (8) 

7,15 7. apácák* (7) 6,14 7. apácák* (7) 

6,84 8. bírók (6) 6,11 8. költők** (5) 

5,92 9. sikeres vállalkozók (9) 5,30 9. sikeres vállalkozók (9) 

5,39 10. horoszkópkészítők** (13) 5,16 10. szellemi vetélkedők nyertesei (11) 

5,38 11. szellemi vetélkedők nyertesei (10) 4,85 11. újságírók (12) 

5,23 12. újságírók (11) 4,67 12. parlamenti képviselők (13) 

5,14 13. parlamenti képviselők (12) 3,97 13. horoszkópkészítők** (10) 

5,09 14. zeneszámok szövegírói (14) 4,14 14. zeneszámok szövegírói (14) 

4,46 15. televíziós műsorvezetők (15) 4,05 15. televíziós műsorvezetők (15) 

3,29 16. munkanélküliek (16) 2,85 16. munkanélküliek (16) 
* p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001  

 

 

3.3. 2. ábra. Az egyes foglalkozások pontszámainak átlag a két osztályban  
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A negyedikesek rendre valamivel magasabb pontszámokat adtak, még akkor is az ő értékük 

a magasabb, ha a hatodikosoknál valamelyik hivatás jobb helyezést ért el. Úgy tűnik, mintha a 

negyedikesek kognitív sémájában a felnőttek még foglalkozástól függetlenül, 

differenciálatlanul több tekintéllyel, bölcsességgel rendelkeznének (vö. Fromm, 1993, 1994). 

Több esetben bizonyult a két osztály átlaga közötti eltérés jelentősnek (a független mintás 

t-próba eredményeit l. 16. melléklet 1. táblázat). A táblázatban és az ábrán csillag jelöli a 

szignifikáns eltéréseket. Bár mindkét listát a papok vezetik, az átlagértékek közötti különbség 

már nem tekinthető véletlennek, mint ahogy a költők, a horoszkópkészítők, az orvosok és az 

apácák esetében sem. Ha a rangsorban mutatkozó eltéréseket vizsgáljuk meg, akkor láthatjuk, 

hogy a tanárok, költők és a horoszkópkészítők kerültek előbbre három-három helyezéssel a 

negyedikesek osztályozásánál, míg a pszichológusok ugyanennyivel vezetnek a 

hatodikosoknál. A legerősebb szignifikancia szinten a tanárok csoportjánál jelentkezik az 

eltérés, itt a legnagyobb az átlagértékek közötti különbség is. Ezek szerint az alsósok 

feltehetőleg jó és szoros kapcsolata saját tanáraikkal pozitív irányba befolyásolta a 

szavazatokat.  

 

 

3.3.3. Milyenek a bölcsek? 

 

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

azokat az embereket, akik bölcsen cselekszenek! A tulajdonságok: aktív; alkalmazkodó; barátságos; becsületes; 

békeszerető; beleéli magát mások helyzetébe; biztonságot adó; éles eszű; előre látó; emberközpontú 

gondolkodású; erkölcsös; értelmes; fegyelmezett; figyelmesen hallgató; idős; intelligens; ismeri önmagát; képes 

döntéseket hozni; kiegyensúlyozott; kitartó; lelkiismeretes; logikus; magabiztos; magányos; megbízható; 

megbocsátó; nagy akaraterővel rendelkező; nagy élettapasztalatú; nagy tudású; nyitott; nyugodt; önálló; önmagát 

elfogadja; őszinte; összefüggésekben gondolkodik; ravasz; széles látókörű; szorgalmas; tájékozott; találékony; 

tanácsokat adó; tanulékony; tapintatos; tisztán látó; tisztességes; türelmesen elnéző; udvarias; vidám; zárkózott;  

 

 

 

A gyerekek tulajdonságlistája tartalmazta a főiskolások által leggyakrabban megnevezett 

36 elemet. A 2. táblázatban mutatjuk be azokat a jellemzőket, melyeket mintánk egyötöde 

megjelölt.  

Az első oszlop mindkét évfolyamon a választott tulajdonságok rangsora. A második 

oszlopból megtudhatjuk, hogy a gyerekek hány százaléka választotta az adott tulajdonságot, 

míg a fogalmak mögött zárójelben található szám azt jelzi, hogy a másik évfolyamnál a rangsor 

hányadik helyezettje lett.   
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3.3. 2. táblázat. A tulajdonságok gyakorisága a negyedik és hatodik évfolyamban 

 

4. osztály 6. osztály 
rangs. % tulajdonság rangs. % tulajdonság 

1. 64 becsületes (1.) 1. 64 becsületes (1.) 
2. 43 értelmes (6.) 2. 54 nagy élettapasztalatú (17.) 

3. 42 megbízható (12.) 3. 46 intelligens (7.) 

3. 42 őszinte (7.) 3. 46 képes döntéseket hozni (5.) 

5. 37 képes döntéseket hozni (3.) 5. 43 nagy tudású (7.) 

6. 36 békeszerető (24.) 6. 41 értelmes (2.) 

7. 34 intelligens (3.) 7. 36 logikus (15.) 

7. 34 kitartó (19.) 7. 36 őszinte (3.) 

7. 34 nagy tudású (5.) 9. 35 széles látókörű, sok mindenre gondol (29.) 

10. 33 barátságos (15.) 10. 34 éles eszű (11.) 

11. 32 éles eszű (10.) 10. 34 előrelátó (25.) 

11. 32 fegyelmezett (12.) 12. 24 fegyelmezett (11.) 

11. 32 udvarias (19.) 12. 24 megbízható (3.) 

14. 26 tanácsokat adó (12.) 12. 24 tanácsokat adó (14.) 

15. 24 logikus (7.) 15. 23 barátságos (10.) 

16. 23 szorgalmas (30.) 15. 23 tisztességes (21.) 

17. 22 alkalmazkodó (30.) 17. 22 magabiztos (22.) 

17. 22 ismeri önmagát (22.) 17. 22 nyugodt (24.) 

17. 22 lelkiismeretes (24.) 19. 20 beleéli magát mások helyzetébe (29.) 

17. 22 nagy élettapasztalatú (2.) 19. 20 kitartó (7.) 

21. 21 tisztességes (15.) 19. 20 udvarias (11.) 
Forrás: Rostás és Garzó, 2004. 109.  

 

Úgy tűnik, hogy a hatodikosoknál több kognitív jellemző került előtérbe (a tulajdonságok 

után zárójelben előbb a negyedikes, majd a hatodikos rangszámot helyeztük el), mint például 

az intelligens (7; 3); nagy tudású (7; 5); logikus (15; 7); széles látókörű (29; 9); előrelátó (25; 

10). A döntésképest (5; 5) és az éles eszűt (11; 10) mindkét évfolyam egyformán fontosnak 

találta, míg az értelmes (2; 6) a negyedikes csoportnál került előre.  

A negyedikesek többször választottak erkölcsi-érzelmi tulajdonságot, idesorolhatjuk pl.: a 

becsületes (1; 1); megbízható (2; 12); őszinte (3; 7); békeszerető (6; 24); kitartó (7; 19); 

barátságos (10; 15); fegyelmezett (11; 12); udvarias (11; 19) jelzőket.  

Elvárásunkkal ellentétesen az időskorhoz ebben a feladatban sem társítják e fogalmat a 

kisdiákok, hisz az idős a negyedikesek rangsorában csupán a 35., míg a hatodikosoknál a 22. 

helyre szorult.  

Azok a kifejezések sem lettek túl népszerűek, melyek a társas megnyilvánulásokra 

utalhatnak, ilyennek tekinthetjük pl.: a barátságos (10; 15); tanácsokat adó (14; 12); 

alkalmazkodó (17; 30); figyelmesen hallgató (25; 40); megbocsátó (25; 29); beleéli magát 

mások helyzetébe (29; 19); nyitott (35; 40); emberközpontú gondolkodású (43; 45) 

megfogalmazásokat.   
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3.3.4. Minek van szerepe a bölcsesség kialakulásában? 

 

Feladat: 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       

1/az életkor hozza magával; 2/Biblia olvasása, és az arról való beszélgetés; 3/családi nevelés; 4/élettapasztalatok 

gyűjtése; 5/elmélkedések; 6/filmek, rajzfilmek nézése; 7/folyamatos tanulás; 8/megérzések segítenek hozzá; 

9/Istentől kapott ajándék; 10/könyvek olvasása; 11/más kárából tanulva; 12/mások véleményének meghallgatása, 

felhasználása; 13/negatív élettapasztalatok, nehézségek, kudarcok; 14/önmagunk és mások megismerése; 15/ 

példaképek hatására; 16/saját hibáinkból okulva; 17/tanárok hatása; 18/veleszületett tulajdonság, adottság; 19/ 

viták, beszélgetések hatása; 20/zenélés, zenehallgatás segít hozzá 

 

 

Az összehasonlító vizsgálat kategóriáit felhasználva a kisiskolásoktól is megkérdeztük, 

hogy miként alakul ki a bölcsesség állapota. A diákok által adott pontszámok átlagértékeit 

osztályonkénti bontásban a 3. táblázatban és a 3. ábrán mutatjuk be a hatodik osztályosok 

rangsorát követve. Függetlenmintás t-próbával megnéztem, hogy mely átlagértékek közötti 

különbség tekinthető jelentősnek, a p értékeket tartalmazza a táblázat, a diagramon a 

szignifikáns különbségeket a kategóriák neve mellé helyezett csillaggal jelöltem.  

 

3.3. 3. táblázat. A bölcsesség kialakulásában szerepet játszó kategóriák átlagpontszámai 

 

 kategóriák 
6. osztály 4. osztály 

p érték 
átlag szórás átlag szórás 

könyvek 5,01 ±1,2 5,07 ±1,23 0,747 
saját hibák*** 4,89 ±1,13 3,86 ±1,66 <0,001 

élettapasztalatok 4,87 ±1,32 4,71 ±1,28 0,433 

önismeret 4,76 ±1,26 4,79 ±1,23 0,875 

tanulás 4,72 ±1,32 4,94 ±1,36 0,282 

máosk véleménye 4,56 ±1,24 4,55 ±1,44 0,946 

más kára 4,38 ±1,31 4,66 ±1,53 0,217 

negatív élettapasztalat** 4,27 ±1,39 3,62 ±1,86 0,01 

család 4,08 ±1,47 4,35 ±1,58 0,253 

elmélkedés 3,97 ±1,55 4,25 ±1,56 0,248 

Biblia* 3,89 ±1,64 4,41 ±1,59 0,04 

megérzések** 3,76 ±1,41 4,35 ±1,47 0,009 

életkor  3,53 ±1,67 3,58 ±1,69 0,86 

Isteni ajándék*** 3,47 ±1,95 4,56 ±1,54 <0,001 

adottság 3,43 ±1,9 3,68 ±1,65 0,383 

példaképek*** 3,35 ±1,48 4,35 ±1,47 <0,001 

tanárok*** 3,35 ±1,45 4,85 ±1,37 <0,001 

viták 3 ±1,47 3,12 ±1,66 0,633 

zene 2,27 ±1,57 2,69 ±1,84 0,119 

filmek** 2 ±1,15 2,66 ±1,8 0,005 
                                                                                                             *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 
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3.3. 3. ábra. A bölcsesség kialakulásában szerepet játszó kategóriák átlagpontszámai 
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Egyetlen olyan állítás volt, mely túllépett az ötös átlagértéken, negyedikben is és 

hatodikban is a könyvek olvasását tartják a gyerekek a legfontosabbnak a bölcsesség 

kialakulásának szempontjából. A negyedikesek körében ezt a folyamatos tanulás, a tanárok, 

az önismeret megszerzése, az élettapasztalatok szerepe, az elkövetett hibáinkból való okulás 

követi. A tanárok kivételével a felsorolt kategóriák találhatóak az első öt helyen a 

hatodikosok rangsorában is, bár a sorrendben van eltérés, náluk a folyamatos tanulás már az 

ötödik helyre szorult. A tanárokat pedig jelentős átlagértékbeli különbséggel a 16. helyre 

sorolták. Ebben a kategóriában van a két osztály értéke között a legnagyobb különbség. Tehát 

ismét azt látjuk, hogy a tanárokra a kisebbek tekintenek inkább a bölcsesség hordozója- és 

átadójaként. A jelentős különbségek közül kettő volt a hatodikosoknak a fontosabb, mindkettő 

a nehézségekkel kapcsolatos: a saját hibáink felismerése hatodikban a második helyen áll, 

negyedikben a 14., a kudarcok szerepe a 8. lett a hatodikosok, a 16. a negyedikesek 

osztályozásában. Lehet, hogy éppen a tagozatváltás, a szaktanárok megjelenése is összefügg a 

kudarcok hangsúlyosabb megélésével, és valószínű, hogy a serdülőkor közeledése is fokozza 

a kritikus önmagukra figyelést.  

 

3.3.5. Bölcsesség megjelenése a cselekedetekben 

 

Feladat: Arra kérünk, írj olyan bölcs cselekedetet, amelyről olvastál, hallottál, vagy amelyet átéltél!…….  
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Ez a feladat bizonyult a legnehezebbnek, itt már elérte az 50%-ot a válaszolást kihagyók 

száma (N4=46, 49%, N6=54, 59%). A válaszolók közül is többen nem cselekedeteket írtak le, 

hanem visszatértek a tulajdonságokhoz, az ilyen egyedi válaszokat kihagytuk a feldolgozásból. 

A maradékot kategóriákba rendeztük, és a válaszokat annak alapján csoportosítottuk, hogy 

mire helyeződött a hangsúly: 1/ a tényleges aktusra, a cselekvésre, 2/ valamilyen kognitív 

képességre vagy 3/ az érzelmi megnyilvánulásra. A 4. táblázatban mutatjuk be az 

eredményeket. A számok mutatják, hogy a két évfolyamon összesen hány gyerek válasza 

tartozik egy-egy kategóriába. Zárójelben a negyedikes válaszok száma található meg, így 

értelemszerűen a két szám különbsége adja a hatodik osztálybeli választásokat.  

 

3.3. 4. táblázat. Bölcs cselekedetek csoportosítása 

 

cselekedetre példa aktus kognitív emóció 

Segíteni, jót tenni 16 (10)   16 (10) 

Ajándékozni, jószívűnek lenni 8 (1)   8 (1) 

Lemondás, feláldozni magunkat valamiért 4 (1)   4 (1) 

Természettel való együttélés, természetvédelem 3 (0)     

Szent István egyházépítő tevékenysége, honfoglalás 2 (0)     

Megfontolt, körültekintő; okos döntés   19 (9)   

Feltalálni   3 (2)   

Vélemény, tanács elmondása   2 (2)   

A (hibákból) tanulni   2 (2)   

Lelkiismeretesség, becsületesség, őszinteség, az adott szó 

megtartása 
    11 (7) 

Bátorság, másokat megmenteni, másokat megvédeni 7 (5)   7 (5) 

Megbékélés     4 (3) 

Igazságosság     4 (0) 

Higgadtság     4 (1) 

Megvigasztalni a másikat     2 (1) 

Forrás: (Rostás és Garzó, 2004. 112.) 

 

Az első feladatnál, a tulajdonságlista értékelésekor kevésnek találtuk azon jelzők 

előfordulását, melyekben megjelent a másik személy. Itt, a cselekedetek tükrében már 

erőteljesen megmutatkozik a társas hatás, azokat a megfogalmazásokat, melyekben ez teljesen 

nyilvánvaló volt, aláhúztuk.  

Ha összesítjük a besorolásunkat, láthatjuk, hogy az emocionális tartalmú kijelentések 

vezetnek, ezeket követik a tevékenységek, míg a kognitív képességekre utaló állítások ebben 

az életkorban még háttérbe szorulnak. Többször áthatotta a cselekedetek leírását az érzelem, az 

ilyen állításokat mindkét oszlopnál figyelembe vettük.  

 

„Volt kicsi gyermek mindaz, ki ma bölcs meg erős.” 
Latin szólás79 

                                                 
79 In: (Hajdú, 1999. 17.) 
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„Vagy alkudoznak, vagy bölcselnek, 
 de mind-mind pénzre vált reményt; 

 ki szenet árul, ki szerelmet, 
ki pedig ilyen költeményt.”  
József Attila: Világosítsd föl 

3.4. EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA: A felnőttek bölcsességképe 

 

3.4.1.  Pedagógusok bölcsességképe, három korosztály összehasonlító elemzése 

 

A kisdiákok után a pedagógusok és az erre a pályára készülő hallgatók bölcsességképét is 

megvizsgáltam. A minta bemutatásakor (3.1.2. fejezet) részletezett módon az életkoruk alapján 

három csoportot képeztem, és az egyes csoportok eredményeit összehasonlítva keresem az 

életkorokra jellemző különbségeket.  

Emellett a bölcsességkép általános jellemzőit is megpróbálom megragadni az eredmények 

összevont értékelésével.  

 

 

3.4.1.1. Kik tartoznak a bölcsek közé? 

 

Feladat: Ismer a környezetében olyan személyt, akit bölcsnek tart?  Igen – nem. Húzza alá a megfelelőt! Ha 

igen, sorolja fel őket, kik ők, honnan ismeri őket! ………… 

 

Arra a kérdésre, hogy ismernek-e környezetükben bölcs személyt, mindössze négyen nem 

válaszoltak, 80%-a a megkérdezetteknek igenlő választ adott.  (1. táblázat, 1. ábra) 

 

3.4.1. 1. táblázat. 1. ábra. Bölcs személyek a személyes ismeretségi körben 
 

 N összes % érvényes adatok % 

van, 1-2-3 98 50,5 51,6 
van, több 53 27,3 27,9 

nincs 39 20,1 20,5 

összes válaszoló 190 97,9 100 

nem válaszolt  4 2,1  

összes 194 100  

 

 

van, 1-2-3 

51% van, több 

28% 

nincs 21% 
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Az igen válaszokat két csoportra bontottam aszerint, hogy hány főt neveztek meg, mert 

úgy vélem az is árulkodó a bölcsességfelfogásunkról, hogy mennyire tekintjük ritkának a 

bölcs személyeket. A válaszolók 27%-a 3-nál több személyt is megnevezett, vagyis az 

emberek egynegyede nincs azon a véleményen, hogy bölcs személyekkel csak kivételes 

esetben találkozhatunk.  

 

A korcsoportos bontásban vizsgált eredmények tendenciájukban jeleznek különbséget a 

bölcs személyek ritkaságára vonatkozóan. Az idősebbek válasza tér el a két másik csoporttól. 

Az alábbi grafikon életkoronként elkülönítve mutatja be a választások relatív gyakoriságát a 

csoport elemszámához viszonyítva (2.ábra). 

 

 

3.4.1. 2. ábra. Bölcs személyek gyakorisága korcsoportonként a személyes környezetben 

 

 
 

 

A grafikonon jól látható, hogy az idősebbek válaszai közel egyforma számban oszlanak 

meg a három kiválasztott válaszlehetőség között, míg a másik két korcsoportnál a „van, de 

csupán néhány” válasz a domináns. A korcsoport nagyságához viszonyítva az idősebbek 

soroltak fel egy-két nevet a legritkábban, és adták a leggyakrabban a nem választ.  

 

Az eldöntendő kérdésre a minta 98%-a válaszolt, a felsorolást már csak (N=148) 76% 

végezte el, ami alig valamivel magasabb az általános iskolások válaszolási arányánál (náluk a 

teljes minta 73%-a nevezett meg valakit).   

Nézzük meg, hogy kiket tartottak említésre méltónak. A 2. táblázat korcsoportonként és 

összesítve mutatja a választások darabszámát a kategóriákban, és a korcsoport elemszámához 

viszonyított gyakoriság mértékét, melyet a következő grafikonon (3. ábra) is megtekinthetünk.  
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3.4.1. 2. táblázat. Bölcs személyek az ismeretségi körből kategóriákba rendezve 

korcsoportonként, az egyes kategóriákba sorolt válaszok számát a korcsoport 

elemszámához viszonyítva 
 

kategóriák 
19-24 év 25-53 év 54-75 év összes 

jelölés % jelölés % jelölés % jelölés 

édesapa 18 20,45 7 10,76 2 4,88 27 
édesanya 23 26,14 8 12,31 0 0 31 

nagyszülő 8 9,09 2 3,08 1 2,44 11 

társ szülője 3 3,41 2 3,08 0 0 5 

testvér 2 2,27 2 3,08 2 4,88 6 

saját gyerek 0 0 0 0 2 4,88 2 

házastárs, élettárs 1 1,14 2 3,08 3 7,32 6 

barát/nő 22 25 13 20 8 19,51 43 

rokon 14 15,9 12 18,46 13 31,7 39 

munkatárs 3 3,41 23 35,38 17 41,46 43 

főnök, vezető 4 4,55 2 3,08 2 4,88 8 

pap, lelkész, lelki vezető 12 13,64 1 7,69 1 2,44 18 

szomszéd 5 5,68 2 3,08 2 4,88 9 

ismerős 6 6,82 1 6,15 1 2,44 11 

tanár 20 22,73 4 16,92 4 9,76 35 

tanár névvel 15 17,05 2 9,23 2 4,88 23 

 

 

 

3.4.1. 3. ábra. A személyes körben bölcsnek tartott emberek korcsoportonkénti relatív 

gyakorisága a kategóriákban 
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A kategóriák közül néhány magyarázatra szorul. A rokon elnevezés vagy a válaszolótól 

származik, vagy olyan rokonsági fokot említett, amely csak egyszer- kétszer fordult elő, mint 
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például a sógor, az unokaöcs, keresztszülő, vő és meny, nagybácsi stb., s ezért összevontam. 

A munkatársak közül kiemeltem a főnököt, és ehhez kapcsoltam a vezetőket is, mely főként a 

hallgatók között fordult elő, mint például a kórusvezető, de a lelki vezetőket már nem ide, 

hanem a papokkal, lelkészekkel soroltam egy kategóriába. A tanár kategória kettébontásával 

szándékoztam jelezni, hogy hányan nevezték meg volt vagy jelenlegi tanáraikat.  

Ha a kettébontástól eltekintünk, akkor a legtöbb szavazatot abszolút értelemben (N=52), 

és a fiatalok esetében (N=35) a tanárok kapták. A fiatalok gyakran tartják bölcsnek az 

édesanyjukat (N=23), a barátjukat vagy barátnőjüket (N=22). Az édesapák (N=18) és a papok 

vagy lelki vezetők (N=12) is 10-nél több választást kaptak.  

A „dolgozó” korosztály leginkább a munkatársai (N=23) közül választott bölcs személyt, 

de ők is gyakran emlékeztek meg volt tanáraikra (N=18) is. Ezt követik összevontan a szülők 

(N=15), a baráti kör (N=13), illetve a rokonság (N=12) felé irányuló választások.  

Az idősebbek életében a munkahely felértékelődésére utalhat, vagy a hosszú munkával 

töltött idő eleve több lehetőséget teremtett arra, hogy bölcs emberekkel találkozzanak 

munkájuk során, mindenestre azt tapasztaltuk, hogy ebből a körből (munkatárs N=17) 

neveztek meg leggyakrabban bölcs embert. Tekinthetjük ezt a legnagyobb relatív 

gyakoriságnak, bár ha az édesanyát és édesapát is összevonjuk, akkor a hallgatók hasonló 

arányban tekintik bölcsnek a szüleiket.  

Elgondolkodtató, hogy élettársukat, akivel saját választásuk értelmében osztják meg a 

mindennapjaikat az emberek, milyen kis százalékban tartják bölcsnek válaszolóink.  

 
 

Feladat: Olvasott, hallott olyan személyekről, akikről úgy gondolja, hogy bölcsek? Igen – nem. Húzza alá a 

megfelelőt! Ha igen, sorolja fel őket, nevezze meg, hogy kik ők, hol olvasott, hallott róluk! Fogalmazza meg 

néhány szóban azt is, miben rejlik bölcsességük!… ……………………… 
 

 

Az eldöntendő kérdésre ismét sokan, 93%-ban válaszoltak. 160-an igen, és 20-an nem 

hallottak még olyan emberekről, akiket bölcsnek tartanak.  A felsorolásra már csak 123-an, a 

minta 63%-a vállalkozott, ők átlagosan két névvel válaszoltak. A 3. táblázat és a 4. ábra 

mutatja a válaszok megoszlását a teljes mintára, a 4. táblázat a korcsoportokra vonatkoztatva.  

 

3.4.1. 3. táblázat. Bölcs személyek a tágabb körben 
 

 N összes % érv. adatok % 

ismer/vannak, és fel is sorolt 123 63,40 68,33 
ismer/vannak, de nem írt senkit 

 senkit 

37 19,58 20,55 

nem ismer 20 9,79 11,11 

összes válaszoló 180 92,78 100 

nem válaszolt 14 7,21  

összes 194 100  
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3.4.1. 4. ábra. Bölcs személyek a tágabb körben 

 

 

 

 

3.4.1. 4. táblázat. A tágabb körben bölcs személyek korcsoportonkénti megoszlása, a 

korcsoport elemszámához viszonyított százalékos érték bemutatásával 

 

 19-24 év % 25-53 év % 54-75 év % összes 

van 72 81,82 51 78,46 37 90,24 160 
ezen belül fel is sorolt 53 60,23 36 55,38 34 82,93 123 

nincs 12 13,64 6 9,23 2 4,88 20 

összes válaszoló 84 95,45 57 87,69 39 95,12 180 

nem válaszolt 4 4,54 8 12,31 2 4,88 14 

összes 88 100 65 100 41 100 194 

 

 

A válaszokat korcsoportonként kategóriákba soroltam. Az egyes kategóriákba került 

elemek számát, és annak a korcsoportok létszámához viszonyított relatív gyakoriságát mutatja 

az 5. táblázat és az 5. ábra.  

 

3.4.1. 5. táblázat. Bölcs személyek a tágabb körből kategóriákba rendezve 

korcsoportonként 
 

kategóriák 19-24 év 25-53 év 54-75 év összes 

jelölés jelölés % jelölés % jelölés % 

vallás 28 31,81 9 13,84 4 9,75 41 
írók  

  

11 12,5 15 23,08 7 17,07 33 

„nagy” magyar 4 4,55 13 20 11 26,83 28 

költők 

  

5 5,68 5 7,69 5 12,19 15 

mese-,  regényalak 5 5,68 2 3,08 7 17,07 14 

politikus, filozófus 

  

4 4,55 7 10,77 3 7,32 14 

tudós 

  

9 10,23 5 7,69 3 7,32 14 

művész  és sportoló 3 3,41 7 10,77 4 9,76 14 

népszerű, 

ismeretterjesztő  

7 7,95 4 6,15 2 4,88 13 

"ókoriak"  

  

10 11,36 0 0 3 7,32 13 

"keletiek" 

  

4 4,55 4 6,15 3 7,32 11 

egyéb  21 23,86 6 9,23 13 31,71 40 

összes 111 126,14 77 118,46 65 158,54 253 

 

 

ismer, és írt 

63% 

ismer, nem írt 

20% 

nem ismer 

10% 

nem válaszolt 
7% 
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3.4.1. 5. ábra. Az ismert bölcs személyek relatív gyakorisága korcsoportonként, 

kategóriákban 
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Nézzük meg, most már összesítve, hogy kik kerültek az egyes kategóriákba: 

Egyéb kategóriába soroltam mindazon válaszokat (N=40), ahol általánosan fogalmaztak. 

Megemlítették a filozófusokat, politikusokat, papokat, írókat, költőket, ügyvédeket (N=15). 

Nagy gondolkodókról, tudósokról, híres történelmi személyekről (N=7), olvasmányok vagy a 

média szereplőiről is többen írtak anélkül, hogy megnevezték volna őket. Voltak, akik 

tulajdonságokat emeltek ki, voltak, akik ismét a személyes körre hivatkoztak.  

A vallási kötődés (N=41) a hallgatók szemlélete miatt került az első helyre. Néhányan 

(N=3) a bölcsesség kapcsán azonnal az „abszolút bölcsre”, Istenre asszociáltak. Jézusra és II. 

János Pál pápára ugyanannyian gondoltak (N=4-4).  Mindszenthy József bíborost is 

megnevezték. A szentek általában (N=3), és név szerint is többször előkerültek, 

leggyakrabban Teréz anyát (N=6) emelték ki, megnevezték többek között Szt. Ágostont 

(N=2), Szt. Fausztinát is. Bibliai szereplők közül Salamont (N=3) említették többen. 

Szerzeteseket, papokat, lelkészeket is megneveztek.  

Az írók kategória több elemet (N=33) tartalmazhatott volna, ha például a szerzetes írókat 

is idesorolom, ugyanakkor néhány tudománytörténeti, önéletrajzi ihletésű mű szerzője esetén 

lehet, hogy nem volt teljesen jogos az író megnevezés használata. Nobel díjas íróktól, a 

ponyvaregények szerzőjéig széles a kör, ahonnan bölcsességet vélnek tükröződni a 

válaszolók. Márai Sándorra (N=5), Wass Albertre és Janikovszky Évára (N=3-3) többen is 

utaltak. Két ember nevezte meg Lőrincz L. Lászlót, a többiek egyszer-egyszer szerepeltek, 
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csak néhányukat kiemelve: Kertész Imre, Déry Tibor, Boris Vian, Sütő András, Lázár Ervin, 

Esterházy Péter, Milan Kundera, Gabriel Garcia Marquez. 

„Nagy” magyarok összességében még úgy is a harmadik legtöbb elemet (N=28) 

tartalmazza, hogy a hallgatók közül kevesen gondoltak rájuk. A legtöbbször említett személy 

– az összes kategória tekintetében is – Deák Ferenc, a „haza bölcse” (N=10), őt követi 

Széchenyi István (N=6), Mátyás és István király (N=4-4).  

Költők (N=15) közül József Attila, Arany János (N=3-3) és Radnóti Miklós (N=2) 

többször, a többiek egy-egy kérdőívben voltak megtalálhatóak: Shakespeare, Madách Imre, 

Goethe, Fazekas Mihály, Petőfi Sándor, Sz. A. Jeszenyin, Fodor Ákos. 

Mese, regényhős, konkrét mű (N=14) kategóriát akkor alkalmaztam, ha egy-egy 

alkotáshoz, szereplőhöz kötötték a bölcs megnyilvánulásokat. Többek között Fekete István 

vagy Tamási Áron regényalakjait, Gabriel Garcia Marquez türelmes hőseit, vagy mesebeli 

öreg királyokat emeltek ki. A kisiskolások között népszerű Rowling: Harry Potter könyvből itt 

Dumbledore professzorra esett a választás. Egy-egy szereplőre is hivatkoztak: pl. Jókai 

Baradlayné, Madách Ádám figurájára hívták fel a figyelmet. A Sivatagi atyák című könyv 

szereplőit, a sivatagi remetéket, akik – hangsúlyozták – Istennek élnek, sorolhattam volna a 

vallásos kötődésűekhez is.  

Politikus, filozófus (N=14): Göncz Árpádot és Ancsel Évát kétszer, a többieket egyszer 

említették: Spinoza, Churchill, Arthur Koestler, Turay Alfréd, Glatz Ferenc, Hankiss Elemér, 

Heller Ágnes, Kéri László, Antal József, Orbán Viktor. 

Tudósok (N=14) közül egyedül Teller Ede a magyar származású világhíres atomfizikus 

kapott 2 szavazatot. A többiek egyszer kerültek megnevezésre. Néhány példa közülük: Albert 

Einstein, a relativitáselmélet atyja, Szent-Györgyi Albert, aki 1937-ben élettani-orvosi Nobel 

díjat kapott, Stephen Hawking, aki betegsége miatt már csak a szemével irányítja a 

számítógépet, de még mindig alkot, Jane Goodall, a Bölcsek Világtanácsának tagja, Sigmund 

Freud, Carl Gustav Jung a pszichológia nagy alakjai, Ernest Solvay, az ipari szódagyártás 

eljárásának kifejlesztője, Öveges József fizikus. 

Művészek, sportolók (N=14): többnyire zeneszerzőket soroltak fel, akiknek zenéjük kelt 

ilyen hatást a mű élvezőiben, Bartók Béla két válaszolónak jutott az eszébe, a többiek egy-egy 

kérdőíven voltak megtalálhatók: pl. Oscar Peterson, Kodály Zoltán, Johann Sebastian Bach, 

Ludwig van Beethoven. A polihisztor Michelangelót és Leonardo da Vincit is ketten-ketten 

említették.   

Mai magyar népszerű, ismeretterjesztő tevékenységükről is ismert tudósokat, 

művészeket gyűjtöttem egybe (N=13). Név szerint kiemelve néhányat: Makovecz Imre 

építész, Polcz Alaine, Ranschburg Jenő, Vekerdy Tamás, Popper Péter, Pálhegyi Ferenc, 
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pszichológusok, Benedek István, pszichiáter, Czeizel Endre genetikus, Karinthy Márton, a 

Karinthy színház művészeti vezetője.  

Az ókori görögök és rómaiak szintén a hallgatóknak köszönhetik, hogy ilyen nagy 

számmal (N=13) kerültek a listába, az aktív pedagógusok közül senki sem gondolt rájuk. 

Szókratészt említették a legtöbben (N=4), Arisztotelész és Platón (N=3-3) is csak egy-egy 

szavazattal maradt le.  

Keleti bölcselők (N=11) a három korcsoportnál kiegyenlítetten jelentkeztek: Buddha 

ötször Gandhi és a dalai láma kettő-kettő, a Tao Te King és általában a keleti filozófiák 

egyszer-egyszer kerültek említésre. 

 

 

3.4.1.2. Foglalkozási csoportok elemzése  

 

A személyes körből választott bölcs személyek között gyakran történik utalás a 

foglalkozásra. Annak tekinthető már az is, ha hangsúlyozottan saját tanárairól vagy tanár 

kollégáiról beszél valaki, és volt, aki a rokonsági fok mellett az illető foglalkozását is kiemelte, 

pl. ügyvéd, egyetemi tanár. A fenti elemzésből kiderült, hogy a tágabb körből történő választás 

esetén is többször előfordult, hogy hivatást, foglalkozást neveztek meg a válaszolók (lásd 

egyéb kategória). Az alábbiakban a kifejezetten a foglakozásokra kérdező feladat válaszai 

következnek. 

 

Feladat: Mi a véleménye, mennyire bölcsek a különböző foglalkozások vagy csoportok képviselői? Arra 

kérjük, hogy egytől tízig osztályozza őket. Egyest akkor adjon, ha egyáltalán nem tartja őket bölcseknek, tízessel 

a legbölcsebbeket jellemezze! Nem rangsort kérünk, tehát ugyanazt a számot többször is adhatja. A 

„foglakozások” felsorolása: 1/apácák; 2/bírók; 3/brókerek, tőzsde szakemberek; 4/filozófusok; 5/kabaré-

színészek, szórakoztatók; 6/ költők;7/ menedzserek, sikeres vállalkozók; 8/ munkanélküliek; 9/ orvosok; 

10/papok; 11/parlamenti képviselők; 12/pásztorok; 13/pszichológusok; 14/reklám-szakemberek; 15/ szerzetesek; 

16/szociális munkások; 17/tanárok; 18/teológusok; 19/újságírók; 20/ügyvédek. 

 

  

A 6. táblázat a pontszámok átlag és szórás értékeit tartalmazza korcsoportonként és 

összesítve, az összesített átlagpontszámok csökkenő sorrendjébe rendezve, majd az ezt követő 

6. ábra korcsoportonként szemlélteti az átlagértékeket a fiatalok átlagainak csökkenő 

sorrendjében.  

A legmagasabb, nyolc körüli pontszámot – a korábbi adatok elemzése után nem meglepő 

módon – a filozófusok érték el, akiket a teológusok közelítenek meg a legjobban. A költők és 

a papok összesített átlagértéke is meghaladja a hetet. Az összesített rangsor alsó felébe 

kerültek az újságírók, a menedzserek, kabarészínészek, a tőzsde és a reklám-szakemberek. Az 
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utolsó két helyre, még a négyes átlagértéket sem elérve a parlamenti képviselők és a 

munkanélküliek sorolódtak.  

 

3.4.1. 6. táblázat. A foglalkozások átlag és szórás értékei korcsoportonként 
 

 „foglalkozások” 
19-24 év 25-53 év 54-75 év összes 

átlag szórás átlag szórás átlag szórás átlag szórás 

filozófusok 7,8 ±1,85 8,16 ±1,85 7,66 ±1,64 7,89 ±1,81 

teológusok 7,44 ±1,87 7,9 ±1,83 7,17 ±1,95 7,54 ±1,88 

költõk 6,99 ±1,79 7,21 ±1,84 7,17 ±2,27 7,1 ±1,9 

papok 7,06 ±2,04 7,36 ±2,22 6,51 ±2,47 7,05 ±2,2 

szerzetesek 7,09 ±2,13 6,79 ±2,17 6,46 ±2,41 6,86 ±2,2 

bírók 6,43 ±2,03 6,86 ±1,95 6,86 ±1,96 6,66 ±1,99 

orvosok 6,73 ±1,88 6,44 ±1,81 6,37 ±2,14 6,56 ±1,91 

tanárok 6,41 ±1,74 6,68 ±1,95 6,71 ±1,96 6,56 ±1,85 

pszichológusok 6,27 ±2,02 6,44 ±2,12 6,34 ±1,95 6,34 ±2,03 

szociális munkások 6,09 ±2,06 5,81 ±2,28 5,34 ±2,24 5,84 ±2,18 

ügyvédek 5,69 ±2,14 5,95 ±2,05 5,66 ±2,7 5,77 ±2,23 

apácák 5,77 ±2,09 5,95 ±2,29 5,31 ±2,3 5,74 ±2,2 

pásztorok 5,19 ±2,33 5,43 ±2,06 5,43 ±2,08 5,32 ±2,18 

újságírók 4,8 ±2,00 4,86 ±2,07 5,37 ±2,29 4,94 ±2,09 

menedzserek 4,67 ±2,23 4,59 ±2,26 5,09 ±2,45 4,72 ±2,28 

kabaré-színészek 4,67 ±2,14 4,42 ±2,18 5,03 ±2,31 4,66 ±2,19 

brókerek 4,28 ±2,18 4,43 ±2,15 4,29 ±2,32 4,34 ±2,19 

reklám-szakemberek 4,53 ±2,17 4,05 ±1,94 4,11 ±2,34 4,29 ±2,13 

parlamenti képviselők 3,93 ±2,04 4,02 ±1,87 3,8 ±2,18 3,93 ±2,00 

munkanélküliek 3,83 ±2,00 3,18 ±1,61 3,03 ±1,83 3,46 ±1,87 

 

3.4.1. 6. ábra. Az egyes foglalkozások pontszámainak átlaga korcsoportonként 
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Variancia-analízissel megállapíthatjuk (17. melléklet, 1., 2. táblázat), hogy nincs jelentős 

különbség az egyes korcsoportok által kialakított átlagértékek között. Az egyetlen csoport a 

munkanélküliek, amelyikben a különbség a szignifikancia szint határán van (p=0,05), de ez 

sem realizálódik, csak a tendenciát jelezhetjük.  

A szerzeteseket ezúttal is több mint egy ponttal magasabbra értékelték az apácáknál. A 

bírók is jobb helyezést értek el, mint az ügyvédek. Egymintás t-próbával hasonlítottam össze 

az egymáshoz közel álló foglalkozásokat (7. táblázat). 

 

 

3.4.1. 7. táblázat. A hasonló foglalkozás-párok átlag-, t-, és p - értékei 
 

foglalkozás-párok átlagértékek t-érték p érték 

apácák –  szerzetesek 5,74 – 6,84 -8,794 

 

< 0,001 

 papok – szerzetesek 7,03 – 6,84 1,347 

 

= 0,18 (NS) 

 papok – teológusok 7,03 – 7,51 -3,357 

 

= 0,001 

 bírók – ügyvédek 6,65 – 5,75 5,677 

 

< 0,001 

 szerzetesek – teológusok 6,86 – 7,54 -4,402 

 

< 0,001 

                                                                                                                                                    NS: nem szignifikáns 

 

Látható, hogy a szerzetesek és a papok egymáshoz viszonyított átlagértékei kivételével a 

különbség a pontszámok között 1%-os szinten szignifikáns, vagyis nem tekinthető véletlennek 

az apácák és az ügyvédek alacsonyabbra, a teológusok magasabbra osztályozása a párjuknál.   

 

Ha a foglalkozások pontszámait korreláltatjuk egymással, akkor várakozásunknak 

megfelelően nagyon sok összefüggést találunk, hiszen olyan foglalkozásokat gyűjtöttünk 

csokorba, melyek legtöbbje feltételezésünk szerint tartalmazhat a bölcsességre vonatkozó 

elemeket (17. melléklet, 3. táblázat). A korrelációs együttható értéke pozitív, vagyis az 

elmozdulások iránya megegyezik egymással. Szinte az összes összefüggés 1%-os szinten 

jelentkezik, mindössze 8 db az 5%-os szintű, és csupán 14 alkalommal nincs kimutatható 

összefüggés, vagyis a lehetséges 190 esetből 176-ban, 93%-ban tapasztalunk szoros 

korrelációt.    

Ennyi, most már bizonyítottan egymástól nem független változó között megvizsgálhatjuk, 

hogy mely foglalkozások tartoznak össze. A faktoranalízis segítségével négy alcsoport 

keletkezett, mely a variancia 62,5%-át magyarázza, a Kaiser-Meyer-Olkin és Bartlett teszt 

értéke 0,89, mely jó eredménynek számít (Sava, 2004).  

A 8. táblázat a faktorokat csoportosítva, a „hüvelykujj-szabály”80 értelmében kihagyható 

faktorsúlyokat nem feltüntetve mutatja.  

                                                 
80 Egy változó „egy és csakis egy faktorhoz tartozik, ha (1) faktorsúlya csak egyetlen faktoron haladja meg a 

0,25-öt, vagy ha (2) faktorsúlya az egyik faktoron nagyobb, mint bármely másik faktorhoz tartozó 

faktorsúlyának kétszerese” (Székelyi és Barna, 2002. 48.). 
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3.4.1. 8. táblázat. A foglalkozások faktorai és faktorsúlyai csoportosítva 
 

 „foglalkozások” 
befolyásoló, 

meggyőző 

vallás, 

nevelés 
szegénység 

szavak 

művésze 

menedzserek, sikeres vállalkozók 0,811    
újságírók 0,782    

ügyvédek 0,774    

reklám-szakemberek 0,77    

brókerek, tőzsde szakemberek 0,761    

parlamenti képviselők 0,644 0,353   

orvosok 0,59 0,401   

bírók 0,558 0,379   

teológusok  0,83   
papok  0,785   

szerzetesek  0,662 0,477  
apácák  0,63 0,547  

pszichológusok 0,474 0,549   
tanárok 0,408 0,496   

pásztorok   0,78  
szociális munkások 0,356 0,338 0,531  

munkanélküliek 0,384  0,472 -0,263 

költők  0,389  0,677 

filozófusok  0,453  0,608 

kabarészínészek, szórakoztatók 0,496  0,341 0,54 

 

 

Ha megvizsgáljuk a kialakult faktorokat, az első faktort a befolyásolóknak, meggyőzőknek 

nevezhetjük. Az újságírók és reklámszakemberek esetében egészen nyilvánvaló és 

természetes, hogy a közvélemény alakítására törekednek, de gyakorlatilag a parlamenti 

képviselőkkel kapcsolatban is ezt éljük meg leggyakrabban. Lehet, hogy ebben rejlik az 

alacsony pontszám titka is, mert ahelyett, hogy megoldanának, elintéznének valamit, 

képviselnék az érdekeinket, munkájukból leginkább az közvetítődik felénk, hogy meg 

akarnak győzni minket valamiről (például, hogy rájuk kellene szavaznunk). Közös 

jellemzőjük még, hogy gyakran hoznak döntéseket, adnak tanácsokat, például mit tegyünk a 

pénzünkkel, mit tegyünk az egészségünk érdekében, mit vásároljunk. Többnyire képesek úgy 

hatni másokra, hogy eközben saját maguk is jól járjanak, általában jól keresnek e 

foglalkozások gyakorlói. A nyolc elsősorban ehhez a faktorhoz tartozó foglalkozás közül öt 

nem érte el az ötös átlagértéket a bölcsesség szempontjából történt osztályozásnál. Rajtuk 

kívül öt alatti pontszáma volt még a kabarészínészeknek vagy szórakoztatóknak, akik kis 

különbséggel másodsorban itt is hatnak, és a munkanélkülieknek, akik teljesen elkülönülnek 

innen.  

A második faktor részben a vallási kötődést mutatja (teológusok, papok, szerzetesek, 

apácák), részben a neveléshez kapcsolódik a tanárokon és a pszichológusokon keresztül, akik 
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közül sokan iskolákban és nevelési tanácsadókban is dolgoznak.  A két utóbbi csoportnak van 

hatása a befolyásolóknál is, mint ahogy munkájukban is megjelenik a másokra hatás. Ebbe a 

faktorba, ugyan nem elsősorban, de belejátszanak még az orvosok, nevezzük őket most 

egészségnevelőknek, illetve a filozófusok, akik sok, a nevelés számára is hasznosítható 

gondolatot megfogalmaznak. 

A harmadik faktor a szegénység faktora.  Itt találjuk a pásztorokat, akik a sztereotípia 

szerint természet közeli, városi kötöttségektől mentes, szabad életet élnek, melyet kevésbé 

motivál az anyagi eszközök megszerzésének, felhalmozásának kényszere; a szociális 

munkásokat, akik hivatásul választották, hogy segítenek a szegénységgel megküzdeni; a 

munkanélkülieket, akiket a leginkább fenyeget az elszegényedés; és második helyen itt is 

megjelentek a szerzetesek és apácák, akik lemondanak a világi javakról, a saját vagyonról.  

A negyedik faktort, a szavak művészét, három foglalkozás alkotja, a költők, filozófusok és 

kabarészínészek megtalálják az élet azon kérdéseit, melyekről elmélkedni érdemes, és azt 

olyan mesteri szinten meg is tudják fogalmazni, hogy ez másoknak is élvezetet okoz. A 

kabarészínészek vagy szórakoztatók azonban nem mindig érik el ezt a színvonalat, előfordul, 

hogy túl egyértelműen pusztán befolyásolni akarnak. 

 

3.4.1.3. Milyenek a bölcsek?  

 

Erre a kérdésre keresve a választ megnézhetjük, hogy spontán módon milyen jelzések 

érkeztek, amikor a bölcsnek tartott személyekről írtak, a bölcsességgel kapcsolatos 

gondolatokat fejtették ki válaszolóink.  

Nézzük meg, hogy érvényesül-e a nemre és a korra vonatkozó általános sztereotípia, mely 

szerint a bölcsek idős férfiak (vö. Juhász, 1972). 

Az elővizsgálat „Kik tartoznak a bölcsek közé?” feladatából felidézhetjük, hogy a válaszok 

között csak elvétve találtunk női nemhez tartozót. Az egyetlen említett híres nő Teréz anya 

volt, az anyák fele annyi szavazatot kaptak, mint az apák. Az általános iskolások sem 

említettek a személyes körön kívül nőket. Az elővizsgálat mellett a jelen felmérés is azt 

mutatja, hogy ugyanannak a foglalkozásnak (szerzetes – apáca) a női ágát kevésbé találjuk 

bölcsnek, a tágabb körből megnevezett személyek 88%-a ezúttal is férfi (férfi: nő arány 

164:21). Ezek az adatok alátámasztják a bölcsesség nemre vonatkozó feltételezését. Ha 

azonban az első kérdésre (a környezetében bölcsnek tartott személyek) adott válaszokat ebből 

a szempontból is elemezzük, módosul a kép. A névből vagy nemhez kötött elnevezésből 

eldönthető férfi: nő szavazatok száma a főiskolások között 50:56, a közép korosztályban 
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23:28, az idősebbek között 13:15 volt, így ez nem erősítette meg a korábban tapasztaltakat, 

mindhárom korosztály közvetlen ismerősei közül a nemek szempontjából kiegyenlítetten 

választott. Sőt a válaszok enyhén a női oldal felé billennek, melyet indokolhat a női válaszolók 

magas száma, és a pedagógus pályára és a képzőintézményekre jellemző erőteljes női 

dominancia. A tágabb körben több férfi megnevezése pedig lehet, hogy csupán arról árulkodik, 

hogy társadalmunk még ma is, és a múltban még inkább, több lehetőséget biztosít a férfiak 

számára a kitűnésre.  

A válaszadás közben többször tettek utalást az életkorra. A felsorolásokból 44-szer 

egyáltalán nem derült ki, hogy milyen életkorú személyt választottak. Azokból a 

megfogalmazásokból, amelyekből az életkorra is lehet következtetni, mindössze hatszor 

utaltak a saját korosztályuknál jelentősen fiatalabb személyre, mint például a saját gyermekére 

vagy tanítványára, illetve még jelenleg is gyerekre. 42 esetben a saját, és 89-szer az idősebb 

korosztályból választott valaki bölcs személyt. Tehát, ha nem is teljesen kizárólagos, hogy a 

bölcsesség életkorhoz kötött, és csak az idős korban jelentkezik, tendenciájában érvényesül, 

hogy inkább az idősebb korhoz társítjuk.  

 

Azokat a válaszokat, melyek neveken kívül egyéb információkat is tartalmaznak, a 18. 

melléklet 1. táblázatában lehet korcsoportonként és kérdésenként csoportosítva megtalálni. 

Visszatérő gondolat volt a kapcsolat hangsúlyozása, azon kívül, hogy többen megemlítik, 

hogy tanultak a bölcsnek vélt emberektől, a kölcsönösség is megjelenik: „jókat beszélgetünk”, 

mintha fontos lenne a visszahatás kifejezése. Néhányszor előkerül a tagadás: az ember okos, 

tapasztalt lehet, lehetnek bölcs gondolatai, de attól még nem bölcs; vagy bölcs az, aki már 

nem él, bölccsé az utókor igazolása által válik valaki.  

A mondatokban aláhúztam a kulcsszavakat, a jellemző mellékneveket. A 7. ábrán a 

válaszokban talált gyakrabban előforduló, találó kifejezésekből fogalmi hálót készítettem.  

Négy fogalomkör rajzolódott ki bennem az olvasottak alapján. Gyakran (19) emlegették a 

tapasztalatok fontosságát, sokszínűségét. Még többször (23-szor) szerepelt a lát szó, önállóan 

vagy összetett kifejezés tagjaként is. Mást, másként lát, él meg, reagál le egy bölcs személy, s 

képes ennek, illetve tapasztalatainak, tudásának a hatékony továbbadására, hisz tanulni lehet 

tőle, példaértékű.  

Többen (6-10) az emberséget emelték ki, néhányan az embertársak felé irányultságot, 

mások a nemzeti (5) érdekek felismeréséhez, felvállalásához való kapcsolódást hangsúlyozva; 

és gyakran előfordult – mint ahogy az előző fejezetben is már elkülönítettünk egy ilyen 

kategóriát –, hogy a spirituális (Istent 5 személy említette meg) gondolkodás szerepére 

utaltak.  
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A gyakoribb kifejezések közé tartozik a dönt (8) szótő, és a megfontol (6), akár ige, akár 

melléknév formájában. 

 

3.4.1. 7. ábra. A bölcsesség jellemzői a szabadon megfogalmazott válaszok alapján 

 

 
 

A spontán megnyilatkozások feltárása után rátérünk a zárt feladat, a tulajdonság-párok 

elemzésére.  
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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. (A tulajdonság-párokat lásd a 

14. mellékletben, vagy alább a 7. táblázatban.) 

 

 

Az átlagértékek kiszámolásához a baloldali oszlop melletti jelölés értéke egy, jobbra 

növekednek a számok, vagyis a jobboldali oszlop mellé kerül a hatos érték.  

A 9. táblázatban az összesítve és korcsoportos bontásban is megtalálhatók a tulajdonság-

párokat jellemző átlag és szórás értékek. Lineáris transzformációt végeztem, hogy az értékek 

középtől való távolsága jobban láthatóvá és összehasonlíthatóvá váljon, az átlagértékekből 

kivontam 3,5-t, így a 0 éppen a középértéket jelzi, a pozitív számok a jobb oldali, a negatív 

számok a baloldali tulajdonságokhoz vannak közelebb, a szám abszolút értékének nagysága 

mutatja, hogy mennyire erősen jellemzi a végpontot. A tulajdonság-párokat az átlagértékek 
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csökkenő sorrendjébe rendeztem, így a táblázat teteje a jobb oldali, az alja a baloldali 

tulajdonságokhoz kapcsolódik szorosabban.  

 

3.4.1. 9. táblázat. A tulajdonság-párok átlag és szórásértékei összesítve és 

korcsoportonként 
 

tulajdonság-párok N 

Összesített 

átlag ± 

szórás 

átlag-

3,5 

19-24 év 25-53 év 54 –75 év 

átlag ± 

szórás 

átlag ± 

szórás 

átlag ± 

szórás 

döntésképtelen – döntésképes 194 5,65 ±0,75 2,15 5,51± 0,98 5,78± 

5,78 

5,62 

5,63 

5,54 

5,43 

5,2 

5,31 

5,15 

5,06 

4,86 

5,02 

4,67 

4,69 

4,34 

4,16 

3,44 

3,32 

3,33 

3,27 

3,16 

2,94 

2,89 

2,77 

2,64 

2,67 

2,47 

2 

2,05 

2,03 

1,78 

1,71 

1,59 

1,55 

1,48 

1,45 

1,31 

1,4 

1,34 

1,23 

1,29 
 

0,45 5,76± 0,49 

éretlen, tapasztalatlan – nagy élettap.-ú 194 5,53 ±0,85 2,03 5,39± 1,03 5,62± 0,65 5,68± 0,61 

önállótlan – önálló 193 5,45 ±0,91 1,95 5,31± 1,01 5,63± 0,65 5,49± 0,98 

barátságtalan – barátságos 193 5,43 ±0,75 1,93 5,39± 0,76 5,54± 0,73 5,35± 0,77 

naiv, gyermeteg – tapasztalatait 

hasznosító 
193 5,4 ±1,77 1,9 5,31± 2,5 5,43± 0,79 5,56± 0,71 

a cél megszállottja – széles látókörű 193 5,16 ±1,21 1,66 5,07± 1,15 5,2± 1,29 5,27± 1,25 

arrogáns, szemtelen – visszafogott* 193 5,13 ±0,91 1,63 4,94± 1,03 5,31± 0,75 5,27± 0,84 

ravasz, agyafúrt – okos* 191 4,98 ±1,12 1,48 4,66± 1,24 5,15± 0,94 5,44± 0,9 

egoista, önző – altruista* 194 4,94 ±1,08 1,44 4,6± 1,19 5,06± 1,0 5,34± 0,76 

érzelemvezérelt – megfontolt* 193 4,89 ±1,17 1,39 4,64± 1,1 4,86± 1,32 5,49± 0,84 

jelen kult. hatásai – örökérv. elvek* 

vezérlik*** 
192 4,79 ±1,32 1,29 4,42± 1,32 5,02± 1,33 5,24± 1,11 

álmodozó – realista* 193 4,7 ±1,25 1,2 4,42± 1,25 4,67± 1,29 5,37± 0,94 

öntörvényű – udvarias 192 4,64 ±1,22 1,14 4,47± 1,11 4,69± 1,22 4,93± 1,39 

nagy lex. tudás – összefügg.ben gond.* 192 4,14 ±1,39 0,64 3,75± 1,35 4,34± 1,35 4,68± 1,35 

tud. eredményekre – józanészre építő 189 4,11 ±1,25 0,61 4,11± 1,0 4,16± 1,23 4,03± 1,7 

intuitív – szigorúan log. gondolkodású 191 3,48 ±1,41 -0,02 3,37± 1,2 3,44± 1,37 3,8± 1,81 

sokat beszél – szófukar 186 3,24 ±1,25 -0,26 3,15± 1,25 3,32± 1,24 3,3± 1,29 

rizikót vállaló – tart. a kock. vállalástól 192 3,16 ±1,37 -0,34 2,99± 1,32 3,33± 1,27 3,28± 1,62 

nem sikerorientált – sikerorientált 193 3,15 ±1,48 -0,35 3,1± 1,5 3,27± 1,39 3,05± 1,56 

alkalmazkodik – szembeszáll a kör.-kel 190 2,99 ±1,34 -0,51 2,9± 1,24 3,16± 1,28 2,95± 1,6 

rávezet – tanácsokat ad 191 2,93 ±1,55 -0,57 2,91± 1,47 2,94± 1,53 2,97± 1,8 

harcol a nyomor, szenv. ellen – elviseli azt 190 2,71 ±1,39 -0,79 2,67± 1,44 2,89± 1,31 2,5± 1,43 

vallásos – nem vallásos 175 2,71 ±1,38 -0,79 2,71± 1,46 2,77± 1,34 2,64± 1,27 

előre tervez – improvizál 191 2,58 ±1,25 -0,92 2,69± 1,14 2,64± 1,3 2,21± 1,34 

normák elfogadása – lázadás ellenük 192 2,53 ±1,07 -0,97 2,53± 1,07 2,67± 1,08 2,29± 1,05 

nem érdekli a tulajdon – fontos a birtoklás 192 2,5 ±1,16 -1,00 2,65± 1,17 2,47± 1,21 2,23± 1,03 

kreatív, eredeti – "kitaposott úton" haladó 192 2,13 ±1,24 -1,37 2,19± 1,21 2,0± 1,21 2,17± 1,38 

jó beszédkészségű – nehezen beszél 191 2,03 ±1,11 -1,43 2,05± 1,18 2,05± 1,01 1,95± 1,11 

fegyelmezett – impulzív, hirtelen* 194 2,00 ±1,09 -1,5 2,16± 1,05 2,03± 1,26 1,61± 0,77 

őszinte – hazudik, ha szükséges 194 1,95 ±1,33 -1,55 2,06± 1,35 1,78± 1,19 2,0± 1,48 

higgadt, nyugodt – feszült, nyüzsgő 194 1,81 ±1,00 -1,69 1,97± 1,12 1,71± 0,96 1,63± 0,73 

segítőkész – kevéssé érd. a többi ember 193 1,66 ±0,91 -1,84 1,74± 0,9 1,59± 0,9 1,59± 0,92 

lényeglátó – elaprózó magát 194 1,56 ±0,95 -1,96 1,68± 1,02 1,55± 0,98 1,32± 0,65 

kitartó – nem kitartó 193 1,50 ±0,91 -2,00 1,61± 1,06 1,48± 0,84 1,27± 0,59 

jól – kevéssé ismeri önmagát 194 1,49 ±0,89 -2,01 1,55± 0,98 1,45± 0,81 1,44± 0,81 

becsületes, tisztességes – tisztességtelen 194 1,45 ±0,95 -2,05 1,56± 1,02 1,31± 0,83 1,44± 0,98 

békés, békeszerető – agresszív 194 1,45 ±0,82 -2,05 1,47± 0,84 1,4± 0,72 1,51± 0,93 

intelligens – nem intelligens 193 1,36 ±0,82 -2,14 1,46± 0,94 1,34± 0,82 1,17± 0,5 

bizalmat kelt – bizalmatlanságot kelt 194 1,34 ±0,71 -2,16 1,47± 0,86 1,23± 0,49 1,24± 0,62 

megbízható – megbízhatatlan 193 1,34 ±0,74 -2,16 1,42± 0,84 1,29± 0,65 1,23± 0,62 

* szignifikáns különbség van az átlagok között   
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Adathiány keletkezhetett egy-egy sor véletlen kihagyásával vagy elcsúszott, kettős 

jelölések miatt. A sokat beszél  szófukar 8; és a vallásos  nem vallásos ellentétpár 19 

esetben nem nyert besorolást, amelyet már nem magyarázhatok az elnézéssel, ezen sorok 

osztályozása nehézséget okozott.  

Leginkább a megérzéseire hallgató, intuitív  szigorúan logikusan gondolkodó között 

ingadoztak a válaszolók, itt esik a matematikai középértekhez a legközelebb az átlagérték. 

Kevésen múlott a sok beszéd, a rizikó felvállalása, és a nem sikerorientáltság felé billenés is. 

Egyértelmű volt a helyzet a megbízható, bizalmat keltő, döntésképes, intelligens, becsületes, 

békeszerető, az élettapasztalattal, az önismerettel rendelkezés, és a kitartás esetében.  

 

Korcsoportos bontásban a variancia-analízis elvégzése után (l. 18. melléklet 2. táblázat) 

több szignifikáns különbséget találunk, melyet *-gal jelöltem a fenti 9. táblázatban. A jelentős 

különbségeket mutató átlagértékeket a 8. ábrán is megtekinthetjük. A grafikonon a 

középértéktől való távolságokat jelenítem meg, ezúttal is abszolút értékeket használva. A 

fegyelmezett - impulzív párnál volt eredetileg negatív az érték, tehát a grafikonon a magasabb 

szám ennél az első, a többinél a második kifejezéshez való közeledést jelenti. 

 

3.4.1. 8. ábra. A jelentős különbséget mutató kategóriák átlagértékeinek a középértéktől 

való távolsága korcsoportonként 
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jelölik azokat a csoportokat, melyek közötti érték szignifikáns; *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 

 

A grafikonon jól látszik, hogy minden esetben a hallgatók közelítenek jobban a 

középértékhez, és az arrogáns – visszafogott kivételével az idősebbek véleménye a 

legpolarizáltabb. Az összes átlagértéket tekintve a 40 lehetséges esetből 29-ben a hallgatók 

véleménye van a legközelebb, és 25-ben az idősebb korosztályé van a legnagyobb távolságra 
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a középtől, vagyis a számok azt mutatják, hogy az idősebbek álláspontjukat szélsőségesebben, 

határozottabban fejezik ki, a fiatalok pedig semlegesebben foglalnak állást.  

A páronként végzett összehasonlítás szerint az idősebb és a közép korosztály között csak 

két esetben nem a véletlenen múlik a különbség: a nyugdíjkorhatárhoz közelítve és elhagyva 

azt a bölcs személyek inkább látszanak realistának (p=0,011) és megfontoltnak (p=0,015), 

mindkét kategóriában még erősebben, egy százalékos szignifikancia szinten jelentkezik a 

különbség a fiatalok felé (p<0,001). Annak ellenére, hogy a hallgatók előszeretettel 

hivatkoztak az ókori görögökre, a filozófia előadásokra, most mégis kevésbé tartják fontosnak 

az örökérvényű elveket a jelen kulturális hatásaival szemben, mint a másik két csoport 

(p=0,013 a közép, és p=0,001 az idősebb korosztályhoz viszonyítva). Ők azok, akik nagyobb 

részt engedélyeznek az agyafúrtságnak, mint az okosságnak (fiatal-középk.: p=0,018; fiatal-

idősebb: p<0,001). A lexikális tudás és az összefüggésekben gondolkodás dimenziójában is 

szignifikáns az eltérés a hallgatók és a két másik korcsoport között, a hallgatók tulajdonítanak 

nagyobb szerepet a lexikális tudásnak, nemhiába vannak még a felkészülés, az 

információszerzés időszakában. A felsőoktatásban gyakran kerül éppen a lexikális tudás 

osztályozásra, míg a munkahelyi sikeresség jobban függ az összefüggések átlátásától. A 

fiatalok kevésbé tartják a bölcsesség jellemzőjének a visszafogottságot az arroganciával 

szemben, mint a középkorosztály (p=0,036). A hallgatók és az idősebbek jelentősen 

különböznek a fegyelmezettség és az altruizmus megítélésében, mindkettő az idősebbek 

gondolatvilágában kapcsolódik erősebben a bölcsességhez (p=0,019 a fegyelmezettségnél, és 

p=0,002 az altruizmusnál).  

 

A tulajdonság-párok átlagértékének korrelációs mátrixából (l. 18. melléklet 3. táblázat) 

kiderül, hogy az összefüggések fele szignifikáns (780 lehetőségből 387, 50%). A lineáris 

korrelációs együttható értéke pozitív és negatív értéket egyaránt felvesz.  

Az adatok redukálását is elvégeztük. A faktorok számának meghatározásánál először 

azokat a faktorokat vizsgáltuk, melyek sajátértéke egy feletti volt. 11 faktor felelt meg ennek 

a kritériumnak. Mivel ezek nehezen voltak értelmezhetők, további kritériumot is figyelembe 

vettünk, vagyis a faktorok számának a meghatározásánál fontosnak tartottuk, hogy a 

kiválasztott faktorok minimálisan a variancia 50%-t magyarázzak. Ennek a kritériumnak a 

teljesítésére hat faktort kellett figyelembe vennünk. (A Kaiser-Meyer-Olkin és Bartlett teszt 

értéke 0,787). A rotációs mátrixot a faktoroknak megfelelő rendezés után a hüvelykujj-

szabályt ismét figyelembe véve a 10. táblázatban bemutatom (Székelyi és Barna, 2002. 48.). 

A táblázatban vastagon szedtem azokat a tulajdonság-párokat, melyek két faktorban is közel 

egyforma súllyal, de ellentétes előjellel szerepelnek, vagyis az egyik csoportban az egyik 
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végpontnál, míg a másikban a másik oldalon lévő tulajdonság dominál. A pozitív értékeknél a 

párok első, míg a negatívaknál a második tag a hangsúlyosabb.  

 

3.4.1. 10. táblázat. A tulajdonság-párok faktorai és rendezett faktorsúlyai 
 

tulajdonság-párok 
Szilárd 

Leó 

Carl 

Rogers 

Szent 
Ágoston 

Mátyás 

király 

József 

Attila 

Teréz 

anya 

jól ismeri önmagát - kevéssé  0,796      
lényeglátó - elaprózza magát 0,784      

intelligens-nem int 0,724      

kitartó-nem kitartó 0,683      

higgadt, nyugodt-feszült, nyüzsgő 0,55 0,465   -0,335  

kreatív -"kitaposott úton halad" 0,489   0,435   

naiv - tapasztalatait hasznosító -0,431      
a cél megszállottja-széles látókörű -0,571      

éretlen - nagy élettapasztalatú -0,623    0,341  

önállótlan-önálló -0,74      

döntésképtelen-döntésképes -0,817      

békés - agresszív  0,682     
becsületes - tisztességtelen  0,658     

fegyelmezett - impulzív  0,528   -0,326  

megbízható - megbízhatatlan 0,379 0,395 0,349    

rávezet - tanácsokat ad  0,326 -0,347    
tud. eredményekre - a józanészre építő  -0,334     

ravasz, agyafúrt - okos  -0,421  -0,428   

lexikális tudású – összefügg. gond.  -0,564     
arrogáns, szemtelen - visszafogott  -0,593     

normák elfogadása – lázadás ellenük   0,675    
őszinte - hazudik, ha szükséges   0,635    

segítőkész - kevéssé érdekli a többi ember  0,338 0,499 0,358   

előre tervez - improvizál   0,335  -0,355  

alkalmazkodik a kör.-hez - szembeszáll   0,33   -0,344 

vallásos – nem az   0,309    
öntörvényű - udvarias   -0,607    

jó beszédkészségű - nehezen beszél    0,686   
harcol a nyomor ellen - elviseli     0,628   

sokat beszél – szófukar   0,322 0,555   

vállalja a rizikót - tartózkodik    -0,382 0,474   

bizalmat kelt - bizalmatlanságot kelt 0,395 0,443  0,455   
barátságtalan - barátságos  -0,393  -0,429   

érzelemvezérelt - megfontolt     0,781  
intuitív - szigorúan logikusan gondolkodó     0,764  

álmodozó - realista     0,639  

nem érdekli a tulajdon - fontos a birtoklás      0,776 
nem sikerorientált - sikerorientált      0,654 

egoista, önző - altruista, másokért cselekvő -0,314  -0,439   -0,481 
a jelen kult. hatások - örökérvényű elvek      -0,515 
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A faktorok elnevezésekor igyekeztem a vizsgálati alanyaink által bölcsnek tartott 

személyek közül választani. Szilárd Leót nem említették a válaszolók. De ha elolvassuk 

pályatársa, Wigner Jenő néhány sorát: „Hosszú életem során sok nagyon tehetséges emberrel 

találkoztam, de senkinek nem volt nagyobb képzelőereje, mint Szilárd Leónak. Senki nem 

volt nála függetlenebb gondolataiban és véleményalkotásában.” (Marx, 2000. 213.), és ezt 

összevetjük az egyes faktor tulajdonságaival, akkor talán érthető, hogy új személyt vezettem 

be. Szintén nem a válaszolók ötleteiből merítettem a második faktornál, ahol Rogers mellett 

döntöttem.  

1. faktor: Szilárd Leó. Mintha az ő tulajdonságait gyűjtötte volna csokorba a számítógép: 

önismerettel, intelligenciával, széles látókörrel, nagy élettapasztalattal rendelkező, a lényeget 

megtalálja, majd önállóan, higgadtan dönt. Kreativitásához nem fér kétség, az egyetlen eltérés 

a kitartás mértékében lehet, mert egyesek szerint Szilárd nem volt mindig elég kitartó ötletei 

gyakorlati hasznosításának megvalósításában (vö. i. m. 220. o.), bár az átlagnál így is nyilván 

sokkal több kitartással rendelkezett. Vegyük észre, hogy ebből a faktorból teljesen kimaradtak 

azok a meghatározások, amelyek valamilyen módon másokhoz kapcsolódnak. 

2. faktor: Carl Rogers. Eleinte Öveges Józsefről szándékoztam elnevezni ezt a faktort, aki 

a fizika nagy kérdéseit tálalta mérhetetlen egyszerűséggel, úgy vezetve rá tanítványait a 

megoldásra, hogy képes volt elhitetni, józanésszel minden megoldható. Aztán, amint magam 

előtt láttam egyre lelkesebben és hevesebben magyarázó alakját, úgy éreztem, mást kell 

választanom, ő nem elég visszafogott ehhez a faktorhoz. Így esett a választásom Rogersre, 

akinek egész terápiás munkássága, pedagógiai hitvallása arról szól, hogy önmagát háttérbe 

helyezve, bizalmat ébresztve, tanítványait és klienseit rávezesse a követendő útra anélkül, 

hogy tanácsokat adna. Zundel emelte ki Rogers higgadtságát, amint egy találkozás kezdetekor 

a körülményekkel elégedetlen csoportra is nyugtatóként, békítően hatott, érzelmeiket 

átfordítva barátságos hangulatot ébresztett (vö. Zundel, 1987. 49-66.).  

3. faktor: Szent Ágoston, a keresztény ókor kimagasló egyháztanítója, a megtérése után 

udvarias, normatisztelő, a körülményekhez alkalmazkodó, kockázatokat kerülő, tervszerű 

életet él, és segítőkész útmutatóival ezt tanácsolja másoknak is. Élete ellentmondásairól 

őszintén számol be „Vallomások” című önéletrajzi művében.  

4. faktor: Mátyás király, aki országa élére állva szónoklataival bizalmat ébreszt, és meg is 

szolgálja azt, mások érdekeit szem előtt tartva, segítve nekik, felveszi a harcot a szavak 

erejével is a nyomor és a szenvedés ellen, nem riad vissza a kockázatvállalástól (ha kell 

álruhába bújva járja az országot), okossága, kreativitása segíti a megoldás megtalálásában. 

Nem véletlenül tiszteli benne a nép igazságos, barátságos vezetőjét. 
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5. faktor: József Attila, akit érzelmei irányítanak, csapongó, álmodozó, fantáziadús, 

indulatba jöhet, impulzivitása veszélybe sodorhatja, de számíthat megérzéseire, jó 

improvizációs képességére.  

6. faktor: Teréz anya aki, ha kell, dacol a körülményekkel, nem vonzza a magántulajdon, a 

siker, örökérvényű elvek és a másokkal való törődés, segítés vezérlik.  

 

3.4.1.4. Minek van szerepe a bölcsesség kialakulásában? 

 

Feladat: Mit gondol, hogyan válik valaki bölccsé? Kérjük, hogy az egyes meghatározásokról, állításokról 

döntse el, milyen mértékben van szerepe a bölcsesség kialakulásában. A meghatározások: 1/az életkor hozza 

magával; 2/Biblia olvasása és az arról való beszélgetés; 3/családi nevelés; 4/élettapasztalatok gyűjtése; 

5/elmélkedések; 6/filmek; 7/folyamatos tanulás; 8/intuíciók, megérzések segítenek hozzá; 9/Istentől kapott 

ajándék; 10/könyvek olvasása; 11/más kárából tanulva; 12/mások véleményére odafigyelés; 13/negatív 

élettapasztalatok, kudarcok feldolgozása; 14/önmagunk és mások megismerése; 15/ példaképek, modellértékű 

személyek; 16/saját hibáinkból okulva; 17/tanárok hatása; 18/társadalom szerepe; 19/veleszületett tulajdonság, 

adottság; 20/ viták, beszélgetések; 21/zenélés, zenehallgatás; 22/egyéb:……. 

 

 

A szakirodalom kiemeli, hogy a tehetség kibontakozásában, a rendkívülivé válásban, a 

környezetnek is nagyon jelentős szerepe van, így a kialakulás már megismert osztályozandó 

kategóriáit ebben a vizsgálatban kibővítettem a társadalom szerepére való rákérdezéssel.  

A feladatban a válaszolóknak kiegészítésre is nyílt lehetősége, mellyel 40-en (14 hallgató, 

a fiatalok 16%-a, 18 a középkorosztályból, a dolgozók 28%-a, és 9-en, 22%-ban az idősebbek 

közül) éltek. Legtöbben pontozták is amit beírtak, 4–6 pont közötti értékeket adtak. A 19. 

melléklet 1. táblázata tartalmazza összegyűjtve a kiegészítéseket korcsoportos bontásban a 

pontokkal együtt. Általában egy-egy dologgal egészítették ki a feladatot, de előfordult, hogy 

ugyanannak a személynek több ötlete is támadt, ilyenkor egy sorba került több megjegyzés. 

Az alábbi módon csoportosítottam az említett fogalmakat.  

A kiegészítések egy része ismét tulajdonságra, vonásra utal főnévként megfogalmazva, 

mint például megfontoltság, empátia (mindkettő 3-szor is előfordult), kitartás, önbizalom, 

önismeret, szerénység, alázat, hallgatás, humorérzék, tolerancia, hit.  

Egy másik része a személy saját mentális aktivitására helyezi a hangsúlyt: tudatosítás, a 

tudás alkalmazása, igény a tudásra, megértésre, önmagához való hozzáállás, a bölcsesség 

akarása, akaraterő, fogékonyság önismeretre, olvasmányok mondanivalójára, másra figyelés. 

Néhányan inkább a fizikai tevékenységeket emelik ki, bár részben az előző csoporthoz is 

tartozhat a fogalom: utazás, más kultúrák megismerése, sport, én-fejlesztés fizikai és szellemi-

lelki értelemben, testi-lelki egészségre törekvés, az élet szépségeinek élvezete, kikapcsolódás, 

állatok életének a megfigyelése, természetszeretet.  
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Összerakhatunk egy olyan csoportot is, melyben az egyénen kívülre helyeződik a 

bölcsesség forrása, a külső tényezők kerülnek előtérbe: adott társadalom, környezet, kultúra, 

életkörülmények, nyugodt, gondtalan élet, szerencse, tudományok fejlődése. 

És végül elkülönül egy olyan kategória, amelyben a társak jelentik a bölcsesség forrását: a 

figyelem másra tartozhat ide is, ha személyre irányul, a baráti, szerelmi kapcsolatok, a barátok 

hatása, az empátia, a tanácskérés egyértelműen utal a társak fontosságára.  

Ezek után nézzük, mit mondanak a számok az általunk kért meghatározásokról.  

A hatfokozatú skála egyes kategóriáinak átlag és szórás értékeit a 11. táblázatban az 

összesített minta, a 9. ábrán a hallgatók sorrendjébe rendezve tekinthetjük meg.  

 

3.4.1. 11. táblázat. A bölcsességforrások átlag- és szórásértékei a teljes minta és a 

korcsoportok vonatkozásában 
 

kategóriák 
teljes minta 19-24 év 25-53 év 54-75 év 

N átlag szórás átlag szórás átlag szórás átlag szórás 

saját hibák 192 5,57 ±0,69 5,49 ±0,73 5,65 ±0,6 5,61 ±0,74 

ön- mások ismerete* 192 5,53 ±0,78 5,43 ±0,87 5,75 ±0,64 5,41 ±0,71 

élettapasztalatok  191 5,51 ±0,69 5,51 ±0,64 5,46 ±0,78 5,59 ±0,67 

családi hatások, nevelés 192 4,98 ±1,03 4,86 ±1,05 5,05 ±0,92 5,12 ±1,14 

negatív tap., kudarc* 193 4,93 ±1,01 5,09 ±0,97 4,91 ±0,94 4,61 ±1,14 

könyvek hatása 190 4,83 ±0,94 4,8 ±0,89 4,77 ±0,97 5,0 ±1 

elmélkedés 191 4,8 ±1,09 4,82 ±1,12 4,67 ±1,11 4,95 ±1,01 

folyamatos tanulás* 193 4,77 ±1,11 4,56 ±0,99 4,8 ±1,22 5,17 ±1,05 

tanáraink hatása* 193 4,39 ±1,06 3,97 ±1,03 4,52 ±0,94 5,1 ±0,83 

viták, beszélgetések 192 4,69 ±1,05 4,66 ±1,04 4,52 ±1,2 5,02 ±0,72 

életkor előrehaladása 193 4,65 ±0,98 4,67 ±0,92 4,61 ±0,95 4,66 ±1,17 

mások véleményére figy. 191 4,61 ±1,12 4,7 ±0,97 4,7 ±1,14 4,26 ±1,33 

példaképek* 193 4,6 ±1,15 4,23 ±1,09 4,81 ±1,21 5,07 ±0,93 

adottság* 192 4,24 ±1,43 4,06 ±1,43 4,0 ±1,46 5,0 ±1,12 

más kárából tanulás* 

megfigyelése 

193 4,04 ±1,21 4,35 ±1,04 3,98 ±1,19 3,44 ±1,36 

intuíciók 189 3,93 ±1,17 3,99 ±1,05 3,75 ±1,34 4,07 ±1,1 

zene* 192 3,77 ±1,33 3,52 ±1,31 3,79 ±1,35 4,27 ±1,23 

bibliaismeret, megértés 193 3,67 ±1,48 3,73 ±1,4 3,5 ±1,54 3,8 ±1,57 

Istentől kapott ajándék 190 3,67 ±1,78 3,97 ±1,64 3,4 ±1,95 3,43 ±1,75 

társadalom szerepe 190 3,39 ±1,33 3,3 ±1,27 3,52 ±1,33 3,41 ±1,48 

filmek 192 2,9 ±1,16 3,06 ±1,12 2,73 ±1,16 2,8 ±1,22 

* szignifikáns különbség van az átlagok között   
 

 

Összesítve legfontosabbnak válaszolóink a saját hibák felismerését, és az ezekből történő 

tanulságok levonását tartják, melyet szorosan követ a többi feladatban is gyakran 

hangsúlyozott önismeret, illetve mások megismerése, és az élettapasztalatok szerepe. A 

filmek az egyetlen, mely nem kapott átlagosan még három pontot sem, és az újonnan 

kérdezett társadalom hatását sem látják jelentősnek. A többi kategória 3.5 és 5 pont közötti 

átlagot ért el.  
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3.4.1. 9. ábra. A bölcsesség forrásainak átlagértékei korcsoportonként 
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A legnagyobb az egyetértés az élettapasztalatok és a saját hibázás értékelésében (itt a 

legkisebb a szórás), és a leginkább az Istentől kapott ajándék, a Biblia megértése, illetve az 

adottság kérdése osztja meg a válaszolókat (legnagyobb szórás). A további számítások 

megmutatják, hogy az ingadozás a korcsoportok különböző véleményéből származik-e, vagy 

a minta egészére jellemző (l. 19. melléklet 2. táblázata). A korcsoportok átlagértékei között a 

variancia-analízis nyolc esetben jelez szignifikáns eltérést, melyet már a 11. táblázatban *-gal 

jelöltem, az alábbi 10. ábrán kiemelve újra megnézhetjük.  

 

3.4.1. 10. ábra. A kialakulás szempontjából jelentős különbséget mutató kategóriák 

átlagértékei korcsoportonként 
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 jelölik azokat a csoportokat, melyek közötti érték szignifikáns; *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 
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A grafikonról azonnal szembeötlik, hogy itt változatosabb az egymáshoz való 

viszonyulás, mint a tulajdonságok esetében volt. A legnagyobbnak a tanárok hatásáról való 

vélekedésben tűnik a különbség, és valóban ez az egyetlen olyan kategória, melyben 

mindhárom korosztály 1%-os szinten szignifikánsan különbözik a másiktól. Bár az első 

kérdés szerint a hallgatók gondoltak a leggyakrabban a tanáraikra mint bölcs személyekre, a 

bölcsesség forrását azonban sokkal kevésbé látják bennük, mint a másik két korosztály. A 

csoportok közötti vélemény hasonlóan alakul a példaképek és a folyamatos tanulás esetében 

is, a példaképeket sem tartják a fiatalok annyira fontosnak (p=0,003, a közép, és p<0,001 az 

idősebb korosztály felé), és ők hárítják el a leginkább a rendszeres tanulás szerepét is a 

bölcsesség kialakulásában (p=0,008 a fiatalok és az idősebbek között). A fentiekhez 

hasonlóan a zenét mint bölcsességforrást szintén az idősebbek értékelik a legnagyobbra 

(p=0,007 a hallgatókkal szemben). A legmagasabb pontszámok közül az önmagunk és mások 

megismerésében is találunk 5%-os szignifikancia szinten különbséget a közép és a fiatal 

korcsoport között, a gyakorló pedagógusok ezt helyezték első helyre, míg a másik két 

csoportnál a harmadik helyezést érte el ez a kategória. A nagy szóródást mutató kifejezések 

közül az adottságban oszlottak meg az egyes korcsoportok között úgy a vélemények, hogy azt 

a számítások szerint nem a véletlen okozza. Az idősebbek jelentősen (p=0,001) magasabbra 

értékelik ennek fontosságát mindkét másik korosztálynál. A hallgatók a negatív elemek 

szerepét hangsúlyozzák, mindkét elem az idősebbekkel szemben szignifikáns (p<0,001 a 

mások kárának megfigyelése, és p=0,029 a kudarcok feldolgozása esetében). 

 

A bölcsesség forrásainak átlagértékeiből számolt korrelációs mátrix (l. 19. melléklet 3. 

táblázat) ezúttal már valamivel kevesebb szignifikáns összefüggést jelez (a 210 lehetőségből 

93, 44%). A lineáris korrelációs együttható értéke sokkal többször pozitív, negatív értékek a 

szignifikánsak közül mindössze kétszer fordulnak elő. Minél inkább úgy gondolja valaki, 

hogy az élettapasztalatok növekedése fontos a bölcsesség kialakulása szempontjából, annál 

kevésbé vallja a Biblia megértéséből vagy az Istentől származó voltát.   

 

A bölcsesség eredetében szerepet játszó kategóriák esetében is megvizsgáltam 

faktoranalízis segítségével, hogy mely elemek között van szorosabb kapcsolat. Az 

összehasonlító vizsgálathoz hasonlóan hat faktorba rendeztem az eredeti adatokat, melyekkel 

a variancia 56%-át lehet megmagyarázni. (A Kaiser-Meyer-Olkin és Bartlett teszt értéke 

0,706.) A rotációs mátrixot a faktoroknak megfelelő rendezés, és az alacsony faktorsúlyok 

kihagyása után a 12. táblázatban megtekinthetjük.  
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3.4.1. 12. táblázat. A bölcsesség forrásainak faktorai és faktorsúlyai a rendezés után 

 

a bölcsesség forrási 
életbuktatók 

önismeret 

neve-

lés 

saját 

aktivitás 

vallá- 

sosság 

ösztö-

nösség 

érés, 

érettség 

negatív élettap., kudarcok  0,806      
önmagunk és mások megismerése 0,741      

saját hibáinknak a felismerése 0,644 0,393     

más kárának a megfigyelése 0,518  0,305    

mások véleményére való figyelés 0,515      

példaképek, modell értékű sz.  0,68     
tanáraink hatása  0,667     

családi hatások, családi nevelés  0,579    0,389 

társadalom szerepe  0,571   0,473  

zenehallgatás, zenélés  0,352 0,346  0,302  

könyvek, olvasmányok hatása   0,701    
folyamatos, rendszeres tanulás   0,611    

elmélyült elmélkedések   0,593 0,305   

viták, beszélgetések   0,559    

Istentől kapott ajándék    0,887   
Biblia tanításainak megismerése    0,869   

filmek     0,699  
intuíciókra támaszkodás     0,579  

veleszületett adottság  0,404   0,415  

az életkor előrehaladásának      0,816 
élettapasztalatok gyűjtése      0,696 

 

Az első faktor az életbuktatókat gyűjti össze, de rámutat arra is, hogy a nehézségek csak 

akkor lehetnek a bölcsesség forrásai, ha kellő önismerettel képesek vagyunk a negatív 

tapasztalatok elemezésére, és kellően nyitottak maradunk mások véleményének a 

befogadására is.  

A második faktor a nevelés, külső hatások köré csoportosul. Megjelenik itt a család, az 

iskola a tanárokon keresztül, a társadalom, amelynek biztosítani kell a feltételeket, hogy a 

tanulásra fordíthassunk kellő energiát, szükség lehet a példaképekre, akik értékeket 

közvetítenek felénk, és a zenén keresztül is eljutnak hozzánk olyan hatások, melyek 

hozzájárulnak a fejlődésünkhöz. Második helyen az adottság is képviselve van, mely az 

alapokat szolgáltatja a nevelődésünkhöz, és szintén másodikként a saját hibázásainkból való 

tanulás képessége is kapcsolódik e faktorhoz.  

A harmadik faktor a saját aktivitás nevet kapta, mert itt olyan tevékenységek kerültek 

egymás mellé, melyek feltételezik a mentális erőfeszítés vagy éppen ellazulás, feltöltődés 

lehetőségét. Az élénk, akár vitába torkolló beszélgetések, a rendszeres tanulás és a 

zenehallgatás melletti elmélkedés vagy olvasás jól megfér egymás mellett, és egymást 

erősítve hozzájárulhatnak a bölcsesség kialakulásához.  

Negyedik faktorban összekapcsolódnak a vallásosságra utaló elemek.  
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Az ösztönösség magába foglalja a veleszületett tulajdonságként, adottságként kezelt 

bölcsességet, mely kiegészül az intuícióinkra való támaszkodás képességével, és a filmek 

mint bölcsességforrások hasznosításával. A második helyen itt is megjelenő társadalmi 

támogatás háttértényezőként biztosítja, hogy a saját forrásainkra tudjunk támaszkodni.  

Hatodik faktor az érés, érettség köré csoportosul, az életkor előrehaladása, az 

élettapasztalatok számnak növekedése, együttesen alakítják a bölcsességet, melyet kisebb 

mértékben, másodsorban a családból származó mintáink is befolyásolnak. 

 

A fenti faktorok és a fejezet elején tárgyalt kiegészítések között található átfedés. A 

hozzáfűzésekben azonban a mentális (igény a tudásra, megértésre, akarat) és fizikai aktivitás 

(utazás, más kultúrák megismerése, sport, mint kikapcsolódási lehetőség) hangsúlyozottabb, 

mint a kérdőív elemeiben.   

 

3.4.1.5. Bölcsesség megjelenése a cselekedetekben  

 

A legkevesebben (104-en) arra vállalkoztak az egész kérdőív valamennyi kérdését 

tekintve, hogy a bölcs cselekedetek kapcsán nyilatkozzanak. A minta 54% írt valamit ehhez a 

kérdéshez. Az eredmény lehet jelzésértékű, válaszolóink közel fele számára a bölcsesség nem 

köthető viselkedéshez. A válaszokat csoportosítottam aszerint, hogy a beszámoló személyes 

vagy olvasmányból, tanulmányokból származó élményről számol-e be. A 13. táblázat és a 11. 

ábra mutatja be a válaszok megoszlását.  

 

3.4.1. 13. táblázat. 11. ábra. A válaszok megoszlása a bölcs cselekedetek származása 

alapján 
 

 N összes % érv. adatok %-a 

személyes 57 29,4 54,8 
olvasmány, hallás 39 20,1 37,5 

nem eldönthető 8 4,1 7,7 

összes válaszoló 104 53,6 100 

nem válaszolt  90 46,4  

összes 194 100  

 

 

személyes 
29% 

nem írt 
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20% 
nem eldönthető 

4% 
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A korcsoportok alapján az eloszlást a 14. táblázat mutatja be, melyből láthatóvá válik, 

hogy a közép korosztálynak a legkisebb, az idősebbeknek a legnagyobb a válaszolási kedve.  

 

 

3.4.1. 14. táblázat. A cselekedetekre vonatkozó válaszok korcsoportok szerinti eloszlása és 

relatív gyakorisága 
 

 

cselekedet típusa 

19-24 év 25-53 év 54-75 év összes 

jelölés % jelölés % jelölés % jelölés 

személyes 28 31,82 19 29,23 10 24,39 57 

olvasmány, hallomás 18 20,45 9 13,85 12 29,27 39 

nem eldönthető 4  4,55 1 1,54 3 7,32 8 

összes válaszoló 50  56,82 29  44,62 25  60,97 104  

nem írt 38 43,18 36 55,38 16 39,02  

összes 88 100 65 100 41 100  

 

A válaszolók közül két hallgató tagadta, hogy már átélt volna, vagy létezne bölcs 

cselekedet. Egyszer fordult elő, hogy gyerek bölcsességét emelték ki.  

A hallgatók közül négyen írták le úgy a „történetet”, hogy saját magukat tartották 

bölcsnek, a másik két korosztályban csak egy-egy ilyet találtam, melyek közül az egyik még 

némi öniróniával is fűszerezve volt. Talán értelmezhetjük úgy az egocentrikus válaszokat, 

hogy a fiatalok között terjed a magabiztos, saját magát bátran előtérbe helyező szemlélet, 

avagy inkább tekinthetjük az éretlenség jelzésének, még nem jutottak el a Szókratész által 

kiemelt bölcsességtényező, a saját határok felismeréséig?    

 

A történetek közül leggyakrabban bibliai történeteket ismertettek, a hallgatók ötször 

utaltak Salamon király, egyszer Jób történetére. A dolgozók és az idősebbek is említették 

Salamon királyt, illetve a történet feldolgozását, a Kaukázusi krétakört. Ismét hivatkoztak 

mesékre, közmondásokra, felsoroltak néhány filmet, könyvet, Márai Sándor, Wass Albert 

neve többször is újra előkerült. A 20. mellékletben 1. táblázatában megtalálható valamennyi 

idevonatkozó beírás korcsoportok alapján elkülönítve. 

 

Megkíséreltem aszerint csoportosítani a leírásokat, hogy mennyire kötődnek egy konkrét 

helyzethez. A hallgatók megítélésem szerint 15 esetben számoltak be konkrét cselekedetről, 

20 körül fejtettek ki általános gondolatokat. A közép korosztálynál 20 olyan eseményt, 

helyzetet találtam, melyben a konkrét kiindulási pont jól tetten érhető volt, és 7–szer inkább 

általánosságokat fogalmaztak meg a bölcsességről. Az idősebbek között már csak 5 egészen 

körülhatárolható eseményt találtam, a többiben az általánosítás dominált.   
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Nézzünk a szövegben előforduló szavak közül is néhányat, már együtt kezelve a 

korosztályokat! Döntés: 11; halál, betegség: 10; tanács, tanácsadás: 10; nehéz/nehézség: 7 

esetben szerepel.  

Az itt jelzett szavakon kívül természetesen jóval több olyan helyzetet írtak le, melyek 

döntéssel, vagy éppen döntésképtelenséggel kapcsolatosak. Gyakori, hogy arról számoltak be, 

hogy „egy bölcs” által hozott döntést elfogadtak, és utólag beigazolódott, hogy ez helyes volt. 

Többen kiemelik, hogy a bölcs hatni tud a többiekre, és néhányan külön értékelik, ha nem 

tanácsokat ad, hanem képes mást rávezetni a helyes útra. (vö. mesék útmutatói, Boethius 

/1979/, a bölcsek hoznak ítéletet, Jung /1993/ bölcs öreg, Baltes /2000/ szakértő tudás, 

ítéletalkotás képessége…) 

Mintánkban is tetten érhető, hogy a bölcsesség a nehéz helyzetekhez, krízisekhez, 

konfliktusokhoz, sorsfordulókhoz kötődik, és éppen az ezeken való túljutásban segítést, a 

megoldás megtalálást emelik ki. Kihangsúlyozzák a helyzetfelismerést, a mérlegelést, a 

helyzetekre való adekvát reagálást, többször is a kitérés, kivárás, beletörődés kapcsolódott a 

bölcsességhez. A történetek közül nem egy arról szól, hogy a bölcs képes más dimenzióba 

emelni, más viszonyítási alapra helyezni az eseményeket, illetve képes egyszerre több 

szempont érvényesülését is figyelembe venni. (vö. Descartes /1996/ életvezetés, Erikson 

/1997/időskor erénye, Sternberg /2000/ környezethez illeszkedő reakció megtalálása, Kulcsár 

és Nagy /2005/ traumafeldolgozás…) 

Az érzelmi reakciók is a figyelem középpontjába kerülnek, van, akinél éppen az a lényeg, 

hogy az érzelmeket helyezze előtérbe (szív szavára hallgat) az észérvekkel szemben, míg 

mások éppen az érzelmeken való uralkodást, az érzelmek eltitkolásának képességét emelik ki 

(más dühös, de ő csak mosolyog, nem mutatatja ki, hogy szomorú). Többek szerint a 

közmondásos hallgatás, a ritkán, de jókor szólás a bölcsesség egyik legfontosabb jellemzője. 

(vö. Gendlin /1989/, a test bölcsessége, Salovey /2002/ az érzelmek szabályozása…) 
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3.4.2. A bölcsességkép és három pszichés jellemző közötti összefüggés 

 

A bölcsességre vonatkozó feladatok mellett a kérdőívben három pszichés jellemzőt is 

felmértem. Olyan területeket kerestem, melyek a szakirodalom alapján kapcsolatba hozhatóak 

a bölcsességgel. Sternberg (2002) hangsúlyozza, hogy a bölcsesség függ attól, hogy milyen 

mértékben vannak az egyén reakció összhangban a környezet elvárásaival, mennyire képes 

megtalálni az egyensúlyt saját és a külső érdekek között. Ha sikerül egyensúlyba kerülni, az 

kifejezésre juthat az erősödő énhatékonyság érzésében. Baltes (2000) kiemeli a 

bizonytalanság elfogadását, a nyereségek veszteségek kezelésében magmutatkozó tudást, 

melyek megkönnyíthetik az élet nehézségeivel való megbirkózást. Kulcsár Zsuzsa (2005) is 

arra utal cikkében, hogy a poszttraumás reakciók és a bölcsesség közé párhuzam állítható, a 

bölcsesség magában foglalja az életet kísérő bizonytalanságok elfogadását. A stressz-

feldolgozás mikéntjét a megküzdési reakciókkal mérhetjük. Az országos reprezentatív minta 

elemzése (Hungarostudy 2002. Kopp és Skrabski, 2003) is rávilágított, hogy a sikeres 

megküzdés fokozza az önhatékonyság érzését, és szoros pozitív kapcsolatban áll az 

egészségmagatartással is, míg az anómiás életérzés elhatalmasodása ezzel éppen ellentétes 

hatást vált ki. Vélhetően tehát a bölcsesség segít a megküzdésben, véd az anómiás állapot 

kialakulásától, és növelheti a személy kompetenciaérzését, de ennek vizsgálata túlmutatna 

dolgozatom keretein. Azt azonban megnézzük, hogy a fenti tényezők miként hatnak a 

bölcsességkép alakulására, mert – mint már a hipotézisek között is jeleztem – feltételezésem 

szerint az egyén pszichés állapota visszatükröződik a bölcsességről alkotott képben is. Hiszen 

az egyén világról alkotott sémáit jelentősen befolyásolja saját állapota, ennek megfelelően 

szervezi, rendezi a rendelkezésére álló információkat (vö. Neisser, 1984., Beck és mtsai.,  

2001.).  

 

A felmérést a coping potenciál, az énhatékonyság és az anómiás állapot felmérésével 

folytattam.  

Az anómiára való hajlandóságot és az énhatékonyság mértékét is négy-négy kérdés 

segítségével vizsgáltam. Mindkét esetben összeadtam a kérdésekre kapott pontszámokat, és a 

percentilisek alapján három-három csoportot képeztem aszerint, hogy összesítve mennyi pontot 

gyűjtöttek. A megküzdési potenciál esetében a probléma-, az érzelemorientált és a segítségkérő 

megoldási módokat különböztetjük meg (Hungarostudy 2002. Kopp és Skrabski, 2003). 

Mindhárom kérdéskörnek megfelelően az előzőekhez hasonló módon összesítettem a 

pontszámokat, és kialakítottam az alcsoportokat.  
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3.4.2.1. Az anómia és a bölcsességkép alakulása 

 

 

Feladat: 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. Az állítások: 1/Aki 

vinni akarja valamire, rákényszerül arra, hogy egyes szabályokat áthágjon. 2/Az ember az egyik napról a másikra 

él, nincs értelme előre terveket szőni. 3/Minden olyan gyorsan változik, hogy az ember azt sem tudja már, miben 

higgyen. 4/Manapság alig tudok eligazodni az élet dolgaiban. 

 

 

Az egyes kérdésekre jelzett egyetértés mértékét összesítettem.  

A Hungarostudy 2002-es országos reprezentatív mintájának női adataival összevetem saját 

mintánkból a nők eredményeit, hisz vizsgálati alanyaink 92%-a nő (1. táblázat) (vö. Skrabski, 

2003. 60.). 

3.4.2. 1. táblázat. Az anómia értékek megoszlása az elért pontszámok között a 

Hungarostudy és a saját vizsgálatunkban a női válaszolók esetében 
 

 pontszámok  

összes 4-6 7-9 10-12 13-16 

országos minta, 

 nők 

elemszám 1569 2788 1412 592 6361 
megoszlás % -a 24,7% 43,8% 22,2% 9,3% 100% 

saját adatok, 

 nők 

elemszám 52 73 41 7 173 

megoszlás % -a 30,1% 42,2% 23,72% 4,0% 100% 

  

Látható, hogy a mi pedagógusaink között az alacsony érték valamivel nagyobb, a 

közepesek szinte megegyező, míg a magasak kisebb gyakorisággal találhatóak, mint az 

országos mintában. Az anómia értékben magas pontszámot elértek beállítódása pesszimista, 

elvesztették hitüket a jövőben, nem érzik úgy, hogy képesek kiigazodni a világ dolgaiban. 

Feltehetőleg a mi vizsgálati alanyainkat védi ennek az érzésnek az elhatalmasodásától az 

országos átlagnál magasabb iskolai végzettség, hisz a mi felmérésünkben résztvevők 

valamennyien rendelkeznek érettségivel, vagy diplomások, vagy most készülnek annak 

megszerzésére.  

  
A továbbiakban a teljes mintával számolva három alcsoportot hoztam létre az anómia 

kérdésekre kifejezett egyetértés alapján (2. táblázat, 1. ábra).  

 

3.4.2. 2. táblázat. 1. ábra. Az anómia értékeinek megoszlása 
 

pontszám N teljes minta % alcsoportok 

4-6 54 27,9 alacsony  
7-9 80 40,7 közepes 

10-15 52 27,3 „magas” 

összes válaszoló 186 95,9  

hiányzó adat 

aaaaadatadat 

8 4,1  

összes 194 100  
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Alacsony anómiásnak tekintettem azt az 54 személyt, akinek összesített pontszáma a hatos 

értéket nem haladta meg, míg a magas anómiás csoportba kerültek a 10 vagy annál több 

pontot szerzett személyek. A Hungarostudy elemzése is felhívta a figyelmet a magas anómia 

érték és az egészségi állapot szoros kapcsolatára. Esetünkben az idős kor, az esetleges testi 

hanyatlás nem járt együtt az anómia érték növekedésével, a legkisebb százalékban éppen az 

idősek között találhatóak a magasabb anómia értékek. Ezt támasztja alá az átlagos életkor az 

alcsoportokban: az alacsony anómiásoké: 41,57 év (sd=16,39), a közepeseké: 35,04 év 

(sd=17,66), a magasasaké: 29,5 év (sd=13,68). Feltételezhetjük, hogy a munkahely, illetve a 

munkával töltött élet kölcsönöz valamelyes biztonságot, és megvéd az anómiás lelkiállapot 

elhatalmasodásától. A hallgatók előtt álló álláskeresés, a diplomás munkanélküliek viszonylag 

nagy száma, fenyegető réme is oka lehet a magasabb anómiás értékek nagyobb arányának.   

Az összesített anómiás értékek és a bölcsességkép kategóriái között korrelációszámítással 

kerestem összefüggéseket (21. melléklet 1. táblázat), majd megnéztem, hogy az anómia 

értékek alapján képzett alcsoportok a bölcsességkép kategóriáiban milyen különbségeket 

találok az átlagértékek között (21. melléklet 2. táblázat). A 3. táblázatban ismertetem azokat a 

kategóriákat, melyeknél szignifikáns összefüggést találtam, az átlagértékek közül azokat írtam 

egy sorba, melyek közötti különbség szignifikáns lett.  

Több kategóriában jelez a korrelációszámítás szignifikáns összefüggést az összesített 

anómia pontszámok és a kategóriák átlagpontszámai között. A bölcsességforrásoknál pozitív, 

a foglalkozásoknál negatív az előjele a mutatónak.   

20 kategóriában a kialakított alcsoportok közötti variancia-analízis is azt mutatja, hogy 

nem a véletlennek köszönhető az alcsoportok átlag és szórás értékei között kialakuló 

különbség. Ebből 17-ben az alacsony és a magas, vagyis a két szélső csoport közötti 

átlagértékek különbsége a szignifikáns. Ezek közül hat estben a középső csoport átlagértéke 

közel áll az alacsony anómiás csoportéhoz, és a különbség a magasabb pontszámot gyűjtöttek 

felé szintén szignifikáns. Kétszer csak a középső és a magasabb (a beszéd mennyisége, illetve 

a foglalkozások közül a pásztorok), egyszer (élettapasztalat) csak az alacsony és a közepesen 

anómiás csoport közötti különbség lett szignifikáns.  

alacsony 4-6 p. 

29% 

közepes 7-9 p. 43% 

„magas” 10-15 p. 

28% 
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3.4.2. 3. táblázat. Az anómia-értékek és a bölcsességkép kategóriái közötti szignifikáns 

összefüggések 
 

tulajdonságok, eredet, foglalkozások 
korreláció 

anómia alcsoportok 
 4-6 7-9 10-15 

Pearson r átlagértékek p - érték 
tulajdonság-párok 
a jelen kulturális hatások vezérlik - örökérvényű elvek -0,146* 5,18  4,52 0,028* 

arrogáns, szemtelen - visszafogott -0,153* 5,38  4,94 0,037* 

barátságtalan – barátságos -0,237** 
5,73 5,31  0,004** 

4-6  5,25 0,003** 

becsületes, tisztességes - tisztességtelen 0,206** 1,11  1,71 0,001*** 

bizalmat kelt - bizalmatlanságot kelt 0,138 
1,23  1,58 0,031* 

 1,27 1,58 0,045* 

döntésképtelen - döntésképes -0,176* 5,79  5,4 0,023* 

egoista, önző – altruista  0,148*     

előre tervez - improvizál -0,170* 2,25  3,0 0,006** 

éretlen – nagy élettapasztalatú -0,174*     

higgadt, nyugodt - feszült, nyüzsgő 0,212** 
1,58  2,13 0,009** 

 1,69 2,13 0,023* 

intelligens - nem intelligens 0,208** 1,15  1,65 0,005** 

jól ismeri önmagát - kevéssé ismeri önmagát 0,225** 1,25  1,77 0,006** 

kitartó - nem kitartó 0,207** 
1,4  1,87 0,019* 

 1,3 1,87 0,001*** 

lényeglátó - elaprózza magát 0,188* 
1,34  1,88 0,007** 

 1,49 1,88 0,043* 

önálló – önállótlan  -0,180*     

őszinte – hazudik, ha szükséges 0,150*     

ravasz, agyafúrt – okos -0,287** 
5,56 4,72  <0,001*** 

5,56  4,75 <0,001*** 

segítőkész - kevéssé érdekli a többi ember 0,146* 1,4  1,88 0,016* 

sokat beszél – szófukar  0,080 3,48  2,92 0,033* 
bölcsességforrások 

az életkor előrehaladásának 0,193** 4,42  4,92 0,021* 

élettapasztalatok gyűjtése 0,103 5,28 5,61 4,92 0,018* 

társadalom szerepe 0,166*     
foglalkozások 

bírók -0,247** 7,26  6,08 0,01** 

munkanélküliek -0,159*     

pásztorok -0,229** 5,75  4,46 0,003** 

szociális munkások 

 
-0,233** 

6,09  5,0 0,035* 

 6,29 5,0 0,003** 

*p< 0,05, **p<0,01, ***p<0,001 

 

Ha az átlagokat összehasonlítjuk, azt látjuk, hogy a foglalkozások esetében az 

alacsonyabb anómiás értékű csoportok adtak magasabb pontszámokat, a bírókhoz, a 

pásztorokhoz és a szociális munkásokhoz társuló képben nagyobb szerep jut a bölcsességnek 

az alacsony vagy közepes anómiás értéket elértek társaságában. A bírók megítélésében a két 

szélső csoport véleménykülönbsége szignifikáns, a szociális munkásokról alkotott képben a 

magasabban anómiás csoport átlaga mindkét másik csoporttól jelentősen különbözik, míg a 
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pásztorok esetében csak a közepesen és magasan anómiás csoportok közötti különbség 

tekinthető jelentősnek.  

A tulajdonság-párok esetében az életet bizonytalanabbnak, kaotikusabbnak megélők 

szerint azokat az embereket, akik bölcsen cselekszenek kevésbé vezérlik örökérvényű elvek, 

kevésbé segítőkészek, barátságosak, bizalmat keltőek és tisztességesek. Több teret engednek a 

ravaszságnak az okossággal, az arroganciának a visszafogottsággal szemben, kevésbé 

higgadtak. Mind emellett a bölcsek kevésbé képesek a lényeg megragadására, a döntések 

meghozatalára, az előre tervezésre, kevésbé intelligensek és kitartóak, és még önmagukat is 

kevésbé jól ismerik. Vagyis a magasabb anómiás értékkel rendelkező személyek 

bölcsességképére is rávetül pesszimistább világszemléletük, és jelentősen negatívabb képet 

rajzolnak meg magukban a bölcs személyekről.  

A bölcsesség kialakulásában az alacsony anómiás értékű csoport az életkornak és az 

élettapasztalatok növekedésének is szignifikánsan kisebb szerepet tulajdonít. Mindkét elemre 

jellemző, hogy nem igazán igényli a személy tevőleges hozzájárulását, az életkorunk 

növekedését passzívan szenvedjük el, és a hosszabb idő általában több élettapasztalatot is 

feltételez, vagyis ha az anómiás állapot kezd eluralkodni az egyéneken, akkor a bölcsesség 

kialakulásában inkább olyan tényezőket hangsúlyoznak, melyek „automatikus” változásokat 

feltételeznek.    

 

3.4.2.2. Az énhatékonyság és a bölcsességkép alakulása 

 

 

Feladat: 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. Az állítások: 1/Biztos 

vagyok benne, hogy jól tudok boldogulni a váratlan helyzetekben. 2/ Megfelelő erőfeszítéssel majdnem minden 

problémára találok megoldást. 3/ Bármi történik, általában kezelni tudom a helyzeteket. 4/ Nem esik nehezemre, 

hogy kitartsak szándékaim mellett, és elérjem a céljaimat. 

 

 

Az énhatékonyság esetében az előző vizsgálathoz hasonlóan járunk el. Ezúttal is 

kihasználjuk a rendelkezésünkre álló Hungarostudy 2002 eredményét (Skrabski, 2003. 84.), 

és mintánkból a nők eredményeit ismét az országos felméréshez hasonlítjuk (4. táblázat).  

Pedagógusaink az országos mintához képest hatékonyabbnak élik meg magukat, a nagyon 

alacsony érték az országos adat nyolcada, az alacsony a fele, még a közepesen magas 

értékekből is valamivel kevesebb található nálunk. A magas énhatékonyságú csoportba került 

válaszolóink fele, arányait tekintve majdnem 15%-kal többen, mint az országos felmérésben. 
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3.4.2. 4. táblázat. Az énhatékonyság értékeinek megoszlása az elért pontszámok között a 

Hungarostudy és a saját vizsgálatunkban a női válaszolók esetében 

 

 

 pontszámok  

összes 4-6 7-9 10-12 13-16 

országos minta, 

nők 

elemszám 270 1110 2731 2344 6455 
megoszlás % -a 4,2% 17,2% 42,3% 36,3% 100% 

saját adatok, 

nők 

elemszám 1 17 67 87 172 

megoszlás % -a 0,65% 9,9% 38,9% 50,6% 100% 

 

Az országos átlagnál magasabban iskolázott, felsőoktatásban tanuló vagy pedagógusként 

dolgozó/dolgozott vizsgálati alanyaink a teljes népességnél ebből a szempontból is jobb 

pszichés állapotban vannak, kompetensebbnek élik meg magukat. Munkájuk során a gyerekek 

közösségében gyakran érezhetik úgy, hogy a váratlan helyzeteket képesek eredményesen, 

hatékonyan kezelni, ami visszahat önbizalmuk alakulására, kompetencia-érzésük 

növekedésére. 

A továbbiakban ismét a teljes mintát vizsgálva az egyes állításokkal való egyetértés 

alapján kapott pontszámok összesítése után az énhatékonyság értékelése szempontjából is 

létrehoztam három közel azonos elemszámú csoportot (5. táblázat, 2. ábra).  

 

3.4.2. 5.táblázat. 2. ábra. Az énhatékonyság értékeinek megoszlása az alcsoportokban 

 

pontszám N teljes minta % alcsoportok  

5-11 60 31 „alacsony” 
12-13 63 32,4 közepes 

14-16 63 32,5 magas 

összes 186 95,9  

hiányzó adat 8 4,1  

összes 194 100  

 

 

 

Alacsonyabb szintűnek soroltam be 60 személyt, akik 5-11 pontot értek el, közepes 

szintűek 63-an, 12-13 pontot gyűjtöttek, és magas kompetenciájúnak tekintem a 14-16 pontot 

szerzett 63 egyént. Az alcsoportok átlagéletkora közelebb van egymáshoz. Az önmagukat 

„alacsony” 5-11 p. 
 

32% 

közepes 12-13 p. 

34% 

magas 14-16 p. 

34% 
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kevésbé kompetenseknek tartók átlagéletkora: 32,07 év (sd=15,02), a közepeseké: 34,97 év 

(sd=17,44), a magasaké: 38,16 év (sd=17,51). 

Az énhatékonyság összesített pontszámai és a bölcsességkép kategóriái között ismét 

korrelációszámítással kerestem az összefüggéseket (21. melléklet 1. táblázat), illetve 

variancia-analízissel vizsgáltam meg, hogy az egyes alcsoportok átlagpontszámai között 

milyen eltéréseket találok a bölcsességhez kapcsolódó képben (21. melléklet 3. táblázat). A 

szignifikáns értékeket mutató kategóriákat a 6. táblázat is tartalmazza. Valamivel kevesebb 

lett a szignifikáns összefüggés, mint az anómia alapján végzett számításoknál. A Pearsons-

féle korrelációs együttható előjele a források és a foglalkozások esetén is pozitív, vagyis a 

kompetencia összpontszámának és az átlagértékeknek a növekedése együtt jár.  

 

3.4.2. 6. táblázat. A kompetencia-értékek és a bölcsességkép kategóriái közötti 

szignifikáns összefüggések 

 

tulajdonságok, eredet, foglalkozások 
korreláció 

komp.  alcsoportok 
 

5-11 12-13 14-16 
Pearson r átlagértékek p - érték 

tulajdonság-párok 
éretlen – nagy élettapasztalatú 0,168*     

intelligens - nem intelligens -0,164*     

lényeglátó - elaprózza magát -0,152*     

megbízható- megbízhatatlan -0,151* 1,5 1,18  0,027* 

nem érdekli a tul. - fontos a birtoklás -0,171*     

önállótlan – önálló 0,239**     
bölcsességforrások  
elmélyült elmélkedések 0,218**     

folyamatos tanulás 0,174* 4,55  5,05 0,028* 

mások véleményére való odafigyelés 0,065 4,4 4,87  0,044* 

példaképek, modellértékű személyek 0,197**     

tanáraink hatása 0,147*     
foglalkozások 
apácák 0,226** 5,35  6,39 0,033* 

bírók 0,239** 5,98  7,02 0,016* 

brókerek, tőzsdei szakemberek 0,160*     

filozófusok 0,155*     

költők 0,181*     

pásztorok 0,186*     

reklámszakemberek 0,163*     

szociális munkások 
 

0,223** 5,15  6,40 0,007** 

újságírók 0,263** 4,25  5,51 0,002** 

*p< 0,05, **p<0,01, ***p<0,001 

 

Minél kompetensebbnek éli meg saját magát valaki, annál inkább értékeli bölcsebbnek a 

fenti foglalkozásokat űzőket. Erőteljesebben érvényesül ez a szociális munkások és az 

újságírók esetében, ahol a az alcsoportok átlagértékei között is 1%-os szinten jelentkezik az 

eltérés. A bírók és az apácák osztályozása is szorosabb összefüggést mutat.  
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A bölcsességforrásokkal kapcsolatban megállapíthatjuk, hogy vizsgálati alanyaink minél 

hatékonyabbnak érzékelik önmagukat, annál fontosabbnak tartják a példaképek, a tanárok, a 

folyamatos tanulás szerepét a bölcsesség kialakulásában. Ezt kiegészíti, hogy minél inkább 

bíznak önmagukban, annál fontosabbra értékelik az elmélkedéseket is, vagyis szerepük 

felértékelése mellett olyan elemeket hangsúlyoznak, melyek az egyén erőteljes mentális 

hozzájárulására építenek. 

A bölcs cselekedetek jelzőiben csupán egyetlen összefüggés mutatkozott 1%-os 

szignifikancia szinten. Azok, akik önmagukat hatékonyabbnak, kompetensebbnek látják, a 

bölcsen cselekvő egyént is önállóbbnak festik le. Emellett az 5%-os szinten megjelenő 

összefüggések alapján úgy írhatjuk le a bölcs személyekről kialakított képet, hogy az 

énhatékonyság fokozódásával együtt egyre megbízhatóbbnak, intelligensebbnek, több 

tapasztalattal rendelkezőnek látjuk a bölcseket, akik meglátják a lényeget, és kevéssé törődnek  

a tulajdonnal, a birtoklással.  

Mindössze 7 esetben található a kialakított alcsoportok átlagpontszámai között jelentős 

eltérés. A korrelációban megmutatkozó összefüggésekhez képesti csökkenés is jelzi, hogy az 

alcsoportok kialakítása nem sikerült megfelelően, amit az alacsony értékek nagyon kis száma 

okozott.   

 

3.4.2.3. A megküzdési potenciál és a bölcsességkép viszonya 

 

Feladat: Kérjük, döntse el, mennyire jellemezték 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. Az állítások: 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. 

 

A megküzdési potenciál vizsgálatakor arra keressük a választ, hogy krízisekben, 

konfliktusos élethelyzetekben a személyek milyen módon próbálnak megbirkózni a felmerülő 

nehézségekkel. Közismerten megkülönböztetjük a problémákra és az érzelmekre irányuló 

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

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

1993.). Az, hogy az egyes szituációkat miként ítéljük meg, a külső körülmények mellett saját 
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előzetes tapasztalatainktól, a rendelkezésre álló háttérben rejtőző információk hasznosításának 

mikéntjétől is függ. Feltételezzük, hogy a személyes bölcsesség is befolyásolja, hogy milyen 

módon viszonyulunk a problémához, és azt is feltételezzük, hogy a bölcsességről, bölcs 

személyekről kialakított képünk is változik annak megfelelően, hogy általában milyen 

megküzdési módokat részesítünk előnyben.   

A Hungarostudy kutatásban 46.114 személy adatait elemezve a rövidített kérdőívvel 

visszanyerték Folkman és Lazarus  három faktorát, elkülönítették a problémaorientált, az 

érzelemorientált és a segítségkérő megoldási módokat (vö. Skrabski, 2003. 87-95.).  

A kérdőív kérdései közül feladatorientált, konstruktív megoldási módra utal az 1., 2., 3., 

4., 5., 13. A probléma elemzése, kognitív átstrukturálása vagy a helyzethez való 

alkalmazkodás vezet el a helyzet feletti kontroll megszerzéséhez, és juttatja a személyt olyan 

állapotba, hogy képessé válik a problémamegoldásra.  

Érzelemorientált, érzelmi indíttatású, önmagára vagy környezetére veszélyt rejtő 

cselekvést jelez a 7., 8., 9., 12. kérdésekkel való nagyfokú egyetértés.  

Végül az utolsó csoportba azok az állítások kerültek, melyek kifelé irányulnak, külső 

segítséghez fordulnak, képesek más nézőpontjába helyezkedve is szemlélni az eseményeket 

és/vagy egy időre visszahúzódnak az aktív cselekvéstől: 6., 10., 11., 14., 15. (Kopp, 1994). 

 

Az problémaorientált megküzdési módok vizsgálatával kezdjük az elemzést. A hat állítás 

összesítése után a mintában 8-24 pont közötti értékek születtek, a kialakított három alcsoport 

megoszlását a 7. táblázatban, 3. ábrán nézhetjük meg. 

 

3.4.2. 7. táblázat. 3. ábra. A problémaorientált coping összesített pontszámainak 

megoszlása 
 

pontszám N a teljes minta % alcsoportok 

8-15 53 27,3 alacsony 
16-18 81 41,7 közepes 

19-24 54 27,8 magas 

összes 188 96,9  

hiányzó adat 6 3,1  

összes 194 100  

 

 
 

közepes 16-18 p.  43% 

magas 19-24 p. 

29% 

alacsony 8-15 p. 

28% 
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Kevéssé él a feladatorientált megbirkózási módokkal az az 53 személy, aki a hat kérdés 

megválaszolása közben 8-15 pontot kapott. Átlagéletkoruk 37,36 év (sd=18,56). Közepes 

szintre 81 személyt soroltam, átlagéletkoruk 34,32 év (sd=16,28). A harmadik alcsoportba 54 

személyt különítettem el, akik nehézség esetén kreatív ötleteikre támaszkodva próbálják 

elemezni a helyzetet, esetenként többféle megoldásra is rátalálnak, az ő pontjaik száma 19 és 

24 közé esik, átlagéletkoruk hasonló az előző alcsoportokéhoz, 35,70 év (sd=17,23).  

Az összesített pontszámok és a kategóriák átlagértékei között korreláció számítást 

végeztem (21. melléklet 1. táblázat), és variancia-analízissel megvizsgáltam, hogy az egyes 

alcsoportok átlagértékei között találok-e szignifikáns eltéréseket (21. melléklet 4. táblázat). A 

8. táblázatban megnézhetjük azoknak a kategóriáknak a mutatóit, melyek esetében az 

átlagértékek közötti különbség jelentősnek tekinthető.   

 

3.4.2. 8. táblázat. A problémaorientált coping összesített értékei, alcsoportjai és a 

bölcsességkép kategóriái közötti szignifikáns összefüggések 

 

tulajdonságok, eredet, foglalkozások 
korreláció 

pr.o. coping  alcsoportok 
 

8-15 16-18 19-24 
Pearson r átlagértékek p - érték 

tulajdonság-párok 
arrogáns, szemtelen - visszafogott  -0,203** 5,4  4,89 0,01** 

segítőkész – kevéssé érdekli a többi ember  

  

-0,172*     

vállalja a rizikót – tartózkodik a kockázatvállalástól -0,119  3,4 2,81 0,038* 

vallásos – nem az 
 

-0,163* 3,13  2,68 0,03* 
bölcsességforrások  
Biblia tanításainak megismerése 0,147*     

elmélyült elmélkedések 0,156*     

könyvek, olvasmányok hatása 0,066  4,69 5,09 0,034* 

társadalom szerepe 0,154* 3,02  3,73 0,015* 

zenehallgatás, zenélés 0,101  3,49 4,11 0,019* 
foglalkozások 

apácák 0,198** 
4,91 6,07  0,012* 

4,91  5,98 0,039* 

filozófusok 0,136 7,34 8,14  0,046* 

papok 0,151* 6,04  7,44 0,048* 

szerzetesek 0,125 6,06 7,23  0,011* 

szociális munkások 

 
0,159*     

tanárok 0,205** 5,91  6,96 0,011* 

teológusok 0,223** 6,87  8,1 0,003** 

*p< 0,05, **p<0,01, ***p<0,001 

 

16 kategóriánál találtunk valamilyen szinten szignifikáns értéket. 11 esetben jelez a 

korrelációs együttható szignifikáns összefüggést. Azok, akik kevésbé eredményesek a 

nehézségekkel való megküzdésben, akik kevésbé képesek a helyzetet derűsen felfogni, a bölcs 

személyeket is visszafogottabbnak képzelik. A konstruktívabb coping potenciállal 

rendelkezők segítőkészebbnek festik le a bölcs személyeket, és erősebben kapcsolják a 
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vallásosságot a bölcsességhez. Ez nemcsak abban nyilvánul meg, hogy a bölcseket inkább 

vallásosnak gondolják, hanem a Biblia és az elmélkedés is nagyobb szerepet kap, mint 

bölcsességforrás, és a hivatások értékelésénél is előtérbe kerül. Több bölcsességet 

tulajdonítanak az apácáknak, a szerzeteseknek, a papoknak és a teológusoknak is. 

Saját választott hivatásukhoz is több bölcsességet társítanak a foglalkozások között, és a 

társadalom támogató szerepét is inkább elismerik bölcsességforrásként, mint a kevésbé 

hatékony megküzdést alkalmazók.  

Az adaptívabb megküzdők a kockázatvállalást inkább érzik bölcsnek, a könyvekben és a 

zenében, zenélésben nagyobb lehetőséget látnak a bölcsesség bővülésére, de ezek a 

különbségek nem az alacsony, hanem a közepes szintűekkel szemben lettek jelentősebbek.  

 

Az érzelmi megküzdést négy állítás segítségével vizsgáltuk, az állítások összevonása után 

a kialakított alcsoportok ponthatárait és nagyságát a 9. táblázat, 4. ábra tartalmazza.  

 

3.4.2. 9. táblázat. 4. ábra. Az érzelmi megküzdés összesített pontszámainak megoszlása 

 

pontszám N a teljes minta % alcsoportok 

4-5 85 43,8 alacsony  

6-7 60 30,9 közepes 

8-13 43 22,2 „magas” 

összes 188 95,9  

hiányzó adat 6 3,1   

összes 194 100   

 

 

 

Alacsony szintűnek tekintettem az érzelmi megküzdés felé fordulást, ha valaki a válaszai 

alapján nem kapott 5-nél több pontot, vagyis az állítások nagy részével egyáltalán nem értett 

egyet, és magasnak a többiekhez képest, ha 8 vagy annál több pontot ért el. Az érzelmi 

megküzdésben igazán magas pontszámokat elérők veszélyeztetik önmagukat vagy a 

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

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

értékekkel csak elvétve találkozunk. 43 fő is csak a többiekhez képest szerzett magasabb 

értékeket, hisz nyolc pontot már úgy is lehetett kapni, ha mind a négy állítást alig 

alacsony 4-5 p. 

45% 

közepes 6-7 p. 
32% 

„magas” 8-13 p. 

23% 
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jellemezőnek jelöli valaki. Átlagéletkoruk 27,77 év (sd=10,91). Az alacsony pontszámokkal 

rendelkező csoport elemszáma nagyobb, átlagéletkora magasabb (42,02 év, sd=18,42). A 

közepes alcsoport elemszám és átlagéletkor (32,60 év, sd=15,67)  tekintetében is a két szélső 

csoport közé került.  

A bölcsességkép egyes összetevőinek átlagértékeit az érzelmi megküzdés alapján képezett 

alcsoportokban is megvizsgáltuk (21. melléklet 5. táblázat), és korrelációszámítással is 

megnéztük, hogy mely kategóriák átlagértékeinek változásával jár együtt az érzelmi 

megküzdés pontszámainak változása (21. melléklet 1. táblázat). A szignifikáns értékeket a 10. 

táblázatba gyűjtöttük össze.  

 

3.4.2. 10. táblázat. Az érzelemorientált coping összesített értékei, alcsoportjai és a 

bölcsességkép kategóriái közötti szignifikáns összefüggések 

 

tulajdonságok, eredet, foglalkozások 
korreláció 

ér.o. coping  alcsoportok 
 

4-5 6-7 8-13 
Pearson r átlagértékek p - érték 

tulajdonság-párok 
bizalmat kelt – bizalmatlanságot kelt  0,107 1,15 1,55  0,002** 

fegyelmezett – impulzív 0,257** 1,74  2,4 0,003** 

higgadt, nyugodt – feszült, nyüzsgő  

  

0,164*     

lényeglátó – elaprózza magát 0,146* 1,35 1,75  0,030* 

öntörvényű – udvarias  

 

-0,195**     
bölcsességforrások  
filmek 0,186* 2,8  3,34 0,033* 

folyamatos, rendszeres tanulás -0,084 5 4,53  0,028* 

negatív élettapasztalatok, kudarcok feldolgozása 0,145*     

példaképek -0,153*     

tanáraink hatása -0,180*     
foglalkozások 
papok 0,152*     

szerzetesek 0,189*     

teológusok 0,164*     

*p< 0,05, **p<0,01, ***p<0,001 

 

11 esetben figyelhető meg összefüggés a bölcsességkép általunk vizsgált kategóriái és az 

érzelemorientált megküzdés pontszámai között, melyet két kategória esetében kiegészít az 

alacsony és közepes alcsoportok átlagértékei között jelentkező szignifikáns különbség. 

A három foglalkozásban közös, hogy mindegyiknél pozitív az együttható, vagyis az 

érzelmi megküzdéssel inkább élő, magasabb pontszámú egyének tartják e három valláshoz 

kötődő foglalkozás képviselőit bölcsebbnek, mely összefüggés 5%-os szinten jelentkezik.  

A bölcsességforrásoknál már nem ennyire egyöntetű a kép, az érzelmi megküzdés felé 

erőteljesebben hajlók nagyobbra értékelték a filmek és a kudarcok, negatív tapasztalatok 

szerepét a bölcsesség kialakulásában. A példaképeknek és a tanároknak, a folyamatos 
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rendszeres tanulásnak bölcsességformáló erejét azonban szignifikánsan alacsonyabbra 

becsülték.  

Ha a bennünk keletkező feszültségeket jól kezeljük, kevés pontot szereztünk az 

érzelemorientált megküzdés kérdéseiben, akkor némileg másmilyennek képzeljük el a bölcs 

személyeket is. Inkább véljük úgy, hogy a bölcsek is higgadtak, nyugodtak, bizalmat 

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

személyeket is inkább látjuk öntörvényűnek, impulzívnak, önmagukat elaprózónak. 

  

A kifelé irányuló, illetve a cselekvéstől átmenetileg visszahúzódó megküzdéshez öt 

kérdést soroltunk. A 11. táblázat, 5. ábra mutatja, hogy ennek alapján képzett alcsoportokat.  

 

3.4.2. 11. táblázat. 5. ábra. A kifelé irányuló coping összesített pontszámainak megoszlása 

 

pontszám N a teljes minta % alcsoportok 

5-11 68 35,1 alacsony 
12-14 64 33,0 közepes 

15-19 55 28,3 magas 

összes 187 96,4  

adathiány 7 3,6   

összes 194 100   

 

 

 

Az a 68 személy, aki 5-11 pontot gyűjtött e kérdésekre adott válaszaival, az idősebbek 

közül került ki (átlagéletkoruk: 41,75 év, sd=17,55), a fiatalabbak (27,27 év,  sd=12,94) azok, 

akik inkább fordulnak a társaik vagy más külső erő felé, és a középen elhelyezkedő 64 

személy nemcsak pontszámban, hanem életkorban is közepesnek tekinthető (átlagéletkoruk: 

35,87 év, sd=16,88). 

 

A bölcsességkép egyes kategóriáinak összehasonlításának (21. melléklet 1. és 6. táblázat) 

eredményeként  itt is találunk szignifikáns értékeket, melyeket a 12. táblázat tartalmaz.  

A legjelentősebb eltérés a vallásosság megítélésében található, mely mindhárom  

kérdéskörünkben erősen előtérbe került. Azok a személyek, akik kívülről várnak segítséget, 

inkább gondolják úgy, hogy a bölcsek vallásosak. Ennek megfelelően úgy ítélik meg, hogy a 

bölcsesség tekinthető Istentől származó ajándéknak, illetve kialakulásához sokkal inkább 

alacsony 5-11 
p.  37% 

közepes 12-14 p. 
34% 

magas 15-19 p. 
29% 
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hozzájárul a Biblia tanításainak megértése. Valamennyi olyan foglalkozást, mely a valláshoz 

köthető (papok 1 ‰-es, apácák 1%-os, szerzetesek, teológusok 5%-os szinten) ezzel teljes 

összhangban nagyobb bölcsességtartalmúnak látják. 

 

3.4.2. 12. táblázat. A kifelé irányuló coping összesített értékei, alcsoportjai és a 

bölcsességkép kategóriái közötti szignifikáns összefüggések 

 

tulajdonságok, eredet, foglalkozások 
korreláció 

társas coping alcsop. 
 

5-11 12-14 15-19 
Pearson r átlagértékek p - érték 

tulajdonság-párok 
döntésképtelen – döntésképes -0,190** 5,76  5,42 0,031* 

higgadt, nyugodt – feszült, nyüzsgő  

  

0,154**     

jól ismeri önmagát – kevéssé ismeri önmagát 0,192**     

lényeglátó – elaprózza magát 

 

0,161*     

nem sikerorientált – sikerorientált  -0,139 3,51  2,84 0,029* 

vallásos – nem vallásos -0,347** 
3,28 2,63  0,022* 

3,28  2,12 <0,001*** 
bölcsességforrások  

Biblia tanításainak megismerése, megértése 0,406** 
3,01 3,81  0,003** 

3,01  4,29 <0,001*** 

Istentől kapott ajándék 0,440** 
2,81 4,02  <0,001*** 

2,81  4,48 <0,001*** 

negatív élettapasztalatok, kudarcok feldolgozása 0,096  4,7 5,24 0,009** 
foglalkozások 

apácák 0,201** 
4,89 6,13  0,004** 

4,89  6,08 0,009** 

munkanélküliek 0,161* 2,84 3,74  0,029* 

orvosok 0,216** 6,10  7,0 0,035* 

papok 0,307** 6,24  7,86 <0,001*** 

szerzetesek 0,204* 6,22  7,27 0,027* 

teológusok -0,170*     

*p< 0,05, **p<0,01, ***p<0,001 

 

A foglalkozási csoportok közül a valláshoz köthető elemeken kívül az orvosokhoz és a 

munkanélküliekhez is több bölcsességet társítottak azok, akik inkább fordulnak máshoz, vagy 

húzódnak vissza a tényleges aktivitástól.  

A bölcsességforrásoknál a negatív tapasztalatokat nagyobb hatásúnak látják azok, akik 

külső segítségre támaszkodnának. 

A tulajdonságok közül azok, akik nem másoktól várják a tanácsot vagy megoldást, a bölcs 

személyekről is nagyobb mértékben gondolják, hogy képesek higgadtan döntéseket hozni, 

nyugodtan megragadni a lényeget, nagyobb önismerettel rendelkezőnek ábrázolják őket, és 

úgy ítélik meg, hogy a bölcsességben nagyobb tér jut a sikerorientáltságnak is.   

 
„Két nagy tudomány van a világon, amivel messze földet be lehet utazni. 

Az egyik tudomány az: nem hallani; a másik az: nem felelni.” 
Jókai Mór81 

                                                 
81 In: (György 2001. 76.) 
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„Minden észlelés és minden gondolat viszonylagos,  
összehasonlítással és ellentéttel operál.”  

Paul Watzlawick82 
 

3.5. A HÁROM VIZSGÁLAT EREDMÉNYEINEK ÖSSZEVETÉSE 

 

A svájci-magyar összehasonlító vizsgálat hazai adatai, vagyis a középiskolások (N=81) és 

a pedagógusok (N=118), valamint az általános iskolások (N=171) és a később megkérdezett 

pedagógusjelöltek (N=108), illetve tanárok és tanítók (N=86) eredményei több kérdés 

tekintetében egymással is összehasonlíthatók. A továbbiakban a rendelkezésemre álló adatok 

alapján a különböző csoportok eredményeit egymáshoz viszonyítva tárgyalom újra.  

 

3.5.1. Kik tartoznak a bölcsek közé? 

 

A tartalomelemzésekből – az általános iskolások és a felnőttek elemzésére támaszkodunk 

– láthatjuk, hogy a megkérdezettek 50-80%-a nevez meg bölcs személyeket a személyes és a 

távolabbi körből, megfigyelhetően könnyebb a választás a közvetlen környezetből. Többen 

vannak, akik a bölcs jelző hallatán csak egy-két személyre gondolnak.  

Mindegyik csoportnál megjelentek a saját szülőre eső választások, bár a mértékben látható 

eltérés. Az általános és főiskolások egyaránt 20% feletti arányban nevezték meg a szüleiket, 

majd ahogy egyre idősebbekké válunk, egyre kevésbé látjuk szüleinket bölcsnek, a 

középkorosztály valamivel meghaladta még a 10%-ot, a nyugdíjas korcsoport már csak alig 

5%-a gondolt a szülőkre, ami az ő esetükben kivétel nélkül mindig az édesapát jelentette. A 

felnőtt adatok szinte csak nőktől származnak, így a női minta is torzíthatja úgy az 

eredményeket, hogy a leánygyermekek néznek fel jobban az édesapára, ebbe az irányba mutat 

az elővizsgálat tapasztalata is, ahol a szintén nagyrészt nők által kitöltött kérdőívekben kétszer 

annyian nevezték meg apjukat, mint anyjukat. Ugyanakkor ezt az eredményt nem támasztja 

alá a középkorú nők véleménye. Az apák nagyobb számát magyarázhatja a patriarchális 

családkép is, ahol az anya szerepe a családi tűzhely ápolása, az apáé a társadalomban való 

eligazítás, útmutatás, amely inkább kapcsolódik a bölcsességhez. Ezzel magyaráztuk a 

negyedikesek és hatodikosok között megjelenő váltást a szülők között, és e feltételezés a 

felnőtt mintánál megjelenő életkori különbségeket is indokolhatja azzal a kiegészítéssel, hogy 

a hagyományos felfogás az idősebbeknél él erőteljesebben.  

Örvendetes tény, hogy 15% feletti volt mindegyik vizsgálatban a tanároknak a 

megemlítése is. Hosszú időt töltünk az iskolapadban, sok tanárral kerülünk kapcsoltba, ezért 

                                                 
82 Watzlawick at al, 1990. 29. 
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találom fontosnak, hogy mintánk bármely korcsoportját tekintve 100-ból minimum 15-en 

találnak olyan pedagógust, akire úgy tudnak (vissza)gondolni, hogy közben elismerik 

bölcsességét.  

Saját korosztályából életkortól függetlenül mindenki választott, de az idősebbek nagyobb 

arányban, mint a kisiskolások.  

Ahogy távolodunk a személyestől a tágabb kör felé, csökken valamelyest a válaszolási 

kedv. A gyerekek 46,78%-a állította, hogy nem ismer bölcs személyt, a felnőttek közül is csak 

63,4% írta le, hogy kit tekint bölcsnek. A válaszoló gyerekek átlagosan 1,9; a felnőttek 2,03 

személyt soroltak fel. Az alábbi két kördiagramon (1., 2. ábra) a felnőtt és az általános iskolás 

minta kategóriáit hasonlítjuk össze.  

 

3.5. 1-2. ábra. A nem személyes körből ismert bölcs emberek. Az előfordulás gyakorisága 

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

ábrázolja. 

 
 

 

felnőttek választásai 

ismer, nem írt 

17% 

nem ismer 
6% 

mese-,  regényalak 
4% 

művész, sportoló,  

népszerű, ism.terj 
8% 

"ókoriak", "keletiek" 
7% 

egyéb  
12% 

vallás 
13% 

politikus, filozófus,  
9%      
tudós      

írók, költők 
15% 

„nagy” magyar 9% 

általános iskolások választásai 

nem ismer 

37% 

vallás 
8% 

írók, költők 
4% 

„nagy” magyar 

14% 

politikus, filozófus,  
tudós 5% 

mese-,  regényalak 21% 

művész, sportoló,  
népszerű, ism.terj 

0% 

"ókoriak", "keletiek" 
1% 

egyéb  
10% 
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A megemlített neveket könnyen lehetett hasonló kategóriákba rendezni. Mindegyik 

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

történelmi személyek, filozófusok, tudósok, írók, művészek. A felnőtteknél ezt egészítik ki 

jelenkorunk politikusaira, közéleti szereplőire adott szavazatok. Nagyon kismértékben 

dolgoztam csupán át a korábbi fejezetben bemutatott csoportosítást. Így például a „bibliai 

személyek” helyett az iskolásoknál is a „vallás”- elnevezést használom, ahova áthelyeztem 

Kis Pippint, a Pápai Állam megalakítóját, és Bosco Szent Jánost, így a „történelemből ismert 

személyek” helyett már beszélhetek a „nagy magyarokról”. A felnőtteknél összevontam az 

írókat és a költőket, és ezzel ez a kategória lett a legtöbb elemszámot tartalmazó, míg a 

gyerekek között a legnépszerűbb csoportot a mesefigurák vagy regényhősök képezték. A 

művészek közül az írók, költők kiemelését utólag indokolja, hogy ez lett a legnagyobb 

elemszámú alcsoport, előzetesen pedig azért tartottam indokoltnak külön kategóriákat 

felállítani, mert a bölcsesség többünkben (így utólag gondolkodva a jelek szerint bennem is) 

erősebben fejeződik ki szavakban. 

 

3.5.2. Foglalkozási csoportok elemzése  

 

A foglalkozásokhoz kapcsolódó bölcsességkép felmérése mindegyik vizsgálatnak 

valamilyen szinten része volt. Az alábbi 3. ábrán az általános iskolások és a felnőttek 

összesített átlagértékeinek alapján kirajzolódó oszlopdiagramot nézhetjük meg.  

 

3.5. 3. ábra. A foglalkozások átlagos pontszámai 
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Vessük össze eredményeinket az 1999-es elővizsgálatok során nyert adatokkal (főiskolai 

hallgatók, N=187) is. Akkor a teológusok kezdték és a munkanélküliek zárták a sort, az 

általános iskolások esetében a teológusok helyét foglalták el a papok, míg az utolsó 

vizsgálatban egy orrhossznyival megelőzték őket a filozófusok, mely előny az összesítésben is 

elegendőnek bizonyult. A parlamenti képviselők helyzete vizsgálatról vizsgálatra változott, 

1999-ben az elővizsgálat során még a középső réteg alsó harmadában voltak (13. a 17-ből), 

hisz megelőzték az újságírókat, kabarészínészeket, reklám-szakembereket is a 

munkanélküliekkel együtt. Öt évvel később a felnőttek már csupán a munkahellyel nem 

rendelkezőkhöz társítanak kevesebb bölcsességet, de most az összesítésben ennél ismét jobb 

lett a megítélésük, melyet az általános iskolások pozitívabb véleményének köszönhetnek. 

Szintén változó a pszichológusok megítélése, az elővizsgálatban az előkelő negyedik helyen 

voltak még, de a 2004-es felvételben mind összesítve, mind a főiskolás korosztálynál már a 9. 

helyre szorultak vissza, melyet részben magyaráz, hogy három, ebben a vizsgálatban újonnan 

kérdezett hivatás (papok, orvosok, tanárok) értékelése is magasabb.     

A továbbiakban variancia-analízissel hasonlítottam össze a kisiskolások és a felnőttek 

egyes korcsoportjainak átlagértékeit (l. 22. melléklet 1. táblázat). A jelentős eltéréseket mutató 

kategóriákat  az 1. táblázat és a 4. ábra mutatja.  

 

3.5. 1. táblázat. A szignifikáns különbségeket mutató foglalkozások átlag-, szórás - és 

szignifikancia értékei.  
A csoportok betűjele mutatja, hogy melyik két csoportra vonatkozik a p érték 

 

foglalkozások 
10 - 12 év   (a) 19 - 24 év (b) 25 - 53 év (c) 54 - 75 év (d) összes 

p 
átlag szórás átlag szórás átlag szórás átlag szórás átlag szórás 

papok 
8,15 ±2,22 7,06 ±2,04 7,36 ±2,22 6,51 ±2,47 7,59 ±2,27 

a-b 0,002  

a-d<0,001 

orvosok 
7,41 ±2,29 6,73 ±1,88 6,44 ±1,81 6,37 ±2,14 6,97 ±2,14 

a-c 0,013  

a-d 0,041 

tanárok 7,35 ±2,44 6,41 ±1,74 6,68 ±1,95 6,71 ±1,96 6,94 ±2,19 a-b 0,007 

pszich-ok 7,16 ±2,37 6,27 ±2,02 6,44 ±2,12 6,34 ±1,95 6,74 ±2,24 a-b 0,015 

apácák 
6,7 ±2,79 5,77 ±2,09 5,95 ±2,29 5,31 ±2,3 6,2 ±2,55 

a-b 0,032 

 a-d 0,016 

menedzserek  
5,64 ±2,71 4,67 ±2,23 4,59 ±2,26 5,09 ±2,45 5,17 ±2,54 

a-b 0,021 

a-c 0,029 

parl-i képv. 

5,06 ±3,04 3,93 ±2,04 4,02 ±1,87 3,8 ±2,18 4,47 ±2,61 

a-b 0,007  

a-c 0,04  

a-d 0,042 

 

Emlékezzünk vissza, hogy a felnőtt minta egyes korcsoportjai között nem találtunk ebben 

a kérdésben jelentős különbségeket, így nem meglepő, hogy valamennyi szignifikáns eltérés a 

kisiskolások és egy vagy több felnőtt korcsoport között jelenik meg.  
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3.5. 4. ábra. Az átlagpontszámokban szignifikáns különbséget mutató foglalkozások 

korcsoportonként  
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jelölik azokat a csoportokat, melyek közötti érték szignifikáns; *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 

 

Az oszlopdiagramról nagyon jól látszik, hogy a kicsik idealizáltabb pontozása okozza a 

szignifikáns különbségek megjelenését, valamennyi kiemelt foglalkozásnál ők adtak 

magasabb értékeket. Mindez érvényes az összesített átlagpontszámokra is, a kisiskolások 

átlaga valamennyi általuk osztályozott foglalkozást tekintetbe véve: 5,99, ez a legmagasabb, a 

fiatal felnőtteké: 5,78, a középkorosztályé: 5,83, az idősebbeké: 5,69 pont. A 

rendelkezésünkre álló adatokat tovább bővíthetjük, kiegészíthetjük az elővizsgálatból 

származó főiskolás átlaggal: 5,46, mely a legalacsonyabb érték, és szétbonthatjuk az általános 

iskolás korosztályt is, hisz a korábbi elemzésből tudjuk, hogy sok jelentős eltérés volt a két 

évfolyam között. A 4. osztály átlaga: 6,29, a 6. osztályé már jóval alacsonyabb: 5,62 pont.   

A papok vezetik a kisgyermekek rangsorát, és bár a többieknél sincsenek leértékelve, 1%-

os szinten szignifikáns a hallgatók és az idősek felé is a különbség. Az apácák esetében is 

hasonló irányú eltérés látható, csak a szintje gyengébb (5%-os). E létforma az idősebbek 

szemében tartalmazza a legkevesebb bölcs elemet. A menedzsereket vagy sikeres 

vállalkozókat egyik csoport sem tartja kiemelkedően bölcsnek, de a kisiskolások és az 

idősebbek is valamivel több bölcsességet látnak bennük a többieknél. A parlamenti 

képviselőket az általános iskolások is csak a 12-13. helyre sorolták be a 16-ból, mégis az ő 

általuk adott pontérték bármely másik csoporthoz képest szignifikáns eltérést mutat. Az 

orvosok megítélése az életkorral együtt fokozatosan csökken. A pszichológusokat is 

jelentősen bölcsebbnek képzelik az általános iskolások, mint azok a hallgatók, akik a 
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pszichológusokkal tanárokként ismerkednek meg a felsőoktatásban. Maga a tanári pálya 

éppen a leendő tanárok szemében a legkevésbé bölcsességhordozó.  

 

3.5.3. Milyenek a bölcsek? 

 

Az alsósok olvasási készsége miatt a tulajdonság-párok helyett listáról történő választást 

kértünk az iskolásoktól, melyet úgy állítottunk össze, hogy tartalmazza az elővizsgálat 

leggyakoribb választásait. A 2. táblázatban a főiskolások választási sorrendjében mutatom be a 

mellékneveket, ezt vethetjük össze az általános iskolások választottságával évfolyamonként.  

 

3.5. 2. táblázat. Az elővizsgálat során leggyakrabban megjelölt tulajdonságok 

gyakorisága a főiskolásoknál, valamint a negyedikes és a hatodikos évfolyamban. 

 

Tulajdonság 
választottság százaléka és rangsora 

főisk.  % rangsor 4.  oszt. %  rangsor 6.oszt. % rangsor 

döntésképes  70 1 37 5 45 3 
nagy élettapasztalatú     62 2 22 17 54  2 

széles látókörű 59 3 14 29 35 9 

intelligens               57 4 34 7 46 3 

kiegyensúlyozott   54 5 10 39 16 24 

becsületes 51 6 64 1 64 1 

ismeri önmagát     51 6 22 17 18 22 

értelmes               48 8 43 2 24 6 

nyugodt                46 9 18 24 22 17 

őszinte                 43 10 42 3 36 7 

akaraterővel bíró  43 10 7 41 8 37 

emberközpontú    43 10 6 43 5 45 

toleráns   /türelmesen elnéző/             43 10 13 35 14 30 

tisztán látó           41 14 1 48 11 33 

erkölcsös             41 14 18 23 11 33 

empatikus /beleéli magát/           41 14 14 29 20 19 

megbízható         41 14 42 3 24 12 

tisztességes         38 18 21 21 23 15 

lelkiismeretes       38 18 22 17 16 24 

nagy tudású 35 20 34 7 43 5 

biztonságot adó    35 20 11 38 5 45 

előrelátó               35 20 15 25 34 10 

fegyelmezett         35 20 32 11 24 12 

tájékozott             35 20 6  43 11 33 

békeszerető          32 25 36 6 16 24 

figyelmesen hallgató                30 26 15 25 7 40 

nyitott                  30 26 13 35 7 40 

összefüggésekben gondolkodó         30 26 8 40 16 24 

éles eszű              27 29 32 11 34 10 

kitartó                  27 29 34 7 20 19 

logikus  27 29 24 15 36 7 

önelfogadó           27 29 7 41 8 37 

kreatív /találékony, ötletes/                   24 33 15 25 16 24 

tapintatos                24 33 14 29 8 37 

önálló                     24 33 14 29 11 33 

önbizalommal rendelkező  24 33 19 22 22 17 
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A tulajdonságoknál a zárójeles kifejezést akkor használtam, ha az iskolások és a hallgatók 

listájában nem ugyanazon az elnevezések szerepeltek.   

Az első tíz helyen megkerestem az egyezéseket, melyeket a következő felsorolásokban 

aláhúzással jelölök. A hatodikosoknál a tizedik helyen keletkezett azonos választás miatt 11 

jelzőt sorolok fel: a becsületes, nagy élettapasztalatú, intelligens, döntésképes, nagy tudású, 

értelmes, logikus, őszinte, széles látókörű, éles eszű, előrelátó. A negyedikeseknél szintén a 

becsületes nyitja a sort, amelyet az értelmes, megbízható, őszinte, döntésképes, békeszerető, 

intelligens, kitartó, nagy tudású, barátságos követ. A hallgatók és a hatodikosok között az 

egyezés 7, a hallgatók és a negyedikesek között 5, és a két általános iskolai csoport között 

szintén 6 tulajdonságban mutatkozik. Az ötven százalék körüli egyezés arra utal, hogy a 

fogalom prototípusának jelentése már gyermekkorunkban kialakul, és alapjaiban nem 

változik, inkább csak finomodik az évek során. A kisiskolások szűkebb aktív szókincse is 

befolyással van a jellemzésre, nyilvánvalóan ez magyarázza, hogy az emberközpontú, 

összefüggésekben gondolkodó, kiegyensúlyozott hátrább került a választottság sorrendjében.  

 

3.5.4. Minek van szerepe a bölcsesség kialakulásában? 

A bölcsesség eredetét mindhárom felmérésben hasonló módon vizsgáltuk, egytől hatig 

kellett osztályozni az előre megadott 20 kategóriát. Életkorok szerint így már öt csoportot 

tudunk ebből a szempontból összehasonlítani, a csoportok elemszámát és átlagéletkorát a 3. 

táblázat és  az 5. ábra mutatja. 

 

3.5. 3. táblázat. 5. ábra. Az összesített minta elemszáma és átlagéletkora korcsoportonként 

 

korcsoport N átlagéletkor szórás 

általános iskolás 171 10,87 0,99 
középiskolás 77 16,94 0,59 

19-24 év 100 21,27 1,52 

25-53 158 39,58 8,09 

54 felett 61 61,59 6,03 

összes 567   

 

 
 

általános  
iskolás 29% 

középiskolás 
14% 19-24 év 

18% 

25-53 év 

28% 

54 felett 
11% 
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A 4. táblázat tartalmazza az átlagpontszámokat az életkorok alapján képzett 

alcsoportokban. A táblázatban a kategóriák neve mellett *-gal jelöltem a később tárgyalandó 

varincia-analízis eredményeként megismert szignifikáns eltéréseket.  

 

3.5. 4. táblázat. A bölcsesség kialakulását befolyásoló tényezők átlagos pontszámai és a 

variancia-analízis eredményének jelzése korcsoportonként 

 
 

bölcsességforrások 
10-12 év 16-18 év 19-24 év 25-53 év 54 év 

felett 

összes 

átlag szórás átlag szórás átlag szórás átlag szórás átlag szórás átlag szórás 

életkor előrehaladása* 

 

3,56 1,67 4,32 1,22 4,73 0,91 4,69 0,95 4,84 1,11 4,33 1,35 

Biblia megismerése* 4,18 1,63 3,68 1,6 3,74 1,41 3,58 1,64 3,9 1,61 3,84 1,6 

családi hatások* 4,23 1,53 4,73 1,12 4,91 1,06 5,09 0,99 5,21 1,05 4,77 1,26 

élettapasztalatok* 4,78 1,3 5,17 1,07 5,47 0,68 5,45 0,75 5,59 0,62 5,23 1,01 

elmélkedések* 4,13 1,56 3,81 1,42 4,71 1,17 4,42 1,19 4,58 1,33 4,32 1,38 

filmek* 2,37 1,58 2,89 1,47 3,02 1,11 2,78 1,14 2,62 1,25 2,7 1,35 

tanulás* 4,84 1,34 3,84 1,52 4,55 0,98 4,92 1,11 5,13 1,02 4,71 1,27 

intuíció* 4,09 1,47 3,62 1,17 4,0 1,05 3,73 1,22 3,93 1,2 3,89 1,28 

isteni ajándék* 4,08 1,81 3,11 1,86 3,88 1,67 3,22 1,95 3,73 1,75 3,64 1,86 

könyvek 5,05 1,21 4,77 1,07 4,78 0,86 4,85 1,01 4,98 1,0 4,9 1,06 

más kárának a megfigyelése* 4,53 1,44 3,38 1,41 4,21 1,16 3,45 1,33 3,32 1,32 3,89 1,44 

mások véleménye* 4,55 1,35 3,6 1,44 4,55 1,07 4,01 1,33 3,83 1,49 4,2 1,37 

negatív tap., kudarcok* 3,9 1,7 4,19 1,32 4,98 1,02 4,48 1,14 4,47 1,16 4,36 1,39 

önmagunk, mások ismerete* 4,77 1,24 5,13 1,19 5,41 0,86 5,66 0,68 5,42 0,65 5,25 1,04 

példakép* 3,91 1,55 3,3 1,47 4,18 1,16 4,53 1,22 4,98 0,96 4,17 1,41 

saját hibák felismerése* 4,32 1,53 4,77 1,18 5,38 0,83 5,23 0,87 5,37 0,99 4,94 1,23 

tanárok hatása* 4,19 1,59 3,17 1,26 4,6 5,99 4,44 0,99 4,89 0,91 4,27 2,81 

adottság* 3,57 1,76 3,92 1,62 4,05 1,43 3,93 1,47 4,97 1,09 3,96 1,59 

viták, beszélgetések* 3,07 1,58 4,64 1,33 4,67 1,02 4,67 1,06 4,85 0,85 4,21 1,45 

zene* 2,51 1,73 3,23 1,57 3,53 1,3 3,49 1,39 4,08 1,3 3,23 1,58 

összesített átlag 4,03  3,96  4,41  4,29  4,48  4,2  

 

Összesítve az átlagpontszámokat megállapíthatjuk, hogy a középiskolások adták a 

legalacsonyabb pontokat, egyedül náluk van az átlag 4 alatt, de alig valamivel lett csak ennél 

az általános iskolások átlagértéke magasabb. A legmagasabb átlag a legidősebbeknél jött ki.  

A 6. ábrán, az oszlopdiagramon az összesített átlagértékeket nézhetjük meg. A fenti táblázat 

adatait kiegészítettük a társadalom szerepének értékelésével is, mely csak az utolsó felnőtt 

vizsgálatban szerepelt.   

A bölcsesség kialakulása szempontjából összesítve két kategória lépi át az ötös értéket, 

legfontosabbnak mintánk az önismeretet és az élettapasztalatok számának gyarapodását tartja. 

Ezeket követi a saját hibáinknak a felismerése, a könyvek, a család és a tanulás szerepe. A 

társadalom hatását nem értékeli magasra a mintánk, a 3,5 szintet sem érték el, csak a zene és a 

filmek hatását találják kisebbnek.  
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3.5. 6. ábra. A bölcsességforrások összesített átlagpontszámai a teljes  mintában 
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A variancia-analízis (l. 22. melléklet 2. táblázat) mutatja, hogy az eredmények szinte 

mindegyike szignifikáns, csak a könyvek hatásáról való vélekedésben nincs jelentős 

különbség az egyes korcsoportok között. A 7. ábrán ezen kategóriák átlagértékeit nézzük meg 

korcsoportos bontásban, vagyis a fenti elemek közül a könyvek és a társadalom hatása maradt 

ki.  

 

3.5. 7. ábra. A bölcsességforrások között jelentős különbségeket tartalmazó kategóriák 

átlagos pontszámai korcsoportonként,  

a kisiskolások átlagának csökkenő sorrendjébe rendezve 
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Az általános iskolások nem adtak olyan magas pontszámokat, náluk csak egy olyan 

kategória, a könyvek volt, melynek szerepe meghaladta az ötös értéket. A középiskolások 

osztályozásában ugyanaz a két elem hagyta el az ötöst, mely az összesítésben is (önismeret, 

élettapasztalat), de fordított sorrendben, és ahogy éveink száma tovább növekszik, úgy 

emelkedik azoknak az elemeknek a száma is, melyeket kiemelkedőnek találunk. A páronkénti 

összehasonlításból kiderült, hogy az intuíciókra való támaszkodásban sincs jelentős eltérés a 

csoportok között.  

A szignifikáns különbségek nagyobbik részét ezúttal is az általános iskolások eltérő 

vélekedése okozza. 48 esetben található valamelyik korcsoport felé szignifikáns különbség, a 

különbségek iránya változó, de gyakoribb az alacsonyabbra értékelése a kérdezett elemnek. 

Az életkor előrehaladását, az élettapasztalatok számának gyarapodását, a család 

hozzájárulását, vagy a viták szerepét például mindegyik korcsoportnál kevésbé érzik 

fontosnak, és ennél a négy kategóriánál a szignifikáns különbség csak az ő és a másik négy 

korosztály között alakult ki. Az ő szempontjukból hasonló a kép a saját hibák feldolgozásának 

értékelésében is, de itt a középiskolások pontszáma is szignifikánsan eltér a többiekétől. A 

könyveken és az intuíciókon túl egyetlen olyan kategória van, a tanárok hatása, melynél a 

kicsik véleménye egyik csoporttól sem tér el jelentősen. Ebben az összehasonlításban a 

középiskolások jelentősen kisebb szerepet tulajdonítanak a tanároknak, mint a tőlük 

idősebbek, és ugyanígy viselkednek a példaképekkel és a tanulással kapcsolatban is, de a két 

utóbbi kategória esetében már a kisdiákokkal szemben is szignifikáns az eltérés. Szintén 

mindegyik csoporttól jelentősen eltérően vélekednek saját kudarcaik feldolgozásának 

hasznáról a bölcsesség viszonylatában, a kisebbeknél fontosabbnak, az idősebbeknél viszont 

kevésbé fontosnak tartják. A középiskolások vélekedése 30 esetben tér el szignifikánsan a 

többiekétől.  

A fiatal felnőtteknél 26, a közép és az idősebb korosztálynál egyaránt 25 a szignifikáns 

eltérések száma. A fiatalok a legkisebbekkel együtt mások kárából való okulást jelentősebb 

bölcsességforrásként tekintik, mint a másik három korcsoport.  

 

 

 

„Ha döntéseinkben mindig a nulláról kellene indulnunk, 
Vagy ha a szüleinktől szerzett adatok nélkül próbálnánk létezni és cselekedni,  

Akkor komputerünknek nem maradna gépideje kreatív feladatok végzésére.” 
Thomas Harris (2000. 58)  
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„Befejezni, elkészíteni: hát nem kétértelmű szavak ezek?  
A munka bevégzése egyúttal kivégzés is, kegyelemdöfés.” 

Picasso83 

 

3.6. AZ EREDMÉNYEK MEGBESZÉLÉSE 

 

 

Sternberg (2000) a különböző elméleteket csoportosítva megállapította, hogy a bölcsesség-

implicitteoretikus megközelítésében a kutatók az emberek bölcsességről alkotott naiv 

nézeteiből indulnak ki, nem a pszichológiailag igaz jelentéseket akarják megadni, hanem a 

mindennapi életben használt értelmezéseket, elgondolásokat keresik.  

Kutatásunkban mi is abból indultunk ki, hogy mit tartanak vizsgálati alanyaink a 

bölcsességről, mi az, ami szerintük leginkább jellemzi e fogalmat. Ez tükröződik már abban is, 

hogy a feladatsor összeállításában erősen támaszkodtunk az elővizsgálat nyitott kérdéseire 

adott válaszokra, és a későbbi felmérésekben is helyt adtunk nyitott feladatoknak.  

Dolgozatom egyik célkitűzése az általános bölcsességkép felderítése, megrajzolása volt. A 

bölcsesség kapcsán vizsgált foglalkozásokat, a kialakulásában szerepet játszó tényezőket és a 

bölcs személyek jellemzőit csoportosítottam, a kategóriákat faktorokba redukáltam.  

A hivatások négy csoportot alkottak, a magasabb bölcsességtartalmú kategóriák két 

alcsoport között – a (1) szavak művésze (költők, filozófusok és a kevésbé bölcseknek tartott 

kabaré-színészek) és a (2) vallás és nevelés (teológusoktól a papokon, pszichológusokon át a 

tanárokig) – oszlottak meg.  Elkülönült a (3) szegénység által összekapcsolt csoport a többitől, 

amelyben megtalálhatjuk az elszegényedéssel fenyegetett munkanélkülieket, a szegénységgel 

hivatásszerűen küzdő szociális munkásokat és a vagyonszerzésről lemondó szerzeteseket és 

apácákat. A legnagyobb faktorsúlyú csoport a (4) befolyásolók, meggyőzők (menedzserek, 

újságírók, ügyvédek, bírók, reklám-szakemberek, brókerek, parlamenti képviselők, stb.) 

elnevezést kapta, melynek tagjait a bölcsességskálán hátrébb találjuk. Feltételezésünk szerint 

az alacsonyabb pontszámok magyarázataként Sternberg (2000), Baltes és mtsai (2000) 

elméletéhez kapcsolódhatunk, mindketten kiemelték, hogy nem beszélhetünk bölcsességről, 

ha az önös érdekek túlzottan előtérbe helyeződnek. Ezzel véljük magyarázni fenti 

foglalkozások kevésbé bölcsnek tekintését, és az ügyvédek és bírók, a két azonos 

alapvégzettséggel rendelkező hivatás gyakorlóinak viszonylatában az elővizsgálatban és a 

felnőttek felmérésében is megjelenő különbséget. Az egymintás t-próba igazolta, hogy az 

eltérést nem a véletlen okozza (p<0,001).  

A tulajdonságokat hat faktorba rendeztük, a legnagyobb faktorsúlyú csoport  (1) Szilárd 

Leóról kapta a nevét, ez lehet a magányos kutató prototípusa, intelligens, kreatív, döntésképes, 

                                                 
83 (Kristó, 1984. 444.) 
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önmagát jól ismeri, de mások számára nincs hely a gondolatvilágában. A szakirodalomban is 

megtaláljuk ennek alapját, Maslow (2003) írja az önmegvalósító emberről, hogy szereti a 

magányt, elkülönülést, keresi a meditatív élményeket, és kevésbé függ másoktól (l. 102. o.). Az 

ellentétes póluson található (2) Teréz anya, akit éppen az altruizmus, az örökérvényű elvek 

előtérbe helyezése, a tulajdon fontosságának a tagadása jellemez. Teréz anya és a szegénység 

faktora közötti szoros összefüggés szembeötlő. Ugyanúgy, mint ahogy a szavak művésze 

kapcsán (3) József Attilára, egy érzelmeitől, megérzéseitől vezérelt álmodozóra 

asszociálhatunk. A befolyásolók és meggyőzők közül kiemelkedő bölcstípus (4) Mátyás 

királytól kölcsönözte nevét, aki ha kell, a rizikóvállalástól sem riad vissza, jó 

beszédkészségével képes mozgósítani másokat is. A vallás és nevelés (5) Szent Ágoston 

személyében testesül meg, akit a normák elfogadása és akár konkrét tanácsok formájában 

történő átadása, a környezethez való alkalmazkodás, segítőkészség jellemez. És végül a (6) 

Carl Rogersről elnevezett típus önmagát háttérbe helyezve, a józan észre apellálva – jó 

pszichoterapeuta módjára – képes másokat hozzásegíteni, hogy önmaguktól rájöjjenek a helyes 

megoldásra. Ha e típusokat a Gardner (1998) rendkívüliekről készített tipológiájával 

összevetjük, Szilárd Leó és a Teremtő,  Rogers és a Mester, Mátyás és a Befolyásoló között 

vélhetünk hasonlóságot felfedezni. Gardner Önmegfigyelő típusa nálunk  nem emelkedett ki. 

A bölcsességforrásokat is hat faktorba csoportosítottuk. Ahhoz, hogy a Szilárd Leó és a 

József Attila típusú bölcsek érvényesülni tudjanak, az (1) ösztönösség (adottságok, intuíciók) 

faktora rendkívül fontos. Ugyanakkor feltételezhetjük, hogy az (2) életbuktatókkal való küzdés, 

az alakuló önismeret is formálja bölcsességüket, mint ahogy ez utóbbi faktor a többi típus 

fejlődésében is igen fontos szerepet játszhat. A hivatásoknál, illetve Szent Ágoston esetében 

összefonódott tényezők ezúttal külön faktorokat képeztek: (3) vallásosság, (4) nevelés. 

Elkülönült még a (5) saját aktivitás, és az (6) érés, érettség faktora, melyek összhangban a 

feldolgozott szakirodalommal arra utalnak, hogy az egyén tevőleges hozzájárulására és 

bizonyos mennyiségű (élet)tapasztalatra van szükség ahhoz, hogy bölcsnek tekinthessünk 

valakit. 

Vizsgálataim mindvégig az iskolához kötődtek, az iskola főszereplőinek elképzeléseit 

vázoltuk. A bölcsességképet úgy jártuk körül, hogy különböző korosztályok felfogását 

térképeztük fel és hasonlítottuk össze egymással. Elkülönítettem az általános- és 

középiskolások, a pedagógusjelöltek vagy fiatal felnőttek, az aktív pedagógusok és az 

idősebbek, a nyugdíjazás előtt álló vagy már nyugalmazott tanárok csoportját. 

 

Hipotéziseim is arra irányultak, hogy az alapjaiban megegyező bölcsességképben az 

életkori csoportoknak megfelelően találunk statisztikai számításokkal is alátámasztható 
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különbséget. Vizsgálataim alátámasztják, hogy a bölcsességkép magja már gyerekkorban 

kialakul (1. hipotézis), nincs jelentős különbség abban, hogy milyen jelzőkkel írjuk körül e 

fogalmat (döntésképes, intelligens, értelmes, becsületes, őszinte), miben látjuk a bölcsesség 

forrásait (könyvek, önismeret, élettapasztalat). Természetesen a felnőttkor árnyalja, kiegészíti a 

bölcsességhez szorosan kapcsolódó tulajdonságokat, így megjelenik a megbízhatóság, a 

bizalomkeltés, a békésség, a kitartás és az élettapasztalattal, önismerettel rendelkezés 

hangsúlyozása. 

Az eredmények alapján legtöbb hipotézisünk teljesül. Nem igazolható maradéktalanul a 2. 

feltételezésem. A szülőkre adott szavazatok számában nincs jelentős különbség az általunk 

vizsgált két általános iskolás évfolyam között, de a hatodikosok valóban valamivel 

kevesebbszer említették egyéb rokonaikat, és jobban foglalkoztatja őket saját korosztályuk, 

mint a negyedikeseket. Az is látható, és a hipotéziseinkkel megegyező, hogy minél idősebbek a 

vizsgálati alanyok, annál kevesebb választás jut a családra.  

A foglalkozásokhoz kapcsolódó kép a vizsgált felnőtt mintában egységes, a kisiskolások 

megítélése eltér a felnőttekétől, mely a 3. hipotézisemnek megfelel. Az azonban meglepő, hogy 

a negyedikesek és hatodikosok véleménye éppen e kérdéskörben különbözik egymástól a 

legjobban, melyet csak részben magyaráz az, hogy a kisebbek általában magasabb 

pontszámokat adtak, hisz nemcsak a pontszámok átlagában, hanem a helyezési rangsorban is 

van különbség. A hatodikosok értékei már jóval közelebb állnak az felnőttekéhez. Érdekes 

megfigyelni, hogy például a tanárokat a jövendő tanárok értékelik a legalacsonyabbra, és a 

negyedikesek a legnagyobbra, az orvosok megítélése pedig fokozatosan csökken. 

Mondhatnám, hogy éveink és tapasztalatink számának növekedése magával hozza az orvosi 

tudás végességével való szembesülést, de nem zárhatom ki azt az érvet sem, hogy a 

keresőképes felnőtteknek a hálapénzről is egyre több ismeretük lesz, mely megint csak a 

tevékenységet átható önös érdek növekedését, és így a bölcsesség csökkenését eredményezi.  

Az elvárásom (4. hipotézis), mely részben a Magyar Értelmező Kéziszótár (Juhász, 1972. 

154) definícióján, részben a fejlődéslélektan (Erikson, 2002.; Baltes és mtsai., 2000.) 

álláspontján alapuló sztereotípiának a megjelenésére számított, hogy a bölcs = idős férfi, sem 

igazolódott egyértelműen. Valóban kimutathatóan több férfit, és több idősebb személyt 

neveznek meg mindegyik korcsoportban, ugyanannak a foglalkozásnak a női ága (szerzetesek – 

apácák) szignifikánsan (p<0,001) kevesebb pontot kapott. Míg a híres emberek között 

egyöntetű férfi dominanciát találunk (164:21  a férfi: nő arány a felnőtt válaszolók között), a 

fenti képet cáfolja, hogy a személyes körből nem neveztek meg több férfit a válaszolóink (a 

felnőtteknél 86 férfire jutott 99 nő), és mindegyik alcsoport, még a legfiatalabb is, választott a 

saját korosztályából. Az idős – bölcs kapcsolódás kialakulása ellen dolgozik egyrészt az a már 
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korábban is érintett összefüggés, mely szerint a gyerekek nagyszülei még aktívan dolgoznak, és 

így kevesebb időt tudnak tölteni unokáikkal, másrészt a családi együttélések változása is 

csökkenti az együttlét mennyiségét. Az utóbbi negyven évben például 25%-kal nőtt a 

háztartások száma, mely azt eredményezte, hogy az együtt élők létszáma átlagosan 3,1-ről, 

2,57-re csökkent. Folyamatosan nő a magányos, egyszemélyes időskorúak aránya a 

háztartásokban, ma már minden negyedik háztartásban csak időskorú személy él. Az életkor 

kitolódásának eredményeképpen az időskorúak több mint a fele már betöltötte a 70. évét, több 

mint egymillió ember van már abban a korban, amikor a fizikai és mentális egészségi állapot 

romlásának a valószínűsége erőteljesen növekszik (vö. www.nepszamlalas.hu). 

A bölcsen cselekvő személyek jellemzésében a fejezet elején jelzett közös magot a 

korcsoportok statisztikailag is kimutathatóan különbözően egészítik ki. A hallgatók 

óvatosabban, inkább a középértékhez közelítve fogalmazzák meg álláspontjukat, míg az 

idősebbek határozottabban alkotnak véleményt, polarizáltabban jellemzik a bölcseket. 

Szignifikánsnak bizonyult az a különbség, mely szerint az idősebbek a bölcs személyeket 

visszafogottabbaknak, megfontoltabbaknak, fegyelmezettebbeknek, altruistábbaknak, inkább 

okosnak, mint ravasznak képzelik, akiket inkább vezetnek örökérvényű elvek, akiknek 

realistább a világszemlélete, és akik inkább építenek arra, hogy az összefüggéseket 

megtalálják, mint a lexikális tudásra. A felsorolt tulajdonságokról érezzük, hogy összhangban 

vannak az életkorral, a már kissé lassuló, tompuló memóriájú idősebbek korosztályukhoz 

hasonlónak festik le a bölcs személyeket. Baltes és mtsai (2000) hangsúlyozták, hogy az 

időskorban romló memóriakapacitást ellensúlyozni tudja a nagyobb élettapasztalat, az 

összefüggések jobb meglátása. Az evolúciós szemlélettel egyezik, hogy az idősebb korban – 

amikor a saját gének fennmaradásáért úgy tehetjük a legtöbbet, ha segítünk fajtársainknak –

felértékelődik, inkább a bölcsességhez kapcsolódik az altruizmus, az önzetlen segítés, ami 

természetesen csökkenti a ravaszkodás értékét.  

A bölcsességforrások megítélésében 5. hipotézisemnek megfelelően szintén találhatók 

különbségek. Itt is a kisiskolások véleménye üt el a leginkább, de a többi korcsoport között is 

van jelentős különbség az osztályozásban. Ennél a kérdésnél nem annyira egy irányba 

mutatóak az eltérések, mint azt a tulajdonságoknál vagy a foglalkozásoknál tapasztalhattuk. A 

gyakorló pedagógusok az önismeretet és mások megismerését tartják a bölcsesség 

legjelentősebb forrásának, míg a hallgatók szemében a negatív elemek – mások vagy saját 

maguk kudarcainak a megfigyelése, feldolgozása – jelentősége nőtt meg. A legszembeötlőbb, 

hogy az idősebbek sokkal fontosabbnak érzik saját munkájuk, a tanítás, tanulás szerepét, a 

bölcsesség kialakulásában, a tanárok hatásáról való vélekedésben. Ehhez hasonló ívet 

rajzolnak a korcsoportok a példaképekről is. Mindkét kategóriát a középiskolások értékelik le 
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leginkább, és mindkét esetben erős szignifikáns különbség van a két általános iskolai osztály 

között is, melyben a hatodikosok értékelése már közelít a felsőbb évfolyamosokéhoz. A 

tanárok szerepét a negyedikesek jóval nagyobbra értékelik a bölcsesség átadójaként is, és a 

hivatáshoz magához is több bölcsességet társítanak. A felső tagozatos gyerekeket szaktanárok 

tanítják, a nagyobb szakirányú műveltség, a nagyobb szaktudás azonban nem képes 

megtartani a tanári pályához társuló bölcsességmennyiséget. Eközben azt látjuk, hogy a 

személyes körben történt választások alapján még nem csökken a két évfolyam között sem a 

szülőkre, sem a tanárokra adott szavazatok száma, vagyis környezetük egyes felnőttjeit, 

akikkel feltehetőleg szoros, jó kapcsolatban vannak, bölcseknek látják, miközben az általános 

vélemény már jelentősen romlik. Ennek alapján felvetődhet bennünk a kérdés, hogy nincs-e 

túl korán, túl gyorsan és fokozatmentesen a szaktanárokra való áttérés a magyar oktatási 

rendszerben. Lehet, hogy vizsgálati eredményeink egy apró érvként hozzájárulhatnak ahhoz a 

célkitűzéshez – melyhez az oktatási törvény a lehetőséget már megteremtette84 –, mely 

növelné, kiterjesztené az osztálytanítók által tartott óraszámot az oktatás alapozó (ötödik, 

hatodik évfolyam) szakaszára is. Természetesen ezzel együtt is folytatódik a felnőttekről való 

leválás folyamata, és ismereteik bővülésével együtt tágul a kör, ahonnan a példaképeket, bölcs 

személyeket választhatják. A serdülőkor önmagában is fokozza a negatív hatásokra, 

kudarcokra való érzékenyedést (a két évfolyam között ebben is szignifikáns a különbség), de 

talán lehetne valamelyest ezen is enyhíteni, ha a megszokott pedagógusok kísérnék az amúgy 

is megterhelő  változás kezdetekor még a gyermekeket.  

Egyértelműen magyarázható fiatal korukkal, hogy az életkor, a család, a tapasztalatok 

szerepét kevésbé tartják fontosnak, mint az idősebbek. Véleményem szerint az azonban, hogy 

kisdiákjaink mindkét évfolyamban bármely másik korcsoporthoz képest szignifikánsan 

alacsonyabbra, az utolsó helyek egyikére – a zene és a filmek elé – sorolják a viták és 

beszélgetések szerepét a bölcsesség alakulásában, ismét kapcsolatba hozható az oktatás 

szervezeti, minőségi kérdéseivel. Dolgozatomnak nem tárgya annak elemzése, hogy 

mennyiben ítéljük gyermekeinket a tanítási órákon passzív befogadásra, vagy mennyire terjedt 

el például a munkáltatás, a saját cselekvésekből való tanulás lehetőségének biztosítása, de a 

viták, beszélgetések ilyen mértékű leértékelése jelzi, hogy a gyermekeknek nincs olyan irányú 

tapasztalatuk, mely alátámasztaná, hogy az egymásra figyelés, a vitatkozás, a másik fél 

meggyőzése hozzátartozik a tanuláshoz. Aebli (1989) javaslatára már korábban is felhívtuk a 

figyelmet, mely szerint az oktatásnak biztosítania kellene azokat a helyzeteket, melyben a 

                                                 
84 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról: 8.§ (3) „A bevezető és a kezdő szakaszban, továbbá - a tanulók 

igényéhez igazodóan, a helyi tantervben meghatározottak szerint - az alapozó szakasz kötelező tanórai 

foglalkozása időkeretének huszonöt-negyven százalékában nem szakrendszerű oktatás, az alapozó szakasz 

fennmaradó időkeretében és a fejlesztő szakaszban szakrendszerű oktatás folyik.” www.om.hu 
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gyerekek döntéseket hozhatnak, Sternberg (2000) is hangsúlyozza az oktatási rendszer 

feladatát a dialektikus gondolkodás fejlesztésében, és sorolhatnánk oldalakon keresztül a 

kutatási eredményeket, melyek mind azt támasztják alá, hogy a másik féllel való aktív 

kommunikáció, a vitakultúra fejlesztése nélkül a gondolkodás nem fejlődhet kellőképpen (pl. 

de Bono, 1993; Fisher, 2000; Bellack és mtsai, 1966; Vári és mtsai, 2001). Úgy tűnik 

kisiskolásaink körében a beszélgetések, viták, a zenehallgatás és a filmek a szabadidős, 

szórakoztató tevékenységek közé tartoznak. Eközben a zene hozzájárulását a bölcsességhez az 

idősebbek (54 év felett) szignifikánsan erőteljesebbnek találják. Lehet, hogy ebben is 

segíthetne, ha nem a készségtárgyak óraszáma csökkenne folyamatosan? Lehet, hogy e tények 

arról árulkodnak, hogy az egyre fokozódó lexikális ismeretátadási kényszer mellett már nem 

tudunk a tanítási órák menetében oktató filmeknek, hangulatkeltő zenéknek és élénk 

beszélgetéseknek időt biztosítani?  

Szeretném azonban kiemelni, hogy mindegyik korosztály egyaránt elismeri, és a 

kisiskolásoknál kitüntetett szerep is jut az olvasásnak a bölcsességforrások között. Az olvasás 

fontosságára nemcsak a náluk kialakuló rangsorból (1. hely) következtethetünk, hanem utal rá 

az is, hogy milyen gazdagon merítettek a bölcs személyek megnevezésekor is 

olvasmányélményeikből.  

 

A vizsgálat másik része három kiválasztott pszichés jellemző és a bölcsességkép közötti 

összefüggés feltárását célozta.  

Hatodik feltételezésemet, mely szerint az anómiás életérzés erősödése tetten érhető a 

bölcsességről kialakított képben, a vizsgálat igazolta, sőt a kategóriák számában a legtöbb 

eltérés az osztályozásban éppen e szempontból adódott, annak ellenére is, hogy mintánkban 

kevés ténylegesen magas anómiás értékű személy volt található. Már az anómia érték 

növekedése is kimutatható, nem a véletlennek köszönhető különbségeket eredményezett, a 

kirajzolódott kép negatívabb (pl. kevésbé segítőkészek, barátságosak, bizalmat keltőek, 

tisztességesek stb. a bölcsek), kevesebb aktív, személyes hozzájárulást feltételező (kevésbé 

képesek a lényeg megragadására, a döntések meghozatalára, az előre tervezésre, kevésbé 

intelligensek, kitartóak). A bölcsességforrásoknál pozitív, a foglalkozásoknál negatív az 

előjele a korrelációs együtthatónak. Az anómiás érték emelkedése a bölcsesség kialakulásában 

3 olyan kategóriának – a társadalomnak, az életkornak és az élettapasztalatoknak – a szerepét 

növeli, melyek az egyén tevőleges hozzájárulását kevéssé igénylik. A magasabb anómiás 

értékek az alább felsorolásra kerülő foglalkozási csoportok lejjebb osztályozását 

eredményezték. Egyenként megkísérelve magyarázatot találni feltételezhetjük, hogy a 

munkanélküliség ténye fenyegetőbb, a szociális munkások küzdelme reménytelenebb, a 

pásztorok életszemlélete érthetetlenebb, és az igazságos világba vetett hit, melyet a bírók 
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képviselnek, szétrepedezettebb az anómiás érzés fokozódásával, és éppen ezért csökken a 

hozzájuk rendelt bölcsességmennyiség is.    

Az énhatékonyság becslése alapján képezett alcsoportok tekintetében is látható eltérés a 

bölcsesség kialakulásáról és jellemzőiről keletkezett képben, önállóbbnak látják a bölcseket a 

kompetensebbek (7. hipotézis). A bölcsességforrások közül a pedagógus minta a saját (a 

tanárok, a példaképek, a folyamatos tanulás) szerepéhez kapcsolódó kategóriákat a 

kompetenciaérzés fokozódásával egyenes arányban értékeli magasabbra. Emellett az egyén 

mentális aktivitásának (elmélkedés) hozzájárulását is nagyobbra értékelik. Ebben a feladatban 

a foglalkozások majdnem felénél (legerőteljesebben a szociális munkások és az újságírók 

esetében) mutatkozik az osztályozásban jelentős eltérés (a legtöbb különbség ebben éppen e 

feladatban található). Mintha a szakmák, hivatások elismerése, azokban a bölcsesség 

meglátása attól függne, hogy saját magunkat mennyire érezzük hatékonynak feladataink 

ellátásában, mennyire rendelkezünk önbizalommal, mennyire érezzük magunkról úgy, hogy jó 

helyen vagyunk. Mindez a különbség annak ellenére is megmutatkozott, hogy igazán alacsony 

önhatékonysággal rendelkező csak elvétve található a mintánkban.  

Nyolcadik hipotézisem szerint a megküzdési módunk is hatással van a bölcsességkép 

alakulására, melyet a vizsgálat alá is támaszt. Úgy tűnik, mintha a problémákkal kevésbé jól 

megbirkózó személyek a saját kreativitás hiányában merevebbnek, visszafogottabbnak látnák 

azt is, akinek a bölcsességet tulajdonítják. Az adaptívabb megküzdők segítőkészebbnek 

ábrázolják a bölcs személyeket, saját hivatásukat és a társadalom felelősségét is nagyobbra 

értékelik, és erősebben kapcsolják a vallásosságot a bölcsességhez, mely megjelenik a 

hivatások osztályozásánál és a bölcsességforrásoknál is.  

Ha a bennünk keletkező feszültségek nem ragadnak magával minket, nem önkárosító 

módon küzdünk meg velük, akkor a bölcseket is higgadtabbaknak, bizalmat keltőbbnek, 

lényegre törőbbnek, kevésbé impulzívnak képzeljük el, a tanárok és a rendszeres tanulás 

bölcsességformáló hatását elismerjük. Az érzelmi megküzdés felé erőteljesebben hajlók a 

filmek és a kudarcok szerepét látják fontosabbnak a bölcsesség kialakulásában. Mindhárom 

foglalkozás, melyek képviselőit az érzelemorientált megküzdéssel inkább élők nagyobbra 

értékelték a többieknél, a valláshoz kötődik.  

Skrabski és Kopp azt állítják, hogy „a vallásgyakorlás a testi és lelki egészség 

szempontjából is védőfaktor” (Skrabski, 2003. 123.). A mi vizsgálatunk annyit jelez, hogy a 

bölcsességkép változása gyakran a valláshoz kapcsolódó kérdésekben mutatkozik meg. A 

nehéz helyzetben kifelé fordulók, kívülről segítséget várok esetében ez már mindhárom 

kérdéskörben a legerőteljesebbé, a legmeghatározóbbá vált. Mintha a társak iránti nyitást, a 

szociális támogatás keresését ebben a vizsgálatban a külső erőhöz, Istenhez fordulás jelentené, 
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helyettesítené. Minél magasabb pontszámot ért el valaki, annál inkább értékeli úgy, hogy 

valamennyi a vizsgálatunkban szereplő valláshoz kapcsolódó foglalkozáshoz több 

bölcsességet társít, a bölcsesség kialakulásában annak isteni eredetét és a Biblia megismerését 

sokkal jelentősebbnek (p<0,0001) látják a többi csoportnál.  

Ezzel mintegy keretbe foglalódott a vizsgálatunk, hisz a svájci-magyar összehasonlító 

vizsgálat kiindulási alapja a vallásosság volt, a két ország bölcsességképében a legjelentősebb 

különbségeket éppen ebben a tekintetben találtuk. A nehézségekkel való megküzdés 

vizsgálata pedig azt eredményezte, hogy a bölcsességképben is az egyik legjelentősebb, több 

területen megjelenő különbséget éppen a vallásosság megítélésében találtunk.  

A másik olyan terület, mely többször visszatér a pedagógus mintához kötött 

vizsgálatomban a tanárok a megítélése. Kilencedik hipotézisem, hogy több szinten is találok 

eltérést az iskola szerepének értékelésében, szintén beigazolódott. A tanároknak és magának a 

tanulásnak az értékelésében többször is megfigyelhető volt a különbségek mind az életkorok, 

mind a pszichés jellemzők vizsgálata alapján létrehozott csoportok között.  

A szakirodalom feldolgozása és saját eredményeink alapján mondhatjuk, hogy a 

bölcsesség alapjainak fejlesztéséhez már kisiskolás korban hozzá lehet járulni. Ebben az 

életkorban tulajdonították a legnagyobb szerepet a könyveknek, az olvasásnak, mint 

bölcsességforrásnak. Meg kell teremteni a lehetőséget, hozzá kell szoktatni a gyermekeket, 

hogy minél több háttérinformációt szerezzenek meg önállóan a könyvek segítségével, majd 

csoportos feldolgozás során biztosítsuk a tapasztalatot, hogy milyen sokszínűen, sokrétűen 

lehet értelmezni ugyanazt a szöveget, helyzetet. Úgy tűnik, hogy ebben segítene, ha mindezt 

olyan pedagógusok vezetésével tennék, akikkel szoros személyes kapcsolatban vannak, hisz 

miközben minden életkorban számon tartjuk tanárainkat is a bölcs személyek között, a tanári 

hivatás általános megítélésében már hatodikban nagyon jelentős romlás tapasztalható, mely 

végigkíséri a diák éveket.  

Ahhoz, hogy a bölcsességről kialakított képet tovább pontosítsuk, szükséges lenne 

nagyobb, és nem egy közeghez kötött mintával is megismételni a vizsgálatokat. Saját 

felmérésünk emiatt csak pilot vizsgálatnak tekinthető. 

 

 

 

„Nagy csapás, ha valaki nem elég elmés, hogy jól beszéljen,  
és nem elég bölcs, hogy hallgasson.” 

La Bruyere85 

                                                 
85 In: (György 2001, 84.) 
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„A bölcsességet úgy lehetne definiálni, mint olyan tudást, 
 amely ugyanakkor tudatában van e tudás határainak”  

Viktor E. Frankl86    

 

4. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

 

Dolgozatomban az ókori bölcselőktől kezdve próbáltam összegyűjteni, hogy mitől 

tekintettek valakit bölcsnek, mit emeltek ki egyes filozófusok a bölcsességgel kapcsolatban. 

Baltes (és mtsai, 1990, 2000), Sternberg (2000) Csíkszentmihályi (2005) bölcsesség 

felfogásának ismertetésén keresztül jutottam el saját vizsgálatainkig. Arra kerestük a választ, 

hogy milyen kép él az emberekben a bölcsességről, kiket tekintenek bölcsnek, mennyi 

bölcsességet társítanak különböző hivatásokhoz, foglalkozási csoportosulásokhoz, milyennek 

írják le a bölcsen cselekvő személyeket, és minek tulajdonítanak jelentőséget a bölcsesség 

alakulásában.   

Vizsgálati alanyainkat az általános iskolások, a tanárjelöltek és a pedagógusok 

populációjából merítettük. Célunk volt a bölcsességkép megrajzolása mellett a korosztályoknál 

megjelenő különbségek, valamint három általunk kiemelt, a bölcsesség szempontjából 

relevánsnak tűnő pszichés tényező, az anómia, a kompetencia és a coping potenciál 

változásainak és a bölcsességkép közötti összefüggéseknek a feltárása.  

Kérdőíves felmérést végeztünk, melyben a nyitott kérdések mellett osztályozási feladatokra 

kértük meg a válaszolóinkat. Az adatokat matematikai statisztikai módszerekkel dolgoztuk fel, 

többek között korrelációszámítást, variancia-analízist és faktoranalízist végeztünk. A felmérés 

nyitott kérdéseinek tartalomelemzése színesíti, mélyíti a bölcsességről formálódó képet. 

A bölcsességkép körvonalazása közben 6 faktorba rendeztük a bölcsek a jellemezőit, 

melyek mindegyike egy-egy híres személytől kölcsönözte a nevét: kirajzolódott az önálló, 

kreatív Szilárd Leó, a visszafogott, tanácsadás helyett rávezető Carl Rogers, a normatisztelő 

Szent Ágoston, a kockázatvállaló, a szenvedések ellen küzdő Mátyás király, az érzelemvezérelt, 

intuíciói által befolyásolt József Attila és az altruista, a tulajdonról lemondó Teréz anya alakja. 

A bölcsességforrásokat is hat faktorba csoportosítottuk, elkülönítettük az életbuktatók és 

önismeret, a nevelés, a saját aktivitás, a vallásosság, az ösztönösség és az érés szerepét.  

Az általunk vizsgált „foglakozások” 4 csoportba rendeződtek. Kevésbé tartják bölcsnek a 

befolyásolókat, meggyőzőket (pl. parlamenti képviselők, brókerek), és a szegénység által 

összekapcsolt csoportosulásokat (pl. munkanélküliek, szociális munkások, apácák), míg a 

                                                 
86 Frankl, 1996. 86.    
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szavak művészeit (pl. filozófusok, költők) és a vallás és nevelés (pl. teológusok, papok) 

képviselőit bölcsebbnek látja mintánk.  

Eredményeink szerint a foglalkozások megítélésében a kisiskolások térnek el jelentősen a 

felnőttektől, a bölcsek jellemzésében és a bölcsességforrásokban több különbséget is 

tapasztaltunk az életkorok alapján képezett csoportok között. Az idősebbek polarizáltabban 

fogalmazzák meg véleményüket, és inkább látják a bölcseket pl. altruistának, fegyelmezettnek, 

megfontoltnak, realistának. A bölcsesség kialakulásában az idősebbek saját közvetlen és 

közvetett hatásukat, vagyis a tanárok és a példaképek, valamint a rendszeres tanulás  szerepét is 

nagyobbra értékelik, ugyanakkor ők azok is, akik az adottságokat is inkább hangsúlyozzák. A 

fiatalok a negatív elemeket (kudarcok hatása, mások kárából való okulás) látják fontosabbnak.  

Találtunk összefüggéseket a kiválasztott pszichés jellemzők és a bölcsességkép között. Az 

anómiás életérzés fokozódása negatívabbá (pl. kevésbé segítőkészek, barátságosak, bizalmat 

keltőek, tisztességesek stb. a bölcsek) teszi a bölcsekről kirajzolódó képet, és kevesebb aktív, 

személyes hozzájárulást feltételez (a bölcsek kevésbé képesek a lényeg megragadására, a 

döntések meghozatalára, az előre tervezésre, kevésbé intelligensek, kitartóak).  

Az énhatékonyság alapján a foglalkozások értékelésében jelent meg a legtöbb különbség, 

minél kompetensebbnek érzi magát valaki, annál több bölcsességet társít általában is, és 

különösen a határozottságot, önbizalmat feltételező foglalkozásokhoz (pl. szociális munkás, 

újságíró). Megfigyelhető, hogy a saját szerephez kapcsolódó elemek hatásának értékelése 

egyenes arányban növekszik a kompetenciaérzés fokozódásával.  

A stresszel való megküzdés módja a bölcsességkép valláshoz kapcsolódó elemeinek és a  

pedagógus szerephez kapcsolódó kategóriáknak az értékelésében okozza a legmarkánsabb 

változást.  

Mindezek alapján megállapíthatjuk, hogy vizsgálatunk hozzájárult a bölcsességről 

bennünk élő kép pontosításához, felvázolt életkortól és pszichés tényezőktől függő 

különbségeket, de ahhoz, hogy ezeket határozottabban állítsuk, tovább pontosítsuk 

reprezentatív mintán kell megismételni a kutatást. 

  

 „Egy kutató tudós sejtései a felfedezni vágyó képzelet gyermekei.  
Ez a törekvés együtt jár a vereség kockázatával, de nem annak keresésével.  

A tudós tulajdonképpen a siker vágyától hajtva vállalja a kudarc kockázatát.” 
Polányi (1997. 225.) 
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Summary 

 

 In my work I introduced different wisdom-conceptions, starting with the ancient 

philosophers and proceeding with Baltes (and Co. 1999, 2000), Sternberg (2000) and 

Csíkszenrmihályi (2005), and thus I finally reached our own research. We have been 

searching for answers as to what kind of picture people have about wisdom, whom they find 

wise, how much wisdom they associate with different professions, how they describe people 

acting wisely, and what they attach importance to in the development of wisdom. 

We borrowed the subjects of our research from the population of a primary school, its 

pupils, teacher trainees and teachers. Our intention was, besides illustrating the wisdom-

image, to reveal the differences which appear among the age-groups, and to reveal the 

relationship between the wisdom-image and three psychic factors emphasized by us, which 

appeared relevant from a wisdom perspective. These three factors were anomie, competence 

and the way-of-coping process. 

We created a questionnaire in which we asked some open-ended questions, and in some 

cases we asked our responders to give marks. We processed the dates with mathematical 

statistical methods, including correlation-calculating, variation-, and factor analyzing. The 

examination of the content of the questionnaire makes the image of wisdom deeper and more 

colourful. 

Giving a general idea of the wisdom-image we distributed the characteristics of the wise 

men among 6 factors. Each took its name from a famous person: the independent and creative 

Leó Szilárd; Carl Rogers, who preferred showing the way rather than giving straight advice; 

St. Augustine, who respected the norms; King Mathias, the hazarder, who fought against 

suffering; Attila József, who was led by his feelings and followed his intuitions; and the 

altruist Mother Theresa, who gave up property.  

We also arranged the sources of wisdom into six groups. We set apart the roles played by 

life’s pitfalls and self-knowledge; education; one’s own activity; religion; intuition; and 

maturation. 

The professions, which we examined, are in four groups. The “convincers” and 

“influencers” (e.g. representatives of the parliament) and the vocations associated with 

poverty (e.g. unemployed, social workers) were found less wise, while our respondents found 

the “artists of words” (e.g. philosophers, poets) and the representatives of education and 

religion (theologians, priests) wiser. 
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According to our results the pupils of the lower grades differ significantly from the adults 

in their estimation of the professions, and we found more differences between the age-groups 

in what they see as sources of wisdom and the description of wise men. The older people 

express their opinions in a more polarized way, and they rather see wise men as altruist, 

disciplined, sober-minded and realist. In the development of wisdom they appreciate more the 

part of their own direct and indirect influences, namely teachers and role models and 

permanent learning, and the older people also  emphasize aptitude more. Younger people see 

negative factors as more important (the influence of failures, learning from others’ losses). 

We found connections between chosen psychic factors and the wisdom-image. The 

increase of the anomie awareness-of-life makes the image of wise men more negative (less 

helpful, less friendly, less honourable), and supposes a less active personal contribution (wise 

men are less able to get straight to the point, to make decisions, to plan, they are less 

intelligent and assiduous). 

According to self-efficacy, the most differences emerged in the evaluation of professions. 

The more competent someone feels, the more wisdom s/he ascribes to vocations requiring 

determination and self-confidence (e.g. social workers, journalists). It can be seen that their 

evaluation of the effect of the elements connected to their own role grows in direct proportion 

to their increased sense of competence.  

The way in which people tackle stress causes the most marked change in how the elements 

of the wisdom-image connected with religion are evaluated, and similarly the categories 

related to the teacher-role.  

Based on all of these findings we can establish that our research has contributed to make 

the wisdom-image more precise, and has sketched out differences in perception related to age 

and psychic factors; but to make these claims more definitively, and make them more accurate 

the research must be repeated using a representative sample. 
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 „ – Találj magadnak pártfogót – tanácsolta a kapitány bölcsen, 
megölelte, és ment a dolgára…”  

Spiró György87 
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Edinának Sternberg könyvfejezetének fordításában nyújtott gyakorlati hozzájárulását.  
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létrejöttében, és a későbbiekben is, a munkára való buzdításban.  

Köszönöm a kérdőívet kitöltő valamennyi diáknak és pedagógusnak, hogy gondolataik 

megosztásával lehetővé tették számunkra a vizsgálat elvégzését, és külön köszönöm azoknak 
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„››Nem is tudom, hogy köszönjem meg.‹‹ 
Egyszerűen csak így: köszönöm…” 

Filliozat (1998. 494.) 

                                                 
87 Spiró, 2005. 363. 
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 „Tele van minden könyv, tele vannak a bölcsek kijelentései, 
tele van az egész régiség példaképekkel, 

s ezek mind homályban maradnának,  
ha a betűk hozzájárulása fényt nem árasztana rájuk.” 

Cicero88 

 

IRODALOMJEGYZÉK 

 

AEBLI, H. (1989): Weisheit: auch ein Ordnen des Tuns? Zeitschrift für Pädagogik, 35. 605–

620.   

ALLPORT, G. W. (1980): A személyiség alakulása. Gondolat, Budapest. 

ANDORKA RUDOLF (1996): Merre tart a magyar társadalom? Lakitelek Antológia. 

ARISZTOTELÉSZ (1997): Poétika, kategóriák, hermeneutika. Kossuth Kiadó, Budapest. 

ATTENBOROUGH, D. (1991): Az élet erőpróbái. Az állatok viselkedésének természetrajza. 

Park Kiadó, Budapest.  

AUGUSTINUS, A: (1989): A boldog életről, a szabad akaratról. Európa Kiadó, Budapest. 

AUGUSTINUS, A: (2004): Szent Ágoston Misztikája. Paulus Hungarus. Kairosz Kiadó, 

Budapest. 

BABBIE, E. (1995): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest. 

BACON, F. (1995): Novum Organum. Aforizmák a természet magyarázatáról és az ember 

uralmáról. Nippon Kiadó, Budapest. 

BAKOS FERENC (szerk.) (1983): Idegen szavak és kifejezések szótára. Akadémiai Kiadó, 

Budapest. 

BALÁZS JÁNOS, KÉZDY ÉVA (2001): „Harmonia Didnitatis” Az értékrend vizsgálata 

főnemesi családok leszármazottainak körében. Századvég Újfolyam 21.  

BALTES, P. B. (2003): Das hohe Alter – mehr Bürde als würde? In: Max Planck Forschung 

2/2003 15-17 www.mpib-berlin.mpg.de (A magas életkor – több teher, mint lehetőség?) 

BALTES, P. B., SMITH, J. (1990): Weisheit und Weisheitsentwicklung: Prolegomena zu einer 

psychologischen Weisheitstheorie. Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische 

Psychologie, 22. 95-135. 

BALTES, P. B., SMITH, J., STAUDINGER, U. M. (2000): Bölcsesség és sikeres öregedés In: 

Czigler I. (szerk.): Túl a fiatalságon. Megismerési folyamatok időskorban. Akadémiai Kiadó, 

Budapest. 137-169. 

BARASH, D. P. (1980): Szociobiológia és viselkedés. Natura, Budapest. 

BARROW, J. D. (1998): A művészi világegyetem. Kulturtrade, Budapest. 

BECK, A. RUSH, J., SHAW B., EMERY, G. (2001): A depresszió kognitív terápiája. Animula, 

Budapest. 

BELLACK, A. A., KLIEBARD, H. M., HYMAN, R. T., SMIRH, F. L. (1966): The language of the 

Classroom. Teachers Collage Press, New York. 

BENCZE L., GŐBEL O., OSER, F., REICH, H., ROSTÁS R., SCHENKER, D., SZABÓ P. (1999): 

Final Activity Report on Project JUNP04869 to the Swiss National Foundation for Scientific 

Research.  Unpublished Report, Switzerland. 

BENEDEK ELEK (1988): Magyar Mese- és Mondavilág I. A csodaszarvas. Móra Ferenc 

Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest.  

BENKŐ A. (1997): A személyiség erkölcsi és vallási fejlődése Valláslélektani jegyzetek. 

Kézirat, Budapest. 

Biblia (1979): (fordította és magyarázta a Szent István Társulat Bizottsága): GÁL F., GÁL J., 

GYÜRKI L., KOSZTOLÁNYI I., ROSTA F., SZÉNÁSI S. ÉS TARJÁNYI B. Szent István Társulat, 

Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest. 

BOETHIUS, A.: (1979): A filozófia vigasztalása. Európa Könyvkiadó, Budapest. 

                                                 
88 In: (Kristó Nagy István 1982, 71.) 

http://www.mpib-berlin.mpg.de/


 143 

CALVIN, W. H. (1997): A gondolkodó agy. Az intelligencia fejlődéstörténete. Kulturtrade 

Kiadó, Budapest. 

CARVER, C. S., SCHEIER, M. F. (1998): Személyiségpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest. 

COMTE, A. (1979): A pozitív szellem. Két értekezés. Magyar Helikon Kiadó, Budapest. 

CZEIZEL ENDRE (2004): Sors és tehetség. 2. átdolgozott és bővített kiadás Urbis 

Könyvkiadó, Budapest. 

CSÁNYI VILMOS (1986): Az emberi agresszió. In: Csányi V. (szerk.): Agresszió az 

élővilágban. Natura, Budapest. 167-178 

CSÁNYI VILMOS (1994): Viselkedés, gondolkodás, társadalom: etológiai megközelítés. 

Akadémiai Kiadó, Budapest. 

CSÁNYI VILMOS (1998): A kultúra és a nyelv kialakulása az emberi evolúcióban: egy 

etológiai rekonstrukció. In: Pléh Cs.,  Győri M. (szerk.): A kognitív szemlélet és a nyelv 

kutatása. 1998 Pólya Kiadó, Budapest. 165-176. 

CSÁNYI VILMOS (1999): Az emberi természet. Vince Kiadó, Budapest. 

CSEPELI GYÖRGY (1997): Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest. 

CSÍKSZENTMIHÁLYI MIHÁLY (1997): Flow. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. 

Akadémiai Kiadó, Budapest. 

CSÍKSZENTMIHÁLYI MIHÁLY (1998): És addig éltek, amíg meg nem haltak. A mindennapok 

minősége. Kulturtrade Kiadó, Budapest. 

CSÍKSZENTMIHÁLYI, M., NAKAMURA, J. (2005): The role of emotions in the development of 

wisdom. In Sternberg, R. J. and Jordan, J. A Handbook of Wisdom(?) New York: Cambridge 

University Press. Kiadás alatt. 

DARWIN, CH. (1859/1973): A fajok eredete. Helikon Kiadó, Budapest. 

DARWIN, CH. (1874/1961): Az ember származása és az ivari kiválás. Gondolat Kiadó, 

Budapest. 

DAVIES, P. (2000): Az ötödik csoda. Az élet eredetének nyomában. Vince Kiadó, Budapest. 

DAWKINS, R. (1986): Az önző gén. Gondolat, Budapest. 

DAWKINS, R. (2001): Szivárványbontás. Tudomány, szemfényvesztés és a csoda igézete. 

Vince Kiadó, Budapest. 

DE CRESCENZO, L. (1995): A görög filozófia rendhagyó története. Tercium Kiadó, 

Budapest.  

DE BONO E. (1995): Tanítsd gondolkodni a gyereked! Park Könyvkiadó, Budapest. 

DESCARTES, R. (1996): A filozófia alapelvei. Osiris Kiadó, Budapest. 

DIÓSZEGI SÁMUEL, FAZEKAS MIHÁLY (1807): Magyar Fűvész könyv a Linné alkotmánya 

szerint. Nyomtatta: Csáthy György, Debrecen. 

DONALD, M. (2001): Az emberi gondolkodás eredete. Osiris Kiadó, Budapest.  

DUIN, N., SUTCLIFFE, J. (1993): Az orvoslás története. Medicina Könyvkiadó, Budapest. 

EHMANN BEA (2002): A szöveg mélyén. A pszichológiai tartalomelemzés. Új Mandátum 

Könyvkiadó, Budapest. 

EPIKUROS (1994): Legfontosabb filozófiai tanításai. Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó, 

Budapest. 

EPIKTETOSZ (2001): Epiktetosz kézikönyvecskéje vagyis a stoikus bölcs breviáriuma. 

Gladiátor Kiadó, Budapest, 2001. 

ERASMUS, R. (1509): A balgaság dicsérete. (ford.: Szabó András) Az Athenaeum R.-T- 

reprint kiadása, Kairosz Kiadó, [Szentendre, 1999.]. 

ERIKSON, E. H. (1985): A pszichoszociális személyiségelmélet: az emberi fejlődés nyolc 

szakasza. In: Szakács F., Kulcsár Zs. (szerk.): Személyiséglélektani szöveggyűjtemény II. 

Tankönyvkiadó, Budapest. 160-175. 

ERIKSON, E. H. (1997): Az emberi életciklus. In: Bernáth L., Solymosi K. (szerk.): 

Fejlődéslélektan olvasókönyv. Tertia Kiadó, Budapest. 27-41. 

ERIKSON, E. H. (2002): Gyermekkor és társadalom. Osiris Kiadó, Budapest. 

EXLEY, H. (válogatás) (2002): Mindennapok bölcsessége. Alexandria Kiadó, Pécs. 



 144 

EYSENCK, M., KEANE, M. (1997): Kognitív pszichológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest.  

FALUS IVÁN, OLLÉ JÁNOS (2000): Statisztikai módszerek pedagógusok számára. OKKER, 

Budapest. 

FERRERO, G. (1993/1921): Az ókori civilizáció bukása. Holnap Kiadó, Budapest. 

FESTINGER, L. (2000): A kognitív disszonancia elmélete. Osiris Kiadó, Budapest. 

FILLIOZAT, I. (1998): A szív intelligenciája. EQ.  FIESTA – SAXUM Kiadó, Budapest. 

FISHER, R. (2000): Hogyan tanítsuk gyermekeinket gondolkodni? Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest.  

FOLKMAN, S., LAZARUS, R. S. (1980): An analysis of coping in a middle-aged community 

sample. Journal of Health and Social Behavior, 21. 219-239. 

FRANKL, V. E. (1996): Az ember az értelemre irányuló kérdéssel szemben. Kötet kiadó, 

Budapest. 

FRANKL, V. E. (1997): Orvosi lélekgondozás. A logoterápia és az egzisztencia-analízis 

alapjai. UR Könyvkiadó, Budapest. 

FREUD, S. (1989): A pszichoanalitikai mozgalom története. (1914) In: Freud, S. Önéletrajzi 

írások. Cserépfalvi Kiadó, Budapest. 83-151. 

FROMM, E. (1960): Pszichoanalízis és zen-buddhizmus. In: E. Fromm, D.T. Suzuki: Zen-

buddhizmus és pszichoanalízis. Helikon Kiadó, Budapest, 1989. 113-214. 

FROMM, E. (1993): Menekülés a szabadság elől. Akadémiai Kiadó, Budapest.  

FROMM, E. (1994): Birtokolni vagy létezni? Egy új társadalom alapvetése. Akadémiai 

Kiadó, Budapest.  

GARDNER, H. (1983) Frames of Mind: The theory of multiple intelligences. Basic Books, 

New York.  

GARDNER, H. (1998): Rendkívüliek. Kivételes egyéniségek Mozart, Freud, Virginia Woolf, 

Gandhi portréi és „hétköznapi rendkívüliségünk”. Kulturtrade Kiadó, Budapest. 

GÉCZY BARNABÁS (1982): Lamarck és Darwin. Magvető Kiadó, Budapest. 

GENDLIN, E. T. (1989): Életproblémák megoldása önerőből ”Fókuszolás”. Tankönyvkiadó, 

Budapest. 

GOLEMAN, D. (2002): Érzelmi intelligencia a munkahelyen. SHL Hungary Kft, Budapest. 

GRIBBIN, J. (2004): A tudomány története 1543-tól napjainkig. Akkord Kiadó, Budapest. 

GYÖRGY EDIT (2001): Csönd és hang. A bölcsességek könyve. Kassák Kiadó, Budapest. 

HAJDÚ ISTVÁN (1999) (összeállította): Varietas delectat. Latin mondások. General Press 

Kiadó, Budapest. 

HARPUR, J., WESTWOOD, J. (1994): Legendák földjén. Magyar könyvklub, Budapest. 

HEIDEGGER, M. (2004): A metafizika alapfogalmai. Világ – végesség – magány. Osiris 

Kiadó, Budapest.  

HORVÁTH PÁL (1999): Vallástörténet www.fil.hu/uniworld/vt/ 2005. 

JACKSON, S. A., CSÍKSZENTMIHÁLYI M. (2001): Sport és flow. Az optimális élmény. Vince 

Kiadó, Budapest. 

JÓZSEF ATTILA (1971): Összes versei. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest. 

JUHÁSZ J., SZŐKE I., O. NAGY G., KOVALOVSZKY M. (szerk.) (1972): Magyar Értelmező 

Kéziszótár. Akadémiai Kiadó, Budapest. 

JUNG, C. G. (1931): Az álomelemzés gyakorlati alkalmazhatósága. IN: Jung: Álom és 

lelkiismeret. Európa Könyvkiadó, Budapest. 1996. 5-45. 

JUNG, C. G. (1993): Mélységeink ösvényein. Analitikus pszichológiai tanulmányok. 

Gondolat kiadó, Budapest. 

JUNG, C. G. (1995): Gondolatok az apáról, az anyáról és a gyermekről. Kossuth 

Könyvkiadó, Budapest. 

KANT, I. (1981): A tiszta ész kritikája. Akadémiai Kiadó, Budapest. 

http://www.fil.hu/uniworld/vt/


 145 

KÁRPÁTY ÁGNES (2001): Buddhizmus Magyarországon avagy egy posztmodern 

szubkultúra múltja és jelene. MEK Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-Tár MTA PTI 

Etnoregionális Kutatóközpont Munkafüzetek 76. Budapest.  

KECSKÉS PÁL (2001): A bölcselet története főbb vonásaiban. Gede Testvérek kiadása, 

Budapest (Hasonmás kiadás, a Szent István Társulat 1943-as kiadása alapján). 

KLEIN SÁNDOR (2000): Az intelligenciától a szerelemig. SHL Hungary Kft, Budapest. 

KOHLBERG, L. (1986): Az igazságosságra vonatkozó ítéletek hat szakasza. In: Bernáth L., 

Solymosi K. (szerk.) (1997): Fejlődéslélektan olvasókönyv. Tertia Kiadó, Budapest. 199–217. 

KOPP MÁRIA (1994): Orvosi pszichológia. Az egészséglélektan és a magatartásorvoslás 

alapjai. SOTE Képzéskutató, Oktatástechnológiai és Dokumentációs Központ Kiadványa, 

Budapest. 

KOPP MÁRIA (2003): A stressz, mikor káros, szerepe az egészségromlásban 

www.behsci.sote.hu/hungarostudy2002/    kapcsolódó cikk 

KOPP MÁRIA, SKRABSKI ÁRPÁD (1995): Alkalmazott magatartástudomány. A megbirkózás 

egyéni és társadalmi stratégiái. Corvinus Kiadó, Budapest. 

KOPP MÁRIA, SKRABSKI ÁRPÁD (2003): Az egészségi állapot társadalmi, magatartási, 

életmód meghatározói www.behsci.sote.hu/hungarostudy2002    kapcsolódó cikk 

KOPP, M. S., SCHWARZER, R., JERUSALEM, M. (1993): Hungarian Questionnaire in 

Psychometric Scales for Cross-Cultural Self-Efficacy Research. Zentrale Universitats 

Druckerei der FU Berlin. 

KÖHLER, W. (1921): Intelligencia-vizsgálatok emberszabású majmokon. In: Kardos Lajos 

(szerk.): Alaklélektan. Gondolat, Budapest, 1974. 

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR (1982): Buddha élete és tanításai. Kriterion Könyvkiadó, 

Bukarest. 

KRISTÓ NAGY ISTVÁN (1982) (szerk.): Bölcsességek könyve. Aforizmák, szállóigék I. 

Gondolat, Budapest. 

KRISTÓ NAGY ISTVÁN (1984) (szerk.): Bölcsességek könyve. Aforizmák, szállóigék II. 

Gondolat, Budapest. 

KULCSÁR ZSUZSA, NAGY HENRIETTA (2005): A szomatizáció problémája a családorvosi 

gyakorlatban V. Családorvosi Fórum 2005/1 40-45.  

KULCSÁR ZSUZSANNA (1998): Egészségpszichológia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 

LAO-CE (1994): Tao Te King. Weöres Sándor fordításában (Tőkei Ferenc prózafordítása 

alapján) Tercium Kiadó, Budapest.  

LAPPINTS ÁRPÁD (1998): Az értékekre alapozott nevelési modell megalkotásának 

szükségessége és esélyei Új Pedagógia Szemle 48. 1998/jún. 17-27. 

LAWICK, GOODALL, J. VAN (1975): Az ember árnyékában. Gondolat Kiadó, Budapest. 

LEJBIN, V. M. (1982): Pszichoanalízis és neofreudizmus. Kossuth Könyvkiadó, Budapest. 

LORENZ, K. (1976): Salamon király gyűrűje. Gondolat, Budapest. 

LORENZ, K. (1985): Összehasonlító magatartás-kutatás. Az etológia alapjai. Gondolat, 

Budapest. 

LORENZ, K. (1997): Ember voltunk hanyatlása. Cartafilus Kiadó, Budapest. 

MACHIAVELLI, N. (1987): A fejedelem. Európa Könyvkiadó, Budapest. 

MARX GYÖRGY (2000): A marslakók érkezése. Magyar tudósok, akik nyugaton alakították 

a 20. század történelmét. Akadémiai kiadó, Budapest.  

MASLOW, A. (2003): A lét pszichológiája felé. Ursus Libris, Budapest. 

MAYER, J. D. (2002): Útmutató az érzelmi intelligenciához. In: Ciarrochi, J., Forgas, J.P., 

Mayer, J. D. (szerk.): Az érzelmi intelligencia a mindennapi életben. Kairosz Kiadó, Budapest, 

23-50. 

MÉREI FERENC, V. BINÉT ÁGNES (1975): Gyermeklélektan. Gondolat Kiadó, Budapest. 

MÉRŐ LÁSZLÓ (1997): Észjárások. A racionális gondolkodás korlátai és a mesterséges 

intelligencia. Tercium Kiadó, Budapest. 



 146 

MÉRŐ LÁSZLÓ (2004): Az élő pénz. A gazdasági vállalkozások eredete és az evolúció 

logikája. Tercium Kiadó, Budapest. 

MILL, J. S. (1983): A szabadságról. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest. 

MÖNKS, F. J., KNOERS, A. M. P. (1998): Fejlődéslélektan. FITT IMAGE – Ego School, 

Szentendre. 

NEISSER, U. (1984): Megismerés és valóság. Gondolat. Budapest. 

NIETZSCHE, F. (1997): A vidám tudomány. Holnap kiadó, Budapest. 

NIETZSCHE, F. (1984): Válogatott írásai. Gondolat Kiadó, Budapest. 

NYÍRI TAMÁS (2003): A filozófiai gondolkodás fejlődése. Szent István Társulat Kiadása, 

Budapest. 

O. NAGY G. (1995): Magyar szólások és közmondások. Gondolat-Talentum Kiadó, 

Debrecen.  

OGILVE, E. (1973): Gifted children in primary schools; the report of the Schools Council 

enquiry into the teaching of gifted children of primary age, 1970-1971. Macmillan, London, 

1973.  

OLÁH ATTILA (1993): Szorongás, megküzdés és megküzdési potenciál. Kandidátusi 

Disszertáció, Budapest. 

OSER, F. K., GMÜNDER, P. (1988): Der Mensch – Stufen seiner religiösen Entwicklung. Ein 

strukturgenetischer Ansatz. Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh.  

OSER, F. K., SCHENKER, D., SPYCHIGER, M. (1999): Wisdom: An Action-Oriented 

Approach In: Reich, H. K., Oser, F. K., Scarlett, W. G. (eds): Psychological Studies on 

Spiritual and Religious Development Being Human: The Case of Religion. Vol. 2. Pabst 

Science Publishers, Lengerich, Germany.  

OSER, F. K. (1992): Religiöse Entwicklung im Erwachsenalter. (67-87) In: Böhnke, M., 

Reich, H. K., Ridez, L. (Hrsg.): Erwachsen im Glauben. Beiträge zum Verhältnis von 

Entwicklungspsychologie und religiöser Erwachsenbildung. W. Kohlhammer Gmbh, Stuttgart, 

Berlin, Köln. 

OSER, F. K. (1993): Wieviel Religion braucht der Mensch? Erziehung und Entwicklung zur 

religiösen Autonomie. Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh. 

PESESCHKIAN, N. (2002): Wenn du willst, was du noch nie gehabt hast, dann tu, was du 

noch nie getan hast. Geschichten und Lebensweisheiten. Verlag Herder, Freiburg im Breisgau 

PIAGET, J., INHELDER, B. (1999): Gyermeklélektan. Osiris, Budapest. 

PLATÓN (1983): Platón válogatott művei. Falus Róbert válogatása. Európa Könyvkiadó, 

Budapest. 

PLÉH CSABA (1998): Bevezetés a megismeréstudományba. Typotex Kft. Elektronikus 

kiadó, Budapest. http://nyitottegyetem.phil-inst.hu/cog.htm 2005. 

POLÁNYI MIHÁLY (1992): Polányi Mihály filozófiai írásai I. Atlantisz Kiadó, Budapest. 

POLÁNYI MIHÁLY (1997): Tudomány és ember. Három tanulmány. Argentum Kiadó, 

Budapest. 

ROGERS, C. R. (1990): Dialogues. Ed. by Kirschbaum, H., Henderson, V.L. London, 

Constable, 155-175. Magyarul: N. Tóth Zs. (ford.) (1998): Párbeszéd: Carl Rogers és Polányi 

Mihály Polanyiana 7. 1-2. 125-143. 

ROGERS, C. R. (2003): Valakivé válni. A személyiség születése. Edge 2000, Budapest. 

ROKEACH, M. (1973): The Nature of Human Values. The Free Press, New York. 

ROSTÁS RITA (2001): A bölcsességet keresve, kutatva – Zsámbékon és Svájcban. In: 

Bencze Lóránt (szerk.): Krisztus szeretetével Mária hűségével. Takács Nándor köszöntése. 

Corvinus Kiadó, Zsámbék.  

ROSTÁS RITA, GARZÓ MÁRTA (2004): Általános iskolások bölcsességképe. Új Pedagógiai 

Szemle LIV. 2004. 09. 107-115. 

ROUSSEAU, J.-J. (1978): Emil vagy a nevelésről. Tankönyvkiadó, Budapest. 

http://nyitottegyetem.phil-inst.hu/cog.htm


 147 

RÓZSA S., RÉTHELYI J., STAUDER A., SUSÁNSZKY É., MÉSZÁROS E., SKRABSKI Á., KOPP M. 

(2003): A Hungarostudy 2002. országos reprezentatív felmérés általános módszertana és a 

tesztbattéria pszichometriai jellemzői. Psychiatria Hungarica, 18 (2) 83-94. 

SALOVEY, P. (2002): Alkalmazott érzelmi intelligencia: szabályozzuk érzelmeinket, hogy 

egészségesek, gazdagok és bölcsek legyünk. In: Ciarrochi, J., Forgas, J.P., Mayer, J. D. 

(szerk.): Az érzelmi intelligencia a mindennapi életben. Kairosz Kiadó, Budapest, 231-253. 

SARTRE, J.-P. (1947): Descartes a szabadságról. In: Sartre, J.-P. (1992): A szabadságról. 

Kossuth Könyvkiadó. Budapest, 15-43. 

SAVA, F. (2004): Analiza Datetor in Gercetarea psichologica Metode statistice 

complementare. Editura ASCR Clyi-Napoca. 
SCHWARZER, R. (1993): Measurement of perceived self-efficacy. Psychometric scales for 

cross-cultural research. Berlin, Germany: Freie Universität Berlin. 

SIMONYI KÁROLY (1981): A fizika kultúrtörténete. Gondolat Kiadó, Budapest. 

SKRABSKI ÁRPÁD (2003): Társadalmi tőke és egészségi állapot az átalakuló 

társadalomban. Corvinus Kiadó, Budapest. 

SLATER, P. J. B. (szerk.) (1992): Az állatok viselkedése. Helikon Kiadó, Budapest. 

SPENCER, H. (1909): Alapvető elvek. Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest.  

SPINOZA, B. (1980): Politikai tanulmány és levelezés. Akadémiai Kiadó, Budapest. 

SPIRÓ GYÖRGY (2005): Fogság. Magvető Kiadó, Budapest. 

STERNBERG, R. J. (1998): Mi  a matematikai gondolkodás? In: Stenberg, R. J., Ben-Zeev, T. 

(szerk.): A matematikai gondolkodás természete. Vince Kiadó, Budapest. 295-309. 

STERNBERG, R. J. (2000): Intelligence and Wisdom. In: Stenberg, R. J. (ed): Handbook of 

Intelligence. Cambridge University Press., New York. 631-650. 
STERNBERG, R. J. (2002): Egy elképzelés intelligenciájának mérése – mennyire intelligens 

az érzelmi intelligencia fogalma. In: Ciarrochi, J., Forgas, J.P., Mayer, J. D. (szerk.): Az érzelmi 

intelligencia a mindennapi életben. Kairosz Kiadó, Budapest, 257-265. 

SZÉKELYI MÁRTA, BARNA ILDIKÓ (2004): Túlélőkészlet az SPSS-hez. Többváltozós elemzési 

technikákról társadalomkutatók számára. Typotex Kiadó, Budapest. 

T. ASZÓDI ÉVA (1966): Minden napra egy mese. Móra Könyvkiadó, Budapest. 

THORNE, B. M., HENLEY, T. B. (2000): A pszichológia története. Glória Kiadó, Budapest. 

TINBERGEN, N. (1976): Az ösztönről. Gondolat Kiadó, Budapest. 

TÓTH LÁSZLÓ (2003): A tehetségfejlesztés kisenciklopédiája. Pedellus Tankönyvkiadó, 

Debrecen. 

TÓTH LÁSZLÓ (szerk. és ford.) (2000): A tehetségesek tanítása. Kossuth Egyetemi Kiadó, 

Debrecen. Forrás: Sisk (1987): Creative Teaching og the Gifted. Mc Graw-Hill, Inc., New 

York. 

TŐKEI FERENC (vál., ford.) (1986): Kínai filozófia Ókor I. Kötet. Szöveggyűjtemény. 

Akadémiai Kiadó, Budapest. 

TRIVERS, R. L. (1971): A reciprok altruizmus evolúciója. 245-272 In: Kulcsár Zsuzsa 

(szerk.): Morális fejlődés, empátia és altruizmus. Szöveggyűjtemény. ELTE Eötvös Kiadó, 

Budapest, 1999. 

VÁRI P., AUXNÉ BÁNFI I., FELVÉGI E., RÓZSA CS., SZALAY B. (2001): Gyorsjelentés a PISA 

2000 vizsgálatról. Új Pedagógia Szemle, 52, 1. 38-65. 

VEKERDI JÓZSEF (ford.) (1999): Dhammapada. Terebess Kiadó, Budapest. Forrás: 

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

VENETIANER PÁL (1998): A DNS szép új világa. A tudomány második bűnbeesése. 

Kultutrade Kiadó, Budapest. 

VÉSZITS FERENCNÉ (szerk.) (1974): A Nobel-díjasok kislexikona. Gondolat Kiadó, 

Budapest. 

WATSON, J. D. (1980): A gén molekuláris biológiája. Medicina Könyvkiadó, Budapest. 

WATZLAWICK, P., WEAKLAND, J. H., FISCH, R. (1990): Változás. A problémák 

keletkezésének és megoldásának elvei. Gondolat Kiadó, Budapest. 

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


 148 

WILBER, K. (2000): Határok nélkül. A személyiség kiteljesítésének keleti és nyugati 

szemlélete. Édesvíz Kiadó, Budapest. 

WILBER, K. (2003): A Működő Szellem rövid története. Európa Könyvkiadó, Budapest. 

WILSON, E. O., BOSSERT, W. H. (1981): Bevezetés a populációbiológiába. Gondolat Kiadó, 

Budapest. 

ZUNDEL, E. (1987): Carl Rogers: Humanistische Psychologie In: Zundel, E., Zundel, R.: 

Leitfiguren der Psychotherapie. Leben und Werk. Kösel, 49-66. 

ZUNDEL, E. (1987): Ken Wilber: Transpersonale Psychologie – Entwicklung des 

Bewusßtseins In: Zundel, E., Zundel, R.: Leitfiguren der Psychotherapie. Leben und Werk. 

Kösel, 215-235. 

www.bke.hu/phil/Gallery/2006. 
www.clubofbudapest.org/d/World%20Wisdom%20Council/n-0412-wwc-budapest.htm. 2005.  

www.mpib-berlin.mpg.de/ 2005. 

www.nepszamlalas.hu. 2005. 

www.om.hu Oktatási Évkönyv 2004/2005.  

www.om.hu.1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról. 2005. 

www.sulinet.hu/ematek/html/raffaello_atheni_iskola.html 2006. 

www.yale.edu/rjsternberg/2005. 

 

 

  

http://www.clubofbudapest.org/d/World%20Wisdom%20Council/n-0412-wwc-budapest.htm
http://www.mpib-berlin.mpg.de/
http://www.nepszamlalas.hu/
http://www.om.hu/
http://www.om.hu/
http://www.sulinet.hu/ematek/html/raffaello_atheni_iskola.html%202006
http://www.yale.edu/rjsternberg/


 149 

Mert nem igaz az, hogy az esméret’ gyönyörűségének csak a’ haszon  
volna a’ rugója, gyönyörködik a’ Kertész számtalan plántáiban  

és virágibann, mellyeknek semmi hasznát nem tudja; gyönyörködik  
a’ mezei ember, ha az Égre tekintvénn eggynehány Tsillagokat  

névenn nevezhet; gyönyörködik a’ tanúlt ember a’ Tudománybann  
a’ mellybenn jártas; bár annak orvosi és gazdasági hasznáról  

nem számolhat is. Maga az esméret-terjedése és szélesedése az  
ember okos lelkébenn a’ legtisztább és nemesebb gyönyörűség-érzésnek  

kútfeje. A’ki abból magából is  gyönyörűséget érezni nem tud:  
tegye félre a’ Természet vizsgálását; sőt a’ Tudománynak minden  

névvel nevezendő nemét tegye félre; nem néki való 
Forrás: Diószegi Sámuel Debreczeni Prédikátor és Fazekas Mihály Fő Hadnagy 

Magyar Fűvész könyv a Linné alkotmánya szerint 

Készült, és nyomtatódott Debreczenbenn Nyomtatta Csáthy György. 1807 
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