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        "Önmagunk megismerése a 

 legnagyobb utazás,  
a legfélelmetesebb felfedezés, 

a legtanulságosabb találkozás" 
(Márai Sándor) 

Bevezetés 
Életem alkonyán, a tél beköszöntével a sürgetettség 
érzése, kendőzetlen önvizsgálatra késztet. Identitásom, én 
reprezentációm, pszichológiai struktúrám, vizsgálata 
számomra azért fontos, hogy választ kapjak a lét olyan 
nyugtalanító nárcisztikus kérdéseire, hogy honnan 
jöttem? Ki vagyok én? Miért születtem erre a kaotikus 
világra? Miért nem lettem olyan, amilyennek álmodtam 
magam? Fel kell derítenem, hogy testi-lelki-szellemi 
adottságom, labilis érzelmi töltésem, nyugtalanságom és 
szorongásom milyen tőről fakad? Negatív énképem, 
önértékelési zavaraim, ambivalens kötődéseim, milyen 
tudatalatti vágyakból, elfojtott késztetésekből erednek? 
Látnom kell életutam egymást követő eseményeinek 
tükrében ellentmondásos személyiségem, tudatalatti 
mélységekbe nyúló "negatív kódjait", hogy szembesüljek 
hibáimmal, tévedéseimmel, vétkeimmel és meg nem 
talált identitásommal. Életem igazságát és valóságát 
akkor sem leplezhetem el, ha elfogadása fájdalommal jár, 
és már nincsen mód lelki térképem újra rajzolására. 
Pszichológiai közhely, hogy a sikeres élethez a helyes 
önismereten, én reprezentáción keresztül vezet az út. 
Analízisem többdimenziós - pszichológiai, biológiai, 
szociokulturális, társadalmi - megközelítésben kívánja 
vizsgálni személyiségem krízisek mentén történő 
emelkedését és zuhanását.  Igaz-e, hogy jelen életről való 
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tudásom, múltbeli tapasztalataimban, ismereteimben 
gyökerezik, új élményeimet a régi történetek fényében 
értelmezem, melyből élettörténetem kidomborodik? 
Fontos lenne azt is tudnom, hogy cselekvéseimet, belső 
késztetéseimet az ok-okozati összefüggések mellett 
milyen vágyak, álmok, értékek "intencionális állapotok" 
motiválják. Arra is kíváncsi vagyok, hogy speciális 
élethelyzeteimben, kapcsolataimban, konfliktusaimban, 
vagyis a mindennapi lét dramaturgiájában létrejövő 
úgynevezett működő identitásom milyen képet mutat?  
Életutam során változások zajlottak le bennem és 
szociális környezetemben. Érdekel, hogy e belső 
változások és a külvilághoz való viszonyom alakulása 
milyen minőségű lenyomatot hagyott érzékeny 
pszichémen? 

ELMÉLETI DIMENZIÓK 

1.Pszichológiai antropológiák nézőpontjai a
személyiségfejlődésről
Ha elfogadjuk a fejlődés gondolatát, akkor
megállapíthatjuk: "fejlődésnek nevezhetünk egy olyan
folyamatot, melynek során a mennyiségi gyarapodás
mellett a változások rendre minőségileg újat hoznak létre,
egyszerűtől a bonyolultabbig haladó mozgás lévén"
(Bernáth L. - Solymosi K., 1977: 7.) Személyiségünk
alakulása is az egyszerűtől a differenciáltabb irányba
halad, mely feltételezi az egyre nagyobb integrációt.
Napjaink embertudományokkal foglalkozó tudósai
elfogadják az egész életen át tartó fejlődés gondolatát. Az
énünk ontogenezisében minden korábbi tapasztalat,
élmény, látens vagy manifeszt módon jelen van, hatásuk
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nem múlik el nyomtalanul, hanem bevésődik az idő 
szekvenciájában megélt történésekbe. Gondoljunk csak 
azokra a képességeinkre, tapasztalatainkra, melyeket az 
új élethelyzetek során fejlesztünk ki, melyek által 
többnek érezzük magunkat. Személyiségünk fejlődése a 
születéstől a halálig tartó állandóság és változás, 
folyamatos és egyidejű, egymást feltételező és kiegészítő 
folyamata. Személyiségfejlődésünket a természet, a 
velünk született (öröklött) és a tanult társadalmi 
kölcsönhatások determinálják. Mc’Call "szeneslapát 
modellje” szerint születésünktől fogva a lehetőségeink 
egyre tágulnak, a genetikai kód bővül a környezeti 
tényezők hatására.  Általában elmondható, hogy minél 
fejlettebb, tanulékonyabb az egyén, annál jobban tud 
alkalmazkodni környezetéhez. Az öröklött motívumok 
szabályszerűségeket visznek a fejlődésbe, befolyásolják 
az egyén reakcióját a környezeti hatásokra, vagyis 
"kijelölik a környezet játékterét". Waddington „tájkép 
modellje” szerint személyiségünk fejlődése során 
válaszút elé érünk, döntenünk kell a helyes irányokról, 
ilyenkor lehetőségeink mindig feleződnek, és valamiről 
mindig le kell mondanunk. Aries: Gyermek, család, halál 
c. művében írja "A kultúra, a társas környezet
soktényezős élettér az egyén számára." A kulturális
értékek, hagyományok, szokások és normák elsajátítása
része a fejlődési folyamatnak, melyek személyes és
intézményes közvetítőkön keresztül (család, iskola,
társadalom) érvényesülnek egyéni életünkben. Amikor az
egyéni életutat vizsgáljuk, nem lehet figyelmen kívül
hagyni a "szociális mező" jellegzetességeit (K.
Mollenhauer, 1974: 189-217.), amely körülveszi
létterünket. A szüleink iskolázottsága, foglalkozása,
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vallási, politikai hovatartozása, életvitele, mobilitása 
döntő hatással vannak az életutunkra, tágítják vagy 
szűkítik lehetőségeinket, előnyöket, vagy hátrányokat 
okoznak nekünk. Személyiségünk fejlődését leginkább 
meghatározó társas közeg - a közvetlen környezet - a 
család. Lelki apparátusunk felépülése az én alakulása is 
többnyire személyes kapcsolatokon múlik. A család a 
legelső és egyben a legfontosabb közösség életünkben. Itt 
szerezzük első benyomásainkat a világról, a társakról, 
önmagunkról való tudást, hitünket, bizalmunkat, a minket 
körülvevő környezetről. Alkalmazkodó képességünk 
szociális összetevői is a családban formálódnak. Az 
adaptivitás is részben szülői minták átvételén alapul, 
vagyis függ a családtagok problémakezelési eljárásaitól, 
nehéz helyzetekben tanúsított viselkedésüktől. A 
mindennapos benyomások és tapasztalatok nyomán 
kialakuló viselkedésformák spontán eljárásait szociális 
tanulásnak nevezzük (Peck-Whitlow, 1984:5.). A családi 
hatások közül ki kell emelni a korai szenzitív periódust 
(anya-gyermek kapcsolatát), mely meghatározza a 
szignifikáns egyén kötődését, ezáltal minden későbbi 
szeretetkapcsolat, prototípusa lesz (Ransburg J., 1984:5.). 
A szülők, a testvérek és a szűkebb rokoni kapcsolat 
emelkedik ki még a társas mezőből, akik döntően 
befolyásolják életutunk további fejlődését (viszonyok, 
szerepek, értékek, minták). Életutunk fejlődésére a család 
egésze, mint rendszer is hat (családnagyság, 
kommunikáció, szabályok). A fejlődés pszichoanalitikus 
elméletei szerint cselekedeteink, motiváltságunk egy 
bizonyos része, nincsen tudati kontroll alatt, a 
mindenható ész nem mindig működik. Tiltott vagy 
büntetett késztetéseink velünk született ösztönökből 
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származnak. A személyiség alakulása szempontjából a 
kora gyermekkori hatások alapvetők (S. Freud, 1977, 
1982: 22-23.). J. Piaget, (1992: 19-20.) nézete szerint az 
értelmi fejlődés szakaszos, de sorrendje állandó, és a 
kognitív képességek a belső érés hatására alakulnak. Az 
egyén alkalmazkodik az állandóan változó külső és belső 
környezethez: asszimiláció, akkomodáció, séma. A két 
mechanizmus által létrehozott egyensúly kialakulása, 
majd felbomlása és újjászerveződése, vagyis az adaptáció 
a fejlődési folyamat lényege. J. S. Brunner, (1965: 22.) 
elmélete szerint az információszerzésért felelős 
reprezentációs rendszerek fejlődése a meghatározó. 
Személyiségünket körülvevő világunk modelljét a 
cselekvések, a képzelet és a nyelv segítségével alkotjuk 
meg. A mi világunk leképzése, reprezentációja enaktív, 
ikonikus és szimbolikus módon történik. A három forma 
végig kíséri egész életünket. A szociális tanuláselmélet 
képviselői (A. Bandura, B. F. Skinner, D. Watson) 
állítják, hogy az egyén életét a pozitív és a negatív 
megerősítések általi tanulási folyamatok determinálják. A 
behaviorizmus szerint az egyén viselkedése környezeti 
ingerek függvénye, egyfajta inger-válasz reakció. (R. L. 
Atkinson, 1997: 21.) E. Erikson pszichoszociális 
fejlődéselmélete szerint, a fejlődés egész életen át tartó 
folyamat. Életünk során ösztön lemondásra 
kényszerülünk, de társadalmilag fontos szerepekben 
éltető módon - új én erőket kialakító - kreatív lényként 
élünk tovább. Az én, krízisek sorozatán alakul, fejlődik.  
Bonfennbrenner ökológiai elmélete az egyedfejlődés 
meghatározójának négy környezeti rendszert tart: a 
mikroszisztéma (család, iskola, munkahely), a 
mezoszisztéma (eltérő rendszerek egymásra hatása), az 



11 
 

exisztéma (a tágabb környezet), továbbá a 
makroszisztéma (a kultúra, a világ értékei) illetve ezek 
integrációs hatása. A fenomenológiai, vagy 
humanisztikus elméletek (A. Maslow, C. Rogers, Angyal 
A.) hirdetői az interperszonális kapcsolatokra helyezik a 
hangsúlyt. Ahogy önmagunkat felfedezzük, megítéljük, 
és amilyenek szeretnénk lenni, vagyis az ember 
kiteljesedésére, önmegvalósítására reflektálnak.  A 
biológiai nézőpont képviselői a lelki tényezőket az 
idegrendszer aktivitásából vezetik le. Véleményük szerint 
az emberi viselkedés a testen belül az agyban és az 
idegrendszerben képződik le.  (R. Atkinson, 1997: 20-
21.) K. Lorenz etológus szerint az állati viselkedésminták 
az emberi viselkedésre is alkalmazhatóak. Az 
egyedfejlődésben meghatározó erővel bír a korai 
szenzitív érzékeny periódus: anya-gyermek kapcsolat, 
vagyis a született egyed vonzódása a szignifikáns 
egyénhez. A rendszerelmélet - szemben más elméletekkel 
- az embert meghatározó tényezőket együttesen a maga 
szerves valóságában próbálja kezelni. Az egyén életére a 
különböző tényezők körkörösen és kölcsönösen hatnak, 
tehát a személyiség alakulása is csak életterével együtt 
válik érthetővé és követhetővé. A személyiségtipológiák 
közül külön említésre méltó a Jungi tipológia, mely az 
embereket a tárgyakhoz való viszonya szerint 
osztályozta. Az extrovertált ember libidója, érdeklődése 
kifele forduló, az ilyen egyén könnyen teremt 
kapcsolatot, jól kommunikál, kedveli a szereplést igénylő 
helyzeteket, problémáit megosztja másokkal. Az 
introvertált személyiség érdeklődése, libidója befelé 
forduló, nehezen teremt kapcsolatot, merev, kerüli a 
nyilvánosságot, ingerlékeny, félénk, problémáit önmaga 
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oldja meg. Az egyes személyiség- dimenzióink életünk 
során változnak, gyakori a kevert úgynevezett 
ambivertált típus. Személyiségünk megértésében az 
egyes életciklusokban melyik pszichológiai paradigma 
érvényesül, az a világhoz való pozitív vagy negatív 
viszonyulásunkkal magyarázható. 
 
2.Személyiségem vizsgálatának megközelítései 
Amikor a személyiségemet vizsgálom, akkor az énemet 
vizsgálom, az én a központi mag, az összes kérdés az 
énhez kapcsolódik. K. G. Jung felfogása szerint a kérdés 
az, hogy amit megismerhetünk egy másik személyben az 
valóban ő, vagy egy álarc, szerep mögé bújik, mivel 
különbség van abban, amit látunk, tapasztalunk, 
összehasonlítunk és mérünk. Rubinstein személyiségük 
általános, különös és egyedi vonásainak egységét, 
integrációját hangsúlyozza. Más megközelítésben a 
személyiségünk állandó (invariáns) és változó (variáns) 
vonások együttese. 
A személyiségem vizsgálatának megközelítési módjai: 
- olyan vagyok, mint minden ember, egyforma, 
univerzális (biológiai tényező), 
- hasonló vagyok, mint a többi ember, de különbözők 
másoktól (eltérő a szociokulturális   
  hátterem, testi-lelki-szellemei adottságaim), 
- megismételhetetlen, egyedi, sajátos individuum vagyok. 
Amikor önmagamat vizsgálom a három dimenziót, 
együttesen kell kezelni. 
 
3.Önismeretem, énképem, szerepeim, identitásom 
Ha nem értünk valamit magunkban, vélhetően kellő 
önismerethiányból fakad. Az önismeret nem más, mint 
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törekvés önmagunk megismerésére és megítélésére. Mert 
"senki sincs hiba nélkül, fogyatkozás nélkül senki sem 
elegendő, senki sem elég bölcs magamagának" (Kempis 
Tamás). Önismeretünk egyik sarkalatos pontja, hogy 
képesek vagyunk arra, hogy vágyainkat le tudjuk 
kapcsolni valós élettörténetemről. "A világ 
megismeréséhez önmagunk megismerésén át vezet az út" 
(G. Donáth F., 1981:7.).  Fontos tudni, hogy nem puszta 
játékszere vagyok sorsomnak, hanem életemet alakító, 
formáló, aktív személyiség. Belső önfejlesztő erőim 
képessé tesznek e az átélt élmények konstruktív 
feldolgozására, adottságaim kibontakoztatására? Amikor 
az önismeretem vizsgálom, mindig felteszem a kérdést, 
ki vagyok én, milyen vagyok én, megismerhető vagyok e 
én? "Az őskor útját birtokolva, s a jelenkort általa 
megragadva rálátni mindennek eredetére: ez az út vezető-
fűzére" (Lao-Ce: Tao Te King) 
- Az önismeretem felszínét térképezem fel, ha olyan 
kérdéseket teszek fel magamnak, hogy milyenek az 
adottságaim, képességeim, milyen hétköznapi és ünnepi 
tudással rendelkezem, milyen az akaraterőm, a 
kitartásom, mennyire bírom elviselni a feszültségeket és 
a kudarcokat? 
- Az önismeretem mélyebb szintjét vizsgálom, amikor 
arra keresem a választ, hogy milyen értékek, történések 
alakították jelenlegi viszonyulásaimat, érzéseimet, 
honnan erednek és mire irányulnak vágyaim, indítékaim, 
viselkedésem mennyire van összhangban 
szándékaimmal, céljaimmal? 
- Az önismeretem társas szintjére vagyok kíváncsi akkor, 
ha azt kérdezem magamtól, hogyan tudok megfelelni az 
irántam támasztott követelményeknek, milyen vagyok 
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különböző társadalmi szerepeimben (gyermek, barát, 
szülő), milyen hatást váltok ki az emberekből, mekkora a 
távolság szubjektív és az objektív énképem között?  
 Önmagamról alkotott szubjektív énképem a szociális 
környezet visszajelzéseiből, értékítéleteiből alakult ki. 
Ahogy a környezetem viseltetik irántam, megítél, 
vélekedik rólam az, az objektív énképem. Kialakult 
önértékelésem    nagymértékben függ attól a 
szociokulturális közegtől, amelyben felnőttem. A 
szeretetteljes családi légkör általában a pozitív énkép 
kialakulását segíti, az ilyen gyermek jó viszonyban van 
környezetével, kerüli a konfliktusokat és képes a 
harmonikus beilleszkedésre. A feszült légkörű, követelő 
családban felnövő gyermekben negatív önértékelés 
alakulhat ki. Az ilyen emberre a kiélező viszonyulási 
mód a jellemző, negatív tulajdonságait felnagyítja, 
érzékenyen reagál a környezet negatív jelzéseire, 
ingerlékeny, nehezen alkalmazkodó. Önismeretem másik 
forrása a hozzám közel álló személyek érzelmi reakciói, 
melyek különösen akkor fontosak, ha objektív tükröt 
tartanak elém. Társkapcsolataimban a 
metakommunikációs jelzések is minősítő értékűek 
lehetnek, melyekről leolvashatom mások érzelmi, 
indulati viszonyulásait. Személyiség, identitás, szerep 
szorosan kapcsolódnak egymáshoz, de nem ugyanazt a 
dolgot jelölik. Identitásom személyes és szociális én 
részből tevődik össze a kettő szerves egységben jelenik 
meg az emberben. Identitásom perszonális része 
élettörténeteimben mutatkozik meg. Életem története az 
idő során alakul, változik, folyamatosan átszerkesztődik 
(identitás narratíva). Szociális identitásom nem más, mint 
a külső szerepek beépülési mértéke a személyiségembe. 
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4.Életútmodellem vizsgálatának hipotézisei 
 
 Önmagamról való tudásomat, értékítéleteimet, 

érzelmi-kognitív viszonyulásaimat az emberekhez és 
a világhoz, milyen módon formálták genetikai, 
másrészt kora gyermekkori szenzitív periódusban 
szerzett kölcsönhatások? 

 A családban, mint elsődleges szocializációs közegben 
ért hatások, (hagyományok, erkölcsi, vallási, politikai 
nézetek, kulturális értékrend) milyen mintául 
szolgáltak? Melyekkel azonosultam, melyeket 
tagadtam meg? 

 Egyéni értékorientációmat a családi háttér, a zárt 
családszerkezet (izolált szerepek, munkamegosztás) 
milyen mértékben befolyásolták? 

 Van e összefüggés szüleim iskolával szembeni negatív 
attitűdje, rossz befektetési stratégiája, örökölt 
(partikuláris) nyelvi kódom és gyenge iskolai 
teljesítményem között? 

 Kora gyermekkori ambivalens kötődésem (anya-
gyermek kapcsolat) lehet e eredője sérülékeny, 
esendő, szorongó, nárcisztikus énemnek?  

 Honnan erednek kompenzációs késztetéseim, 
alkalmazkodási, önértékelési problémáim, milyen 
tudatalatti impulzusok mozgatják, kényszeres - 
kontrollomat? 

 Fel kell tárnom, hogy milyen tényezők hatására 
változott meg külvilágra irányuló nyitott- extrovertált 
érdeklődésem töprengő, befelé forduló, introvertált 
típussá? 
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5.Vizsgálati módszerek
 Önelemzés, önmegfigyelés, (test-lélek-szellem,

befele tekintés)
 Életút vizsgálat (retrospektív visszatekintés)
 Társadalmi tapasztalat (élettapasztalat)
 PQ önismereti személyiség teszt (érzelmi

intelligencia)
 IQ intelligencia teszt (kognitív intelligencia)
 CPI. Humán Faktor vezetéspszichológiai teszt

(Kanadai-Magyar Menedzserképző és 
Vezetési Tanácsadó Intézet projekt.) 

A szülői ház Peresztegen, napjainkban az osztrák 
tulajdonos néprajzi tájházzá alakította át a százéves 
épületet. 

1.Hagyományos falusi családba születtem
Egyéni életutam vizsgálatakor nem hagyhatom figyelmen
kívül szociális mezőm speciális jellegzetességeit.
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Életutam irányultságát leginkább meghatározó társas 
közeg - a közvetlen környezet - egyik legalapvetőbb 
primer csoportja a család. Mélyszegénységben élő 
szüleim életvitele, alacsony iskolai végzettsége, vallási-, 
politikai eszme világa, kulturális értékei, szokások, 
normák, hagyományok, örökölt nyelvi kód, döntő 
mértékben rányomta bélyegét életem alakulására. 
Ráadásul nyolcadik, nem kívánt gyermekként születni 
egy mélyszegénységben élő családba kész tragédia. A 
nagy család általában nagyobb konformitást és kisebb 
individualitást tesz lehetővé. Kutatások bizonyítják, hogy 
a környezeti hátrány, sokkal nagyobb súllyal esik latba, 
mint az iskolai.  Hagyományos falusi családtípusban, 
nem váltak el élesen a magánélet és a közélet 
intézményei, erkölcsi, jogi és vallási módjai. Az ilyen 
családmodellben a tagok kapcsolatai a nyilvánosság előtt 
zajlottak, ezért sokkal ellenőrizhetőbbek voltak. A család 
hétköznapi életében is összefolytak a különböző 
tevékenységek, nem volt a mai értelemben vett 
magánélet. A szűkös falusi parasztház, ahol születtem, 
szoba, konyha, gazdasági helyiségek, nem biztosított a 
tíz-tagú családnak intimitási lehetőséget, minden a 
nyilvánosság előtt zajlott, kora reggeltől késő estig.  
Négy kisebb gyermek aludt egy ágyban, télen a 
vaskályha közelében meleg volt, távolabb a szoba 
ablakainál + 8 fok, a fűtési szezon alatt állandóan füst 
szag terjengett a szobában.  Szüleim összes vagyona öt 
hold föld és a hozzá tartozó kisebb szőlő ültetvény, 
amely egyúttal jelentette a termelési eszközt és a 
gazdasági egység alapját, mely a család megélhetését 
szűkösen biztosította. A gazdálkodás alapját jelentő föld, 
a hozzá kapcsolódó munkatevékenységek, továbbá a 
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jószág (állatállomány) meghatározó szerepét mi sem 
bizonyította jobban, mint az a tény, hogy a szülőház 
egyszerre volt lakóhely és részben munkahely is 
(gazdasági helyiségek, istállók, ólak, műhely, baromfi - 
udvar, kert, szőlő). A lakóháznak sokkal kisebb volt a 
becsülete (vályogból készült szoba, konyha), mint a 
mindennapi munkatevékenységhez szervesen kapcsolódó 
különböző gazdasági helyiségeknek (az istállók, ólak, 
kamrák stb. téglából készültek, a fészerek, színek jó 
minőségű fából). Mindez jól érzékelteti a 20. századelő 
uralkodó falusi szemléletmódját, a mezőgazdasági 
tevékenység meghatározó szerepét és szüleim 
értékvilágát. A föld a jószág az élet alapját jelentette, 
elvesztése pótolhatatlan veszteségnek számított apám 
szemében. Az állatokat legalább annyira óvták, mint a 
gyermeket. A családom, olyan speciális közösség volt, 
ahol a vérségi kötelékeken túl formális és informális 
szabályok uralkodtak, a családon belül szigorú 
munkamegosztás és hierarchikus szereprendszer 
érvényesült. A házastársi, szülői, testvéri szerepek a 
falusi hagyományokra, szokásokra és a biológiai 
különbségekre épültek. A családom gazdasági funkcióján 
túl a szociális és a vallási funkciója volt a legerősebb. 
Szüleim mindennapi életét érték és normarendszerét a 
homogén társadalmi környezetből hozott minták 
determinálták. Szociológiai értelemben konformista 
család volt, hiszen, a falusi társadalom norma rendszerét 
elfogadta, a család és tagjai magatartását a kinyilvánított 
20. század eleji és közepi falusi társadalom erkölcsi, 
vallási értékeihez igazította. Ritualizáló család volt abban 
az értelemben, hogy elvetette a siker magasztos céljait, 
erre a család tagjait sem ambicionálta, igényeit 
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minimálisra korlátozta, szigorú létfenntartásra 
rendezkedett be. A maslowi önmegvalósítási piramis alsó 
szintjeinek a - fiziológiai és biztonsági szükségletek - 
kielégítésére törekedtek. Az ilyen típusú család képtelen 
előrehaladást biztosítani gyermekei számára ebben a 
világban. Legfőbb „erénye” az állandósult erkölcsös 
mélyszegénység.  E sajnálatra méltó család modell 
gyakran elidegenedésre ösztönző, mivel az egyes családi 
szerepek által közvetített kulturális értékek, vallási, 
erkölcsi normák, viselkedési-, magatartási szabályok, a 
szülők előbbre jutási törekvéseinek a hiánya rossz 
követési mintát jelent az egyes családtagok számára, más 
esetben teljesen ellen azonosulnak, megtagadják a 
családból hozott értékeket. Az ilyen családban 
újrateremtődnek a társadalmi egyenlőtlenségek, mivel e 
réteg pályáját többek közt: cselekedeteik behatárolt 
logikája, rossz befektetési stratégiája és konzervatív 
habitusuk determinálja. Ha a bourdieui képlet alapján 
vizsgálom szüleim alternatíváit, akkor megállapítható, 
hogy erősen behatárolt mozgásteret biztosított számomra. 
Tényleges életvezetési stratégiájuk nem volt, csak a 
jelenben éltek, a szegénység erre predesztinálta őket. Mai 
szemmel nézve, naivul erkölcsös reprodukciós 
stratégiájuk - nyolc gyermek egy szegény családban - 
valóságos katasztrófa, mellyel újratermelték a 
szegénységet irracionálisnak ítélhető. Gazdasági tőkéjük 
(öt „kis hold” föld) csak a minimális létfenntartást, 
sokszor még azt sem biztosította, kulturális tőkéjük nem 
volt, anyám, apám hat elemit végzett, iskolai stratégiájuk 
a lehető legrövidebb befektetést preferálta a gyermekeik 
számára, „maradjak otthon parasztnak, jobb esetben 
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legyek kőműves, lakatos vagy pincér”. Az ilyen család 
felemelkedési lehetősége zérus. 
 
2.Szüleim társadalmi gyökerei     
Szüleim nyílt, egyszerű, szigorúan vallásos, szerény és 
józan életű emberek voltak. Apám, Homor Lajos (1892-
1979) szegényparaszti sorból származott, élete szinte 
átölelte a 20. századot, viharos történelmi korok 
szemtanúja volt, bukott forradalmak, vesztett 
világháborúk, torz politikai (Horthy-, Rákosi-, Kádár) 
korszakok átélője.  Az első világháborúban hadifogságba 
esett, megjárta a Gulágot, hét évig volt Szibériában 
hadifogoly-munkatáborban. Mínusz 30 fokos hidegben is 
dolgozniuk kellett, a fülei és lábujjai elfagytak, lábujját 
később amputálni kellett! A sors különös fintora, hogy 
soha semmilyen politikai szervezetnek, pártnak nem volt 
a tagja, mégis mindhárom rendszerben meghurcolták. A 
Horthy-korszakban azért, mert orosz hadifogoly volt, és 
potenciális kommunistát láttak benne. A Rákosi-
rendszerben a dolgok természetéből adódóan 1950-es 
évek közepén az első téeszesítés alkalmával nem volt 
hajlandósága beadni a kevés földet a közösbe, ezért 
fizikai erőszakot alkalmaztak. Apám így emlékezett a 
történtekre: „A tanácsház irodájában a forró kályhához 
közeli falhoz állítottak, rám tolták a szekrényt, hogy ne 
tudjak leülni, órák hosszat így tartottak, később félájultan 
betuszkoltak az ÁVH autóba, kivittek a dűlőútra, majd 
kilöktek a kocsiból.”  Nyolcvanhét éves Ilona nővéremet 
ma is feldúlja az a brutalitás, amit vele művelt a falu párt 
csúcstitkára (ez volt a titulusa) „A csúcstitkár behívott az 
irodájába, szitkozódva rám rontott, a saját érdeked, hogy 
meggyőzd a szüleidet, hogy álljanak be a tsz-be. Miért 
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tennék ilyet, ők a szüleim, az ő kenyerüket eszem. Egész 
életükben félholtra dolgozták magukat, hogy a családnak 
ennivalója legyen, önök meg ezt a keveset is el akarják 
venni tőlünk. Erre a feldühödött párttitkár nekem esett, és 
elkezdett fojtogatni, majdnem elájultam, szerencsére egy 
másik vezető munkatársa bejött az irodába, rá üvöltött, 
mit művelsz te állat, azonnal hagyd abba!” Így ért véget 
az atrocitásom. A Kádár- korszak 1958-59. éveiben a 
második kollektivizáláskor is hasonló megfélemlítő 
módszereket alkalmaztak, apámat azzal zsarolták, hogy 
az idősebb testvéreim elvesztik a munkájukat, ha nem lép 
be tsz.- be. Apám nem bírta a retorziókat és végül beadta 
a derekát. Mindent elvettek tőlünk földeket, állatokat, 
munkaeszközöket. Szüleim és nagyszüleim erősen 
klerikális kötődésűek voltak, több pap is volt és van a 
közvetlen rokonságban. Az 1956-os forradalom elfojtása 
után két legidősebb testvérem elhagyta az országot, a 
forradalomban semmilyen szerepet nem játszottak, 
egyszerűen elegük lett a kilátástalan életből és a 
kommunista terrorból. A Kádár-korszakban a klerikális 
kötődések és disszidensnek bélyegzett testvéreim miatt 
az egész család politikailag megbízhatatlannak számított. 
„B – listán” voltunk, hosszú ideig szenvedve ennek 
minden hátrányát. Pl. engem "büntető ezredbe" soroztak 
katonának, később győri antikváriusi, boltvezetői 
éveimben (1973-80 között) rendszeresen megfigyeltek, 
és lehallgatták a vezetésem alatt működő üzlet telefonjait. 
Visszatérve apámra, egyszerű ember volt, élénken 
érdeklődött a világ dolgai iránt, a hozzánk járó falusi 
barátaival politizált és a Szabad Európa rádiót hallgatták. 
Kedvelt műsora a Gallikusz rovata volt. Emlékszem a 
hatvanas években kb. 200 kötet könyvünk volt, ez nem 
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kevés egy falusi szegény családban. Apám kedvenc 
olvasmányai voltak a két világháború között publikáló 
polgári és népi írók: Harsányi Zs., Herczeg F., Babai J., 
Komáromi J., Jókai M., Móricz Zs., Makkai S., Szabó D. 
Az újságok közül az Új Idők és a Tolnai világlap volt 
meg a családi könyvtárban. Korai őseim apai ágon a 
Homorok (Homor János 1710-1785) a 18. sz. elején 
bevándorlás során költöztek Peresztegre (Győr-Sopron-
Moson megye), ahol kezdetben irtásföldeket használtak. 
(Kiss L., 1980: 508.)  (Lásd: Gottlieb László: Homor 
família családfája). Vezeték nevem erdélyi víznévből (az 
Olt jobboldali folyója), illetve a mellette lévő szász 
helység nevéből ered: Homorod, Hamrungen. (Kiss L., 
1980: 279-280.) Elődeim innen költöztek a Dunántúl - 
nyugati szegletébe, Peresztegre. Apámtól örököltem a 
kitartást, a becsületes munkavégzést, az elvekhez való 
ragaszkodást és a kötelességtudást.  

 
Szülőfalum emlékművei 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 Bizzer   szobor              Kálvária         1848 - as emlékmű 
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Anyám, Bizzer Márta, 1904-ben született középparaszti 
családból származott, ősei a Bizzerek (Bittser: Kertesi) 
Bizzer István (1820 - 1898) a 19. század elején érkeztek a 
faluba német telepesként. (Lásd.: Gottlieb László: Bizzer 
família családfája) Anyám érzékeny lelkületű, álmodozó, 
többre vágyó, sorsával elégedetlen asszony volt, 
behatárolt lehetőségei egész életében hagyományos 
házastársi, anyai szerepre kárhoztatták. Elmondása 
szerint jó tanuló volt és tehetősebb családból származott, 
mint apám, de a szülei a bátyját küldték tanulni, neki 
otthon kellett maradni. Húsz éves sem volt, amikor 
férjhez ment, és elkezdődött nehéz, gyötrelmes élete. 
Anyámtól örököltem az álmodozást, az elvágyódást, a 
titkok, a fények igézetét, a nagyravágyást, a szebb és a 
jobb élet beteljesületlen ábrándját. Szüleim házassága 
falun belüli homogén házasság volt, azonos társadalmi 
(paraszti) és vallási (katolikus) csoporthoz tartoztak. 
Szociokulturális hátterük, értékrendjük, iskolai 
végzettségük, vallási, erkölcsi nézetük is azonos vagy 
nagyon hasonló volt.  E hagyományos családmodellben a 
férfi és a női szerepek nem ütköztek úgy, mint 
napjainkban. Apám volt a családfő, anyám volt a 
háziasszony, a gyermekgondozó, a mindennapi munkába 
besegítő. Szüleimet gyermekkoromban szinte soha nem 
láttam pihenni. Egész életüket a sokszor kilátástalan, 
megfeszített munka jellemezte. Anyám nyolc gyermeket 
szült (egy testvérem csecsemő korában meghalt) a 
terhességei alatt is keményen dolgozott, minden 
gyermekét otthon szülte meg. Testvéreim között egy - két 
év korkülönbség volt, én a legfiatalabb bátyám után 
kilenc évvel később, már nem várt nyolcadik 
gyermekként jöttem a világra. "A szél fú, ahová akar, és 
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annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jő és hová 
megy: így van mindenki, aki lélektől született." (Krisztus: 
Nikodémusz) Szüleim élete a házasság után is szinte 
teljes egészében a faluban zajlott, csak néha mentek be a 
közeli városba ruhát vásárolni. A család mindent meg 
termelt, amire szüksége volt, egyfajta önellátást 
folytatott. Minden fontos családi esemény és a hozzá 
kapcsolódó szokások, a házban történtek. Születés, 
keresztelő, esküvő, temetés, ünnepi rítusok az otthon 
szerves része volt. 
 
3.Családom értékvilága 
 

 
 

Szüleim aranylakodalma 
 
Szokáskövető, hagyományőrző családba születtem, ahol 
a paraszti hagyományokra épülő tradicionális értékrend 
érvényesült (apai tekintély, szigorú valláserkölcs, szülők, 
rokonok, szokások tisztelete). A vallásos világképű életét 
és kapcsolatrendszerét elsősorban egyházi törvények és 
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szokások szabályozták (katolikus). A születés, a házasság 
és a halál eseményeihez kapcsolódó rituális 
tevékenységeket, továbbá a házastársi, anyai, testvéri és 
nemi szerepek tartalmát is a vallásos világkép irányította. 
Az ünnep, a gyász, az öröm, a bánat egyfajta megszokott 
rend szerint történt, ettől nem lehetett eltérni, mert e 
normák szerint ítélte meg a falu, a rokonság a családot. A 
testvéreim esküvőjét nyilvánosan kihirdették a 
templomban. Tradicionális értékrendű családomban 
mindenkinek a kollektív mintát kellett követni, nem volt 
mérlegelési lehetőség, erősen korlátozta az 
önmegvalósítást, az egyéni örömök háttérbe szorultak, 
puritán egyszerűség érvényesült a mindennapi élet 
megszervezésében. Hetvenhat év távlatából, saját modern 
„szétszórt” családom oldaláról szemlélve avultnak tűnik 
az ünnepek és hétköznapok szigorú rendjéhez igazodó 
vallási töltésű, egyéni akaratot korlátozó közösségi 
értékrend; amely biztosította - a ma már eltűnőben lévő - 
egyén és közösség összetartozását a család 
állandóságában rejlő stabilitását. 
E családi közösség számomra kedvező életfeltételeket 
nem tudott biztosítani, de adott ennél talán fontosabbat a 
családi közösség és a természetes környezet egyfajta 
békés szimbiózisát. Természetes volt a családban olyan 
régi feltétlen érvényű parancsolatok, normák, értékek 
betartása: mint a szeretet, összetartozás és erkölcsi 
erények, melyek napjainkban egyre ritkábbak.  
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4.Családi deprivációm összetevői  
 

 
 

Itt ért az első trauma hároméves koromban biciklizés 
közben 

 
A szociológiai irodalomból ismeretes, hogy a 
mélyszegénységben élő családi depriváció sokdimenziós 
szegénységet takar, melynek összetevői: alacsony 
jövedelem, rossz lakás és munkakörülmények, alacsony 
iskolai végzettség, gyenge minőségű táplálkozás és 
egészségügyi ellátás, szabadidőhiány. Családomat 
mindezek az összetevők együttesen sújtották. Szüleim és 
idősebb testvéreim a két világháború között a „három 
millió” koldus országában éltek. A Horthy-rendszerben 
három hold rossz minőségű, falutól távol eső földön 
gazdálkodtak, amely az éhenhaláshoz sok, a 
megélhetéshez túl kevés volt, a tíz-tagú családnak. 
Matolcsy Miklós 1938-as felmérése alapján a magyar 
társadalom legszegényebb paraszti-bérlői rétegéhez 
tartozott családom, Erdei Ferenc szerint e 
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szegényparaszti réteg a "társadalom alatt élt". Az 1945-ös 
földosztáskor két hold földet kaptak a szüleim. Az öt 
holdra emelkedett szegényparaszti kisbirtokot először az 
1955-ös, majd az 1957-es kollektivizáláskor elvették és 
beolvasztották a termelőszövetkezeti közös gazdaságba. 
A Rákosi- korszakban gabonát, munkaeszközöket, 
állatokat, a fináncok bort is rekviráltak a családomtól, a 
sertést „feketén” lehetett levágni.  
 
5. Családom mobilitási esélyei 
A második világháború utáni társadalmi, gazdasági 
átalakulás, a totalitárius pártállam mély nyomokat 
hagytak a család életében. A téeszesítés következtében 
szüleim szegényparaszti, de önálló földtulajdonosi 
státusza megszűnt és kényszerből szövetkezeti tagokká 
váltak. Apám ezt a traumát igazán soha nem tudta 
feldolgozni. Családom sok tőről fakadó szegénységét a 
szocialista társadalom sem volt képes alapvetően 
megváltoztatni. Szüleim a társadalmi rangsor alsó fokán 
helyezkedtek el, átörökítve a tartós megfosztottság 
állapotát. A szegénységi küszöb alatt élő családom 
nélkülözött sok mindent, ami másnak megadatott, a 
felhalmozott sok hátrány egy egész életre 
ledolgozhatatlanná vált. Szüleim beletörődve a 
reménytelen helyzetbe türelemmel és keresztény alázattal 
viselték a szegénység terheit. Testvéreim - egy 
kivételével - felcseperedve 15-18 éves korukban 
elhagyták a szülői házat és az iparban vagy a 
kereskedelemben vállaltak munkát. A falusi életmódot 
városi életre cserélték. Egylépcsős mobilitással elhagyták 
azt a paraszti osztályt, melybe beleszülettek és a 
társadalmi hierarchia egy másik - szintén alacsony 
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presztízsű - fokára léptek, melyet úgy hívtak, hogy 
munkásosztály (szak-, betanított-, segédmunkás). 
Nyilvánvaló, hogy a családi depriváció beszűkítette 
testvéreim mobilitási esélyeit is. A társadalmi 
szükségszerűségből kikényszerített, úgynevezett 
egylépcsős mobilitás jutott nekik osztályrészül. Alacsony 
iskolai végzettségük, nyolc osztály (2), szakiskola (1), 
gimnázium (3), polgári (1)  és nehéz családi örökségük 
előrevetítette szűk választási lehetőségeiket. Ha a súlyos 
családi deprivációból ki is emelkedtek, a társadalmi 
ranglétra alsó fokán maradtak, szerény életvitellel, 
később kis nyugdíjjal. Külföldön élő testvéreim sem 
csináltak karriert, alkalmazottként keresték kenyerüket. 
Erősen idézőjelbe tett karriert csupán én értem el, 
legjobban eltávolodva gyökereimtől! Testvéreimnek és 
nekem összesen nyolc gyermekünk van, jelzés értékű a 
szülői gyermekvállalási mintával való ellenazonosulás. 
Társadalmi hovatartozásom, osztály, réteg pozícióim 
nehéz családi örökségem kitörölhetetlen lenyomatot 
hagyott bennem. Egy életre befolyásolta életmódomat, 
törekvéseimet, küzdelmeimet, társ -, és 
barátválasztásomat, jövedelemszerzésemet, 
gyermeknevelésemet, erkölcsi, politikai nézeteimet és 
szabadidő-felhasználásomat. Ami keveset az életben 
elértem: státusz, megbecsülés, anyagi javak, humán 
innováció, azért nekem sokkal nagyobb erőfeszítést 
kellett tennem és magasabb mentális árat fizetnem, mint 
azok az főiskolai-egyetemi évfolyamtársaim, barátaim, 
akik összehasonlíthatatlanul jobb szociokulturális 
háttérrel rendelkeztek.  
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„Énképeim” a múló időben 
 
A genetikai tényezők beleszólnak abba is, hogy milyen 
társas támogatáshoz juthatok az életben, milyenek testi-
lelki-szellemi adottságaim és attitűdjeim. Összefüggés 
mutatható ki a genetikai hasonlóság és a vonzalom között 
is, mélyebben vonzódok azokhoz az emberekhez, 
akiknek a testi jegyei jobban hasonlítanak rám, mint 
azokhoz, akik nem. Vékony testalkatom miatt, mindig a 
gizda lányokhoz vonzódtam.  Biológiai adottságaim nem 
rosszak, szüleim egészséges, rendszeres fizikai 
terheléshez és a mostoha körülményekhez edződött 
emberek voltak. Mindketten magas kort értek meg, apám 
87, - anyám 95 évet élt. Örökölt génjeim a környezeti 
hatásokkal együtt alakították, formálták életem játékterét, 
mozgatták cselekvéseim rugóját. Életutam egy adott 
szakaszában emberi lényemnek a fejlődés eredményeként 
képessé kellett válnia arra, hogy állandóan szembenézzen 
az új életfeladatok, választások, próbatételek sorozatával, 
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melyeket a társadalmi-szociális környezet determinált. 
Minden új életfeladat válságot jelent, melynek 
következménye vagy a sikeres tovább haladás vagy az 
életciklusom megtörése. Az egyik krízisem előkészítette 
másikat, ahogyan az egyik lépés után következik a másik.  
Minden egyes válságom egy-egy alapkövet épített be 
személyiségembe. Emlékeim szűrőin keresztül 
fejlődéstörténeti összefüggésbe ágyazva vizsgálom 
életutam azon kríziseit, melyek személyiségem 
kialakulásához vezettek. Vizsgálom mindazokat az 
emberi értékeket, hit, akarat, kitartás, lelkiismeret, 
intellektus, melyek az egyes életkori szakaszokban 
szükségesek az identitás kialakulásához. Mentális 
fejlődésem mintázatát befolyásolta: öröklött génjeim, 
táplálkozási és egészségügyi körülményeim, perceptuális 
és nyelvi tényezőim, szüleim attitűdje, családi 
értékrendje és társadalmi státusza. Kísérletet teszek arra, 
hogy bemutassam életem mozgató és visszahúzó erőit, 
melyek az egymást követő életszakaszokban állandóan 
jelen vannak. Epigenézisem feltárásakor - az 
elkerülhetetlen szubjektivitás mellett - megkísérlem én 
reprezentációm összetevőit, és identitásproblémáim 
gyökereit hitelesen megmutatni. 
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CSECSEMŐ ÉS GYERMEKKOROM  
„Anyám könnyű álmot ígért” 
 

 
 

Nyolc hónaposan alulnézetből az „én világom” 
 
1.Csecsemőkor 
Szegény család nyolcadik gyermekeként láttam meg a 
napvilágot, az indián horoszkóp szerint a hulló falevelek 
évadjában. 1946. október 16-án, esős, viharos, őszi 
délutánon estem át életem első nagy válságán az 
"őstraumán". A. C. Bhaktivedanta tanítása szerint 
vágyaim teremtették testemet. Lelkem titokzatos földi 
utazása azon a késő őszi délutánon kezdődött - öltöttem 
emberi formát - amikor ezt a kaotikus világot kívántam 
érzékelni. A természet örök törvénye, vágyaim alapján 
ítél lelkemnek testi rabságot mindaddig, amíg meg nem 
értem a születés és a halál örök körforgását. Anyám 
később mesélte, hogy nem kívánt, és nem várt gyermek 
voltam. Hét testvérem és a kemény élet kiszívta anyám 
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minden energiáját, ezért 43 évesen már nem kívánta 
nyolcadik terhességét, és a szülés kínjait. Kételyeit - jó 
katolikus lévén -, gyóntatójának is bevallotta. A szigorú 
esperes nagyon megrótta.  "A gyermek Isten ajándéka, te 
földi halandó mindezt nem kérdőjelezheted meg". Anyám 
feloldozását születő gyermeke elfogadásához kötötte. A 
bűn és a bűnbocsánat feltételeként láthattam meg a 
napvilágot, és lettem anyámnak legkevésbé kívánt, de 
nagyon szeretett Tivadarja, azaz: Isten ajándéka. (Ladó 
J., 1982: 2l9.) Tudományos tény, hogy az anya negatív 
érzelmei, a rossz szociális körülmények a fogantatás 
pillanatától kezdve befolyásolják a magzat fejlődést, aki 
tanul az anya belülről eredő ingereiből. Anyám rossz 
pszichés közérzete, a terhesség alatti negatív attitűdje 
kedvezőtlenül hatott magzati fejlődésemre. A nem kívánt 
gyermekek kiszolgáltatottabbak, a felnőttkori társadalmi 
és mentális problémákkal szemben. Szerető anyám 
csecsemőkoromban nem tudta a lelki támasz kellő 
illúzióját kelteni bennem, mely önbizalomra, kitartásra, 
és maximális erőfeszítésre bátorított volna, a felnőtt lét 
kihívásainak elviseléséhez. Nehéz csecsemő voltam, 
gyakran és kitartóan sírtam, nehezen csitultam el, éjszaka 
felriadtam, érzékenyen reagáltam minden külső ingerre. 
Mint nem várt, nyűgös gyermek, kezdetben nem sok 
örömöt jelenthettem anyámnak. Ráadásul a többi 
gyermekről való gondoskodás, a mezőgazdasági munka 
gyakran elválasztotta tőlem anyámat, ezért sokszor ki 
voltam szolgáltatva testvéreim bizonytalan "gondoskodó 
magatartásának"  
Kutatások igazolják, hogy a nehéz csecsemők 
negatívabban reagálnak az új helyzetekre, gyakran rossz 
a hangulatuk, későbbi életkorukban szüleik konfliktusait 
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is nehezebben viselik. Anyám nehéz munkamódja miatt 
nem lehetett mellettem, amikor szükségem lett volna rá.  
Ismert, hogy az anya-gyermek kapcsolatában 
meghatározó a korai igen érzékeny, úgynevezett szenzitív 
periódus, amely tartósan rányomja bélyegét a gyermek 
későbbi viselkedésére. Konrád Lorenz szerint a születés 
pillanatától nagy jelentősége van annak, hogy az anya 
hogyan reagál gyermeke ragaszkodó magatartására. A 
tartós együttlét, a testi érintés, az állandó jelenlét 
pótolhatatlan a megkapaszkodás, az oltalom és a 
biztonság szempontjából. Anyám gyakori 
elérhetetlensége kínérzést, kielégületlenséget, dühöt 
váltott ki bennem. A remény a legősibb pszichoszociális 
erő, hogy anyám ott van mellettem, ha szükségem van rá, 
tartós hitem abban, hogy legmélyebb vágyaim 
teljesülhetnek, itt sérült nálam először. Kapni anyámtól, 
adni viszonzásul, ha nem kapsz, vedd el! E korai 
kölcsönös igazodás gyengesége lehet az oka 
frusztrációmnak és felnőttkori alkalmazkodási 
problémáimnak. Később sem nyertem kárpótlást, részben 
ebben keresendő érzékeny személyiségem minden 
ambivalenciája Szeretni, örülni, bízni, felelősséget 
vállalni csak az tud felnőtt életében, akit gyermekkorában 
az anyja elfogadott.  
 Erikson szerint életünk első válsága a korai csecsemőkor 
válsága, ennek a krízisnek a megoldásától függ, hogy 
lényem legbensőbb hangulatát az alapvető bizalom, vagy 
a bizalmatlanság fogja meghatározni. A válság 
megoldása nagymértékben attól függ, hogy milyen volt 
az anyai gondoskodás minősége.  Anyám 
kiszámíthatatlansága sok tekintetben meghatározta 
képességemet a hitre és a bizalomra (ősbizalom vagy 
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bizalmatlanság). Életem kezdetén felvett irányok, olyan 
pályákon indítanak el, amelyre már ráálltam, nehéz 
megváltoztatni őket. Ezt nevezik a pszichológusok 
elsőség elvének, mely későbbi életünkben is végigkísér 
bennünket. Felnőttkori személyiségem problémái, 
gyermekkoromban gyökereznek. Kora gyermekkorban 
alakulnak ki és szilárdulnak meg olyan pozitív vagy 
negatív személyiségjegyeim, mint az optimizmusra - 
pesszimizmusra, bizalomra - bizalmatlanságra, 
kiegyensúlyozottságra - agresszivitásra, hitre - 
cinizmusra való hajlam.  Kora gyermekkori fejlődésem 
legalapvetőbb folyamatai nyíló -, és csukódó ajtók 
útvesztőin keresztül haladtak, a sorsom lehetséges útját 
egyre jobban megkötve.  A legkorábbi identitás érzés    
anya és a csecsemő olyan találkozásából fakad, melyre a 
kölcsönös bizalom, elismerés a jellemző. Itt dőlt el, hogy 
énemet az autonómia vagy a szégyenérzés és a kétely 
fogja e jellemezni, hogy akaratomat, önfegyelmemet, 
lázadozásaimat felelősséggel tudom e párosítani?  Ez az 
alapvető korai élmény alapozza meg a felnőttkori 
produktivitást és kreativitást. Ekkor szilárdul meg vagy 
sérül a megtartani, elengedni szabad akarata, 
örömszerzés érzése, hogy képes vagyok önkontrollomat 
fenntartani anélkül, hogy elveszteném önbecsülésemet.  
Ha azonban kudarc ér, melynek következménye a 
büntetés, megszégyenítés, akkor kialakulhatnak nem 
kívánatos személyiségvonások. Vélhetően kora 
gyermekkori rossz fixációból erednek negatív 
személyiségjegyeim: bizonytalanság, kétely, konokság, 
kishitűség, pesszimizmus, ingerlékenység és szorongás 
(túlkontrolláltság, hipochondria, fóbiák) 
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2.Gyermekkorom eszmélései 
                                                   

 
 

Ötévesen, ártatlan kalácsképpel 
 
A falusi környezet adta szabadság, a játék, a világ 
felfedezése, izgalmakkal teli fantáziák, individuális és 
csoportos játékok, korlátlan képzeletem, vágyaim 
felébredésének és önérvényesítésem kibontakozásának a 
mágikus kora. A kertünk alatt folyó patak, az erdei 
tisztás, a vasúti alagút, mind-mind felfedezésre váró világ 
volt, tele titokkal, rejtelmekkel, néha félelmekkel. 
Gyermekkoromban a folyó felett átkúszó vékony 
vashídon soha nem mertem átmenni - a játszótársaim 
mind átmentek -, engem bénított a mélység, nem voltam 
bátor. Titkokkal, varázslatokkal teli vágyvezérelt 
képzeletemben már kora gyermekkoromban megjelent a 
félelem, a szorongás érzése. Anyám minden temetésre 
elvitt, megnéztem a házban felravatalozott halottat, 
beszenteltem a falusi szokás szerint. Sokszor voltak 
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riasztó, lidérces álmaim, fehér arcú, hideg tekintetű 
öregasszony jött felém, hogy elragadjon, Az is előfordult, 
hogy éjjel mászkáltam álmomban, holdkóros voltam. 
Rossz mesével ringattak álomba. Öt éves lehettem, 
amikor anyám Arany János: Toldiját olvasta fel nekem 
esténként elalvás előtt. E szomorú történet mindig 
megríkatott. Nagyobbik nővérem különösen perverz 
örömét lelete abban, ha a Miklós elbujdosása c. részt 
olvashatta, ilyenkor valósággal zokogtam. Nagyon féltem 
a dörgéstől, a villámlástól és a vihartól, mely gyakran a 
földeken - a falutól messze - a szüleimmel együtt ért utol. 
Öt éves koromban apám felültetett - a learatott 
búzakévékkel megrakott „hosszú-szekér” tetejére és 
elindultunk hazafelé. Az egyenetlen, kátyúkkal teli 
földúton, a szekér megbillent az összes kéve velem 
együtt ledőlt, és betemetett. Édesapám percekig szórta 
szét a kévéket, mire megtalált, alig kaptam levegőt. Soha 
többet nem ültem szekérre. Csírázó akaratomat 
individuális és csoportos játékokhoz kötve, fokozatosan 
erősítettem, és lassan kialakult bennem a kezdeményezés, 
a lelkiismeret, és a bűntudat képessége. Kedvenc 
szerepjátékaim a falusi életmódhoz, munkafajtákhoz 
kötődtek. A játékok az udvarban található különféle 
munkaeszközökhöz kapcsolódtak (kaszálás, cséplés, 
préselés). A játékban és a társak között - már kis korban 
is - vezéregyéniség voltam, általában az akaratomat 
legtöbbször sikerült érvényesítenem. A családi példa 
fontos szerepet játszott erkölcsi tulajdonságaim 
kialakulásában. A szabályokat igyekeztem betartani, 
ösztönös következményetika munkált bennem, féltem a 
szidástól és büntetéstől, annak ellenére, hogy a szüleim 
soha nem voltak erőszakosak.  Apámtól egyszer kaptam 
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egy pofont nem érdemtelenül, mert a frissen font vessző 
kerítésünket a játszótársaimmal focikapunak használtuk 
és szétrúgtuk. Anyám mindig a lelkemre beszélt, szóval 
vert, emiatt lelkiismeret-furdalásom volt. 
Kisgyermekkori családi szocializációm látszólag 
problémamentesnek tűnt. A szabadságot megkaptam, a 
ház, a kert, az egész faluhatár tág mozgásteret biztosított 
számomra, szüleim e szabadságot soha nem korlátozták, 
veszélyeit talán fel sem fogták, a munka lekötötte minden 
idejüket, ezért a szigorú kontroll, felügyelet nagyon 
minimális volt. Hat évesen beleestem a jégtáblákkal teli, 
zajló Ikva patakba, kis híján belefulladtam, életveszélyes 
helyeken bicikliztem, fákról leestem, a patakparton talált 
lőszerekkel játszottam, bunkert ástam, a teteje beszakadt 
és a fejemre dőlt. Apaként ilyen fokú felelőtlen 
szabadságot soha nem engedtem gyermekemnek, 
helytelenül az ellenkezőjét tettem, túlkontrolláltam 
minden lépését.  
 
3.Csecsemő és kisgyermekkori ambivalens kötödéseim 

"Mintha vasfüggönyök ereszkedtek volna körém, rab 
vagyok a titkok között, melyeket úgy hívnak: én” (Szabó 
Lőrinc: Én) A mintázat, ahogyan felnőttkoromban 
másokhoz kötődöm kora gyermekkori interakcióimban 
keresendők. A korai szenzitív szakaszban kialakult 
minták - anyámhoz, apámhoz, testvéreimhez való 
viszonyom - későbbi életem során újra élednek és 
ismétlődnek. Anyámmal való korai együttlét szimbiózisa 
nem volt felhőtlen. A sok gyermek és a munka mellett 
nem jutott kellő ideje rám. A szeparáció, az 
individualizáció, az egybeolvadás, az anyámhoz bújás, 
elszakadás konfliktusa, oda-vissza jellege, 
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problematikája nagy szerepet játszott felnőttkori 
viselkedésem alakulásában. Vélhetően felnőttkori 
alkalmazkodó képességem és problémáim meghatározója 
az a mód, ahogyan e korai szenzitív periódusban 
anyámhoz való viszonyom alakult. Anyámról való 
mentális szilárd képi reprezentációm, lelkembe épült 
érzelmek, interakciók az első három évben alakultak ki 
bennem. Később ezen a sajátos szemüvegen keresztül 
interpretáltam ezt a belső képet másokra és a külvilágra. 
Ez az oka annak, hogy életem során gyakran úgy 
viselkedtem, mintha a többi ember valamiképpen 
anyámhoz volna hasonló. Döntő az a szubjektív élmény, 
ahogy a történéseket átéltem gyermekkoromban. A korai 
minták örökre bennem lakoznak, sokszor nem is veszem 
észre, mert belső nézőpontból tekintek önmagamra. Kora 
gyerekkori kapcsolataim minősége, egész életemre 
meghatározta viszonyomat a környezetemben élő 
emberekhez. Ez a mintázat alkotja személyiségem 
legbelsőbb magját, mindenki mást e szemüvegen 
keresztül szemlélek.  Alapszorongásaimat a 
bizonytalanságérzés okozta, ezért már kisgyermek 
koromban nagyon nagy szeretetet igényeltem. Féltem az 
idegenektől, ha a faluba, katonák jöttek, anyám ölébe 
bújtam, gyakran dacos, nyafogós és nyűgös kölyök 
voltam. Elsősorban anyámhoz kötődtem, apámhoz 
kevésbé, Ő csak a munkájával foglalkozott, 
gyermekneveléssel nem. Nyilvánvaló az is, hogy anyám 
nem mindig tudta úgy időzíteni a rólam való 
gondoskodást, ahogy én elképzeltem. Ezért alakulhatott 
ki korai énemben az a negatív érzés, hogy vajon 
számíthatok e arra, hogy kötődésem tárgyát képező 
anyám szükség esetén elérhető lesz, és rám figyel majd. 
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A legfiatalabb nővéremhez kötődőm az összes testvérem 
közül a legjobban, mert kisgyermekkoromban ő törődött 
velem, ez a korai vonzalom felnőtt koromban is 
megmaradt. Ma is őt hívom először, ha valami fontos 
dolog történik velem, és meg akarom osztani az élményt. 
Így rögződtek a sok bizonytalanságot magában hordozó - 
igen, nem, esetleg, talán - gyermekkori kötődés-
mintázatok felnőttkori viselkedésemben és 
személyiségemben. Sebezhetőségem és gyenge mentális 
ellenálló képességem egyik oka, a gyermekkori kockázati 
tényezők halmozódása, melyeket magammal vittem 
felnőttkori életembe.   
ISKOLÁSKOROM „Sokféle kudarc és szorongás”  
                                                                                                         

 
 

Nyolcadik osztályos tablóképem 
 
1. Halmozott hátránnyal kezdtem az általános iskolát 
Az iskolakezdés előtt egy évvel szüleim beírattak a helyi 
óvodába, ahonnan gyakran hazaszöktem. Szinte 
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korlátlan, otthoni felügyelet nélküli szabadság után 
egyszerűen képtelen voltam elviselni az iskolába lépés 
előtt kötelező óvodát. Olyan volt számomra az egész, 
mint a börtön, egyedül az étkezéseket szerettem, mivel 
gyerekkoromban mindig éhes voltam. Mindez 
előrevetítette iskolához való negatív attitűdömet. Ahogy 
elvesztettem tejfogaimat jött az iskola riasztó világa.  
Emlékszem minden szeptemberi iskola kezdéskor lelki 
beteg voltam, ez a szorongás még tanár koromban is 
előjött a tudatalattimból tanévkezdés elején. Hát nem 
irracionális az élet? Közel negyven éven át tanítottam. 
Nem voltam többé az otthonhoz és közvetlen 
környezetemhez kötve, új önálló helyzetek vártak rám, 
melyekre igazán - a gondtalan kisgyermekkor után - nem 
nagyon vágytam. Frissen élt emlékezetemben a sikertelen 
óvodai beilleszkedés kudarca.  Érdeklődésem 
fokozatosan a kortárscsoportom felé fordult. Az iskolai 
elvárásoknak igyekeztem megfelelni, elsősorban azért, 
hogy elnyerjem szüleim szeretetét és törődését, 
próbáltam elkerülni több - kevesebb sikerrel, mindazt, 
amit helytelenítettek. Erős tanulási vágyamnak kognitív 
képességeim korlátjai szabtak gátat. Ahogy haladtam 
előre iskolai tanulmányaimban, egyre jobban tudatosult 
bennem, hogy számos területen komoly hátrányaim 
vannak, melyeket szorgalommal már nem tudtam 
kompenzálni: olvasási problémák, matematika, idegen 
nyelv.  Kitartásom volt, amit önállóan meg tudtam 
tanulni azt megtanultam, segítséget a szüleimtől nem 
várhattam. Speciális tanulási képességeim hiányában sok 
nehézséggel kellett megküzdenem az iskolában. Mai 
pedagógiai ismereteim birtokában, kisiskolás koromban 
diszlexiás, diszgráfiás lehettem Abban az időben ezzel a 
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problémával senki sem foglalkozott. Érdekes felnőttkori 
kompenzáció, hogy hiú és titkolt álmaimban híres 
művész, író vagy költő szerettem volna lenni. Lehet, 
hogy felnőttkori szerény szakmai publikációim e korai 
túlzó vágyaim eredménye? (Lásd: publikációs, 
innovációs és-, kutatásfejlesztői tevékenységem listája: 
53-62 old.) Gyenge általános iskolai teljesítményem (3,8 
- 4,3% - os átlag) fő okát egyrészt öröklött szerény 
kognitív képességeimnek, másrészt hátrányos 
szociokulturális helyzetemnek köszönhettem. Sem az 
általános, sem a specifikus intelligenciám nem magas, 
sajnos mindkettőben szerény átlag vagyok. Ismert tény, 
hogy az iskolai teljesítmény, a tanulási motiváció és a 
lemorzsolódás, a szubkultúra által determinált. Kognitív 
fejlődésemet igen hátrányosan befolyásolta szüleimtől 
örökölt "korlátozott nyelvi kódom" is. Komoly 
összefüggés van az iskolai teljesítmény (siker - kudarc) 
és az örökölt nyelvi diszpozíciók között (partikuláris - 
kidolgozott nyelvi kód). Családomtól örökölt, partikuláris 
nyelvi kóddal kerültem az iskolába, a kódváltás 
nagymértékben megnehezítette iskolai beilleszkedésemet 
és hátrányosan befolyásolta teljesítményemet.  Nyelvi 
hátrányom, pl. abban is megmutatkozott, hogy olyan 
fontos szavaknak jelentését és funkcióját nem, vagy alig 
ismertem mint: ha de, vagy, mert, mivel, akkor stb.   
 
2. Nem volt jó az iskolában 
Képtelen vagyok jó érzéssel visszagondolni iskolai 
tanulmányaimra, ez különösen az általános iskolára igaz. 
"Anyai iskolámban" melegséget, szeretetet, vallásos 
nevelést kaptam. Szüleim, a józan ész határain belül 
korlátoztak, de soha nem bántalmaztak, anyám érzékeny 
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lelkemre hatva, szóval fegyelmezett. Ezzel szemben nem 
az öröm háza volt, az a falusi iskola, ahova 
kényszerültem járni. E tekintélyelvű, iskolában (1950–
60-as évek) a legsötétebb Rákosi és Kádár korszak, 
makarenkói „fekete pedagógiája” uralkodott, gyakori 
volt, a gyermekek megalázása, durva elnyomása és a 
fizikai erőszak (pofonok, körmös, vonalzóval ütlegelés), 
teljesen hiányzott a kreatív felfedező jellegű tanítás és 
tanulásirányítás (alsótagozatban osztatlan osztályba 
jártam) Volt olyan év, hogy az elsajátítandó tankönyvi 
anyag kétharmadáig jutottunk, a gyakori szénszünetek 
miatt. Szigorú verbalizmus uralkodott, be kellett magolni 
a leckét. Kristálytisztán emlékszem, harmadik osztályos 
voltam és nem tudtam jól elolvasni a gyakorlásként 
feladott szöveget, hófoltos hegyoldal helyett, hó fostos 
hegyoldalt olvastam. E fatális freudi elszólásomért, a 
tanító néni - akit egyébként nyugodtnak, 
kiegyensúlyozottnak sosem láttam - ököllel úgy hátba 
vágott, hogy napokig nehezen vettem a levegőt. Ha 
megláttam a tanító nénit máris összeugrott a gyomrom. 
Lehet, hogy innen datálódik korai „ulcus duodiszom”. E 
falak között nem nevelés folyt, hanem a gyermeki lélek 
tönkretétele. Az "antipedagógia, a fekete pedagógia" 
jelzők tökéletesen illettek iskolámra A fizika tanár, - aki 
első osztályú ökölvívó volt - néha hozott magával 
bokszkesztyűket, amivel püfölhettük egymást tanári 
irányítással. Gondom akkor volt, amikor nálam sokkal 
erősebb társammal kellett kiállni bunyózni. Némelyik 
pedagógus sorozatosan visszaélt a hatalmával ezért 
gyűlöltem az iskolát. Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy 
nem minden tanár volt ilyen agresszív. Egyáltalán nem 
voltam deviáns magatartású, inkább érzékeny, más 
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kérdés az, hogy voltak kisebb csínytevéseim A 
drillközpontú iskolámban a legkisebb kilengést is 
keményen megtorolták. Néhány kiragadott elrettentő 
példa: társaimmal fociztunk és elkéstünk az óráról, az 
osztályfőnök hölgy, vonalzóval a kezében várt 
bennünket, többször olyan erősen rácsapott a fejemre, 
hogy egy hétig duzzadt véraláfutásos csíkok 
éktelenkedtek rajtam. Az 1950-es években délután 2-től 5 
óráig minden gyermeknek kötelező volt otthon 
tartózkodni és tanulni. Az ügyeletes tanár biciklivel járta 
a falut, és akit az utcán talált, azt bevitte az iskolába és 
bezárták az osztályterembe. Ugyanez történt, ha a házi 
feladatot nem készítettem el, vagy nem tanultam meg 
aznapi leckét, annyi különbséggel, hogy akkor haza se 
mehettem az iskolából. Előfordult, hogy du. 4 óráig 
éhesen az iskolában dekkoltam. Abban az időben nem 
volt iskolai menza. A délutáni begyűjtéseknek gyakori 
elszenvedője voltam, egy idő után már nem is zavart. 
Sintérnek neveztük az ügyeletes „befogó” tanárt.  Az volt 
a szerencsém, hogy a begyütéseimről a szüleim nem 
tudtak, mert a földeken dolgoztak, mire hazaértek, én is 
kiszabadultam iskolai fogdámból. Sajnos később 
lebuktam, az osztályfőnök behívta a szüleimet az 
iskolába és tájékoztatta őket súlyos fegyelemsértésemről, 
melynek következménye osztályfőnöki intő lett.   Kisebb 
órai rendbontásokért gyakran kellett ötven- szer vagy 
százszor un. büntető mondatokat másolni. Pld. Nem 
rendetlenkedem az óra alatt! Mindig megtanulom a leckét 
és elkészítem a házi feladatot!  A legszörnyűbb 
élményem 7. osztályos koromban volt. Néhány 
barátommal az iskola focipályáján dohányoztunk, ahogy 
ez már lenni szokott, valaki beárult minket. A főbűnös én 
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voltam, mert a cigit a trafikos nagynénémtől vásároltam 
mondván az édesapámnak viszem, ami más alkalommal 
igaz is volt. Másnap az igazgató mindegyikünk szájába 
égő nikotex munkást nyomott, melyet el kellett szívnunk 
és elrettentő példaként az iskola összes osztálytermén 
végigvezetett minket, közben - rendellenesen nagy lapát 
kezeivel - pofán vert bennünket. Az elrettentő 
demonstráció alatt egy szál cigarettát kellett elszívnom, 
és jó pár pofont elszenvednem. A pofonoktól és a sírástól 
feldagadt az arcom, hánytam és rosszul voltam enyhe 
nikotinmérgezést plusz igazgatói megrovást kaptam. Az 
igazsághoz hozzá tartozik, hogy ezt az igazgatót nagyon 
hamar menesztették, talán 3 évig volt vezető, majd 
elzavarták. Brutális antidrog terápiám egy életre elvette a 
kedvemet a dohányzástól, ha innen nézem a történteket, 
utólag hálás is lehetek az igazgatónak. Az iskola a 
pártpolitikát szolgálta, a Rákosi és a Kádár korszakban, 
Marx, Lenin, Rákosi képeivel, és kommunista 
idézetekkel díszítették a tantermeket. Az 1956-os 
forradalom rövid ideje alatt a pártállami szimbólumok 
gyorsan lekerültek a falakról és helyükre feszületet 
akasztottak. A reggeli iskolakezdéskor az osztály 
közösen elmondta a miatyánkot. Néhány hét múlva, a 
forradalom bukása után visszakerült a régi díszlet az imát   
törölték. Mi gyerekek teljes tudathasadásban voltunk a 
történtek kapcsán. Ilyen volt az én úgynevezett 
"szocialista munkaiskolám" makarenkói szovjet 
adaptációja az ötvenes években. A legfőbb nevelési cél: 
engedelmes, fegyelmezett, szolgalelkű állampolgárok 
nevelése. Lepusztult, ingerszegény iskolai környezetem 
az állatorvosi beteg ló minden baját magán viselte: 
motiválatlanság, rossz légkör, drill, alacsony színvonal, 
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gyakran változó tanárok, szakmai, pedagógiai 
inkompetencia. Kisiskolás koromban magam 
választottam meg a barátaimat, akik mindig nálunk 
lógtak, mert hozzánk lehetett jönni játszani. A különböző 
szerepeimben kezdeményező voltam és a csoportban 
vezéregyéniségnek számítottam. Szüleim egészen kis 
koromtól kezdve rendszeres munkára neveltek, voltak 
mindennapos feladataim, melyeket a tanulás és a játék 
mellett el kellett végeznem pld. állatok gondozása, 
gyümölcsszedés, udvar rendezése. Vallásos nevelést, 
kaptam, tizennégy éves koromig rendszeresen jártam 
templomba első áldozó és bérmálkozó is voltam, otthon 
mindig közösen imádkoztunk. A nagycsaládban való 
alkalmazkodás megtanított arra, hogy a felnőttek 
jelenléte nélkül is maradéktalanul elvégezzem a rám 
bízott feladatokat. Ez a kötelességtudat ma is jellemez, ha 
fontos feladatom van, képtelen vagyok addig nyugodni, 
amíg el nem végzem. Testi fejlődésem átlagos volt, 
vékony testalkatú, edzett gyermek voltam, egész nap a 
focipályán lógtam az osztálytársaimmal. Imádtam a 
filmet, a faluban vasárnaponként volt mozi, (csak szovjet 
és magyar, ritkán francia, olasz filmet vetítettek) minden 
előadáson ott voltam. Mindig lenyűgözött, megfogott a 
mozi varázslatos és különös világa. Ahogy az 
irodalomban a filmen is a szentimentális, szomorú, lelki 
tartalmakkal telített történeteket kedveltem. Az általános 
iskola befejezése után szüleim azt szerették volna, ha 
nem tanulok tovább. Apám annak örült volna legjobban, 
ha otthon maradok földet túrni. "Gyermekeid nem a te 
gyermekeid. Az önnönmagáért sóvárgó élet fiai és lányai 
ők. Általad, de nem belőled jönnek, veled vannak, de 
nem tiéd. Nekik adhatod szeretetedet, de gondolataidat 
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nem, mert saját gondolataik vannak. Otthont adhatsz 
testüknek, de lelküknek nem, Mert az a holnap házában 
lakik, hová te még álmodban sem juthatsz el. 
Formálhatod magad képükre, de őket saját képedre 
formálni ne törekedjél. Mert az élet nem halad hátrafelé s 
nem időz a tegnappal. Te vagy az íj, húrja pendül s 
gyermekeid élő nyílként szállnak el."  (Kahlil Gibran: A 
próféta) Szüleim nem sokra becsülték az "ünnepi tudást" 
(művészet, irodalom, zene), mely engem igazán érdekelt 
szemben a "hétköznapi tudással" (praktikus, szakmai 
ismeretek), mely mindig is idegen volt tőlem. Passzív, 
jelenre orientált életvitelű szüleim, rövid képzési időt, 
rossz státuszú munkát preferáltak, az aktív jövőre 
orientált magasabb teljesítményt és jobb státuszt 
eredményező életvitellel szemben.  
Szigorú önmegtartóztatásban (étel, ital, kényelem) élő, 
alul reprezentált családom iskolával szembeni attitűdje 
meglehetősen negatív volt, más kérdés az, hogy 
tanulmányi eredményeim sem voltak igazán kecsegtetők. 
Talán a sors keze volt, hogy mégis gimnáziumba 
kerültem. A legfiatalabb nővéremnek köszönhettem - aki 
gyermekkoromban is a gondomat viselte -, hogy 
középiskolába mentem, és nem lettem kőműves, lakatos 
vagy ács. 
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SERDÜLÉSEM ÉS FELNÖVEKVÉSEM  
„Az érzelmek zűrzavara”   
 

 
 

Érettségi tablóképem tetszett a tini barátnőimnek 
 
 1.Szűkebb és tágabb környezetem impulzusai 
Kiskoromban a családom volt életeseményeim fő 
színtere, innen merítettem viselkedési mintáimat a 
serdülés korában külső környezetem, kapcsolataim egyre 
jobban kitágultak. Különösen igaz ez gimnáziumi 
éveimre. Érzelmileg vonzó személyekhez, társakhoz való 
kötődésem felerősödött. Eddigi családi kereteimet 
szétfeszítették, fellazították a külső vonzalmak, 
kapcsolatok, közös élmények. Lassan elindultam a felnőtt 
lét felé, szüleim e szárnypróbálgatásaimat nem gátolták, 
különösen anyám volt e tekintetben megértő. Apámhoz 
való kötődésem nem volt nagyon erős. Hagyományos 
családfő szerepéből adódóan a gyermekneveléssel 
kapcsolatos dolgokat anyámra bízta. Soha nem 
beszélgetett velem arról, hogy mi az, ami engem érdekel, 
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mi is szeretnék lenni? Eltávolodási törekvéseimet nem 
gátolta, de nem is támogatta. Talán a lelke mélyén 
mindig érezte, hogy a rideg falusi élet nem nekem való. 
Elfogadta, hogy hasznomat már úgysem tudja venni, 
akkor csak menjek oda, ahova akarok. Nagyon korán 
meggyűlöltem a szegény lét nyomorát, sivárságát és 
véget nem érő kínjait.  Anyámat, apámat szinte soha nem 
láttam pihenni. Az igazságtalan sors reménytelenül 
kemény életre kárhoztatta őket. Tizennégy évesen 
tökéletesen láttam kilátástalan helyzetüket, ezért nagyon 
sajnáltam őket. Fájt, hogy így kellett élniük. E 
felismerésem után minden erőmmel azon voltam, hogy 
minél előbb elmeneküljek e sivár és reménytelen 
valóságból. Gyermekkorom nyomorúságos otthona, egy 
lepusztult útszéli tranzitszállóra emlékeztet, ahonnan 
minél hamarabb távozni kívántam. A lelkemben 
gyönyörű álmokat szőttem, arról, hogy én egészen 
másként fogok élni. "Korán vájta belém a fogát a vágy, 
mely idegenbe téved” (József Attila: Talán eltűnők 
hirtelen) Nehéz bevallani, de igaz; felnőttkoromra 
teljesen ellenazonosultam falusi gyökereimmel, 
családommal. Legszívesebben letagadtam volna alacsony 
származásomat, gyűlöltem magamat a sok alapvető 
hiányosságomért - választékos beszéd, jó ízlés, stílus, 
magabiztosság - mindezt kitől kaptam volna meg? 
Ingerszegény környezetem negatív élményei jelentős 
szerepet játszottak   abban, hogy a saját fajtámhoz való 
tartozás nem épült be énembe, sőt az egészet hárítottam. 
Környezetemtől való elfordulást a gimnáziumi éveim, a 
város izgalmas, titokzatos világa csak fokozták bennem. 
Nem a szüleim ellen, hanem saját személyiségem, új 
identitásom megtalálásáért folyt a küzdelem. Alakuló, 
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formálódó személyiségemet a gimnáziumi éveim 
kitágították. Elsősorban a városi gyermekek barátságát 
kerestem, akikre érthető okból fel is néztem. Jól 
fociztam, kézilabdáztam, az iskolai csapatban is 
játszottam. A városi osztálytársaim egy része sokkal 
tehetősebb volt nálam, jó ruhákban jártak, igényes 
sportfelszereléseik voltak. Ekkor kezdtem igazán 
szégyellni magamat szánalmas öltözékem és falusi 
származásom miatt. A városi gyermekek 
magabiztosabbak, jobb fellépésűek, választékosabb 
beszédűek voltak. Ezek a mély, szinte áthidalhatatlannak 
tűnő különbségek, kisebbségi komplexusokat okozva egy 
életre belém ivódtak. Az első gimnáziumi évben 
tudatosult bennem igazán, halmozottan hátrányos 
helyzetem. A falusi miliőben, ahol majdnem mindenki 
hozzám hasonló volt, nem manifesztálódott ilyen 
egyértelműen. Kitörölhetetlenül él emlékezetemben az a 
zenés-táncos délutáni összejövetel, amikor a számomra 
kedves lányt nem mertem felkérni táncolni, mert olyan 
szánalmas volt az öltözetem a többi fiúhoz képest. 
Serdülő korom egyik legnyomasztóbb kudarcát ekkor 
éltem át. A düh, a fájdalom, a harag kegyetlen keverékét 
éreztem. Ott azon a késő nyári estén elátkoztam azt a 
percet is, amikor megszülettem. Felnőtt fejjel tudom, 
hogy a szüleimtől, - példájukkal - nagyon sok alapvető 
értéket kaptam, melyek nélkül felnőtt koromban 
értelmetlen és lehetetlen lenne emberi módon élni. 
Ugyanakkor nem kaptam meg olyan alapvető mintákat, 
mint a jó ízlés, önbizalom, magabiztosság, amelyekre 
fiatal kamaszként annyira szükségem lett volna. E 
kudarcélménytől datálódik falusi mivoltom teljes 
tagadása. Tudtam, hogy ha leérettségizem, soha többé 
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nem térek vissza a faluba. Anyám saját beteljesületlen 
vágyaiból és élményeiből kiindulva soha nem gátolt 
ebbéli törekvésemben. Kamasz koromban néha iszonyú 
káosz volt a lelkemben, szétszedett, agyon gyötört 
állapotban hánykódtam zavart elmém purgatóriumában a 
sötét örvény közepén bizarr tévképzeteimmel 
viaskodtam, ilyenkor nehezen találtam vissza 
önmagamhoz. Az érzelmek zűrzavara, és a serdülőkör 
"már nem és a még nem" világa után viszonylag nyugodt 
egyensúlyi állapot következett életemben. A serdülőkor 
buktatóin át, lassan formálódott a környezettel való 
egyensúlyi viszonyom, kialakultak jó és rossz 
tulajdonságaim. Elindultam az intim kapcsolatkeresés 
titokzatos és rögös útján. Viszonylag korán kialakult a 
tudatos önkontrollom, a számomra fontos értékek és 
normák interiorizálódtak személyiségembe és egyfajta 
kontinuitást biztosítottak erkölcsi tartásomhoz. 
Adolesszensz kori csalódásaimat, elvesztett 
szerelmeimet, az álmok, a vágyak világában 
kompenzáltam. Kamasz korom sötét árnyékait   úgy 
léptem át, hogy faltam a romantikus könyveket, verseket, 
és rengeteg filmet néztem. Cselekvéseim rugóit ebben az 
időszakban vélekedéseim, vágyaim más szóval 
"intencionális állapotaim" motiválták. Az önállóság, a 
szabadság utáni vonzódásom nagyon erős volt. Már 
gimnazista koromban lázadtam a totalitárius pártállam 
ellen, erős averzióm volt a fennálló rendszerrel szemben, 
melyet a barátaim tudtára is hoztam. Politikai identitásom 
alakulásának meghatározó eleme volt a családból örökölt 
minta (kommunista ellenes attitűd), amely végigkísérte 
egész életemet és döntően befolyásolta politikai 
nézetrendszeremet.   Ifjúkori válságaim bizonyos fokig 
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előre vetítették az érettebb korom kríziseit is. Az ifjúkor 
kezdetén nem törekedtem tartós kapcsolatokra, gyakran 
változtak alkalmi partnereim. Viselkedésem az öröm 
keresésére, vágykielégítésre, a konfliktusok, és a 
fájdalom elkerülésére irányult.  Egyes pszichológusok 
szerint a születési sorrend is befolyásolja életstílusunk, 
szemléletünk alakulását és fejlődését. A családomban 
megmutatkozó bánásmódbeli különbségek másfajta 
személyiséget faragtak belőlem. Nyolcadik gyermekként 
születni egy szegény családba, ráadásul számtalan 
hibával, pöszeség, átszoktatott balkezesség, diszlexiás, 
diszgráfiás zavarok, szinte behozhatatlan hátrányt 
jelentett. A testvéreim közül a legrosszabb volt a 
pozícióm a családban, de az élet ez a bölcs rendező 
gyakran megkeveri a sorrendet. Hiába voltak idősebb 
testvéreim, jobb képességűek nálam, ezt az előnyt 
mégsem tudták a maguk javára fordítani, mert 
összehasonlíthatatlanul kisebb akaraterővel, hiúsággal, 
nárcizmussal és feltörekvési vággyal rendelkeztek, mint 
én. Így egyenlítődnek ki a dolgok a földi világban, amit a 
teremtő értelemben elvett tőlem, duplán visszaadta 
akaraterőben, hogy beteljesüljön az írás "így lesznek az 
elsőkből az utolsók, és az utolsókból az elsők". Az már 
egészen más történet kezdete, hogy feltörekvési 
vágyaimért, hiú ábrándjaimért, véget nem érő 
kompenzációimért milyen árat kért tőlem a teremtő. 
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2. Kora ifjúkori személyiségképem 
 

 
 

Álmodozásaim kora 
 
A szocializáció az emberi lényeg kimunkálása, mely 
egész életünket átszövi. Olyan beilleszkedési folyamat, 
mely során megismerjük az együttélés szabályait, 
normáit és különböző viselkedésmódokat sajátítunk el. 
Személyiségünk fejlődésének egyik meghatározó színtere 
a család. A gyermeki szocializációban kiemelt 
fontossággal bír az anya, a családi közvetítőrendszer, a 
kortárscsoport, az iskola, a szociokulturális helyzet, 
valamint a nyelvi objektivációs rendszer. A családom, 
mint elsődleges szocializációs csoport, mely a biológiai 
determináción túl közvetítette számomra a legalapvetőbb 
magatartási szabályokat és szerepmintákat vagyis a 
családi identitást. Itt készültem fel jól vagy rosszul 
későbbi társadalmi szerepeimre, itt tapasztaltam először 
az egyensúlyteremtő, feszültségoldó családi közösség 
erejét, a gazdasági tevékenység fontosságát, a családi 
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munkamegosztásból adódó szerepeket és a család rosszul 
megválasztott reprodukciós stratégiáját. Megismertem a 
krízisek, kudarcok elviselését segítő vallási funkció 
fontosságát, és a politikai érzékenységet. E szocializációs 
folyamatban az anya szerepe döntő. A családi szerepek 
láncolata, melyből az egyén tudást merít és beépíti a 
társadalmi integrációba. A korai bevésődések, 
magatartásminták beépülése milyen erős, az attól függ, 
hogy mennyire közelíti meg a gyermek a szülői mintát 
későbbi életútjának megszervezésében (értékek, ízlés, 
fogyasztás, konfliktuskezelés stb.) A korai bevésődés a fő 
oka egyes szerepmintáim kontinuitásának.  A családi 
szocializációm jelentős hatást gyakorolt 
személyiségfejlődésemre de ez a hatás egyedi módon az 
én transzformált lelkivilágomon keresztül érvényesült. 
Ismert tény, hogy a család nevelési gyakorlatát 
befolyásolja a szociokulturális háttér. Szüleim alacsony 
társadalmi presztízsű státusza és ebből adódó élmény-
feldolgozási módok negatívan hatottak későbbi 
életutamra. Primer szocializációs közegem, a későbbiek 
során is meghatározta önmagamról való tudásomat, 
hitemet, bizalmamat, értékítéleteimet a környezetemről 
és a világról. Alkalmazkodóképességem, 
problémakezelési technikám összetevői, korai 
szocializációmban keresendők. A mindennapos 
tapasztalatok, benyomások során alakuló viselkedési 
mechanizmusaim gyökereinek egy része is a szociális 
tanulásnak köszönhető. Családom egésze, mint 
organizmus - szerkezete, szerepei, értékei, normái, 
kommunikációs kódjai - mély nyomokat hagyott további 
életutam fejlődésében. Már kisgyermekkoromban az 
"örömelv" helyett a lemondás jutott osztályrészül. Korán 
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megtanultam a "valóságelvet" vágyaim leszállításához, a 
realitásokhoz való örökös alkalmazkodást. Hideg, szűk, 
kényelmetlen lakás, fürdőszoba nélkül, egy cipő, egy 
ruha. Télen a vizes cipőben elfagytak a lábaim, mert nem 
volt váltó cipőm, reggelre a kályha mellett megszáradt, 
érdesre keményedett bakancsbőr, másnap kidörzsölte a 
lábam.  Családi örökségem deficitjei állandóan 
kisértettek, felnőtt koromban arra vágytam, ami 
gyermekkoromban nem adatott meg, nagy ház, nagy 
autó, fényűző élet, gazdagság. E hiú vágyaimból 
természetesen semmi sem vált valóra. Gyermekkori 
negatív fixációim, felnőttkoromban is kísértettek: 
kényesség, hipochondria, túlöltözés, (fázós vagyok) rövid 
útra is meleg ruhát viszek, elképesztő gyorsan étkezem, 
mintha attól tartanék, hogy valaki elveszi tőlem az ételt, 
mindenhez kenyeret eszek, hogy jobban jól lakjak. A 
józan mértékletesség a visszafogott fogyasztás, a szigorú 
pénzbeosztás beépült értékvilágomba, a családi minta 
többi részével (szokások, normák, hagyományok) 
teljesen ellenazonosultam. Én védő mechanizmusaimnak 
egyik meghatározó eleme lett az álmodozás. A nehéz 
körülmények rideg valóságát kora gyermekkoromtól 
kezdődően gyönyörű, hazug álmaimmal kompenzáltam.  
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FIATAL FELNŐTTKÉNT A VILÁGBAN 
„Nyakamon az élet” 
 

 
 

Húsz évesen önállóvá váltam. 
 
1.Beilleszkedésem a munka világába. 
Függetlenedésem, éretté válásom, identitásom, és 
társadalmi beilleszkedésem időszaka. Lassan 
megismertem önmagam, és felfedeztem szűkebb és 
tágabb környezetem sokarcúságát. Nem tudtam többé 
elfogadni a szülői ház, a falusi életmód értékeit, normáit, 
amit a lelkemben már korábban feladtam. Elkezdődött 
újjászületésem időszaka a maga kínjaival, gyötrelmeivel, 
lázadozásaival, zuhanásaival és emelkedéseivel. Fiatal 
életem minden pillanatában folyton megújuló vagy 
változó helyzetekben tanultam önmagam és a környező 
világot. Munkámnak, tanulásomnak ambivalens 
állomásai voltak, de nem lett soha vége.  
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Leérettségiztem 3,5% - os átlageredménnyel, (a 
matematika rontotta le az eredményemet) mely a 
továbbtanuláshoz kevésnek bizonyult, ezért egyetemről 
nem is álmodhattam, pedig a lelkem mélyén fájt, hogy 
nem tanulhatok tovább. Tizennyolc évesen független, 
önálló ember lettem, ráléptem a magam választott útra, 
melyről akkor még nem tudtam, hogy a széles vagy a 
keskeny ösvényen vezet. Legfiatalabb nővérem 
segítségével, akit mindig is a legjobban szerettem, mert ő 
állt lélekben legközelebb hozzám, sikerült olyan 
munkahelyet találnom, amely teljesen megfelelt az 
elképzelésemnek. Így kerültem a soproni antikváriumra, - 
életem első munkahelyére - melyre ma is nagy szeretettel 
gondolok vissza. A munka mellett „kiváló szakmai 
minősítéssel” antikvár-bolti eladó szakképesítést 
szereztem. Az antikváriumban tárult ki igazán előttem a 
világ. Olyan könyvekkel találkoztam, amelyekről a 
kívülálló csak álmodhatott. A boltban fellelhető összes 
úgynevezett indexes (tiltott „B”) könyvet válogatás 
nélkül elolvastam. A Kádár-korszak második évtizedében 
(1966 -73) dolgoztam a soproni antikváriumban. A bolt 
zárt raktárának polcain hétköznapi ember számára 
hozzáférhetetlen könyvritkaságok sorakoztak, például: 
Nietsche, Schopenhauer, Ortega, Lebon, Kiergeagard, 
Pasternak, Brönton, Knittel, Bromfild, Huizinga, Durant, 
Spencer, Emerson művei. A magyar szerzők közül: 
Hóman B., Szekfű Gy., Gratz G., Szimonidesz L., Nyírő 
J., Makkai L., Majtényi L., Salgó I., Pauler Á. Szabó D. 
könyvei, továbbá a Horty - korban kiadott   történelmi, 
irodalmi, filozófiai-, és vallástörténeti szintézisek, 
monográfiák. Ifjú éveim legkedveltebb szépírói voltak: 
Hemingway, Remarque, Mailer, Heller, Capote, Updike, 
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Salinger, Shaw, Moldova, Márai, és Bulgakov, Különös 
izgalommal olvastam a "rendszerellenesnek számító", 
valójában nem marxista - leninista beállítottságú 
irodalmat. Gyermekkori személyes élményeim és a 
családi beállítódás miatt már fiatal koromban 
ellenazonosultam a bolsevizmus eszméivel. Az 
antikváriumban más szemléletű kultúrtörténeti, filozófiai 
kútfőkből tapasztaltam meg a honi és a külföldi 
valóságot. Nyugati emigrációban (francia, angol, brazil, 
USA) élő magyar írók, tudósok és filozófusok műveihez 
is hozzáfértem, melyekből hitelesen ismerhettem meg 
pld. a bolsevik forradalom, a sztálini Szovjetunió és az 
1956-os forradalom igazi arcát. Antikváriumi éveim alatt 
rengeteg érdekes, különc műgyűjtő emberrel és 
művésszel találkoztam, akik az üzlet rendszeres látogatói 
voltak. Innen datálódik a régi tárgyakhoz való 
vonzódásom. Antikváriumi éveim teljesen átformálták 
ízlés, és értékvilágomat, látókörömet kitágították. Sok-
sok szépirodalmi mű és tudományos könyv olvasása 
nagymértékben feljavította partikuláris nyelvi 
kommunikációm minőségét. Fogékony voltam a 
pszichológiai és misztikus irodalomra. Kedvenc 
olvasmányaim voltak ebben az időszakban Brunton: 
Egyiptom titkai, India titkai, A felsőbbrendű én. 
Várkonyi: Szíriát oszlopai, Mu az emberiség szülőföldje. 
Majtényi: A kéz beszél. Salgó: Arcisme. Szimonídész: A 
világ vallásai. Carter: A régészet regénye. S. Freund: 
Pszichoanalízis.  Nagy szeretettel emlékszem vissza 
Jászai Andrásra az antikvárium vezetőjére, főnökömre, 
barátomra és mentoromra. Bandi, művészcsaládból 
származó arisztokratikus stílusú, életvidám, kicsit bohém, 
karizmatikus egyéniség volt, csodálatos énekhanggal 
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megáldva. Tudta hogyan kell élni és az emberekkel 
bánni, különösen értett a szép nők meghódításához. Tőle 
tanultam az antikvár szakmát és a hölgyek elcsábításának 
művészetét, melyet évtizedekig sikeresen alkalmaztam, e 
mintáért örök hálával tartozom neki. Boldog soproni 
antikváriusi éveimet a sorkatonaság nyomasztó élménye 
törte meg. A két év számomra maga volt a pokol az un. 
szocialista magyar néphadseregben. Magyarország 
legrettegettebb helyén az osztrák, jugoszláv, magyar 
hármas határ közelében első lépcsős büntető gyalogos-
lövész ezredben teljesítettem szolgálatot, véget nem érő 
harcászati kiképzésekkel és hadgyakorlatokkal terhelve. 
Előfordult, hogy hetekig riadókészültségben voltunk és 
gyakorlóruhában aludtunk. E rettegett alakulathoz 
többnyire a rendszer ellenségeinek számító családok 
gyermekeit, papi szemináriumok növendékeit sorozták 
be. Nemcsak a sorállomány, de a hivatásos tisztek egy 
része is büntetésből került ide. Itt töltötték le hátra lévő 
katonaéveiket a hadbíróság által elítélt un. „futkosóról” 
visszakerült sorkatonák is. Két testvérem 1956-ban 
elhagyta az országot, apám klerikális, osztályidegen „B 
listás” megbélyegzett személyként a rendszer esküdt 
ellenségének számított, az ilyen megbízhatatlan családok 
gyermekeinek „bérelt helyet tartottak fel e büntető 
alakulatnál” Sportsérülésem (térd-holdasporc szakadás) 
miatt „szakszolgálatra alkalmas” besorolást kaptam, ezért 
nem vittek be 18 éves koromban katonának, közel három 
évig fizettem a katonaadót, naivul azt hittem, hogy már 
meg úsztam. Váratlanul huszonegy éves koromban - 
besorozható útólsó évben - újra megvizsgáltak és ismét 
szakszolgálatosnak minősítettek. Megdöbbenésemre a 
sorozási határidő lejárta előtt néhány héttel ismét 
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behívtak, és alkalmasnak minősítettek annak ellenére, 
hogy néhány hónappal korábban megerősített diagnózist 
(nem erőltethető a térd, mert fizikai terhelésre bedagad és 
nem hajol!) figyelmen kívül hagyták. A sorozó 
bizottságnak látnia kellett, hogy nemcsak fizikálisan, 
hanem mentálisan is alkalmatlan vagyok katonai 
szolgálatra, ennek ellenére alkalmasnak minősítettek és 
azonnal megkaptam a behívó parancsot. A bevonulásom 
napján a sorozó őrnagy, már a létszámellenőrzéskor el 
kezdett vegzálni és értésemre adta, hogy semmi jóra ne 
számítsak: „jól ismerjük a maga sunyi, reakciós fajtáját 
azt hitte, hogy elszabotálhatja a katonaságot, hát tévedett, 
ha egyetlen katona kell a magyar néphadseregbe az maga 
lesz, most majd megismeri a magyarok istenét” 
Meglepett, hogy a bolsevista, ateista sorozó tiszt Isten 
nevében fenyegetett, valószínű, hogy  kiképző tiszti 
lövése sem volt arról, hogy mit  jelent a katolikus 
valláserkölcs.  Mindez előre vetíttette sorkatonai 
vesszőfutásomat. A szocialistának nevezett 
néphadseregben - legalábbis ennél a bűntetető alakulatnál 
- durva módszerek uralkodtak. A testi-lelki megtörés, 
megalázás, megszégyenítés jól kidolgozott forgatókönyv 
szerint működött. Két év alatt háromszor voltam 
szabadságon, kimaradáson talán kétszer, fogdában és 
laktanyafogságban annál többet. A legkisebb kilengésért 
büntetés járt. A kiképző-raj és szakaszvezetők külön 
utaztak rám, pillanatok alatt észrevették, hogy 
túlérzékeny, kényes, frusztrációt nehezen toleráló ember 
vagyok, akit keményen be kell törni.  Az érettségim 
mellett az antikvár szakképesítésem felsőfokú 
végzettségnek számított, a századparancsnok mégsem 
engem választott írnoknak vagy raktárosnak, hanem egy 
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szakiskolást, annak ellenére, hogy a katonakönyvemben 
dokumentálva volt a korábbi szakszolgálatos minősítés. 
Folyamatos fizikai megterhelést jelentő kiképzések és 
hadgyakorlatok keményen megviseltek, sokszor voltam a 
gyengélkedőn idültté vált térd-, és egyéb eü. problémák 
miatt. Néhány kiragadott példa a lelki terrorra és 
megalázásra: a részeges rajparancsnokom körlet 
ellenőrzéskor (kb. 100 fő aludt egy körletben) a 
szekrényemben megtalálta a világirodalom legszebb 
versei c. könyvet, az egész század előtt alpári módon 
kigúnyolt. Más alkalommal éjjel részegen jött vissza 
eltávozásról, felkeltett és az ágya előtt kellett vigyázva 
állnom közben folyamatosan szitkozódott, mígnem 
elnyomta a kómás álom. A század három kiképző tisztese 
a „kulturális szabadidőben” úgy szórakoztak velem, hogy 
(az elvárás szerint) bevetett ágyamat szétdúlták, majd 
állati hangon üvöltötték, hogy hozzam rendbe, 
megtettem, majd újra és újra feldúlták és üvöltötték, hogy 
hozzam rendbe.   E megalázó helyzetet egymás után több 
alkalommal játszották el velem a század szeme láttára. 
Karácsony szenteste az egész század (annak ellenére, 
hogy 24 órás őrszolgálat után pihenőben voltunk) este 8-
10 óráig a körletet mosta. A rajparancsnokom úgy adott 
egy hónap laktanyafogságot, hogy semmi okot nem 
adtam rá, alapból gyűlölt, látta a szememben, hogy 
mennyire megvetem és lenézem gonoszsága miatt.   Ez a 
fajta test-lélek megtörésére, megalázására épülő 
katonapszichológia egy rusztikus lelkületű fiatalnak, 
valószínű, nem okozott maradandó lelki sebeket, az én 
túlérzékeny pszichémet nagyon megviselte. A században 
uralkodó brutális túlkapások másnak sem tetszettek, mert 
valaki jelentett egy magasabb rangú vezetőnek, emiatt 
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vizsgálatot rendeltek el. A túlkapásokban élen járó 
rajparancsnokomat szerencsére lefokozták és áthelyezték 
egy másik századba. Ezután valamelyest enyhült a 
légkör. Egy későbbi eset, öreg katonaként tizedesi 
rangban századügyeletes voltam, két katonatársam 
kimaradási engedély nélkül elhagyta a laktanyát. Bevett – 
helytelen - szokás volt, hogy az öreg katonák 
vasárnaponként a szabadidőben engedély nélkül egy - két 
órára kiléptek inni a faluba, majd visszajöttek.  Pechemre 
az ezredügyeletes őrnagy szúrópróbaszerű 
létszámellenőrzést tartott és kiderült a létszám hiány, 
ráadásul az esetet nem jelentettem, nem akartam 
bemártani a társaimat. Ezredügyeletes tiszt 
félrevezetéséért kis híján hadbíróság elé küldtek, végül 
tíz nap fogdával meg úsztam. A hétfő reggeli alakulótéri 
ezredszemlén, a laktanya összes tisztje és felsorakozott 
katonája előtt az ezredparancsnok nyilvánosan 
lefokozott. Megszégyenítésül letépte a katonadzsekim 
vállapjáról a tizedesi rangjelzést. A rajparancsnokot 
túlkapásaiért nem az ezred előtt fokozták le! A 
szégyenpadra állítás meglepő módon nem viselt meg 
„szinte büszke voltam rá”.  Sokkal nagyobb traumát 
okozott, amikor édesanyám váratlanul eljött meglátogatni 
a laktanyába.  Fél éve nem voltam szabadságon, 
aggódott, hogy mi van velem, gondolta meglátogat, 
sajnos éppen fogdában voltam. A fogdából két 
géppisztolyos katona kísért a kantinba, ahol hátratett 
kézzel, 15 percet beszélhettem anyámmal! El lehet 
képzelni, hogy mit élt át!  A szocialista magyar 
néphadsereg igy vett el tőlem - sok frusztrációval terhelt 
730 boldogtalan napot az életemből, melyet igyekeztem 
minél hamarabb elfelejteni.  A seregben eltöltött idő 
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számomra teljesen haszontalan és értelmetlen volt. 
Hazaszeretetre, emberi - erkölcsi tartásra nevelő értéket 
nekem nem adott, ezzel szemben részesültem sok 
megaláztatásban és lelki terrorban.  Leszerelésem után, 
visszatértem a régi munkahelyemre. A következő évben 
felvételt nyertem a szombathelyi Tanítóképző Főiskola 
népművelő - könyvtáros szakára, melyet eredményesen el 
is végeztem, természetesen munka mellett, levelező 
tagozaton. Ahogy befejeztem a szombathelyi főiskolát, 
azonnal beiratkoztam a pécsi Tanárképző Főiskola 
történelem – szakára, ahol jeles (5) eredménnyel állam 
vizsgáztam Tanulmányi sikereim nagyot dobtak szerény 
önbecsülésemen, továbbá az a tény, hogy négy évi 
soproni antikváriusi tevékenységem eredményeként, 
felajánlották a győri antikvárium boltvezetői állását, 
melyet el is fogadtam.  Keményen dolgoztam, érdekelt a 
szakma, örömet leltem abban, amit csináltam. Huszonhat 
évesen egy országosan is elismert   antikvárium vezetője 
lettem, ez számomra nagy megtiszteltetést jelentett. 
Ifjúkorom legszebb évei voltak ezek az idők (1973-tól 
1980-ig). A győri antikváriumban óriási elánnal vetettem 
magamat a munkába, mindenképpen bizonyítani akartam. 
Antikváriumi tevékenységem fő területe volt, az 
országban kallódó muzeális értékű dokumentumok 
(könyvek, térképek, metszetek, kéziratok, relikviák) 
felkutatása és feltárása az ország legjelentősebb 
közgyűjteményei számára. Az antikváriumok közül 
országos viszonylatban elsőként indítottam el a 
"Könyvritkaságok" c. kiállításokat Győrben és 
Miskolcon. A régi könyvekről, nagy értékű ritkaságokról 
évenkénti megjelenéssel ajánló katalógusokat 
készítettem. A ritka hungarikumokat központi 
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könyvtáraknak, múzeumoknak és levéltáraknak   
ajánlottam fel megvásárlásra. Működésem alatt számos 
nagy értékű antikvitást és védett hungarikumot sikerült 
felkutatnom, melyekről annak idején az országos és helyi 
tömegmédiumok gyakran beszámoltak: Tv híradó, 
Kossuth rádió, Győri Rádió, Népszabadság, Népszava, 
Magyar Ifjúság, Ország Világ, Lobogó, Amerikai 
Magyar Élet, Kisalföld, Szabad Európa rádió (ebből 
komoly problémám adódott). A Kisalföld c. napilap 
boltvezetőségem idején több tucat riportot, tudósítást és 
beszámolót készített az antikváriumról (Részletesen lásd: 
rólam szóló írások, riportok, tudósítások, ismertetők: 51 - 
62 oldalt és a könyv mellékleteit, továbbá: Arcanum 
digitális periodica adatbázist) Vásárlásaim közül néhány 
különösen ritka, unikumnak számító nagy értékű irodalmi 
és művelődéstörténeti dokumentumot konkrétan is 
kiemelnék: Bognárlegény kéziratos vándorkönyve, 
tartáslevél, török - kori eposz. Mednyánszky László 
kiváló magyar festő ceruza és szénrajzokat tartalmazó 
vázlat füzete. Szecessziós stílusú fametszetes ex - libris 
gyűjtemény. Moholy Nagy László postai levelezőlapokra 
rajzolt arcképvázlatai. Kossuth levél és relikviák. Orvosi 
füvészkönyvek, és korabeli receptúrák. Révai Miklós 
kéziratos levelei melyek a győri fő oskolák panasziról 
szólnak. Zsámboki János neves térképész 1566-ból való 
Erdély térképe. Decsy Sámuel Osmanológiai c. könyve. 
Kisfaludy Sándor és Vas Gereben kéziratos művei. 
Tihanyi Lajos és Molnár C. Pál grafikái. Cholius Gaspar 
Modgier betegségek 1607-es. kiadása. Számos nagy 
értékű 16 -17-18. századi fa és rézmetszetes díszítésű 
bibliák. Törökkori magyar várak leírása 1600 – as évek 
eleje. Egyik legkiemelkedőbb helytörténeti dokumentum 
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vásárlásom, Győr város 2.vh. bombázásairól készült 
archív annotált fotó gyűjtemény, melyet a megyei 
könyvtár vásárolt meg. Antikváriusi sikereimet 
elsősorban vásárlási stratégiámnak, továbbá antikvár 
szakmai ismereteim bővítésének köszönhettem. 
Folyamatosan tanulmányoztam külföldi antikváriumok 
régiség katalógusait és árjegyzékeit. Rendszeres 
felvásárlásokat szerveztem azokban a városokban, ahol 
nem volt antikvárium, fizetett hirdetéseket adtam fel 
újságokban, a megvásárolni kívánt keresett 
dokumentumokról. A hetvenes években az emberek 
nagyrésze szegény volt, megélhetési okokból 
könnyebben váltak meg nélkülözhető értékeiktől, 
különösen akkor, ha kiemelkedően jó árat kaptak értük. 
A győri antikvárium működésem alatt országos 
viszonylatban is a legmagasabb árakon vásárolta meg az 
értékes dokumentumokat.  
 

 
 
Sikeres boltvezetői tevékenységem alatt a győri 
antikvárium kiváló bolt címet kapott, én kiváló dolgozó 
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elismerésben részesültem. Jutalmul egy hónapos szakmai 
tanulmányutat kaptam az NDK-ba (Berlin, Lipcse, 
Magdeburg, Drezda antikváriumainak működését 
tanulmányoztam) Szakmai kompetenciáim 
elismeréseként 1978-1980 között a vidéki antikváriumok 
országos szakfelügyelőjeként Soprontól - Nyíregyházáig 
az egész országot bejártam és felkutattam a nagyértékű 
dokumentumokat. Antikváriusi éveim alatt az ország 
kisebb és nagyobb városaiban és szállodáiban egyaránt 
megfordultam és számos érdekes, különc emberrel 
(művész, író, költő, tudós, újságíró, muzeológus, régész) 
találkoztam. 
 
2.A pártállamban megfigyeltek. 
Sikeres győri antikváriusi tevékenységemnek komoly 
árnyoldalai is voltak. Korábban már említettem a 
családom „B listán” volt, e megbélyegzésnek én is 
szenvedtem minden hátrányát. A katonaság alatti 
megpróbáltatások után a győri antikváriusi éveim alatt is 
folyamatosan vegzáltak, megfigyeltek, és lehallgatták a 
telefonjaimat. A nyomozók és   besúgók, gyakori 
"vendégek" voltak a hetvenes években a győri 
antikváriumban, azt figyelték, hogy kivel, miről 
beszélgetek, ellenőrizték a magánszemélyektől vásárolt 
könyvek vételi bizonylatait. Többször beadott 
útlevélkérelmemet (Ausztriába élő testvéreimet szerettem 
volna meglátogatni) rendre elutasították. Itt kívánom 
megjegyezni, hogy minden indexes könyvet legálisan 
megvásárolhattam, csak kutatóknak és tudományos 
intézményeknek adhattam tovább (múzeum, levéltár, 
szakkönyvtár). A megfigyelőim között voltak tanárok, 
újságírók és törzsvásárlók.  A belbiztonsági nyomozók 
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igazolványt felmutatva hivatalból ellenőriztek, őket a 
raktárba is be kellett engednem. 
 

 
 

Ifjúkorom legszebb évei Győrben. 
 
A rendszeres böngészők némelyikéről sejtettem, hogy 
nem a könyvszeretete miatt látogatja az üzletet, 
legtöbbjükről azonban nem. Volt olyan is, hogy egy 
jóindulatú törzsvásárló világosított fel, hogy ez meg az az 
ember miért jár oly gyakran az antikváriumba. Sokkoló 
volt számomra, hogy a telefonjaimat az egyik 
gyermekkori játszótársam bátyja hallgatta le, aki abban 
az időben a nyugat-dunántúli postaigazgatóság 
alkalmazottja volt, a lehallgatások mellett, fő feladata 
volt a SZER magyar  nyelvű adásainak zavarása (ezeket 
az információkat a rendszerváltás után tudtam meg) A 
besúgók jelentései, precíz adatokat rögzítettek rólam, e 
kellemetlen ténnyel először egy szilveszteri házibulin 
szembesültem, ahol barátaimon kívül számomra 
ismeretlen emberek is jelen voltak. A bulin éppen egy 
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lányt próbáltam becserkészni, mellette ült egy negyven 
év körüli részeg férfi, aki hallotta a csajozós szövegemet 
és megszólalt, ne dőlj be neki, csak egy éjszakára akar 
téged, hidd el, ha valaki én tudok minden flörtjéről. 
Állatira berágtam, bennem is volt néhány pohárral. Nem 
ismerlek, soha nem láttalak, ki a f… vagy te, hogy 
ilyeneket állítasz rólam?  Én vagyok éned sötét látlelete, 
többet tudok rólad, mint az anyád. Akarod, hogy 
soroljam kétes hírű barátnőid nevét, bolti telefonon 
egyeztetett futó kalandjaid helyszíneit, kedvelt éjszakai 
szórakozóhelyeidet. Hány kávét iszol naponta, talán 
hármat? Nem csoda, hogy fáj a gyomrod. Annyira ostoba 
vagy, hogy Somogyvári Gyula és Tormai Cecil indexes 
könyveit ajánlod a besúgóidnak, akiket megbízható 
törzsvásárlónak gondolsz. A részeg, ismeretlen ember 
szövege valósággal letaglózott, leizzadtam, rosszullét 
kerülgetett, nyomasztó érzés volt pőrén szembesülni a 
valósággal. Ez itt mind én vagyok? Ettől a perctől kezdve 
veszett ügy lett az antikváriusi tevékenységem. Eddig is 
tudtam, hogy megfigyelnek, de azt nem gondoltam, hogy 
ilyen mélységben, hiszen semmilyen pozícióval, 
befolyással nem rendelkező, szürke, hétköznapi ember 
voltam. Ezek után megrendült a bizalmam, a hitem az 
emberekben, lelkemben gyökeret vert, a gyanakvás, a 
bizalmatlanság és a cinizmus. E perctől kezdve hidegen 
néztem jóra, rosszra, láthatatlanságba burkolódzva 
vámpírt játszottam önmagammal. A mai napig nem 
tudtam eldönteni, hogy az ügynök bódult mámorában 
véletlenül fecsegte ki az igazságot, vagy szándékosan 
figyelmeztetett, hogy ne bízzak meg senkiben. A szövege 
alapján két embert konkrétan be tudtam azonosítani. 
Erkölcsi dilemmám azóta is kínoz: ez a részeg tartótiszt - 
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hozzá futottak be a rólam szóló információk - vajon az 
ellenségem, vagy a jóakaróm volt? Tán részegen a bűn és 
bűnhődés ambivalenciája gyötörte? Ez a történet is jól 
példázza a létező szocializmus szürreális gonoszságait, és 
azt, hogy az önkényuralmi rendszerben sem volt 
egyértelműen fekete vagy fehér minden. Igy keveredtek 
össze hétköznapi létünk megélt világában emberi 
gyarlóságunk bűnei és erényei.  E felismerés sötét 
árnyékot vetett későbbi antikváriusi tevékenységemre, 
ekkor komolyan megfordult a fejemben, hogy 
munkahelyet változtatok. Egy másik későbbi történet 
végképp megpecsételte antikváriusi pályámat. Drasztikus 
következménye lett, annak, hogy a tudtam és 
beleegyezésem nélkül a Szabad Európa rádióban 
elhangzott egy tudósítás a győri antikváriumról. Az 
elhangzott riportról egy törzs vásárló tájékoztatott, aki 
rendszeresen hallgatta a SZER adásait. Elmondása 
szerint, summázva az alábbi szöveg ment le adásba: „a 
győri antikvárium fiatal boltvezetője sajátos módon 
utasítja el a pártállami diktatúrát, az antikvárium 
kirakatában a Horthy - korszak fontos történelmi, 
filozófiai és vallástörténeti kiadványai sorakoznak, 
ráadásul e tiltott könyvek magas áron történő 
megvásárlást reklámozza a bolti hirdetőtáblán. A mai 
napig nem tudom, hogy kinek állhatott érdekében ennek 
a riportnak a leközlése.  A történtek után rendkívüli 
(minisztériumi felügyeleti szerv) ellenőrzést küldtek a 
nyakamra „ügyviteli szabályzat megsértéséért és profilba 
nem illő dokumentumok megvásárlásáért” igazgatói 
fegyelmit kaptam. Mondanom sem kell, hogy semmilyen 
ügyviteli szabályzatot nem sértettem meg, a Kádár-
korszakban is legális volt, hogy régi könyvek, - egyebek 
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mellett a két világháború között megjelent kiadványok - 
voltak az antikvárium kirakatában. Ötven év távlatából 
üzenem a pártállam öröklétre szenderült belügyi 
revizorának, hogy az antikvárium, régi dokumentumok 
adás - vételét bonyolító kereskedelmi tevékenységet 
folytató üzlet, ahol a reklámtevékenység egyenesen 
kívánatos volt, hiszen havi eladási terveket kellett 
teljesíteni, másrészt a reklámtáblák hirdetési szövegét, 
elkészítésének költségeit a vállalat engedélyezte és 
fizette, vagyis semmilyen kifogást nem emelt a 
reklámozott kiadványok kapcsán. A fegyelmi 
kézhezvétele után kértem, hogy konkrétan nevezzék meg 
a „profilba nem illő dokumentumot”, melynek 
megvásárlásával megsértettem, az üzleti szabályzatot! 
Amikor közölték a könyv címét, nem hittem a fülemnek, 
tán viccelnek velem? Nevetséges ürügyként kifogásolt 
annotált fotógyűjtemény album, Győr város 2.vh. 
bombázásának pusztításait dokumentálta. Várostörténeti 
szempontból egyedi és kulcsfontosságú dokumentumot, a 
bombázásokat átélt hiteles szemtanú (ismert fotóriporter) 
készítette. Az albumot a győri Megyei Könyvtár 
vásárolta meg!  Köszönet helyett, fegyelmit és a 
fizetésemből egy évi prémium levonást kaptam.  Az sem 
vigasztalt, hogy a történtek után az igazgató telefonon 
felhívott, és elismerte, hogy a fegyelmit nem szándéka 
szerint adta (de megtette, mert az érdeke ezt diktálta!) ezt 
a békát nyeljem le, és le van zárva az ügy. Ekkor 
végképp elegem lett az egészből. Nem a sértődöttség 
vagy a beképzeltség mondatja velem, hiba volt 
ellehetetleníteni a munkámat az antikváriumban, mert 
szegényebb lett a város egy országos hírnevet szerzett 
bolt színfoltjával. Szomorú tényként állapítom meg, hogy 
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távozásom után véget ért a győri antikvárium 
sikertörténete és elkezdődött a hanyatlása.  Hat évi 
boltvezetői tevékenységem alatt öt antikvár katalógust, 3 
régiség kiállítást és több tucat antikvár vásárt tartottam 
/Pápa, Tata, Tatabánya, Móvár, Esztergom, Komárom/ és 
több ezer nagy értékű antikvitást vásároltam és adtam 
tovább múzeumoknak, levéltáraknak és könyvtáraknak. 
Távozásom után megszűntek a kiállítások, a katalógusok 
és a vidéki antikvár vásárok. Beszerzett nagy értékű 
antikvitásokról nem tudósított a Kisalföld, mert nem volt 
ilyen, az új boltvezetővel készült egy riport, aztán néma 
csend! A Hitelesség kedvéért az Árcanum digitális 
periodica adatbázisban rá lehet keresni, hogy hány riport, 
tudósítás jelent meg ottlétem alatt (1973-1980) a győri 
antikváriumról. 
 

 
 

Régiségek, ritkaságok c. kiállítás megnyitója a Városi 
Könyvtárban 
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A feljelentések, megfigyelések és megalázások ellenére 
az antikvár szakmában eltöltött idő, rendkívül termékeny 
és sikeres korszaka volt fiatal éveimnek. Sikereim hitet, 
önbizalmat adtak és nagyon sokat faragtak kóros 
kisebbrendűségű komplexusaimból. A gyakorlati 
tapasztalatok és a sokrétű emberi kapcsolataim mellett a 
szellemi munícióim is bővültek. A főiskolai évek 
átformálták gondolkodásomat, érzékeny lelkületem 
révén, elsősorban olyan irodalmat olvastam, mely a belső 
vívódásaim miértjeire kereste a választ: filozófia, 
pszichológia, kultúrtörténet, művész életrajzok, misztikus 
irodalom. Racionális énem fejlődésre törekedett, 
vonzódott az újhoz, az ismeretlenhez, s hajlandó volt 
vállalni a járatlan út minden kockázatát. Érzékeny - 
törékeny lelkem továbbra is sóvárgások, elvágyódások, 
fellángolások és csalódások ambivalenciája között 
vergődött. Magánéletemben teljesen független, szabad 
voltam, huszonöt - harminc évesen még a gondolata sem 
merült fel annak, hogy megnősüljek. Kapcsolataimat 
hamar meguntam, ebben az időben futó kalandokra 
rendeztem be az életemet. Előnyös külsőm, gyakori 
utazásaim, szállodai tartózkodásaim tálcán kínálták az 
ismerkedések lehetőségét, melyeket maradéktalanul 
kihasználtam. Barátnőim mindennapi életem színes 
díszleteit jelentették, mély elköteleződés nélkül. Zavaros 
álmaimban a messzi távolból, ma is hallom farkasléptű 
szerelmeim csábító szirén hangjait, ifjúként úgy 
hajszoltam a szerelmet, mint a drogosok újabb és újabb 
emelt dózisú bódulatra vágyva.  
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3.Ifjúkori személyiségfejlődésem 
 

 
 

Fiatalon sokszor és könnyen estem szerelembe 
 

Identitásom minősége a társas környezet változásaira 
adott reakcióim mutatója. Az életben - többek közt - az a 
legfőbb dolgom, hogy kialakítsam és megőrizzem erős én 
identitásomat Az életem egyes fejlődési szakaszaiban 
átélt kríziseim nem mindig oldódtak meg úgy, ahogy 
szerettem volna, vélhetően innen erednek társkapcsolati 
zavaraim. Mélyén él bennem az intim kapcsolat, 
meghittség igénye az elszigeteltséggel szemben. Az 
intimitás a bizalomra épül, mely személyiség egyik 
fontos talpköve, sajnos nálam ez a bizalom túl hamar 
elfogy, félek a mélyebb kapcsolat okozta csalódástól 
ezért nem is törekedtem rá. Fiatalkori bizalmatlanságom 
táplálói a pártállami sorozatos vegzálásokból, másrészt 
szerelmi csalódásaimból és felületes kapcsolataimból 
eredtek. Senkibe sem bíztam! Fantáziálok karrierről, 
néha önző és empátia nélküli vagyok. Igénylem, hogy 
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mások figyeljenek rám, magamtól mindezt nem várom el. 
Nárcizmusom oka a korai szülői elutasításban, másrészt 
felnőttkori bizalomvesztésben keresendő, e frusztráció 
következtében arra a megállapításra jutottam, hogy csak 
egyetlen egy fontos ember van a világon, önmagam. 
Megsértődőm, ha tárgyilagosan felvilágosítanak, ilyenkor 
bezárkózom, mert úgy érzem, hogy igazán senki sem ért 
meg. "Hallomásból ismer mind aki ismer. Félreért 
átsiklik a lényegen. Csak az Isten ismer személyesen" 
(Rákos Sándor: Ismerősök) Állandó késztetést érzek arra, 
hogy hatást gyakoroljak környezetemre, és 
megteremtsem alkalmazkodó én működésem alapjait, de 
ez nem mindig sikerül. Összességében lelkiismeretes, 
kötelességtudó, munkamániás, kismértékben 
konformista, könnyen zavarba hozható vagyok. Hetven 
éves koromig dolgoztam, betegség miatt mindössze hat 
napot hiányoztam a munkahelyeimről.   
Mindig a számomra fontos karizmatikus emberekhez 
mértem önmagam. Egyes pszichológusok szerint a 
legtöbbet önmagunkról legkorábbi emlékeink árulnak el, 
mert ezek tükrözik legmarkánsabban későbbi élet 
felfogásunkat. Egy pillantással felmérhetjük, hogy 
milyen a személy fejlődésének kezdő pontja. Ebben lehet 
valami igazság, legkorábbi negatív élményem hároméves 
koromra datálódik. A nővérem úgy akart megtanítani 
kerékpározni, hogy a pedálra kötözte a lában és 
meglökött, természetesen óriásit estem. A történet 
lényege, hogy az esésemre nem tudtam hatást gyakorolni, 
a későbbi életemben is ez a kudarcélmény lett a 
determináns, ahogyan látom az eseményeket 
pesszimistán vagy optimistán. Nyilvánvaló, hogy 
legkorábbi emlékeim között voltak kellemesek is, 
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túlérzékeny pszichés alkatomból adódóan nem a 
kellemesre, hanem a frusztráltra emlékszem. Felnőtt 
énemre jellemző, hogy a sikerélményeimet kicsinyítem, 
kudarcaimat felnagyítom, egész életemben folyamatosan 
képeztem, magam, hogy hiányosságaimat kompenzáljam. 
Igyekeztem a munkahelyemen és a kapcsolataimban 
mások kedvére tenni, és az elvárásoknak megfelelni. 
Elutasításra, közönyre mindig rendkívül érzékenyen 
reagáltam. Fiatal felnőttként elismertségre, önállóságra és 
függetlenségre törekvés motivált. Önértékelésem alapját 
mindig a nyilvános megmérettetés jelentette, soha nem 
értékeltem túl magam, ugyanakkor hajlamos voltam arra, 
hogy túlméretezett énképemet a környezetem is 
elfogadja.  A munkámban a fő motiváló erő, hogy mások 
sokra tartsanak - ezt csak azoktól várom el, akiket én is 
sokra tartok -, konfliktusaimat magam oldom meg, ha 
nem sikerül, cipelem magammal. Hiú és könnyen 
sebezhető a lelkem, mivel korai fájó élményeim vannak a 
kiszámíthatatlanságról, ha rám törnek nyugtalan 
szorongó érzéseim, nehezen tudom visszanyerni lelki 
egyensúlyomat. Elfojtott vágyaimat, kellemetlen 
konfliktusaimat gyakran temetem el a tudatalattimba, 
melyek később más formában kerülnek felszínre: 
depresszió, projekció, kompenzáció, szublimáció. 
Elfojtott vágyaim, emlékeim kerülő utakon befolyásolták 
viselkedésemet, lelki zavaraim egy jelentős része is az 
elfojtásokból erednek. Feszült, könnyen frusztrálható a 
lelkem, szeretem magamra felhívni a figyelmet. Váratlan 
helyzeteket nehezen tudom tolerálni, gyakran kísért a 
bizonytalanság és a kiúttalanság érzése. A kudarc nagyon 
letör és hamar feladom a küzdelmet. Bizonytalan 
kötődésem következménye, hogy másokhoz való 
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viszonyom is felszínes, nagyon hamar ráunok a 
barátokra, vagy a közeledést hideg magatartásommal 
elriasztom. Érzelmeim gyakran szélsőségesek, 
megszállottan tudok szeretni, de csak rövid ideig, 
ilyenkor izzó vágy gyötör. A viszonzás és a kielégülés 
utáni vágy erős hangulati ingadozással - fellángolás majd 
gyors kiábrándulás - keveredik. Első látásra képes 
vagyok szerelembe esni, ha ezt az érzést az első 
találkozáskor nem érzem, később már soha nem jön el. 
Sokszor és könnyen estem szerelembe, de soha nem volt 
igazán tartós, nagyon hamar elhamvadt. A lelkem mélyén 
mégis örök vágyat érzek a tiszta, mély kapcsolat után. 
Kedvelem a csípős humort, sőt gyakran magam is amatőr 
szinten művelem. Tiltott, elfojtott vágyaim, mögöttes 
ellenségeskedéseim bizonyítékaként szűkebb 
környezetemet gyakran szórakoztattam cinikus, 
csipkelődő iróniámmal (baráti kör, iskolámban Homor-
humor összeállításaim, Kisalföld c. napilapban megjelent 
humoros írásom) Harminchárom évesen búcsút intettem 
futó szerelmeim, kínba fúlt mámoraim szép emlékeinek.  
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ÉRETT FELNŐTTKOROM  
„Megyek át az életen”     
 

 
 

Séta feleségemmel Győrben a Rába-parton 
 
"Vége gyermekkorunknak, s nem tudjuk, mi a fiatalság, 
megházasodunk, s nem tudjuk, mit jelent házasnak lenni, 
sőt amikor megöregszünk akkor sem tudjuk, merre 
tartunk.  Az emberek földje ebben az értelemben a 
tapasztalatlanság bolygója.” (Milan Kundera: A regény 
művészete) 
 
1.Új utakon, pályát módosítottam 
Sokszor eltűnődtem azon, hogy mikor váltam igazán érett 
felnőtté, amikor túl voltam az első csalódáson, bizonyos 
éveim számával? Harminc netán negyven évesen, amikor 
a tini lányok többé már nem mertek letegezni, vagy az 
átélt eseményekkel, melyek különböző lenyomatokat 
hagytak lelkemben? Akkor nőttem fel, amikor rájöttem, 
hogy csak magamra számíthatok, és minden tettemért 



77 
 

vállalnom kell a felelősséget? Vagy tán akkor, amikor 
szembe kellett néznem önmagammal és végleg 
leszámoltam hamis illúzióimmal? Gyermekkoromban a 
körülöttem lévő világ nagynak, hatalmasnak és 
félelmetesnek tűnt. Most, hogy felnőttem mindebből az 
érzésből csak a félelmetes maradt. Anyámnak, amíg élt, 
mindig a gyermeke maradtam, mindig féltő szavakkal 
bocsátott útjára "vigyázz magadra". Most, hogy már nem 
él és nem vagyok a gyermeke senkinek, talán felnőttem, 
nem tudom?  Ifjú koromban gondolataim többnyire a 
vágy körül időztek, elszökni valahova, feladni eddigi 
életem, hogy más és jobb legyen. Harminchárom évesen 
futó kapcsolatokkal, rőzselángú szerelmekkel mögöttem, 
kellő élettapasztalattal, és illúziók nélkül nősültem, azóta 
is házasságban élek, egy gyermekem van. "Ha 
megszelídítesz, szükségem lesz rád. Egyetlen leszel 
számomra ezen a világon." (Saint Exupery: Kis herceg) 
Bármennyire szerettem, és szép volt az antikváriusi élet, 
nyugtalan lelkem új utakra vitt, ma már tudom, hogy az 
új út is tévútnak bizonyult, mint annyi más dolog az 
életemben. Pályát módosítottam, 1980-ban egy győri 
általános iskola történelem tanára és könyvtárosa lettem. 
Új munkahelyemen meg kellett felelnem az 
elvárásoknak, de legfőképp önmagamnak. Több 
évtizedes tanári munkám során igényes munkavégzésre 
és megalapozott szakmai tudásra törekedtem. 
Értékvilágomat alapvetően a személyes felelősségvállalás 
és eredményességre való törekvés determinálta. 
Pedagógiai tevékenységem során, mindennapi pedagógiai 
praxison túl fejlesztő tanárként is igyekeztem helytállni. 
Közel négy évtizedes tanári pályámon minden 
iskolatípusban tanítottam (általános és középiskola, 
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főiskola, egyetem) Számos innovációs, kutatási 
projektekben vettem részt. Írtam tankönyveket, 
tanterveket, tanári kézikönyveket, tanulmányokat, 
kurzusterveket, pedagógiai programokat, pályázatokat és 
különböző szaklapoknak publikációkat. (Lásd: 
publikációs, innovációs-, és kutatás-fejlesztési 
tevékenységem listáját 51-62. old.!). E rövid felsorolásból 
is kiderül, hogy életem meghatározója a munka, a szülői 
házból örökölt bevésődés egyik legfőbb értéke, a 
tisztességes helytállás.  
 

 
 
Szép feleségemmel egy étteremben. Dániel nevű 
gyermekemmel a Rába- parton  
 
2.Tanári - pedagógiai innovációs munkám főbb 
állomásai (1980 - 2017) 
l980 - 2007 között az Ortutay Gyula Általános Iskola - 
később SZKK. középiskola történelem- emberismeret, 
etika szakos tanára és könyvtárosa voltam. Pedagógiai 
tevékenységem során létrehoztam egy 35 ezer kötetes 
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korszerű iskolai forrásközpontot (könyvtár és médiatár) 
Tanítványaim közül többen értek el városi, megyei és 
országos történelem és könyvtárhasználati versenyeken 
kiváló eredményeket (megyei: 1 - 3., országos: 2 - 7. 
helyezés), közben posztgraduális képzéseken bővítettem 
tudásomat. 1986-ban tanári munkám elismeréseként 
Művelődési Minisztérium dicsérő oklevelét kaptam. 
1988-ban vezetőpedagógusi címet adományoztak. l989 - 
ben az ELTE TK. történelem - szak diplomamegújító 
kurzusát kiváló minősítéssel elvégeztem. 1987-1992 
között megyei könyvtárpedagógiai szaktanácsadóként 
segítettem az iskolai könyvtárügyet, előadásokat 
továbbképzéseket tartottam, Könyv-, és 
könyvtárhasználati ismeretek c. kézikönyvet (tanmenet, 
óravázlatok) szerkesztettem 1-8. o. számára, mely 
megyei pályázati fődíjat kapott. 
1989-1990 között az Országos Pedagógiai Könyvtár és 
Múzeum megbízásából mértem fel a nagy múltú 
középiskolák muzeális értékű dokumentumait. Az 
anyagból „Muzeális kincsek az iskolai könyvtárakban” 
címmel nagy sikerű kiállítást rendeztem, két alkalommal 
a győri Városi Könyvtár Galériájában.  Ekkor még 
élénken élt bennem az antikváriusi lét iránti nosztalgia. 
l990-től az ÉKP (Zsolnai – program) önművelési 
programfejlesztőjeként dolgozom. Ebben a 
minőségemben munkatankönyveket, tanítási 
programokat írtam, továbbá előadásokat, felkészítő 
tanfolyamokat tartottam. 1996-ban ÉKP Önművelési 
program 1-10 évf. részére NAT kompatibilis 
taneszközcsaládot készítettem (tanterv, tk., munkafüzet) 
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Könyvtáros tanárok konferenciája.  
Tabló kép, 8.c. osztályfőnöke voltam. 

 
1992 - l994 között regionális iskolai könyvtárpedagógiai 
szakértőként tevékenykedtem (Vas, - KEM, - GYMS 
megye). Szakértőként innovációs katasztert készítettem a 
régió fejlesztő könyvtárosairól, tanácskozásokat, 
konferenciákat szerveztem. A GYMS, - Megyei  
Pedagógiai Intézetben létrehoztam egy korszerű 
taneszközbankot, melyhez a szükséges financiális alapot 
pályázati úton nyertem el. l995-től az MKM országos 
könyvtárpedagógiai szakértőjeként dolgoztam. Gyakran 
kértek fel előadások és tanfolyamok vezetésére, több 
iskola könyvtár - pedagógiai programját is minősítettem.  
Szakérői megbízásaimat (megyei- regionális, országos) 
pályázati úton nyertem el. Tanári -, könyvtárpedagógiai-, 
és publikációs tevékenységem elismeréseként 1995-ben 
"Győr Kultúrájáért" kitüntetést kaptam. 1996-ban 
publikáltam az Ortutay Gyula Általános Iskola története 
c. könyvet. 1997 - 2000 között a Könyvtárostanárok 
Országos Egyesületének ügyvezető alelnökeként 
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szolgáltam az iskolai könyvtárügyet. 1999-ben jelent meg 
Homor T.- Mészáros A. Információ és az ember c. 
tankönyvünk (Mozaik Kiadó), melynek második kiadása 
Arany díjat kapott! 1998 – 2005 között a Nyugat-
magyarországi Egyetem, győri Apáczai Csere János 
Tanítóképző Főiskolán történelem szakmódszertant -, 
etikát-, andragógiát- és településszociológiát oktattam. A 
hallgatók történelem - tanítási gyakorlatait vezettem, a 
győri gyakorlóiskolák történelem tanárai részére. 
„Korszerű történelemtanítás címmel” metodikai 
továbbképzéseket tartottam. Ember és társadalom 
műveltségterülethez tantárgypedagógiai 
szöveggyűjteményt állítottam össze, tanítóképzős 
hallgatók részére, mely az OM. /KOMA/ pályázatán díjat 
nyert. 
 

 
 

1999-ben pedagógiai munkám elismeréseként, iskolai 
főtanácsosi címet kaptam. Iskolámban 1997-2006 között, 
a Közalkalmazotti Tanács elnöki tisztségét láttam el.  (a 
kollégák szavazata alapján) 1998-ban Tol és katedra c. 
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tanulmánykötetet szerkesztettem, 2003-ban az iskolám 
SZKK. Jubileumi évkönyvét (1978-2003) állítottam 
össze.  l999 – 2000 között Oktatási Minisztérium Etika 
szakbizottságában dolgoztam. A bizottság megbízásából 
Etika ajánló bibliográfiát szerkesztettem. 2000 – 2003 
között a GYMS. Megyei Közoktatási Közalapítvány 
gondozásában szerkesztettem a Pedagógiai 
Alkotóműhely c. sorozatot.  Szerkesztőségem alatt öt 
kiadvány jelent meg. 2003-ban Győrben elsőként 
készítettem el iskolám Pedagógiai Etikai Kódexét.  
  

 
 
2001 – 2003 között részt vettem az Országos Közoktatási 
Intézet Iskolafejlesztési Közalapítvány által szervezett 
társadalomismeret – etika, innovációs kutató – fejlesztő 
műhely projektjében, ahol a szakmai képzés mellett 
pedagógiai naplókat, óraleírásokat, fejlesztő 
feladatlapokat, teszteket készítettem az országos 
feladatbank részére.    2005 - ben „Egyszer mi is 
felnövünk” c. személyiségfejlesztő program középiskolai  
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Általános és középiskolai tankönyveim címlapjai 
 
adaptációjának szakmai tapasztalatairól elemző 
tanulmányt írtam. 2001 – 2015 között a Veszprémi 
Pannon Egyetemen Kultúrantropológia és Etika 
Tanszékén ember - társadalomismeret - etika 
tantárgypedagógiát oktattam.  2009-ben Kaposváron és 
Szombathelyen, a hitoktatók erkölcstan szakmódszertani 
továbbképzését vezettem. 2005 - 2010 között az 
Emberismeret - Etika Tanárok Egyesületének elnöke 
voltam.  Irányítottam az egyesület munkáját, előadásokat, 
fórumokat, konferenciákat szerveztem. Egyetemi 
oktatóként Emberismeret- etika témakörben, 
tankönyveket, tanári kézikönyveket, tanmeneteket, 
útmutatókat, kurzusterveket és tanulmányokat 
publikáltam. (Részletesen lásd a publikációs, innovációs 
listát 51-62. old.!)  Ami a magánéletemet illeti, fiatal 
házasként aktív társasági életet éltem 20 fős baráti körben 
gyakran buliztunk, szórakozóhelyekre, rock - koncertekre 
jártunk, néha utazgattunk, vagy kirándultunk. 
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Rendszeresen sportoltam, a tanár társaimmal kispályán 
fociztam, a foci mellett hetente több alkalommal 15 km - 
es távokat futottam. Helyi félmaratoni futó versenyeken 
is részt vettem.  
 

 
 

Megyei Közoktatási Közalapítvány, Pedagógiai 
Alkotóműhely c. sorozatát szerkesztettem 

 
 
3.Publikációs -, és kutatás - fejlesztési tevékenységem. 
Tankönyv-, munkafüzet-, tanterv, tanítási program, 
kézikönyv összeállítások (szerző, alkotó szerkesztő: 
Homor Tivadar) 
 
1.Az információ és az ember. 1-2. köt. Bp., Gondolat, 
1995. (társszerző)  
2. Könyv, - és könyvtárhasználati ismeretek. (alkotó 
szerk.)  Győr, VK. 1990. MPI. Fődíj! 
3. Önművelés, könyv és könyvtárhasználat. ÉKP. 
Profilos tanterv 1-10. évf. Bp., OKI. 1997. 
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4. Önművelés munkatankönyv 5-6. osztály részére. 
ELTE ÉKP Központ Bp., 1996. 
5. Önművelés munkatankönyv 7-8. osztály részére ELTE 
ÉKP Központ Bp., 1996. 
6. Az Ortutay Gyula Általános Iskola története. Győr, 
Eged ny., 1996. 
7. Toll és katedra. Tanulmánykötet. /Alkotó szerk.: 
Homor Tivadar/ Győr. Eged ny., 1998.  
8. Az információ és az ember 2. kiad. (tkv és  mf.) 
Mozaik, Szeged, 1999. (Arany díjas!) 
9. Így működik az iskolai könyvtár. / társszerző / FPI. 
Bp., 1998. 
10.A szabadhegyi Közoktatási Központ Jubileumi 
évkönyve. / Szerk: Homor T. Győr, 2003./ 
11. Az etika tanítás gyakorlata /Alkotó szerk.: Homor 
Tivadar / Bp.: Krónika Nova, 2003. 
12.Homor T. - Kamarás I: Emberismeret és etika 
tankönyv középiskolák sz.,2010, (Apáczai) 
13.Emberismeret, etika tankönyv 7. osztály számára 
(társszerző) 2011. (Pedellus) 
14.Emberismeret, etika tankönyv 5-6.osztály számára 
(társszerző) 2013. (Pedellus) 
15.Útmutató és tanmenet az emberismeret, etika 5 - 6 -7. 
o. részére 2013. (Pedellus) E. dok 
16.Tanári kézikönyv az etika középiskolai tankönyvhöz 
2011.(Apáczai) E. dok. 
17.Szakmai fejlesztés c. könyv (rész fej).: Homor T. 
Pályázatírás metodikája. 1998. 7.sz. JPTE. Pécs. 
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PPT előadásaim Emberismeret-etika továbbképzéseken 

 
Bibliográfiák, katalógusok (szerkesztő -, összeállító: 
Homor Tivadar) 
 
1. A győri Antikvárium régiségei, ritkaságai. Bp., 1975, 
MNKV 
2. A győri Antikvárium ajánló könyvjegyzéke. Bp., 
MNKV. 1976. 
3. Vidéki Antikváriumok ajánló katalógusa. Bp., MNKV. 
1977. 
4. A győri Antikvárium ajánlójegyzéke. Bp., MNKV. 
l978. 
5. Régiségek, ritkaságok megyénk gimnáziumi 
könyvtáraiból. Győr, OPKM. 1991. 
6. Muzeális kincsek az iskolai könyvtárakban. (országos 
tárlat!) Győr, KTE 1996. 
7. Cseppben a tenger. NYIK. ajánlóbibliográfia ÉKP 
programhoz. Törökbálint (társszerk.) 
8. Etika ajánló bibliográfia. Bp., OM. 2000. 1992. 
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Homor Tivadar (tanulmányok, cikkek, elemzések)  
         
1. A győri iskolai könyvtárak helyzete. Győr, VK. 
Önkormányzat, 1991. 
2. Új típusú szolgálat. - Kisalföld, 1991.dec.2. 
3. Új típusú fejlesztő szolgáltató modell. - Könyvtáros, 
1992/ 2. Sz. 
4. Megőrzött história. - Kisalföld, 1992/127. sz. 
5. Regionális taneszközbank a pedagógusok 
szolgálatában. - Köznevelés, 1992/ 27. sz. 
6. Iskola és könyvtár az ezredforduló küszöbén. - 
Iskolakultúra, 1992, 23-24. Sz. 
7. Új stratégia az iskolai könyvtárpedagógiában. - 
Köznevelés, 1993, 27. Sz.      
8. Az ismerethordozók szerepe az ÉKP programjában. - 
Iskolakultúra, 1994, 14. Sz. 
9. Taneszközbank, taneszköz piac. - AV Kommunikáció. 
1993, 1. sz. 
10. Regionális taneszközbank a pedagógusok 
szolgálatában. -Észak Pannon Régió.1992. 2. sz.  



 88 

11. Inkurrens állomány az iskolai könyvtárakban. - 
Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 1994/1  
12. Muzeális kincsek az iskolai könyvtárakban: - 
Köznevelés. 1996. 52/18.sz.  
13. Muzeális kincsek az iskolai könyvtárakban. - 
Könyvtárhasználattan. 1997. 3.évf. 3sz.       
14. Gondolatok a könyvtárban a könyvtárról. - Hogyan 
tovább?  1994, 5. Sz. 
15. Változó könyvtárpedagógia kiadványok tükrében. - 
Könyvtárhasználattan, 11. évf.3-4. Sz. (OKSZI 
Módszertani Lapok) 
16. Könyvtárpedagógia a helyi tantervben. - 
Iskolakultúra, 1995, 22. Sz.                            
17. Az önművelés megalapozása. - Köznevelés, 1995, 29. 
Sz. 
18. Nyugat-dunántúli alma materek muzeális értékű dok. 
- Köznevelés 1996. 52/22.sz. 
19. Megőrzött história. Egy falu évszázadai. - Kisalföld. 
20. Könyvtárpedagógia a helyi tantervben. - Könyv, 
Könyvtár, Könyvtáros 1995. október.                     
21. Stratégiai lépésváltás az egyesületté válás küszöbén. - 
Könyvtárhasználat 4. Évf.                                                                           
22. Informatikai tantervek az OKI taneszközbankjában. - 
Köznevelés, 1997, 28. Sz.  
23.Tanterv az Önműveléshez. - Köznevelés, 1997, 12. sz.                         
24. Régi almamaterek muzeális dokumentumai. - 
Köznevelés, 1997, 12. Sz. 
25. Régi alma materek muzeális dokumentumai. - 
Hogyan tovább, 1991/ 2. sz. 
26. A könyvtár közös ügyünk. - Hogyan tovább. 1997/5.                
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27. A NAT könyvtárinformatikai követelményrendszer 
tantárgyi integrációjának    
megalapozása. - Könyvtárhasználattan, 1997, 4. sz.                                   
28. A könyvtár szerepe az iskola pedagógiai 
programjában. - Új pedagógiai szemle. 1998. 
29. Szobor Humor. In: Kisalföld. 1998. julius.1. 
30. Kell e az erkölcs és vallásismeret? - Kisalföld. 1998. 
április 4. 
31. A minisztérium számít - Kisalföld. 1998. 242.sz. 
32. Homo eticus - Kisalföld.2001. 33.sz. 
33. A mi karrierünk c. (rovatvezető: Homor T.) 
Beköszöntő írás - A mi lapunk. 2002 /1- 2.sz. 
34. Hogyan tanítom az etikát. - Új pedagógiai szemle, 
2002, július – augusztus, 91 – 99. old. 
35. Az etikáról diáknyelven. - Mentor. 2002. 4. évf. 11. 
sz.  9 –11. old. 
36.Gyermekkori tükörképeink. - Kisalföld. 2003. 143.sz. 
37. A globalizáció hatása az egyén morális fejlődésére. 
Apáczai napok. Esélyek és kihívások az Európai 
Unióban. Tanulmánykötet. 2004. 392-396.ld. 
38. Az etika tanítás helyzete tankönyvek tükrében - 
Iskolakultúra. 2005. 1.sz. 135 -147. old. 
39. Az etika tanítás helyzete a tanügyi szabályzó 
dokumentumok tükrében. – Iskolakultúra 2007/1-3. sz. 
40. Változó könyvtárpedagógia kiadványok tükrében. - 
Könyvtárhasználattan. 1995./4.sz. 
41. A globalizáció morális kihívásai és következményei.  
Pedagógián innen és túl. Zsolnai József 70. születésnapja. 
Pápa-Pécs, 2007. 94 -100. old. 
42. „Egyszer mi is felnövünk” c. személyiségfejlesztő 
program szakmai elemzése 2009. 



 90 

43. Waldorf pedagógiai program értékelése (tanulmány) 
JPTE.BTK. 
44. Innovatív módszertani megoldások /tanulmánykötet: 
Homor T.: Etika tanítás / Barankovics Alapítvány, 2015. 
E. dok. 
45.Homor T.: Holtpont/Önismeret. - Mindennapi 
Pszichológia weboldal. E. dok. 
46. Homor T.: Bölcs öregedés az életút alkonyán. - 
Gerontológia. 2021. E. dok. 
 

 
 

PPT előadás egyetemi tanári kurzuson 
 
Rólam szóló írások (riportok, tudósítások, ismertetők, 
hivatkozások, közlemények) 
 
1.Ki kicsoda a magyar oktatásban, 2005. Bp., DFT. 
Hungária, 2005. Szócikk: 124-125.p. 
2.Pedagógiai ki kicsoda, 1977. Bp., Keraban, 1977, 
Szócikk: 195.p. 
3.Az antikvárius c. riport rólam. – Magyar 
Ifjúság,1977/1.sz. 18.p. 
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4.Antikvár könyvvásár Tatabányán/Tudósítás. Dolgozók 
Lapja,1977. nov. 16. 
5.Újra antikvár könyvvásár Tatabányán/Tudósítás.     
Dolgozók Lapja.1978. március 16 
6.Tanulmányi versenyeredmények. – Kisalföld 
1996/53.sz. Hiv. nevemre és tanulómra! 
7.Vándorkönyv, török kori eposz. Riport a győri 
antikváriumról! Kisalföld,1976, nov. 15. 
8.Régiségek, ritkaságok c. kiállítás, Összeáll.: Homor T. 
Győr, - Kisalföld, Közlemény. 
9.Győri Pályázók sikere. Kisalföld, Új hírek. 
1992.júl.3.sz. 
10.Új tanáregyesület/ Tudósítás/ Egyesületi elnökké 
választás! Kisalföld, 2005/288.sz. 
11.Könyvtárhasználati verseny eredmények!        
Felkészítő tanár/ Hiv. a nevemre! Kisalföld 
12.Közlemény iskolai könyvtárosoknak. 
Kisalföld,1995/290.sz. 
13.Az agyagtáblától a számítógépig. Tudósítás 
tankönyvről! Népszabadság, 1995.jan.31. 
14.Értékközvetítés és képességfejlesztés c. cikk. 
Kisalföld, 1996/153.sz. 
15.Minden eredmény tiszteletet követel! Győr 
Közművelődéséért kitüntetés díjazottjainak listája. 
Kisalföld, 1996/128.sz. 
16.A könyvtár a véleménynyilvánítást segíti. Heves 
Megyei Hírlap, 1997/252.sz. 
17.Iskolai könyvtárak régiségei, ritkaságai. 
Kisalföld,1995/88.sz.  
18.Információ a megújításhoz/riport, Kisalföld, 
19.Mi a véleménye a halálbüntetésről/Nyilatkozat! 
Kisalföld, 1997, ápr.2. 
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20.Négy új kötet az önműveléshez. Kisalföld, 1997/48.sz. 
21.Innovációt a könyvtárakban is. /Riport Kisalföld,1996, 
május 7. 
22.Információ és az ember c. könyv bemutatása 
Kisalföld, 1993, aug.27. 
23.Iskolai könyvtárak kincsei. Kisalföld,1996/153.sz. 
24.Az etika tanítása. Kisalföld,2003/277.sz. 
25.Szerteágazó feladatok előtt. Kisalföld,1998/53.sz. 
26.Információ a megújításhoz. Kisalföld,1995/20.sz. 
27.Felvilágosító program tiniknek/Drogdiszkó. 
Kisalföld,1993. nov. 3. 
28.Köznevelés tartalomjegyzék/Szerzői hivatkozás. 
Köznevelés,1993/8.sz. 
29.Informatikai összefoglaló iskolai használatra/ 
Tankönyv ism. Köznevelés, 1995/28.sz. 
30.Könyvtárostanárok programja/ Kiállítás! Köznevelés, 
1997/20.sz. 
31.Új Könyvek, Különkiadás. Könyvismertetés! 
UK.1995. KMK. 135. p. 
32.Új Könyvek. Információ és az ember c. 
Könyvismertetés! 1995, 103.old. 
33.Új Könyvek. 9.sz. melléklet. Bibliográfia, hivatkozás 
1995/9.sz. 
34.Helyünk a világban, helyünk az iskolában.  
Hivatkozás! FPI, 1993, 46. old. 
35.Hogyan tovább? 1990-1994 repertórium. Hivatkozás 
cikk! 1994/5. 
 



93 
 

 
 

Lobogó c. hetilap, 1976/1.sz. riport a boltról. 
 
36.Új Katedra Híradó. Hivatkozás! 1995 június 13. 
37.Iskolai Könyvtári Információk. Hiv. cikk!1994/1.39.p.   
38.GYMSM. Pedagógiai Int. 1989. évi ped. pályázat 
eredményei. Hiv., Fődíj! (34/1989) 
39.Győri Múzsa/győri Könyvszalon alakuló ülése / 
Résztvevőkről közös fotó.2001,7-8.sz. 
40.ÉKP Hírek, Konferencia előadás, hivatkozás!1995,  
3-4.sz. 
41.Kisalföldi Könyvtáros. Muzeális kincsek c. kiállításra 
meghívás! 1996/1. 
42.Művelődési Közlöny. Országos szakértői névjegyzék! 
1995/7.sz. 
43.MPI. Hírek. Szakértői névjegyzék! 1997.dec. 102.sz 
mell. 
44.Szerkesztőség munkatársai. Köznevelés 1997/ 5.sz. 
45.Iskolakultúra repertorium.2005/12 sz. melléklet 
46.Köznevelés/ Tartalomjegyzék/Hivatkozás, 1995/29.sz. 
12.old. 
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47.Köznevelés/Könyv és könyvtárhasználattan, 1990/7.sz 
2. old. 
48.Közneverlés/Tartalomjegyzék/Hivatkozás, 1993/ 12. 
old. 
49.Köznevelés/Tartalomjegyzék/Hivatkozás, 
1994/12.old. 
50.Köznevelés /Bibliográfiai hivatkozás, 1996/ 7. sz. 12. 
old. 
51.Könyv, Könyvtár, Könyvtáros/ Ea. hivatkozás 1996/ 
59.old. 
52.Könyv, Könyvtár, Könyvtáros/ Díjazott pályázatok / 
Kiállítás 1994/ aug.27. 
53.Könyvtári jegyzések/Iskolakönyvtári dolgozatok/ 
Hivatkozás! 1996/91. old. 
54.Észak Pannon Régió. 1. Kutatásban résztvevők/ 
Hivatkozás! 1992/ 97.old. 
55.Könyvtárhasználattan/Hivatkozás! 1999/3.sz. 10. old. 
56.Könyvtárhasználattan/Könyvajánló! 2000/3.sz. 16.old. 
57.Új Könyvek/Önművelés c. könyvemre hivatkozás! 
1997/ 11sz. 4-5.old. 
58.Mozaik Oktatási Stúdió Kiadványjegyzék/Hivatkozás 
tk. - re! 2001. 
59.Könyvtárostanárok füzete. 1. /Hivatkozás! 
1994/42.old. 
60.Könyvtárostanárok füzete. 2. /Hivatkozás! 
1994/52.old. 
61.MEPI. Hírek /Továbbképzések/Hivatkozás! 
1995/82.sz. 10.old. 
62.OGY. ÁISK. Nyílt szakmai nap/ Bemutató óra, 
történelem/ Hivatkozás! 1992/ ápr.27. 
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Magyar Ifjúság/1977/ 1.sz. riport, rólam 
 
63.Iskolakultúra/ Hivatkozás tankönyvemre! 1992/13-
14.sz. 
64.Iskolakultúra/Hivatkozás tankönyvemre! 1992/15.sz. 
65.Iskolakultúra/Tankönyvismertetés/ 1995/52-53.sz. 
66.Iskolakultúra repertóriuma/Tankönyv! 1995/5 
éfv.6.old. 
67.Könyv, Könyvtár, Könyvtáros/Hivatkozás! 1995/ 
január.58.old. 
68.Könyvtáros? Tanár? Könyvtárostanár? MKE. 
Hivatkozás! 1995/ 21.old 
69. A könyvtár a véleményalkotást segítheti/Riport 
velem/ 
70.Tehetségek felső fokon /Riport! Kisalföld 
71. Győri taneszközpiac/Riport velem! Új Kisalföld, 
1992. 
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Tudósítás a győri régiségek c. kiállításról 
 
72.Lantos a Leló mellett/ Hivatkozás rám! Új 
Magyarország/1992/ április 7. 
73.Térképészeti ritkaság/Tudósítás! Amerikai Magyar 
Élet/1975.június 21.sz. 
74.Szabad Európa Rádió/ Tudósítás a Győri 
Antikváriumról! 
75.Könyvtárak kincsei/Tudósítás a Régiségek, 
Ritkaságok kiállításról. Kisalföld 
76.Egy kiállítás könyvei/Helyszíni riport a Régiségek 
kiállításról! Kisalföld. 
77.Szponzort keresnek a régi könyvek. Beszámoló a 
kiállításról! 
78.Koldusbottal járó milliomosok/ Tudósítás a 
kiállításról! Rába Újság/1991.április 18. 
79.Alternativ tankönyvkiállítás, pedagógusoknak / 
Tudósítás. Kisalföldi Új Hírek 
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80.Kiállított tankönyvek/Tudósítás. Nyugati Hírlap,1992/ 
aug. 24. 
81.Könyvesboltsirató. Tudósítás hivatkozás rám! 
Kisalföldi ÚJ Hírek/1992/július 7. 
88.Szakmai ankét pedagógusoknak. Hivatkozás! 
Kisalföldi Új Hírek/ 1991/ 
89.Könyvtárhasználati verseny. Hivatkozás! Kisalföld 
90.Nem lesz fennakadás a tankönyvellátásban! 
Tudósítás/Hivatkozás rám! 
91.Bod Péter könyvtárhasználati verseny! Hivatkozás a 
tankönyvemre! 1994. 
92.Könyvajánlás! Hivatkozás a tankönyvünkre! 
Könyvvilág/1995/április  
93.Hivatkozás cikkemre! Könyvtárhasználattan/1994/ 3. 
 

 
 

A felújított antikvárium megnyitója 
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Nyertes, financiálisan támogatott pályázataim (városi, 
megyei, országos)   

Városi, megyei, regionális, országos 
könyvtárpedagógiai szakértői kinevezéseimet 
pályázati úton nyertem el!
 Az ÉKP pedagógiájához szükséges dokumentumok 

beszerzése. Megyei Közoktatásfejlesztési alap. 1989.
 Könyvtárhasználati ismeretek. Tanmenet (MPI fődíj) 

1990.
 Taneszközbank kialakítás. MPI szakkönyvtár 

(Megyei Innovációs Pályázat) 1994.
 Információ és az ember. PSZM Projekt (Országos 

Pályázat, l. díj) 1992.
 Az iskolai könyvtár fejlesztése. (Pro Renov. Cult. 

Hung.) 1992.
 Iskolai videó tár kialakítása. (ODEON Art Video) 

1994.
 Az iskolai médiatár fejlesztése. (Városi Kulturális 

Alap) 1995.
 NAT Könyvtár-informatika. (Nemzeti Kulturális 

Alap) 1995.
 Könyvtár-informatikai program (Közoktatás 

Modernizációs Közalapítvány) 1996.
 NAT műveltségterületek dokumentum szükséglete 

(MKF. Alap, 1997)
 Az iskolai könyvtár számítógépes információs 

rendszere (Soros Alapítvány) 1998.
 NAT Ember és társadalom, műveltségterület 

ismeretanyagához főiskolai taneszközfejlesztési 
projekt kidolgozása / KOMA 2002/ (szakmetodikai 
tematika,- szöveggyűjtemény,- tanítási  program 
gyakorlatvezető tanárok részére)  
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 Az etika tanítása az új NAT alapján.  60 órás,
országos lefedettségű továbbképzési egyetemi
kurzusterv összeállítása (nyertes pályázati anyag, 
Apáczai Kiadó))   

PPT előadásom Emberismeret-Etika konferencián 

Fontosabb előadásaim (városi, megyei, regionális, 
országos) konferenciákon, továbbképzéseken és 
fórumokon. 

 Nemzeti színeink (zászlónk) története (Győr)
 Új stratégia a könyvtárpedagógiában. Győr, 1992.

(megyei)
 Regionális taneszközbank szerepe a taneszköz

választásban. Győr, 1992. (megyei)
 Az ÉKP program és az iskolai könyvtár. (Nyári

Akadémia) Bp. 1993.
 Szerkezetváltás és az iskolai könyvtár. Békéscsaba,

1993. (megyei)
 Az információhordozók szerepe az ÉKP

programban. 1993. (regionális)
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 Inkurrens állomány az iskolai könyvtárakban. 
(MKE Országos Vándorgyűlés) Győr, 1993. 

 Könyvtárpedagógiai kiadványok szemléje. Bp. 
1993. (országos) 

 Az iskolai könyvtárak állománya a szerkezetváltás 
tükrében. Bp., 1993., (országos) 

 Könyvtárhasználati követelmények a NAT-ban. 
1996. Bp., (országos) 

 A NAT tantárgyi integrációja c. továbbképzés 
megyei városokban, (1996-97.) 

 A könyvtárpedagógiai program tervezése c. előadás 
sorozat, 8 alkalommal. (1998.) 

 A NAT helyi tanterv készítése. ELTE. Bp. 1997. 
 A társadalomismeret tanításának módszertani 

kérdései. Sárospatak, 1998. (országos konf.)  
 A könyvtárhasználat tanításának aktuális kérdései. 

Bp., 1998. (országos) 
 A NAT és a múzeumpedagógia. A 

múzeumpedagógia feladata és szerepe az 
oktatásban. 1999.    Múzeumpedagógiai Napok, 
Győr. ACSJTKF rendezvénye. 

 Könyvtárpedagógiai tevékenység az iskolában.  
Esztergom, 1998. (országos konf.) 

 A globalizáció hatása az egyén morális fejlődésére 
Győr. NYME. ACSJF (o. konf. 2004.) 

 Az etika integrációs lehetőségei az osztályfőnöki 
órákon Bp. (országos konferencia) 2004. 

 Pedagógiai, szakmódszertani továbbképzések 
vezetése több tucat városban, (2005-2015: Győr, 
Bp., Pécs,  Szombathely, Esztergom, Eger, 
Miskolc, Siófok)    
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 Országos Etika konferenciákon, 60 órás 
továbbképzéseken előadások tartása kb. 15 
városban. (2013 – 2015) 

 

 
          

Előadás emberismeret - etika tanár kurzuson 
 
Egyetemi innovációim (tanulmányok, kurzustervek, 
elemzések, előadások konferenciákon, 
továbbképzéseken) Pannon Egyetem, Veszprém 
 
1.Homor Tivadar: Helyzetértékelés és állásfoglalás az 
embertan - etika tanítás állapotáról és fejlesztési 
feladatairól 
2.Homor Tivadar: Nevelés - oktatás minőségét 
meghatározó tényezők 2012 (NAT 3) 
3.Homor Tivadar: Az embertan és az etika tanítás 
helyzete a tantervi szabályozás tükrében.2008. 
4.Homor Tivadar: Az emberismeret etika tanításának 
főbb paradigmái. 2010. 
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5.Homor Tivadar: Korszerűség az etikatanításban.2015. 
6.Homor Tivadar: Emberismeret etika tankönyvek 
emberképe értékrendje, nézetrendszere. 
7.Homor Tivadar: Az etikatanítás gyakorlata.  
Tantárgypedagógiai. műhely tanulmányok. 2004.  
8.Homor Tivadar: Az etika tanárképzés szakmetodikai 
továbbfejlesztése a NAT- ban deklarált erkölcsi nevelési 
célok alapján. 2015. 
 
A tanulmányokat, elemzéseket különböző szaklapokban 
(Iskolakultúra, UPSZ) publikáltam.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PPT előadás országos konferencián 
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Apáczai Kiadó megbízásából tartott előadások, 
tanfolyamok, kurzustervek és tankönyv bemutatók   
  
1.Homor Tivadar - Kamarás I.: Emberismeret - etika a 
középiskolák részére c, tankönyv bemutatása (az ország 
több városban) 
2.Homor T: Hibák, hiányosságok az emberismeret-etika 
tanításban c.ppt.  előadás (több helyszínen 2012.) 
3.Homor Tivadar: Konfliktusok az iskolában c. 
(tanfolyam) 2013. 
4.Homor Tivadar: Az etika tanítása az új NAT alapján.  
60 órás, országos lefedettségű továbbképzési kurzusterv 
(tananyag) összeállítása 2012, (OM. nyertes pályázat)    
5.Homor Tivadar: Emberismeret-Etika (Apáczai Kiadó 
60 órás) tantárgypedagógiai tanfolyamait vezettem 
általános és középiskolai tanárok részére.  2013 – 2015, 
(Szombathelytől – Egerig nagyobb városokban kb.  húsz 
alkalommal) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPT előadás és tankönyvbemutató regionális fórumon 
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Lektori munkáim   
 

 NAT Könyvtárhasználat c. műveltségterület 
anyagának, szakmai elemzése (1995) 

 Általános és középiskolák helyi tanterveit és 
könyvtárpedagógiai programjait minősítettem 

 Tóth Tibor: Beszéljétek meg c. Vitaanyagok 
osztályfőnöki órára (10-12. osztály részére)   

 Kamarás István: Erkölcstan sztori c. 
tanulmánykötet. lektorálása 2015. 

 Társadalomismeret - etika (Barankovics 
Alapítvány, 2015) országos pályázati anyag  
 

 
 
4.Elismeréseim, kitüntetéseim. 
 
1.Kiváló Győri Antikvárium -, Kiváló Dolgozó cím. 
1976 (sikeres antikvár boltvezetői tevékenységemért: 
kiállítások szervezése és ajánló katalógusok kiadása)   
2.Művelődési Miniszteri dicséret 1985. (történelemtanári 
munkám elismerése) 
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3.Emléklap az Ortutay Általános Iskola diákjaiért. 1988. 
4.Dicsérő oklevél. GYMSM. Művelődési Osztály. 
Pályázata (fődíjat nyert taneszköz.) 1989. 
5.GYŐR KÖZMŰVELŐDÉSÉÉRT díj. 
1996.(könyvtárpedagógiai innovációért) 
6.Főtanácsosi cím. Győr Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, 1999. (oktatásügyben végzett 
kiemelkedő tevékenységemért)  
7.Hundidact Arany díj. 1999. Magyar Taneszközgyártók 
és Forgalmazók Szövetsége (Információ és az ember c. 
tk. + mf.)  
8.Elismerő Oklevél 2006. Könyvtárostanárok Országos 
Egyesülete 
9.Pedagógus szolgálatért emlékérem (2008)   
                                           
 
5.Társadalmi misszióban végzett tevékenységem 
 
1.Könyvtárostanárok Egyesületének alelnöki tisztsége 
2.Emberismeret - Etika Tanárok Egyesületének elnöki 
tisztsége 
3.Homor T.: Bölcs öregedés c. mentálhigiénés előadás 
nyugdíjasok    országos konferenciája, Balatonalmádi. 
(2019) 
4.Homor T.: Bölcs öregedés c előadás győri nyugdíjas 
klubokban, idősotthonokban.  (Lepke úti idősotthon, 
Győrújbarát, Szárnyaskerék művelődési ház) 2019 
5.Homor T.: Életút fényei és árnyi az időskor tükrében c. 
előadás. 2019, (M. Könyvtár. Győr) 
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Mentálhigiénés PPT előadásom nyugdíjasok országos 
konferenciáján 

 
Szülőfalumban, Peresztegen tartott előadásaim 
(társadalmi misszióban)          
Pereszteg története c.  ppt. előadás 
Falutörténeti előadás ált. isk. 7-8. oszt. számára. 
Peresztegről hoztam c.  könyv ajánlás és bemutatása 
Adalékok Pereszteg történetéhez c. könyv ajánlás és 
bemutatása 
Egy hadifogoly naplója c. könyv bemutatása 
Nemzeti összetartozás napja (M.o. története 1918 - 1920 
között.) 
Nemes Völcsej c.  helytörténeti könyv bemutatása.  
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PPT előadások történelmi megemlékezésekről 
 
6.Személyiségprofilom jellemzői érett 
felnőttkoromban  
Ha hitelesen akarom kifejezni felnőttkori identitás 
érzésemet, akkor olyan terminust kell használnom, hogy 
ki vagyok én más számára? Például szüleimnek a 
gyermeke, gyermekemnek az apja, a főnököm beosztottja 
stb. Tehát identitásom csak egy kulturális mintán belül 
határozható meg.  Magamat olyannak ismerem meg, 
amilyet cselekedeteim és társaimhoz való viszonyom 
mutat, továbbá olyannak, amilyennek környezetem 
minősít engem. Koragyermekkorom óta állandó 
visszajelzéseket kaptam magamról, ebből alakult ki 
későbbi pozitív vagy negatív önértékelésem.  Viszonylag 
korán független, autonóm személy lettem, életemet 
önállóan szerveztem és irányítottam, soha senkitől nem 
kértem és nem vártam segítséget. Önkeresésem, belső 
bizonytalanságom, a valahová tartozás kínzó igénye 
felnőtt koromban is mindenhova elkísért.  Az 
antikváriusi, a tanári, a könyvtárosi pályához sem volt 
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megszállott kötődésem, mindig kívülállóként szemléltem 
a hivatásomat. A mögöttem hagyott évtizedekben egyik 
szereppel sem tudtam maradéktalanul azonosulni, pedig - 
amint az életrajzi adataimból kiderül - mindhárom 
területen értem el eredményeket és sikereket. Ha 
személyiségprofilomat a faktoranalízis alapján kívánom 
megrajzolni akkor az alábbi ambivalens vonásjegyek 
tárulnak elém: melegszívű, zavarba hozható, labilis, 
türelmetlen, domináns, vidám, érzékeny, nem a földön 
járó, önmarcangoló, bizonytalan, kitartó, aggályoskodó, 
impulzív, kényszeres, feszült, nyugtalan. Aktuális 
viselkedésem (munkahely, magánélet) élethelyzetektől és 
emocionális állapotomtól függően változik. 
Temperamentumos, impulzív egyéniség vagyok, erős 
emocionális töltéssel reagálok különböző helyzetekre: 
düh, harag, öröm, félelem, szorongás. Sok energiát 
fektetek abba a tevékenységbe, amit éppen csinálok. 
Olyan emberekhez vonzódom - legyen az barát, szerető 
vagy munkatárs - akik lelkileg hasonlóak hozzám. 
Fiatalkori extrovertált személyiségem érett felnőtt korban 
egyre inkább introvertált, befele fordulóvá vált. Sokkal 
fogékonyabb vagyok a különféle szorongáskiváltó 
negatív jelzésekre, emiatt elkerülő óvatosság jellemez.  
Kerülöm a túlingerlést, amely feszültséget és 
nyugtalanságot okoz Erős az ösztön énem, és ugyanilyen 
erős a szuperegóm is. Rejtett vágyaim, impulzusaim 
visszafogása nagy energiákat von el tőlem, 
megküzdéseim komoly erőfeszítést igényelnek, nagyrészt 
ebből erednek neurotikus szorongásaim. Munkahelyi 
orientációm tudat alatti motivációja is kudarckerülésből 
fakadt. Olyan munkahelyeket választottam, ahol a  
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kihívások közepes nehézségűek voltak, vagyis 
teljesíthetőek. Az erőmet feszegető kihívásokat soha nem 
mertem vállalni, például vezető beosztást, pedig több 
ilyen konkrét lehetőségem volt. Néhány kiragadott eset: 
pályázati úton elnyertem a GyMSM. Tudományos 
Ismeretterjesztő Társulat igazgatói állását, majd az útólsó 
pillanatban visszaléptem. Harminc évi tanári 
tapasztalattal (iskolaelemzői és iskolafejlesztői szak-
képesítéssel) a hátam mögött a tantestület többsége 
győzködött, hogy pályázzam meg a megüresedett 
igazgatói állást, pedagógiai, szakmai kompetenciáim 
alapján alkalmas lettem volna a feladatra, ráadásul voltak 
határozott elképzeléseim a korszerű gyermekközpontú 
iskola megvalósításáról. Önkontrollom azt súgta, hogy 
mentális labilitásom miatt alkalmatlan vagyok a vezetői 
feladatra, ezért nem pályáztam. Szociálpszichológusok 
állítják, hogy azok a gyermekek, akik szüleihez 
ambivalensen (bizonytalanul) kötődtek, nagyon nehezen 
fejlesztik ki magukban a vezetői funkciókhoz szükséges 
képességeket. A szeretet és a tekintély kellő egyensúlya, 
mely anyámból vélhetően hiányzott a sikeres vezetői 
képesség előfeltétele. Engem igazolt vezetéspszichológiai 
alkalmasság minőségét mérő nemzetközi CPI tesztem 
lehangoló eredménye. Értékeim: 66 - 38 % között 
mozogtak. Összegezve a mérés eredményét: szakmailag 
alkalmas voltam vezetői feladatra, emocionális 
kontrollom, stabilitásom, frusztrációs toleranciám, 
rugalmasságom gyenge mutatói labilis pszichés állapotot 
diagnosztizáltak, egyúttal magyarázattal szolgáltak arra, 
hogy miért nem lettem soha vezető, tehát jól döntöttem. 
Az antikváriumi vezetői állást ki venném a történetből, 
mert mindössze három kolléganővel dolgoztam, itt is 
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nehezen viseltem a megfigyelésből, a vegzálásokból 
adódó konfliktusokat és feszültségeket, melyek döntő 
mértékben hozzájárultak a pályaelhagyáshoz. 
 
7. Érzelem pszichológiám.  
"Jaj nékem kettő lakja lelkemet, s egyik a másiktól 
elszakadni vágyik, egyik szerelmi mámorért eped, s 
minden szálával a földhöz tapadna; másik a porból 
vakmerően lebeg dicső ősökhöz a magasba” (Geothe: 
Faust) Érzelmeimet, mindig spontán és szabadon 
fejeztem ki. Emberi kapcsolataimban törekedtem az 
őszinteségre, mélységre viszont nem. Pozitív érzelmi 
töltést - megelégedettség, kiegyensúlyozottság, 
optimizmus - egyre ritkábban érzek, annál intenzívebben 
élem át, a keserűség, a kiábrándultság negatív érzelmi 
hullámvasútját. Hirtelen rám törő indulataimat nehezen 
tudom kordában tartani, visszafogásuk nagy energiát von 
el tőlem. Érzelmi-indulati típus vagyok. Önuralmam, 
társas érintkezéseimben nem igazán kiegyensúlyozott.  
Kapcsolatteremtésem nívója hangulati ingadozásaimnak 
van kiszolgáltatva. Hiába érzek rá közvetlen környezetem 
hangulati töltésére, rossz alkalmazkodásommal nem 
mindig tudom, vagy akarom magamat elfogadtatni. 
Társas környezetemhez való viszonyomat, reagálásaimat, 
értékítéleteimet, vagyis azt, hogy mit részesítek előnyben 
és mit hanyagolok, alapvetően törékeny lelki 
beállítódásom, meggyőződésem, hitem, és hajlamom 
befolyásolja. Önuralmam fékjei, melyek kellő időben 
megállítanának, megóvnának indulataim, ösztöneim, 
szenvedélyeim kiszolgáltatottságától nem mindig 
működnek. Kudarcaim elviselése, lelki fájdalmaim, 
félelmeim, bizonytalanságaim tűrése, hogy uralkodjak 
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önmagamon, talán a legnehezebb számomra.  Egész 
életemet a gyakran elfojtott tudatalatti ösztön 
késztetéseim és a józan eszem, önmérsékletem 
antagonisztikus harcából adódó konfliktusok jellemezték. 
Milyen is vagyok igazán? Ambivalens, a jó és a rossz 
munkál bennem. Sérülékeny, sértődős, hangulatember, 
ellentétes érzelmi állapotaim látszódnak rajtam. Könnyen 
átragadnak rám környezetem érzelmi változásai, 
melyekre élénken reagálok. Esztétikai, művészi élmény 
átélésére való hajlamom viszonylag erős, kedvelem a 
képző-, és filmművészetet, irodalmat és az antik 
értékeket. Vonzódom a színekhez, a zene, a film, a 
versek, nagy hatással vannak rám és felkavarják a 
lelkemet. 
 
8.Kommunikációm nárcisztikus személyiséget takar 
 "Szavak, szavak. csodálatos szavak, békítenek, lázítanak. 
Szárnyalnak, mint a gondolat, görnyedve hordanak 
gondokat„ (Juhász Gyula: Szavak) Személyiségem, más 
emberekhez való viszonyom, szociális interakcióim 
minőségében is megmutatkoznak (íráskép, beszéd, 
testbeszéd stb.) Kapcsolataimban hajlamos vagyok a 
mérsékelt előítéletekre, túlzó általánosításokra. Az 
intuíció, az első benyomás nálam nagyon fontos (egyéni 
kisugárzás, karizma, külső jegyek). Írásképem árulkodik 
ambivalens nárcisztikus személyiségemről, és különféle 
impulzusokat, hangulatokat tükröz. A betűk nagysága, 
betűzónák egymáshoz való viszonya, dőlésszögek 
következetlensége, ékezetek, sorközök méretei, énem 
neurotikus jellemzőiről tanúskodnak 
Beszédkommunikációm minősége, vokális csatornája 
(gyorsaság, tónus, hangszín, szótorlódás) sokat elárul 
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lelkiállapotomról, érzelmeimről, kiegyensúlyozott-
ságomról és gátlásaimról. A kimondott szavak 
minősítenek engem, és komoly erkölcsi tartalmakat 
hordoznak. Beszédem gyakran izgatottságot, indulatot, 
zaklatottságot, feldobottságot tükröz. Hangmagasságom 
néha szabálytalan, fel-le hullámzik. Hajlamos vagyok a 
túl hangos beszédre, ami naivitást és gátlástalanságot 
hordoz. Beszédritmusom néha szaggatott, feleslegesen 
ismétlek egyfajta redundanciát okozva. Rögtönzésekre, 
váratlan helyzetekre, közbeszólásokra nem mindig 
vagyok képes jól reagálni. Metakommunikációm - 
testbeszédem, mozdulataim, gesztusaim, arckifejezésem 
– instabil lelki tartásomról árulkodnak. A zavaró 
körülmények gyakran lebénítanak. Érzelmeimet nagyon 
nehezen tudom leplezni, tekintetem, ha 
kiegyensúlyozatlan vagyok, hideg, agresszív, néha 
megvető. Sötétbarna szemem, dús össze nőtt 
szemöldököm   szenvedélyes személyiséget takar. Társas 
érintkezéseimben egyre ritkább a kedves szó, a biztatás, 
és a dicséret. Tranzakcióimat minimálisra redukálom. 
Kapcsolataimban gyakoriak az üzemzavarok 
sértődöttség, harag, incidensek, elsősorban azért, mert 
nincsen türelmem a tapintathoz, ezért képtelen vagyok 
nyilvános - prezentált - énemet az elvárásokhoz igazítani. 
Fontos lenne számomra, hogy munkahelyi, magánéleti 
szerepeimben, az adott helyzetben a rólam kialakult 
benyomás összeegyeztethető legyen az adott szerephez 
illő személyes tulajdonságokkal A munkahelyi társas 
érintkezés - mindenkinek megfeleljek, minél többen 
szeressenek, olcsó játszmáiból már évek óta kiszálltam. 
Gyűlölöm a rejtett üzenetváltásokat, egy ideje már nem 
érdekel, hogy ki mit mond, és gondol rólam.  Hideg 
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kívülállóként szemlélem munkahelyemet, és egyre 
kevésbé érzem jól magamat állandóan elvágyódom. 
Szociális interakcióimkor, személyes találkozásaimkor 
csak akkor kívánok megnyerő, szeretetreméltó lenni, ha 
számomra fontos emberekkel találkozom. Mivel a 
munkahelyeimen ilyen ember alig akad, az úgynevezett 
"varázsgömb jelenség" akkor bukkan föl bennem, ha egy 
lenyűgöző lánnyal kerülök kapcsolatba. 
  
9. Én világom konstrukciói „Egyedüliként a világban” 
Az engem körülvevő világ számomra ugyanaz a fizikai 
valóság, mint a többi ember számára, mégis úgy tűnik, 
hogy a világról kialakult tapasztalataim, benyomásaim 
eltérőek, ugyanazt a filmet nézem, de mást látok, vajon 
mi az oka értelmezésbeli különbségeimnek? 
Viselkedésem posztulátumát azok a konstrukciók 
határozzák meg, melyeket a konkrét életesemények 
előrejelzésére alkalmazok. Életem alapvető szükséglete, 
mások cselekedeteinek megértése és értelmezése. 
Előrejelzésemet úgy elégítem ki, hogy személyes 
elképzelést alakítok ki az engem körülvevő világról. E 
szubjektív konstrukciók határozzák meg a későbbiekben 
viszonyomat és reakcióimat a külvilághoz.  Én döntöm 
el, hogy milyen konstrukciót használok az események 
értelmezésére. Személyes konstrukcióim gyakran 
kétpólusúak: barátságos-barátságtalan, kedves-mogorva, 
meleg elfogadó-hideg elkerülő szolid-agresszív. A 
szociális észlelés során hajlamos vagyok fekete-fehérben 
látni a világot. Kardinális problémám az, hogy 
pesszimista attitűdjeim mentén strukturálom a világot, azt 
látom meg a környezetemből, amit akarok, ezért mindig 
az történik velem, amit szkeptikusan várok. E hibás 
struktúrák juttatták zsákutcába életemet, teljesség helyett 
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csak morzsákat kaptam az életből. Az új helyzetek azért 
jelentenek kihívást számomra, mert az események 
mozgatórugóit nem mindig tudom helyesen értelmezni és 
ebből a konfliktushelyzetből erednek szorongásaim. 
Egyedi konstrukciós rendszerem, csak rám jellemző 
szubjektív szűrőin keresztül értem meg jól vagy rosszul a 
valóságot. Átörökített viselkedési mintáim, 
individualitásomon keresztül érvényesül, "egyedüli 
példányként" érzékelem a valóságot. Életem során 
számtalan fontos és kevésbé fontos szerep mögé bújtam: 
szerető, barát, beosztott, szülő, házastárs stb. Én 
azonosságom, egyik fő mutatója az, hogy úgynevezett 
magszerepeimnek hogyan tudok megfelelni. 
Bűntudatom, szorongásom egyrészt abból ered, hogy e 
szerepelvárásoknak képtelen voltam maradéktalanul 
eleget tenni.  Viselkedészavaraim a velem kapcsolatos 
események eltérő értelmezéséből és az előrejelzés 
problémájából is adódtak. Feszültséget, szorongást akkor 
érzek, amikor nem áll rendelkezésemre előre 
megkonstruált viselkedés minta, tehát ami történik 
velem, nem vagyok felkészült az adott szerepre, ilyenkor 
bizonytalannak és tehetetlennek érzem magam. 
Legkritikusabb trauma akkor ér, amikor tudatosul 
bennem, hogy nem elég a tudásom a magasabb szintű 
feladat elvégzésére, ezért változtatnom kellene eddigi 
konstrukciós rendszeremen. Váratlan, szokatlan 
helyzetekben kevésbé vagyok alkalmas újszerű 
viselkedésre, nehezen tudok könnyen és gyorsan 
adaptálódni, előfordul, hogy leblokkolok. Ez az oka 
annak, hogy életem fontos és kritikus pillanataiban soha 
nem tudtam helyesen dönteni. A látszólag szabad 
akaratom így vált olcsó fikcióvá, mivel múltbeli hiányos 
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tapasztalataim negatív módon befolyásolták jelenre adott 
válaszaimat. Identitásom másik problematikája, hogy 
magas fokú az individualizációm és a nárcizmusom, ezért 
billenek ki könnyen megszokott stabilitásomból, mivel 
nem alakult ki bennem az értelemmel bíró én - 
azonosság, ennélfogva, legfeljebb aktuális helyzethez 
igazodó labilis identitásra vagyok képes   
 
10.Kognitív énképem.    
Önmagamról kialakított szubjektív "én sémám", 
szervezett tudáskészletem abban tér el a többi emberétől, 
ahogyan a világról való tudásomat és személyes 
élményeimet strukturálom, melyek alapvetően 
befolyásolják sikereimet és kudarcaimat. Életem pozitív, 
negatív eseményeinek indítékait aszerint ítélem meg, 
hogy a történet résztvevője, vagy csak megfigyelője 
vagyok. A lényeg az, hogy milyen magyarázatot adok 
életem egyes eseményeinek ilyen vagy olyan kimenetelű 
alakulására. Például: erőfeszítés, szerencse, siker, kudarc, 
érvényesülés. Amint látható, életem hiteles (megélt) 
forgatókönyve elég gyengére, sikeredett, hiába 
rendelkeztem különböző eseményekről kellő mennyiségű 
információval és empirikus tapasztalattal, érzelmi 
impulzusaim gyakran rossz tanácsadónak bizonyultak és 
kritikus helyzetekben általában cserben hagytak. 
Képtelen vagyok arra, vagy képmutatásnak érzem, hogy 
bizonyos szituációban úgy viselkedjek, ahogy elvárják 
tőlem: simulékony, behízelgő, alkalmazkodó, 
együttműködő. A világról kialakított problémamegoldó 
stratégiáimat rosszul alkalmazom különböző 
helyzetekben, elsősorban azért, mert a sok kudarc és 
csalódás egyrészt elbizonytalanított, másrészt nem 
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mindig tudtam bejósolni azt, hogy alternatív lépéseim 
milyen eredménnyel járnak. E visszatérő kódolási hiba 
oka miatt nem működik hatékonyan deklaratív 
emlékezetre épülő procedurális tudásom (helyes 
következtetések, asszociációk) Turner szerint 
identitásomat a szüntelenül összehasonlító-mérlegelő 
keretek alakítják, illetve e szociális versengés viszonyai 
között működő értékhierarchiák (pozíciók) képezik le. 
Általában olyan dolgokat tettem az életben, amelyről azt 
gondoltam, hogy akkor ott helyes és kívánatos, ez a 
szubjektív érzékelés azonban sokszor tévútra vitt. Életem 
nagy fordulópontjainál szerelem, házasság, munkahely, 
karrier mindig ugyanazokba a csapdákba estem, és az 
utolsó lépést mindig elvétettem, vagy a véletlenre bíztam. 
Önszabályzó rendszeremmel céljaim elérését kívántam 
szolgálni, de szociális és kognitív intelligenciám (IQ, PQ 
képességek, készségek, tapasztalatok helyes 
adaptációja)1, egyéni mintázata nem volt megfelelő 
ahhoz, hogy a különféle helyzeteket jól mérjem fel. 
Pszichológiai értelemben IQ-m (intelligencia 
kvóciensem) megértési, értelmezési, helyzet-felismerési 
és megoldó képességemet, vagyis általános 
intelligenciámat mutatja meg. Az értékelő táblázat szerint 
az IQ-m 97, ami gyenge átlagot jelent. Az intelligencia 
nagyrészt genetikai meghatározottságú, közismert, hogy 
a korai szenzitív szakaszban az anya emocionális állapota 
pozitívan vagy negatívan hat a csecsemő fejlődésére. A 
hátrányos helyzetű családok gyermekei már az iskoláskor 

 
1 IQ-mat 40 feladatból álló tesztsoron próbáltam ki (H. J. Eyseneck, 
1994: 85-93.), amely egy terjedelmesebb minta rövidített része. A 
feladatokat az utasítás szerint oldottam meg, és a megadott módon 
értékeltem) 
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előtt elmaradnak a kognitív fejlődésben. Amerikai 
vizsgálatok bizonyították, hogy az intellektuálisan 
gazdag, korai környezetnek jelentős hatása van a későbbi 
iskolai teljesítményre, akár 10 értékkel is megemeli az 
IQ-t. Nálam ez fordítva igaz, tízzel csökkentette az IQ-
mat a deprivált családi örökség. 
 
11. Depresszív én sémáim „Én világom tükörképei”  
Depressziós és emocionális problémáimat egyrészt 
kognitív torzítások, másrészt helytelen információ-
feldolgozások okozzák. Hamis sémákban ítélem meg az 
eseményeket és azok következményeit. Hamis sémáim, 
automatikus gondolataim, ha működésbe lépnek, károsan 
befolyásolják érzelmeimet. Ilyenkor túlságosan 
felnagyítom emlékeimben tárolt negatív információkat: 
kudarcok, félelmek, csalódások, betegségek és 
alábecsülöm a jelen helyzet realitását. Ez az oka annak, 
hogy én sémáim sokkal negatívabbak, a várható 
legrosszabb dolgokra hangolódok rá, és azokat kódolom, 
így alakul ki énemnek a világgal és a jövővel kapcsolatos 
sötét gondolati mintázata, mely önértékelésemet, 
önbecsülésemet teljesen lerontja, és esetenként önkényes 
következtetések levonására késztet.  Nagy 
valószínűséggel azért vagyok szorongó, depresszióra 
hajló, mert mentalitásomat úgynevezett diszfunkcionális 
attitűdök jellemzik. Problémám gyökre az, hogy mindazt, 
amit teszek, minden részletében a lehető 
legtökéletesebben szeretném elvégezni, természetesen ez 
nem mindig sikerül, ilyenkor nagyon negatívan értékelem 
magam. Túlságosan sokat várok önmagamtól, 
teljesítményemet mindig elérhetetlenül magasra állított 
mércéhez viszonyítom (munkahelyi teljesítmény, 
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szellemi innovációim, szerelmi kapcsolatok), ezért 
folyamatosan frusztrálódok. Gyakran alkalmatlannak 
érzem magamat mindenre, e tanult tehetetlenség 
állapotából nehezen tudok kitörni, annak ellenére, hogy 
az örökös tenni akarás fontos hajtóereje életemnek. Sokat 
gondolkodtam azon, hogy valóban ennyire torz az 
érzékelésem, vagy - saját vonatkozásban - talán mégis 
pontosan mérem fel a valóságot. A szubjektív értékítélet 
csapdáját vállalva úgy gondolom, hogy létterem 
realitásait - a körülvevő valóságot - jól érzékelem, 
tisztába vagyok szociális, kognitív kompetenciáim 
deficitjeivel, nagyjából úgy látom önmagamat, ahogy a 
környezetem megítél vagy lát. A problémáim vélhetően 
abból adódnak, hogy a különböző élethelyzetekre adott 
válaszaim és   levont következtetéseim a hibásak, ezért 
sokkal szenzibilisebben viszonyulok a külvilághoz. 
Érzékleteim az én valóságomat tükrözik - e valóság   
gyakran lehangoló és pesszimistának tűnő - valójában az 
olcsó kincstári optimizmust nélkülözi. Vagy önmagam 
vagyok, vagy nem vagyok semmi, számomra nagy 
dolgokat elérni a minden, a többi semmi. 
Gyermekkoromban azt hittem, hogy a felnőttek világa 
ésszerű és rendezett, mire rájöttem, hogy mindez nem 
igaz - ostoba álmaimat kergetve - elment mellettem az 
élet. Tudhattam volna, hogy a teljesség nem az enyém, az 
élet maga a rideg valóság, nem tudtam, mert vakon 
bolyongtam létem sötét barlangjában. 
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12. Megsebzett „Janus arcú személyiségem” 
 

 
 

A maradás és az elvágyódás ambivalenciája gyötör 
 
Érett felnőtt koromban környezetemmel való érintkezés 
során kiütköznek önértékelési zavaraim. Csak saját 
magam számára vagyok fontos, alacsony 
önértékelésemet másoktól, számomra fontos emberektől 
várt elismeréssel próbálom kompenzálni Hiú, 
sértődékeny, magas lángon égő - de gyorsan kihunyó 
lelki kielégületlenségre kárhoztatott Janus-arcú 
személyiség vagyok. Kompenzációs kísérleteim deficitjei 
hatalmas energiákat emésztettek fel, ennek ellenére soha 
nem váltak az öröm, a boldog kielégülés forrásává. 
Spontán, reparatív erővel kikényszerített lelki instanciáim 
(öngyógyulásaim) maradandó nyomot hagytak törékeny 
életvilágomon. Visszatérő kríziseim, félelem, szorongás, 
pesszimista, megsebzett emberré formáltak az évek 
során. Kényszerűségből szült kompromisszumaim 
(munkahely, magánélet, karrier) nem vittek el a lelki 
öngyógyulás felé.  Önmagammal vívott harcokban 
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gyakran alul maradtam, vagy a magas hőfokon égő 
motivációs szintem az elvárt mércéhez képest, csak 
szerény önmegvalósításra predesztinált. Számomra a 
siker tehetséget, kiemelkedő teljesítményt, magas 
társadalmi státuszt és elismertséget jelent. Az a 
teljesítmény, amit én elértem partikuláris. Ami 
gyermekkoromból hiányzott, arra egész életemben 
vágytam, illetve próbáltam elérni, de nem sikerült. Azért 
nem sikerült, mert habitusomat, hit-, érték- és 
normarendszeremet a gyermekkoromból örökölt szűk 
"valószínűségi oksági határok" károsan befolyásolták, 
hiányzott belőlem a könnyedség, a természetesség, a 
stílus, a tehetség, a kiemelkedő tudás, vagyis a kiválóság 
modellje. Erőmből csak tagadásra, ellenazonosulásra, 
kompenzációra jutott. Életem fontos fordulópontjain 
sorozatosan rossz döntéseket hoztam, rosszul mértem fel 
lehetőségeimet, nem mertem kockáztatni, ezért a jobb, a 
más, a kiteljesedett élet csak örök illúzió maradt 
számomra. Érett felnőttkorom alkonyán leggyakrabban a 
változástól féltem, a megszokott rend elvesztésétől. Ezért 
minden újnak ellenálltam, csak hogy ne kelljen 
változtatnom a valóságról alkotott képen. 
Gyávaságommal még jobban devalválódtam magam 
előtt. Ellenállásom mögött mindig félelem és a szorongás 
munkált. Már rég nem azt csinálom, ami örömet okoz, 
pontosabban alig van olyan dolog az életemben, ami 
örömet jelent. Az összebújás és eltávolodás kétféle kínja 
"az érintés megsebez, az izoláció bénít" feloldhatatlan 
dilemmája, az egyensúly megtalálás képtelensége gyötör. 
Létem egyik fő problémája a csalódás. Hitem a világban, 
emberi kapcsolataimban, a munkámban és mindenekelőtt 
önmagamban rendkívül törékeny. Anyám - 
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csecsemőkorban belém oltott - megtört lelke tükröződik 
szorongó, bizonytalan felnőttkori énemben. A remény, 
már csak pislákol bennem. Honnan hová megyek, 
gyökeret verek, elveszítem gyökereimet, itt vagyok, és 
mégsem vagyok itt. A maradás, és elvágyódás örökös 
ambivalenciája gyötör. Villam James szerint, 
túlérzékeny, megsebzett lelkületű "sokszor született" 
ember vagyok. Megkeseredett, nyugtalan lelkem új 
születésre vágyik. Képtelen vagyok fájdalom nélkül 
alkalmazkodni - mint az egyszer születettek – 
eszményekhez, ideológiákhoz és különösen az 
emberekhez. Szélsőséges hangulati ingadozások, 
lelkiállapotok: áradó jókedv, feldobottság, letargia, 
depresszió, kiábrándultság erodálják lelkemet. Szüleim 
életmódját, értékvilágát teljesen elutasítottam, ezzel a 
nagyon vágyott szabadságomat elnyertem, de új 
elköteleződéseim már nem lettek mélyek, már fiatal 
koromban kívülállóként szemléltem a világot, mert 
igazán nem tartoztam sehova, a falutól elszakadtam, a 
városban nem voltak mély gyökereim, meglehetősen 
magányosan jártam az utamat, igazán sehol sem voltam 
otthon, pedig "azért születtünk a világra, hogy valahol 
otthon legyünk benne" (Tamási Áron: Ábel). 
Gyermekkoromban soha nem lakhattam rendezett 
körülmények között (szegénység, fáztam, éheztem, 
kényelmetlen lakás), ezért felnőtt koromban mindig 
gazdagságra szép otthonra vágytam.  Negatív 
személyiségképemet kiélező viszonyulási mód jellemzi, 
érzékenyen reagálok a környezet negatív jelzéseire. 
Véleményem a világ dolgairól erősen beágyazott, nem 
szívesen változtatom meg értékítéleteimet.  Hiába 
érzékelem jól a kívánatos viselkedést, ha elfog a 
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nyugtalanság, a türelmetlenség vagy az indulat, akkor 
nehezen tudom fékezni magam, metakommunikációm 
ilyenkor leleplez. Verbálisan agresszívvá válok, vagy 
napokig rágódom vélt vagy valós sérelmeimen. 
Toleranciám sajnos csak addig működik, amíg az 
érdekeimnek megfelel. A munkahelyemen addig vagyok 
alkalmazkodó, míg bizonyítanom kell képességeimet, és 
még nem ismernek. Amikor kellő mértékben 
megmérettettem, és az értékeim súlyát nem megfelelően 
ismerik el deviáns és cinikus leszek. Szándékosan 
keresem a balhét, a konfliktusokat, véleményemet, 
nagyon keményen kimondom teszem ezt azzal a 
szándékkal, hogy akiknek szól, azokat megbántsam.  
Ilyenkor már nem akarok együttműködni, és általában 
kilépek a kapcsolatokból.  Érett felnőttkorom végére sem 
tudtam harmóniát teremteni lelkemben, úgy lépek át az 
időskorba, hogy képtelen vagyok összerakni Janus – arcú 
személyiségem széthullott darabjait. 
 
IDŐSKORI LÉTTÜKRÖM „Hulló falevelek évadán” 
   

                       
 

Előadás országos konferencián 
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1.Önmegvalósításom kudarcai 
Létünk megélése izgalmakkal, titkokkal, kihívásokkal 
teli. Érzéseink, gondolataink, értékválasztásunk csak ránk 
jellemző mintázatra különböztet meg bennünket 
másoktól.   Célunk autonómiára, teljességre, nyitottságra 
és a világ dolgainak helyes megtapasztalására törekvés. 
Mindannyiunknak szüksége van arra, hogy mások 
pozitívan értékeljenek, elfogadjanak és tiszteljenek 
bennünket. Elvileg szabadon döntök arról, hogyan 
cselekedjem, más kérdés az, hogy ez a döntés valójában 
mennyire szabad. Önmegvalósításom kiteljesedését 
befolyásolják, öröklött diszpozícióim, lehetőségeim, 
továbbá a létfenntartás adta kötelességek. Énképem az 
egyes életkori fejlődési szakaszokban egyre összetettebbé 
vált, és azokat a jellemzőket tartalmazza, melyeket 
magamnak tekintek. Ideális, amilyen szeretnék lenni és 
aktuális énképem, amilyen vagyok között meglehetősen 
nagy szakadék tátong. Szorongásaim oka e tátongó 
szakadék. Negatív attitűdöm miatt, hajlamos vagyok 
önsors rontásra, olyan körülményeket teremtek magam 
körül, melyek nagy valószínűséggel kudarchoz vezetnek. 
Életemben mindig elérhetetlennek tűnő dolgokra 
vágytam, az elérhető igazán soha nem érdekelt. A túl 
magasra tett mérce soha nem jött be, hiszen magam is 
csak közepes átlag vagyok, arra azonban jó volt, hogy az 
évek során tönkre tegyék önbecsülésemet.  A 
csúcsélmény felemelő érzése, a pillanat gyönyörűsége, a 
rácsodálkozás, az áhítat, az extázis valahogy mindig 
elkerült. Soha nem éreztem az óceánérzést, ha nagyritkán 
mégis a közelébe kerültem, az utolsó pillanatban valami 
mindig elrontotta az egészet. Önmegvalósításom további 
gátja időkompetenciám összehangolatlansága. Nem 
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tudom hatékonyan összekötni a múltat, a jelent és a jövőt, 
nem működik bennem az idő vetületében megélt 
folytonosság, önelfogadás. A múltamhoz negatívan 
viszonyulok, sok mindent elutasítottam, megtagadtam, 
rosszul csináltam, vagy nem tettem meg. A jelenem túl 
sivár, állandósult deficittel terhelt, kiábrándult és 
elidegenedett. Nálam soha nem úgy mennek a dolgok, 
ahogy elképzelem, nem várt esemény mindig áthúzza a 
számításom. Aktuális érdeklődésem az idő vetületében 
változott, alakult, formálódott, amely döntő mértékben 
befolyásolta személyes terveim megvalósulását. 
Célválasztásaimat a szülői házból hozott minták, 
becsületes helytállás, kemény munka, teljesítmény és 
saját vágyaim, elképzeléseim kusza keveréke motiválta.  
Interperszonális környezetemben végbemenő történések, 
"játszmák" sikeres megvívása nekem nem mindig 
sikerült. A lehetőségeimhez mérten igyekeztem magasra 
tenni a mércét a realitások talaján maradva, ismerve 
szociális és kognitív korlátjaimat úgy, hogy 
erőfeszítéseimet siker koronázza. Életutam meggyőzően 
bizonyítja, hogy munkahelyeimen (antikvárium, 
általános-, közép-, főiskola, egyetem) értem el 
eredményeket, melyet elsősorban szorgalmamnak és nem 
tehetségemnek köszönhetek. (Lásd: publikációs, 
innovációs-, és kutatásfejlesztési tevékenységem listáját 
51-61. old.)  Önszabályozásom, működési zavaraim fő 
okát, a valóság és a vágyaim közötti irreális eltérés 
okozta. Idős koromban a személyes énképem, szubjektív 
ítéletem lett fontos, a publikus énképem - legjobbat 
akarom magamról mutatni -, már egyre kevésbé érdekel. 
Legszívesebben hedonista impulzív vágyaimat követném, 
de az eszem letilt. Ez az ördögi kettősség tart fogva. Már 
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nem elégít ki a munkám az értelmetlennek tűnő 
mókuskerék, a magánélet gondjai, szörnyű taposómalmai 
elidegenítenek. Gondtalanságra és totális szabadságra 
vágyom. Mivel vágyott céljaimat - sikeresség, 
elismertség, kiemelkedő teljesítmény, - nem értem el, a 
jelentéktelen sikerek meg nem érdekelnek, emiatt 
tökéletes csapdába kerültem. Életem feloldhatatlan 
kettőssége, áthidalhatatlan szakadéka tátong előttem: a 
cél és az elérhetőség között feszülve, állandósult 
szorongást okozva. Legnehezebb önmagammal 
szembenézni, tudom, hogy végérvényesen elmúlt az idő, 
amikor még adódik - legközelebb reménye - az 
életemben. Megrendült a hitem önmagamban, 
elvesztettem önbecsülésemet, demoralizált állapotba 
jutottam, az én-világom számomra rossz és kilátástalan. 
"Minden szerelem darabokban, Minden Egész eltörött. 
Fut velem egy rossz szekér.”  (Ady Endre: Kocsi-út az 
éjszakában) 
 
2. Időskori kríziseim megoldatlan dilemmái   
"Futtam, mint szarvasok, lágy bánat a szememben. 
Famardosó farkasok, űznek vala szívemben. Agancsom 
rég elhagyám, törötten ing az ágon. Szarvas voltam 
hajdanán, farkas leszek, azt bánom„ (József Attila: 
Bánat) Az elmúlt sikertelen évtizedek kényszerítő erővel 
hatnak, számon kérik tőlem, az elfecsérelt éveket, a meg 
nem talált harmóniát. Az élet nagy játszmáiban, az adódó 
lehetőségekről mindig lemaradtam, pedig kínált 
néhányat, melyet sajnos utólag vettem észre. A családi 
minták, a kishitűség túl óvatossá és gátlásossá tettek, 
hiányzott belőlem a kellő önbizalom, a vállalkozás, a jó 
döntés képessége.  A sors különös játéka, hogy kicsi, 
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apró vágyaimat többnyire akkor értem el, amikor már 
igazán nem jelentettek örömet nekem. Mint rossz 
játékosnak, nekem csak a kispad jutott. Ez az oka 
kiábrándultságomnak, cinizmusomnak, 
elkeseredésemnek és egyre alacsonyabb kudarctűrési 
küszöbömnek. Énképem egyre negatívabbá válik, befele 
forduló magányos ember lettem. Be kell látnom, hogy 
élettörténetem a felismert, de az elszalasztott 
lehetőségekről szól. Belefáradtam az értelmetlen harcba, 
mert ami keveset elértem, úgy érzem, azért is túl nagy 
árat fizettem.  Mélyről indulva, örökös, hátrány 
kompenzációval telt az életem. Kudarcaimért önmagamat 
tartom felelősnek, hiszen életem krónikáját bizonyos 
mértékig én írom. Belső konfliktusaim, ösztönös 
cselekvéseim a lelkiismeretem közötti feszültségekből és 
a külső, környezetemhez való alkalmazkodás 
problémáiból fakadnak. A legnagyobb krízist számomra 
a döntési helyzetek okozzák. A megoldjam, kerüljem a 
legfőbb dilemma számomra. Nem tudom pontosan előre 
bejósolni, hogy vajon melyik döntés hozza számomra a 
helyes megoldást. Egyik legnegatívabb 
tulajdonságomnak a lépésképtelenséget tartom, soha 
nincsen pontos diagnózisom arról, hogy merre, hogyan 
lépjek? Pedig tudom, hogy "Nem a tett gyümölcse, maga 
a tett számít. Soha se tudhatjuk, miféle eredmény fakad 
tetteinkből” (M. Gandhi, 1997: 46.) Hiába érzékelem a 
cselekedeteimben visszatérő működési zavarokat, amikor 
újra kell döntenem, ugyanazokat a hibákat vétem, vagy 
olyan zsákutcába tévedek, melyek nem vezetnek sehova. 
A helyes ösvényt szinte soha nem találom, amikor meg 
kéne állni, továbbjátszom, amikor érdemes lenne játszani, 
megállok. Szakadatlan harcot vívok azért, hogy 
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meghatározzam önmagam és megalkossam 
identitásomat. Ha visszatekintek, előttem sorakoznak 
életutam jó és rossz mérföldkövei: megszülettem, 
megtanultam járni, beszélni; felnőttem, első szerelem, 
első csalódás, házasság, diplomák, megszületett a 
gyermekem, felnőtt a gyermekem, meghaltak a szüleim. 
Lassan elfogynak a mérföldköveim, beléptem az őszbe, 
hulló falevelek korába oda, ahonnan indultam. "Az ember 
egész életében élni tanul, s ami még meglepőbbnek 
tetszhet, az ember egész életében készül a halálra." 
(Seneca: Vigasztalások). Életutam fordulópontjai sikerek, 
kudarcok, örömök, bánatok, jó és rossz történések mély 
nyomokat hagytak személyiségemen.  Hiú vágyaimat, 
hiába próbáltam lekapcsolni a valós életem történéseiről, 
mégis nap mint nap kísértenek, nyugtalan álmokat 
okoznak. Egyik legnagyobb dilemmám, hogy 
személyiségem két különálló énjét az eszemet és az 
érzelmeimet hogyan tudom összeegyeztetni, 
személyiségembe integrálni. Hogy uralkodjak 
önmagamon, féken tartsam indulatomat, ösztönös 
késztetéseimet alárendeljem értelmemnek, kemény árat 
fizettem Túlterhelt énem állandóan zaklatott, feszült és 
vádol. Ambivalenciám a munkában és az intim 
kapcsolataimban is hű útitársam volt. Egész életemben 
vágytam a mély, őszinte kapcsolatra, de igazán egyet sem 
tudtam kialakítani. Amikor nagyritkán úgy éreztem, hogy 
talán most sikerül, mindig kegyetlenül csalódtam. 
Harminchárom éves koromig hónapos, felszínes 
kapcsolataim voltak, ahonnan bármikor, minden 
elkötelezettség nélkül könnyen kiléphettem. A 
házasságom is rövid ismeretségre épült, igaz a mai napig 
tart, egy idő után a házasság is megkopik, elszürkül, a 
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mindennapok taposómalmai megölik a szerelmet, de 
megmarad talán a szerelemnél is erősebb erkölcsi emberi 
kötődés, mely jóban-rosszban összetart. "Mert kell 
valaki, akihez beszélsz. Mert kell egy másik: mások 
ellen. Ne áltasd magad. Ennyi az egész. De ez - 
eltéphetetlen.” (Rab Zsuzsa: Kötés) Ha szembesülök 
hibáimmal, tévedéseimmel, vétkeimmel, felteszem 
magamnak a kérdést? Mi van még előttem, mire elég a 
hátra lévő idő? Ha még egyszer újra lehetne kezdeni, 
mindent másképpen csinálnék. A szívem szavát az eszem 
leinti, hiszen tudom, hogy nincsen, ha (ismétlés) A 
múltam elevenen él bennem és kísért; elrontott életem 
nehéz keresztjét, önbecsapásaim, csalódásaim, kudarcaim 
torz tükörképét tovább cipelem. 
 
3. Hol rejtőzik életutam igazsága? 
Életutam bonyolult mintázódásait vizsgálva, az a 
feloldhatatlannak tűnő dilemma kísért, hogy hol is van az 
igazság, a kicsi mozaikszerű részletekben vagy a nagy 
összefüggésekben. Nem tudom. Személyiségem 
kialakulását, fejlődését több nézőpontból igyekeztem 
megközelíteni (pszichoanalízis, tanuláselmélet, kognitív 
pszichológia, fenomenológiai stb.) ahány pszichológiai 
iskola, annyiféleképpen próbálja megmagyarázni lelkünk 
titkait. Személyiségem egy többdimenziós kép, amely 
sok oldalról vizsgálható és számos részigazság 
kimutatható, de a leírt jellemzők közül melyek hordozzák 
a teljes igazságot, arra nagyon nehéz egyértelmű választ 
adni. Személyiségem legbelső magja az alapvető 
biológiai szükségletek mentén a túlélés, a szaporodás, a 
szexuális vágyak és az ösztön én kielégítésére 
szerveződött. Leach és Christopher szerint az énünk 
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olyan "tudatos viselkedésirányító rendszer, melynek 
működéséhez az ösztön - én és a felettes - én szolgáltatja 
a motivációt." Ösztön énemhez kötődő indítékaim 
nehezen tűrik a társas környezethez való folytonos 
alkalmazkodást, ez a harc nálam mindig individuális 
jelleget öltött. Egész életutamat végig kísérte a 
vágykielégítés kényszere. Szinte valamennyi 
kapcsolatomat elsődlegesen a „megkapni gyönyörűsége” 
és közel sem a mély érzelem motiválta. Ambivalens 
kötődésemből ered az, hogy igazán soha nem törekedtem 
tartós kapcsolatra, mindig a futó kalandokat részesítettem 
előnyben. Más kérdés az, hogy ez a vágykielégítés néha 
elmaradt, mert az erős szuperegóm letiltotta ösztönömet, 
no nem erkölcsi meggondolásból, sokkal inkább 
félelmekből, visszatérő fóbiáim: betegség, bonyodalmak. 
E megközelítésből, arra a korántsem hízelgő 
következtetésre jutottam, hogy cselekedeteim rugóját 
jobbára az ösztönök gerjesztik, és csak látszólag tűnik a 
magatartásom tudatos viselkedésnek. Általában abból 
tanulok, ami megtörténik velem, de előfordult az is, hogy 
nem tanultam az előző tapasztalataimból és ugyanezt a 
hibát újra meg újra elkövettem Kitűzött céljaim elérésére 
és önmagammal szembeni elvárások sikeres 
megvalósítása érdekében komoly erőfeszítéseket tettem. 
Folyamatosan bizonyítani akartam, önmagamnak és az 
általam fontosnak tartott embereknek. Ha siker ért, 
természetesnek vettem, mert mindig kemény munkával 
értem el. Az önjutalmazás nem jellemző rám, a 
sikereimet, név-, és születésnapomat soha nem 
ünnepelem, az is zavar, ha megköszöntenek. 
Kudarcaimat önbüntető módon éltem át. Ilyenkor fellépő 
kisebbrendűségi komplexusaim, mindig a meglévő 
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hiányosságaim leküzdésére ösztönöznek. Egész 
életemben munka mellett tanultam, szinte soha nem volt 
üresjárat az életemben (antikváriumi szakoklevél, 
főiskolák, egyetem, posztgraduális továbbképzések). Más 
kérdés az, hogy szellemi befektetési stratégiáim nem volt 
igazán konvertibilis, nem a tehetségesek iskoláiba jártam. 
Elképesztő mélyszegénységből indultam, az általános 
iskola alsós évfolyamaiban súlyos diszlexiás, diszgráfiás 
nehézségekkel és szüleimtől örökölt partikuláris nyelvi 
kóddal kerültem az iskolába, innen nézve az eredmény 
figyelemre méltó, ha objektív külső szemlélőként 
értékelem a teljesítményemet, akkor inkább szánalmas. 
 
4.Hogyan éltem eddig?      
Magatehetetlennek születtem, felnőttem, tanultam, 
csalódtam, tanítottam, megnősültem, éltem többnyire 
gondok közt őrlődve. Érzelmi viharok és fagyos csendek 
dúltak nyugtalan lelkemben. Elfogadva azt a tényt, hogy 
vannak öröklött diszpozícióim, melyek befolyásolják 
cselekvésválasztásaimat és végrehajtási módját, hogy a 
korai tapasztalatok mély lenyomatot hagytak 
személyiségemen, hogy a biológiai korlátok behatárolják 
a tanulásom hatékonyságát, ezért bizonyos asszociációkat 
lassabban, másokat gyorsabban tanulok meg, egyéni 
módon szervezem és élem meg életemet. Mindezek 
ismeretében fel kell tennem a kérdést, vajon lehet-e 
okosan, értelmesen élni, keveset tévedni, általában jól 
dönteni, és helyesen cselekedni? Aligha, legalább is rám 
nem jellemző. Gyakran éreztem, hogy mi lenne a helyes 
lépés, mégis másként cselekedtem, mert valami 
tudatalatti belső késztetés mindig tévútra vitt. Az okos 
élet gyümölcse a boldogság, a belső harmónia elérése. A 
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boldogság, a belső lelki béke megélése számomra 
elérhetetlen szivárvány maradt, inkább csak álmaimban 
létezett, vagy utólag jöttem rá, hogy volt néhány boldog 
tovatűnő pillanatom. Egy életem van, nincsen mód újra 
játszásra, nem lehet visszamenni az időalagútba, 
korrigálni a hibákat, ezért csak a kínzó önvád marad. Az 
egész életem olyan volt, mint egy őrült játék, melybe 
véletlenül belecsöppentem, a játékszabályokat nem én 
hoztam, szinte semmiről sem dönthettem, sem a 
kezdetbe, sem a végbe nincsen beleszólásom, legfeljebb 
elviselhetem a teremtő büntetését. Gyermekkoromban 
anyám rabja voltam, mire felnőttem el volt rontva 
minden. Mikor átvettem életem irányítását, ki volt jelölve 
a tévút, a többi csak reménytelen szisziphosi 
sziklagörgetés. Lehet, hogy a boldogság az, hogy 
tudatosan lázadok a sorsom ellen, és emelt fővel cipelem 
életem keresztjét, vagy az, hogy merem végig csinálni, 
hiszen a sorsomat nem kerülhetem el, a párkák fonalát 
nem én szövöm, és szakítom el. Fejleszthetem elmémet, 
jellememet, választhatok pályát, munkahelyet, feleséget, 
célt, eszmét, hitet, de mindezt valójában én döntöm el, 
vagy egy belső genetikai programot, kódot hajtok végre, 
melynek játékterét színezhetem, de a végső formába 
nincsen beleszólásom. Sok, a nyitott kérdés, melyre félek 
életem alkonyán sem kapok megnyugtató választ. Néha 
eljátszom a gondolattal, hogy ha van túlvilág a végső 
számadáskor vajon ráléphetek-e a "holdsugár ösvényre" 
melyet Bulgakov boldogtalan hősei annyira áhítottak. 
Kaotikus földi zarándoklatom után átjutok-e a túlsó 
partra, az elisiumi mezőkre, a tökéletes nirvánába, a 
"minden egybe", vagy bűneim miatt alacsonyabb rendű 
létformába kell reinkarnálódnom, hogy magányos 
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prérifarkasként - kitéve ezer veszélynek - vezekeljek, 
vagy a gyehenna tűzén égek el, mert könnyűnek 
találtattam.  
 
5. Volt e küldetésem, vagy csak ide- oda sodort a szél?  
"S halandó gyarlóságai között, csupán maga az ember 
hallhatatlan. Kérlelhetetlen gyötrelmei ellen irgalmas 
vára bizalomból épült, s az önmagával vívott 
küzdelemben csak jósága szolgálhat menedékül." (Garai 
Gábor: Bizalom) Sokat gondolkodtam azon, hogy van e 
küldetésem, vagy csak ide-oda sodor a szél a világban? 
Talán azért élek, hogy feladataimat teljesítve, 
tisztességesen elvégezzem azt a munkát, amelyet a 
teremtő rám rótt, vagy a genetikai kódomba jól, rosszul 
be van programozva. A reménytelennek tűnő küzdelmet, 
a meg-, megújuló harcot akkor is vállalnom kell, ha már 
nem terem gyümölcsöt, elsősorban önbecsülésem miatt. 
Talán az értelmes munka tudja egyedül feloldani életem 
látens feszültségeit, ellentmondásait és konfliktusait. 
Remélve azt, hogy utolsó tudatos percemben érzem, hogy 
talán mégis érdemes volt végig csinálni, talán hagyok 
valami nyomot magam után. Egész életem hitek, 
tévhitek, vakhitek kusza láncolatából állt. Szüleim 
nagyon vallásosan neveltek, katolikus hitemet ugyan 
soha nem tagadtam meg, de nem vagyok bigott vallásos, 
hiszem, hogy csak a testem hal meg, a lelkem tovább él. 
A túlvilági létről talán a reinkarnáció áll hozzám a 
legközelebb. "Nem akkor kezdődtem el, amikor 
megszülettem, sem akkor, amikor megfogantam. 
Folyamatosan növök, fejlődöm, megszámlálhatatlan 
milliárdnyi ezredéven keresztül, az összes előző énemnek 
megvan a hangja, visszhangja és súgása bennem.”  (Jack 
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London: Csillagvándor) Ha végig gondolom az 
őstraumától fagyos télbe érő életem sok-sok kínját és 
néhány szép szivárványhídját, nem lenne erőm még 
egyszer ugyanígy végig csinálni. Természetesen tudom, 
hogy küzdelem nélkül nincsen élet, akarok valamit, 
törekszem valami felé, még akkor is, ha tudom, hogy 
soha nem érem el. Az öröm a bánat, a remény a 
csüggedés, a hit, a hitetlenség édestestvérek, de mégis 
hinnem kell abban, hogy életemet talán mégis én, és nem 
a vaksors irányítja. Élettervet soha nem készítettem, 
céljaim hiú vágyaimból eredtek és légvárakra épültek, ha 
valamilyen olcsó vágyam mégis kielégült, akkor meg 
már semmit sem ért, mert mindig az odavezető út 
érdekelt igazán. Lehet, hogy "az élet nagyon egyszerű, 
amit adunk, azt kapjuk vissza. Amilyennek tartjuk 
magunkat, olyanná válunk" (Louise L. Hay: 261-262). 
Sokféle boldogság és boldogtalanság van, én félek a 
boldogságtól is, mert ha nagy ritkán megkapom, úgyis 
elveszítem. Ezért szinte mindig azt teszem, ami 
hozzásegít ahhoz, hogy boldogtalan legyek, ez a tény 
akkor is lehangoló számomra, ha tudom, hogy „a 
boldogság a koldus álma” (Schopenhauer A.) Boldog 
pillanatai az embernek természetesen adódnak, de 
tartósan nem létezik. Belső elégedettség, belőle fakadó 
lelki harmónia, béke csak a megvilágosodott bölcsek 
(Buddha) jutalma.  A keserűség, a kiábrándultság, a 
visszatérő halálfélelmeim az időskori integritás hiányát 
mutatják. Félek, hogy öreg koromban sem leszek képes 
aktívan törődni életemmel, a halál árnyékában.  
Pszichoszociális erőim: hit, remény, szeretet, hűség, 
bölcsesség, életkori kríziseim során komolyan sérültek. 
Alapszorongásaim leküzdésére többnyire rossz stratégiát 
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választottam, olyan mechanizmusokat alakítottam ki, 
melyek a mások felé vezető útról inkább eltávolítottak, 
mintsem közelebb vittek volna. Negatív élményeimet 
pozitív gondolatok megerősítésével kellett volna 
gyógyítanom. Hogy mégsem sikerült, annak az az oka, 
hogy a bennem lévő erőt eltékozoltam, a belső hang 
gyakran tévútra vitt, rossz beidegződéseimet, korlátjaimat 
képtelen voltam ledönteni. Már önmagamat sem tudom 
szeretni, a múltat képtelen vagyok elbocsátani, jelenem 
nincsen, a jövőmre nem vágyom. Nem tudtam békét, 
harmóniát, teremteni nyugtalan lelkemben. 
Kétségbeesetten hárítottam nehéz családi örökségem 
mintáit, az ördögszekérből képtelen voltam kilépni. 
Felnőttkoromban ugyanazokat a végzetes hibákat 
követtem el, melyeket jobb sorsra érdemes szüleim. 
Érvényesülésem kritikus pillanataiban rossz döntéseket 
hoztam, ezért soha nem tudtam érdemben előbbre jutni, 
pedig egész életemben keményen dolgoztam, soha nem 
engedtem magamnak semmilyen lazítást, pedig a lelkem 
mélyén mindig könnyű, léha, gondtalan életre vágytam. 
Rossz befektetési és életvezetési stratégiáim 
következtében beteljesült végzetes predesztinációm, 
hetvenhat évesen ugyanott tartok, ahonnan indultam még 
nincs - már nincs semmi a tarsolyomban. Kétségbeesve 
cipelem életem nehéz keresztjét, ifjúkori álmaimból 
semmi sem valósult meg és reménytelenül keresem 
összetört én tükröm széthulló cserepeit. "S ha mindez 
volt, ahogy írva, hét emberként szállj a sírba. Egy, kit 
tejes kebel ringat, egy, ki kemény mell után kap, egy, ki 
elvet üres edényt, egy, ki győzni segít szegényt, egy, ki 
dolgozik bomolva, egy, aki csak néz a Holdra, a hetedik 
te magad légy.”  (József Attila: A hetedik)                  
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ÖREGKOR „A holdsugár ösvény felé vezető úton” 
 

 
 

Poggyász nélkül, becsekkolásra készen a túlsó partra 
 
1.Az elmúlás határán. 
Földi létem legnagyobb problémája az idő, és az elmúlás. 
Megszülettem, elindultam lezáratlan életem ordas 
ösvényén, úttalan utakon gyakran eltévedtem és cél 
nélkül bolyongtam. Távoli egzotikus tájakra vágytam, 
mely nem lett otthonom. Hajtott valami vad ösztönös 
éhség, nyugtalanság, vak reménység. Kínba fúlt 
mámorokért, a puszta semmiért kockáztattam a biztos 
meglevőt. Zaklatott életem kaotikus világában vágy 
vezérelt képzeletem hamis fantomjait követve, lázasan 
hajszoltam a sikert, karriert, és az érvényesülést. Balgán 
reméltem, hogy valami értelmes nyomot hagyok magam 
után a múló időben. E talmi értékekért szinte mindent 
feláldoztam: barátság, szerelem, család, egészség. Aztán 
egy hideg őszi reggelen arra ébredtem, hogy „a semmi 
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ágán ül szívem”2 a kegyetlen idő észrevétlenül - ajtót sem 
csapva - elrabolta fiatalságom. Egyre fogynak napjaim, 
lassan lepereg előttem eltékozolt életem. „Az ember 
végül homokos, szomorú, vizes síkra ér, szétnéz 
merengve és okos fejével biccent, nem remél”3 Ha ködbe 
burkolódznak a fák, furcsa árnyak táncolnak a lelkemben. 
Mint falevél a novemberi szélben nyugtalan lelkem havas 
mezőkön kóborol, halk lépteim az örök hajlék felé 
visznek. A némaság béna perceiben megérint az elmúlás 
az élet végességének gyötrő, fojtogató élménye. 
Elképzelem, milyen az a hely, „hova senki se jut soha 
kétszer: a legmesszebb a legközelebb”.4 Az őszi ködben 
felsejlik Kháron5 ladikja, mely rám vár, hogy átvigyen az 
innenső partról a túlsó partra, Hádész 6 birodalmába. Ha 
ilyen gondolatok kavarognak lelkemben, elérkeztem 
életem utolsó szakaszához az öregkorhoz.  Elkezdődik, 
testi, lelki, szellemi hanyatlásom. Minden érzékszervem 
romlik, egyre nehezebben tudok alkalmazkodni gyorsan 
változó környezetemhez, ráadásul mentális egyensúlyom 
is gyakran labilissá válik. Sejtjeim nem osztódnak 
tovább, beköszönt az ősz, a hulló falevelek évadja, belső 
órám visszafordíthatatlanná válik. Testemen és lelkemen 
a könyörtelen idő mély nyomokat hagy, csontomig hatol 

 
2 József Attila: Reménytelenül c. költeményéből részlet. (1933) 
3 József Attila: Reménytelenül c. költeményéből részlet (1933) 
4 Babits Mihály: Laodameia c. költeményéből részlet. 
5 Kháron: görög mitológiai alak, az alvilág révésze. A halottak lelkét 
ő viszi át ladikján a Sztüx folyón. 
https://www.google.com/search?client=firefox-b-
d&q=Kharon+ladikja 
6Hádész: az alvilág istene, a holtak ura a görög mitológiában. 
https://www.google.com/search?client=firefox-b-
d&q=H%C3%A1d%C3%A9sz+vikip%C3%A9dia 
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a tél fagyos lehelete. Átgázolt rajtam az élet, 
kétségbeesve keresem hervadó emlékké vált múltam 
összetört tükörcserepeit. Céltalanul elherdált éveim után 
nehezen találok vissza önmagunkhoz, gyakran hatalmas 
űr tátong a lelkemben, magányosnak és istenverte 
vesztesnek érzem magamat. Álmatlan éjszakákon az 
agyvérzés, a szívinfarktus, a sztrók és a demencia 
rémképei gyötörnek. Egyre gyakrabban köszönt rám 
rossz kedvem tele. „Zordságod sok szép napot megöl. 
Egész nap dohogsz, mint egy roskatag malom, úgy kell 
neked vénséged elől miért nem futottál el fiatalon.”7  
 
2.Hetvenhat évesen bölcsebben, vagy csak öregebben? 
Idős korban felteszem magamnak a kérdést, vajon 
tanultam e életem során hozott rossz döntéseimből, 
hibáimból, céltalan tévelygéseimből, öncsaló 
nekirugaszkodásaimból? Bölcsebb, vagy csak öregebb 
lettem?  Önreflexiómra adott válaszom, sem egyértelmű, 
mert nincsen két egyforma idős ember, mindenki más és 
más életutat járt be.  Úgy tartja a mondás: mindenkinek 
meg van a maga keresztje, kinek könnyebb, kinek 
nehezebb élet adatott. Az életút függvényében minden 
ember eltérő testi, lelki, szellemi állapotban jut el az idős 
kor küszöbéig. Következésképpen nagyon sok arca van 
öregkori létemnek. Aktuális mentális állapotomtól függ, 
hogy az adott időszakban bölcsebben: pozitív 
életfilozófiával (optimistán, derűsen, nyitottan, aktívan, 
hittel, elfogadással,) vagy csak öregebben (nyűgösen, 
frusztráltan, kínoktól gyötörten, dühösen, elkeseredetten, 
reményvesztetten, magányosan) élem mindennapjaimat. 
Rögös életutamat térben és időben csak egyszer van 

 
7 Áprily Lajos: részlet öregségről szóló költeményéből. 
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lehetőségem végig járni, nincsen módom ismétlésre, 
hibáim, botlásaim javítására. Életem, megélt 
hétköznapok visszafordíthatatlan egymásutánisága, és 
különböző élethelyzetek kaotikus sokasága. Minden 
életszakaszom az „ismeretlenség bolygója,”8 ez azt 
jelenti, hogy amikor belépek egy új életszakaszba 
nincsen tapasztalásom arról, hogy milyen kihívások 
várnak rám és ezekre a kihívásokra, milyen megküzdési 
stratégiákat tudok kialakítani. Életemben gyakran 
válaszút elé érkeztem néha több, máskor kevesebb 
lehetőség közül választhatok, de csak egy úton 
indulhatok el. „Erdőn két út: mentem igen, arra amerre 
kevesen, és minden eldőlt akkor ott”9 Jó és rossz 
döntéseimnek meg van a következménye, melyek elől 
nem térhetek ki vállalnom kell a felelősséget.  Életem 
során szerzett pozitív negatív tapasztalataim, sikereim, 
kudarcaim, mély nyomokat hagynak lelkemben, 
befolyásolják életérzésem minőségét és előrevetítik 
öregkorom mentális állapotát. Ha visszatekintek 
életutamra, leltárt készítek, ilyenkor számos önreflexiós 
kérdést teszek fel magamnak. Mi a hozadéka 
önmegvalósítási törekvéseimnek?   Volt e kellő hitem, 
akaraterőm, kitartásom, vagy csak ide - oda sodort a szél? 
Ha ezekre a kérdésekre hiteles válaszokat adok, rálátok 
életem minőségére. Fiatalon abban bíztam, hogy 
önerőből képes leszek törekvéseimet és vágyaimat 
beteljesíteni. Választott értékvilágomat követve 
reméltem, hogy lesznek életemnek olyan kivételes 
pillanatai, melyek a teljesség csúcsélményét és személyes 

 
8 Milan, Kundera: A regény művészete c. könyvből idézet! 
9 Robert Frost: Járatlan út. című verséből részlet.  
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kiteljesedésemet adják. Céljaim eléréséhez, úttalan 
utakon kellett ösvényt taposnom, hogy megtaláljam 
életem értelmét.  
 
3.Életem gyertyái lassan csonkig égnek              
A halál árnyékában meg kell próbálnom idegpályámban 
kódolt testi-lelki fájdalmaimat minimalizálni, száműzni 
agyamból a rettegést, a félelmet a szorongást és az 
önostorozást. Az öregkori bölcsesség feltételez egyfajta 
komplex intelligenciát, melynek főbb építőkövei: 
szellemi érettség, pozitív életfilozófia, letisztultság, 
mentális egyensúly, aktív életmód, elfogadás, elengedés, 
belenyugvás. Legyek büszke arra, hogy életem törékeny 
csónakját szörnyű viharokon keresztül, öreg korom 
csendes kikötőjébe navigáltam. Ez a teljesítmény akkor is 
figyelemre méltó, ha kudarcosnak ítélem a mögöttem 
hagyott utat. Bölcs belenyugvással fogadjam el, hogy 
nem vagyok korlátlan ura sorsomnak, a párkák fonalát 
nem én szövőm és szakítom el.  Botlásaim, tévedéseim 
ellenére, ez az én utam volt, mindent megtettem, tőlem 
ennyire telt. 

 
https://www.pexels.com/hu-hu/foto/aranyora-eg-elso-

ora-felhok-1212600/ 
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El kell fogadnom, hogy életvilágom rideg otthona nem 
volt kompatibilis vágyaimmal, a szívem belegyökerezett 
nehezen fékezhető ösztöneimbe, ez okozta minden 
szenvedésem.  El kell engednem kielégületlen vágyaim, 
kísértő fantomjait, időskorban nincsen mód lelki 
térképem újra rajzolására. Öreg fát nem lehet átültetni, 
tartja a népi bölcsesség. A dolgom annyi volt az életben, 
hogy a rám testált szerepeket a lehető leghitelesebben 
eljátsszam. Ha ez sikerült, ne legyen lelkiismeret 
furdalásom. Gyötrelmes pillanat, amikor ráébredek, hogy 
nincs már előttem sok idő életem gyertyái lassan csonkig 
égnek. Utolsó leheletemig őrzőm lelkemben a hitet, a 
reményt és a szeretetet, e nélkülözhetetlen erények nélkül 
idős koromban sem lehet élni. A legfőbb bírám a 
lelkiismeretem, mert e belső hang mondja meg, hogy mi 
a jó, és mi a rossz.  „A te világod te magad vagy. Tiéd a 
hatalom: lehetsz koldusa tenmagadnak, s király is 
magadon”10  Életem alkonyán meg kell tanulnom bölcsen 
élni, hogy földi zarándoklatom végén, a holdsugár 
ösvényen méltóképpen tudjak az elíziumi mezőkre 
távozni.  
"Igen, igen. Meg kell öregedni. Egy pillanat még, valamit 
akartam... Mit is? Igen, élni. Tudom, most már késő. 
Mehetünk."11  
 

 

 
10 Rónay György  http://epa.oszk.hu/00300/00381/00140/alfoldy.ht 
11 Márai Sándor: A gyertyák csonkig  égnek. 
https://www.google.com/search?q= 
Márai+Sándor+a+gyertyák+csonkig+égnek&client=firefox-b 
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A léleknapló első változata egy 
rendkívüli diplomamunka volt, 
egy multidiszciplináris identitás-
történet, melyben a szerző kü-
lönböző embertudományok felől 
közelítette meg az énazonosság 
kérdését. A dolgozatot kitűnőre 
minősítettem. Folytatva az addigi 
élettörténetből lett a Léleknapló, 
mely egyfelől a mélyszegénység-
ből kiemelkedés sikertörténete, és 

– ahogyan a főhős érzi – egyben kálváriája és mentális ára is. 
Ez egy tipikusan „nem mondhatom el senkinek, elmondom 
hát mindenkinek” jegyében született műalkotás, mely ágos-
toni vallomás, kortörténet, aff éle nevelési regény, melynek 
hőse egyszerre koronatanúja és ágense a művelődés, és mint 
az ember és erkölcstan tantárgy egyik kidolgozója, a hazai 
pedagógiatörténetnek is.

Kamarás István, 
író, szociológus, MTA doktor


	Üres lap
	Üres lap
	Üres lap
	Üres lap



