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Az alábbi idézetválogatás közel száz budapesti gyerek titkaiba és sajátos titokfelfogásába enged be te
kintést.Háromeltérőkorcsoport:6–7évesóvodások,10–12éveskiskamaszokés16–18évesgimna
zistákfeleltekugyanazonhétkérdésre;alegkisebbekóvónőjükvagypszichológusukbizalmasfagga
tása nyomán, az iskoláskorúak önkéntes „házi feladatként” – otthon kitöltött, zárt borítékban
visszajuttatottkérdőívekrévén.Aválaszokatagyerekekáltalválasztottfedőnévenközöljükahárom
korcsoportrendjében(1/1,1/2,1/3),egyúttaléletkorukatésnemüketisfeltüntetve(„Talány,17o+”–
„Tarzan,10o]”).Ott,aholnemtaláltunkfedőnevet,aválaszokösszeolvashatóságavégettmagunk
pótoltukehiányt(a lányoknál„AnonymaI, II, III, IV”–a fiúknál„Anonymus” jelzetekkel).Az
idézeteketszöveghűenközöljük,csakakisebbnyelvtanihibákat,elírásokatjavítva.
Alkalmifelmérésünk2000nyaránkészült.Értőésönzetlenközreműködésükértezútonisköszönet

illetiaKitaibelPálutcaióvoda,aCsillaghegyiGyermekotthon,aFillérutcaiésaZáporutcaiálta
lános iskolák,azAlternatívKözgazdaságiGimnáziumésaLauder JavneZsidóÓvodaés Iskola
pedagógusait:PerecsinéVargaCsillát,HeteiGabriellát,SokorayÁgnest,ZeibigTamást,Szalontay
Ágnest,TamásFerencet,KissIlonátésVaskutiPált.

1. Mi a ti tok?

1/1

„Az, amit ti los el árul ni!” (Pompon, 6 o+)
„Hát a sze re lem… De ne kem még nincs ilyen… Csak más nak… Tu dom…” (Actionman, 6 o])
„Tit ko lok va la mit, úgy, hogy el mon dom más nak… Sug do lóz ni kell…” (Zorro, 7 o])
„Amit nem sza bad el mon da ni, mert elég, ha pár ba rát tud ja…” (Tudorka, 7 o+)
„Amit csak ke vés em ber tud hat, pél dá ul a csa lád tag ok…” (Szuperzsaru,7 o])
„Ha va la ki va la mi rosszat csi nált, és az anyu ká já nak nem vall ja be… Vagy ha két gye rek ki ta lál 
va la mit, és azt nem mond ja el más nak…” (Picur, 6 o+)
„Súgsz va la mit a ba rá tod nak, de őne ki már nem sza bad azt to vább súg ni…” (Dzsini, 7 o])
„Mond va la ki egy dol got, amit nem le het el fe cseg ni – csak ha a ti tok mon dó is meg en ge di…” 
(Pszt, 7 o+)
„Pél dá ul, hogy ne tud ja sen ki, me lyik do boz ban van a Lego vagy va la mi jó já ték…” (Túrórudi, 7 o])
„A ti tok az at tól lesz, hogy ha be tar tod az ígé re ted, és nem mon dod el sen ki nek…” (Ninja, 7 o])

1/2

„Egy má sok előtt el hall ga tott tény.” (Hörcsög,12 o+)
„Az, amit nem sze ret nél, ha ki tu dód na.” (Kulcs,11 o+)
„Az em be rek éle té ben egy fon tos do log.” (Vidor,12 o+)
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„Va la mi, amit nem ho zunk nyil vá nos ság ra.” (AnonymaI, 12 o+)
„Nem il lik el mon da ni, és pár em ber kö zött van.” (Mackósajt, 12 o])
„Le het fon tos vagy hét köz na pi. Csak nem sza bad el árul ni.” (Anonymus, 12 o])
„Egy öröm vagy bá nat, amit nem osz tok meg sen ki vel.” (Unknown, 12 o])
„Amit csak én tu dok, eset leg meg osz tok né hány ba rá tom mal.” (AnonymaII, 12 o+)
„Ha va la mit, ami fon tos, nem mond ha tunk el más nak. Ez né ha fáj hat is, mert csak min ket 
kí noz.” (Cirmos, 12 o+)
„A ti tok egy esz mei kincs, vagy egy bi zal mas vé le mény má sok ról.” (Sajtkukac, 11 o])
„Olyan gon do lat, ami ről csak én tu dok, és csak is az enyém!” (Csutak, 12 o+)
„Egy va la ki szá má ra fon tos hír, amit csak an nak áru lunk el, aki nem ad ja to vább.” (Vadóc, 12 o])
„In for má ció, ami nem jut hat má sok tud tá ra. Le het sze mé lyes, de van olyan ti tok is, ami min den
ki szá má ra is me ret len (pl.: a ter mé sze ti je len sé gek).” (Zeropabogár, 12 o+)
„Egy fo ga lom vagy egy do log, amit csak mi tu dunk (fel té ve, ha a mi tit kunk), és nem árul juk el 
sen ki nek.” (AgathaChristie, 12 o+)
„Ha va la ki mond va la mit ne ked, amit más nak nem. És az tán ar ra kér, hogy de ezt most tény leg 
ne mondd el sen ki nek!” (Tarzan, 10 o])

1/3

„Amit nem sza bad ki mon da ni, pe dig jó len ne.” (Madarakélete,16 o+)
„Min den szá mod ra fon tos tör té nés, amit má sok elől el rej tesz.” (Maca, 16 o])
„In for má ció, ami at tól iz gal mas, hogy aki meg tud ja, nem ad hat ja to vább.” (Nagygöncöl,17 o])
„Egy bi zal mas ér te sü lés, amit nem fel tét le nül kell má sok or rá ra köt ni.” (Helikopter,16 o+)
„Mind az, amit leg alább egy va la ki nek, va la mi lyen ok ból nem sza bad meg tud nia.” (Krumpli,18 o+)
„Amit csak egy vagy két em ber is mer, és nem oszt ják meg má sok kal.” (Kukorica,16 o+)
„A ti tok az, amit csak két em ber oszt meg egy más sal, két jó ba rát, és úgy akar ják, hogy más ne 
tud jon ró la.” (Kakukk,16 o])
„Olyan do log, amit ha két em ber nél töb ben tud nak, töb bé már nem az.” (Netuddki, 16 o+)
„Va la mi tény vagy cse le ke det, ami nek nem sza bad ki tu dód nia.” (Töltőtoll,16 o+)
„Ami rejt ve van előt ted, vagy pe dig ne ked kell rejt ve tar ta nod má sok elől.” (Zig, 17 o+)
„Le het bár mi jó és bár mi rossz, akár egy mon dat, egy szó, az igaz ság, egy eset, egy ész re vé tel, 
egy álom, egy jós lat, egy lá to más – min den, amit va la ki(k) va la mi ért nem tud hat(nak) meg.” 
(Talány, 17 o+)
„Nem tu dom… Ta lán ami ről nem szí ve sen be szé lek sen ki nek. Ez le het a sa ját sze mér mem ből 
adó dó an, de le het az is, hogy úgy gon do lom, a má si kat nem ér dek li, amit mon da ni akar nék 
ne ki.” (Micimackó, 18 o+)
„A ti tok egy ese mény, egy gon do lat vagy ér zés el hall ga tá sa va la mi va lós vagy va lót lan ok ból.” 
(AnonymaIII, 18 o+)

2. Csak em be rek közt lé tez nek tit kok, vagy van nak más fé lék is?

2/1

„Hááát… Én azt nem tu dom…” (Pompon, 6 o+)
„Ta láld ki! Te vagy az oko sabb!” (Pszt, 7 o+)
„Per sze, van nak… Pél dá ul a ma da rak nak, a pó kok nak, meg a csil la gok nak is… De hát én hon
nan tud jam, hogy mik ezek?!” (Actionman, 6 o])
„Van nak más nak is… Pél dá ul, hogy a va kond mit visz ma gá val a föld alá… Vagy egy mó kus föl 
a fá ra…” (Dzsini, 7 o])
„Mi ért? Hát tit ka, az má sok nak is le het… Pél dá ul a Mi ku lás nak, a jó tün dér nek vagy a susz ter
ma nók nak…” (Picur, 6 o+)
„A leg több tit kot a va rázs lók is me rik, meg a bű vé szek… A töb bi ek csak utá noz zák őket…” 
(Ninja, 7 o])
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„A tit ko kat sze rin tem mind a fel nőt tek ta lál ják ki. Hogy a gye rek ne is mer je meg a rosszat, vagy 
azt, ami re ti tok ban ké szül nek….” (Dínó, 7 o])

2/2

„Nem tu dom.” (Hörcsögkaftán, 11 o+)
„Le het, hogy van nak más fé lék is, de én olyat még nem ta pasz tal tam.” (AnonymaI, 12 o+)
„Van nak az élet ben is tit kok, vagy a vi lág űr ben, amit so sem fo gunk meg fej te ni.” (Unknown, 12 o])
„Van nak más fé lék is, de most egy se jut eszem be.” (Vuk, 10 o])
„Sze rin tem van más faj ta is, pél dá ul a ter mé szet nek még fel nem fe de zett dol gai.” (Vadóc, 12 o])
„Annyi ti tok van, ami re egy em ber sem is me ri biz to san a vá laszt! Pél dá ul nem tu dunk so kat sem 
a múlt ról, sem a jö vőnk ről. Nem tud juk azt se, hogy pon to san mi van a vi lág űr ben, vagy hogy 
hon nan szár ma zik az em ber.” (Cirmos, 12 o+)
„Van nak, per sze. Pél dá ul az ál la tok nak. Vagy egy er dő nek is le het nek tit kai, ami rejt ve van a mi 
sze münk elől. Meg nyil ván a Jó is ten nek is.” (Tarzan, 10 o])
„Nem, nem csak em be rek közt… Pél dá ul ha egy ku tya va la mi rosszat tett, és la pít, sok szor ész re 
se vesszük.” (Nebáncsvirág, 12 o+)
„Ál ta lá ban az em be rek kö zött, de ha van va la mi há zi ál la tunk, ve le is meg oszt hat juk a tit kun kat. 
Ő biz tos nem árul el sen ki nek – ki vé ve, ha egy pa pa gáj ról van szó.” (Kacskamacska, 10 o+)
„Van nak pél dá ul ál lam tit kok is, és ki tud ja, ta lán még az ál la tok is őriz nek tit kot.” (Agatha 
Christie, 12 o+)
„Per sze, van nak má sok is. Pél dá ul ha egy toll két színt fog, és én nem ve szem ész re, ak kor a toll 
azt ügye sen el tit kol ta elő lem.” (Anonymus, 12 o])
„Biz tos, mert sok min den van. Pl.: tár gyak, he lyi sé gek, sze mé lyek, tör té ne tek, amik va la mi ért 
tit ko sak vagy ti tok za to sak.” (Csutak, 12 o+)
„Ter mé sze te sen le het nek más fé lék is. Pél dá ul, hogy mi is a »Fe ke te lyuk«, vagy hogy mi től hal tak 
ki a di no sza u ru szok. Az ilyen tit kok nem em be rek közt szü let nek.” (Zeropabogár, 12 o+)
„Csak em be rek közt, sze rin tem.” (Sajtkukac, 11 o])
„Csak is az em be rek közt él a ki fe je zés, hogy »ti tok«, de azért az ál lat vi lág ban is van ilyes mi. Pél
dá ul a ma da rak se mu tat ják meg a ra ga do zók nak a to já sa i kat, sőt gyak ran még egy más nak se. 
Szó val va la mi ösz tö nös tit ko ló zás le het má sutt is.” (AnonymaII, 12 o+)
„Nem tu dok el kép zel ni nem em be ri tit kot, mi vel az ál la tok sze rin tem nem tar ta nak tit ko kat. De 
ha a vi lág űr más boly gó in élő lé nyek ké pe sek kom mu ni kál ni egy más sal, még az is el kép zel he tő, 
hogy van nak tit ka ik.” (AnonymaIII, 12 o+)

2/3

„Nem ér tem a kér dést.” (Hold, 16 o+)
„Csak em be rek közt.” (Maca, 16 o])
„Lé tez nek olyan tit kok, me lyek az egész em be ri ség elől rejt ve van nak, pl.: ter mé szet, em be ri 
test, be teg sé gek stb.” (NunoGomez, 18 o])
„A ti tok le het em be rek kö zöt ti, il let ve ál ta lá ban az em be ri ség előtt is van nak tit kok. El vi leg az 
ál la tok előtt is lé tez nek, de mi vel az ilyes mi nem fog lal koz tat ja őket (pl.: hogy le het csap dát csi
nál ni), így ezek nem is iga zán tit kok.” (Zig, 17 o+)
„Nem csak em be rek kö zött… Bi zo nyos ér te lem ben ti tok a vi rág por le lő he lye is, amit a mé hek 
el tán col nak egy más nak, vagy az a hely, aho vá egy ku tya el ás sa a cson tot.” (Nagygöncöl, 17 o])
„Van nak más fé lék is, pl. ti tok, hogy mi van egy to jás ban. Bár va ló szí nű, hogy ma dár, de még se 
biz tos, mert le het, hogy va la mi egész más kel ki be lő le.” (Madarakélete,16 o])
„Sok más is van, pél dá ul: föl dön kí vü li lé nyek, ter mé sze ti ka taszt ró fák, vagy a ha lál utá ni lét…” 
(Netuddki, 16 o+)
„Az is ti tok, hogy mi ként ke let ke zett a vi lág, és mi van a ha lál után. Sőt az is, hogy mi tör té nik 
majd hol nap.” (Helikopter,16 o])
„Min den em ber ben rej tőz nek tit kok, amik ről ő ma ga se tud. És a vi lág ban, az élet ben is ren ge teg 
ti tok van.” (Töltőtoll,16 o+)
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„Az at tól függ. Vé gül is le het nek nem csak em ber és em ber, ha nem em ber és ter mé szet kö zött 
is. Eze ket szok ta a tu do mány még meg fej tet len tit kok nak ne vez ni.” (AnonymaIII, 18 o+)
„Van nak, per sze, az egész em be ri ség szá má ra meg old ha tat lan tit kok, amik re több fé le meg fej tés 
is lé te zik: pl. az em ber te rem té se, az élet kez de te stb. Sa ját lel künk nek is van nak tit kai, ami ket 
csak kül ső se gít ség gel tu dunk, többke ve sebb si ker rel, fel tár ni.” (Talány,17 o+)

3. Mi a „tit kok tit ka” – avagy mi ért tit ko lóz nak az em be rek?

3/1

„Nem tu dom…” (Picur, 6 o+)
„Hát azt én sem tu dom… Sze rin ted?” (Pszt, 7 o+)
„Azért, mert jól esik ne kik…” (Mulan 6 o+)
„Hogy le gyen ti tok, és hogy ne min dent árul junk el egy más nak…” (Pompon, 6 o+)
„Biz tos, mert szé gyen lik ma gu kat! Vagy pe dig mert gyá vák…” (Actionman, 6 o])
„Azért, ne hogy má sok is meg tud ják a dol got – pél dá ul egy szülinapi meg le pe tést…” (Dzsini, 7 o])
„Hát mert szé gyen lő sek… Vagy meg akar ják egy mást lep ni.” (Mimi, 6 o+)
„Ha va la kink bör tön ben van, azt el kell tit kol ni… Azért is, mert a töb bi ek na gyon szo mo rú ak 
len né nek, ha meg tud nák…” (Dínó, 7 o])
„Va la kit pél dá ul utál egy em ber, és azt mond ja egy má sik nak, hogy öl jük meg… És ak kor ezt a 
má sik jól ti tok ban tart ja, és na gyon ko mo lyan ve szi… Vagy vesz anya egy aján dé kot, és nem 
árul ja el ne ki, ha nem jól el dug ja… Per sze, én is szok tam gyü möl csöt ven ni az asz tal ról úgy, hogy 
anya ne ve gye ész re…” (Ninja, 7 o])

3/2

„Nem tu dom.” (Hörcsögkaftán, 11 o+)
„Csak úgy… Egy más tól el ta nult rossz szo kás ból…” (Sajtkukac, 11 o])
„Mert ez iz gal ma sab bá te szi az éle tü ket.” (Kulcs, 11 o+)
„Pél dá ul, hogy meg lep jék egy mást, vagy hogy ne sért sék meg.” (Hörcsög, 12 o+)
„Mert fél nek, hogy a má si kat meg bánt ják, vagy egy tár sa ság ki re kesz ti őket.” (Nebáncsvirág, 12 o+)
„Sok szor jobb ti tok ban tar ta ni dol go kat, hogy más nak ne okoz zunk bá na tot.” (Vidor, 12 o+)
„Mert ha ki de rül, an nak sú lyos kö vet kez mé nyei le het nek, vagy pe dig na gyon ci ki lesz va la ki
nek.” (Anonymus, 12 o])
„Azért, mert jobb va la ki nek el mon da ni, mint ma gunk ban tar ta ni, még ha hü lye ség is… Né ha 
szégyenlünk va la mit má sok előtt, és csak an nak mond juk el, aki nem rö hög ki, ha nem saj nál vagy 
meg ért. Vagy ha egy jó hírt nem aka runk min den ki nek az or rá ra köt ni. Azo ké ra, akik más kor 
un do kok ve lünk, és nem ér dem lik meg.” (Tarzan,10 o])
„Van nak olyan dol gok, pél dá ul sze rel mek, ami ket csak a leg jobb ba rát já nak mond el az em ber. 
Vagy még ne ki se.” (Vadóc, 12 o])
„Azért, hogy min den ki ma gá é nak tud jon va la mit, amit más nem.” (Unknown, 12 o])
„Min den em ber nek kell hogy legyenek tit kai. Olyan is, amit csak a ba rát nő jé vel oszt meg, és 
olyan is, amit csak ő tud.” (Álmodozó,12 o+)
„Sze rin tem tud ni egy tit kot na gyon iz gal mas do log. Ha az em ber nek sa ját tit ka van, az is! És 
min den kit iz gat a má sok tit ka, amit ő nem tud hat.” (AnonymaIV, 12 o+)
„Ezt nem iga zán le het meg mon da ni, mert a tit ko ló zás min den em ber szá má ra mást je lent het…” 
(Csutak,12 o+)
„Mert van nak sze mé lyes, ma gán ügye ik, ami ket sok szor kí nos len ne nyil vá nos ság ra hoz ni.” 
(AnonymaI, 12 o+)
„Min den ki nek szük sé ge van ma gán élet re. Ez sok csa lád ban nem szok vá nyos (ná lunk igen), és 
emi att a csa lád tag ok jobb hí ján min den fé le tit kok ba bur ko lóz nak, nem pe dig a ma gán szfé rá ba. Na 
meg (úgy őszin tén) mi lyen jó daj kál ni a tit ko dat, és tud ni azt, hogy raj tad kí vül sen ki se is me ri!” 
(Zeropabogár, 12 o+)
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„Mert va la mit nincs ked vük el mon da ni. Ilyen kor nem mu száj őket fag gat ni, ha tit kuk van, hát 
le gyen! Nem rám tar to zik. De né ha, mi kor aján dé kot v árok, majd ki fúr ja az ol da la mat, hogy mi 
lesz.” (Vuk, 10 o])

3/3

„Mert a tit kot csak ők bir to kol ják, és ez jó ér zés.” (Madarakélete,16 o])
„Azért, hogy más ne tud ja, de még is el mond ják va la ki nek, pél dá ul egy ba rát juk nak.” (Kakukk,16 o])
„Min den ki nek kell legyenek olyan él mé nyei, amik csak rá tar toz nak – akár, mert olyan jók, akár, 
mert olyan nyo masz tók.” (Maca, 16 o])
„Mert szé gyell nék be val la ni, vagy mert fél nek va la mi től. Né ha csak azért, hogy le gyen va la ki vel 
egy kö zös dol guk, ami be más nincs be avat va.” (Kukorica, 16 o+)
„Iz gal mas olyas mit tud ni, amit más nem is mer, vagy nem len ne jó, ha is mer ne. Et től mind járt 
olyan kü lön le ges nek ér zi ma gát az em ber, hogy már csak ezért is meg éri.” (Nagygöncöl, 17 o])
„Tit kok ra mind ig is szük ség van. Konf lik tu sok, plety kák és meg hitt ség nél kül él ni se tud nánk. 
Ezek él te tő je pe dig a ti tok.” (Krumpli, 18 o+)
„A kis gye re kek tit ko ló zá sa leg több ször a ba rá ti kap cso la tok fel boly ga tá sá nak (fél té keny ség – 
ha rag) vagy el egyen ge té sé nek esz kö ze. Itt még nem ma ga a ti tok a fon tos, in kább az, hogy ki 
tud hat ja. A ti tok tar tal ma csak ké sőbb vá lik ér de kes sé. Ez le het olyas mi, amit ma gunk nak is 
fé lünk be val la ni, mert gyá vák vagy gyen gék va gyunk. Van úgy, hogy csak azért tit ko ló zunk, mert 
egy sze rű en nincs ar ra ér de mes em ber, aki vel meg osszuk ér zé se in ket. Ilyen kor se gít a nap ló, oda 
min dent be ír ha tunk.” (Talány, 17 o+)
„Több oka is le het. Van olyan ti tok, amit di rekt azért ta lál nak ki, hogy má sok is meg tud ják 
(pl.: „Ez ti tok, de ne ked azért el mon dom, csak to vább ne mondd!”). Per sze, van nak tény leg 
ko moly tit kok is… Né ha pél dá ul jobb, ha va la ki nem tud va la mi ről (ne ki a leg jobb így).” 
(Hold, 16 o+)
„Ha tit ko lok va la mit, nyil ván azért te szem, mert szé gyel lek va la mit. De tit kol ha tom azért is, 
hogy előnyt sze rez zek má sok kal szem ben. Tit ko lóz ni már a gye re kek is imád nak, még ha a ti tok 
mi ben lé te nem is olyan fon tos.” (Zig, 17 o+)
„Fon tos, hogy legyenek tit ka ink (nincs er re jobb szó…), ami ket meg tart ha tunk ma gunk nak, 
hogy má sok ne »csám csog ja nak« raj ta. A »tit ko ló zás« ele ve pe jo ra tív ki fe je zés, pe dig sze rin tem 
az po zi tív is le het, ha nem kö tök min dent má sok or rá ra.” (NunoGomez, 18 o])
„Sok fé le ok ból le het tit ko lóz ni. Vagy azért, mert szé gyel lik a tit kot, vagy mert egy sze rű en 
ma guk ban akar ják tar ta ni, hogy le gyen va la mi sa ját tit kuk. Bár az is le het, hogy nem sze ret ró la 
be szél ni az em ber, mert va la mi ért fáj ne ki.” (Töltőtoll,16 o+)
„Va ló szí nű leg fé le lem ből. Fő leg a bi za lom hi ány okoz za, és egy más meg nem ér té se, il let ve fél re
ér té se, ami ar ra kény sze rí ti va la me lyik fe let, hogy ne ad ja ki egé szen ön ma gát.” (AnonymaIII, 18 o+)
„Hogy az em be rek ál ta lá ban mi ért tit ko lóz nak, azt nem tu dom. Hogy én mi ért nem be szé lek 
bi zo nyos dol gok ról, azt lásd az 1. pont ban!” (Micimackó,18 o+)

4. Van nak-e „jó” és „rossz” tit kok? Mondj pél dát er re is, ar ra is!

4/1

„A jó ti tok a meg le pe tés, a rossz meg az, ha va la mi rosszat akar nak más nak…” (Zorro, 7 o])
„Jó ti tok, hogy ba rát ja vagy va la ki nek, de úgy, hogy nem áru lod el ne ki… Rossz, ha va la mi rossz
ban sán ti kálsz – ha, mond juk, te vagy a ró ka…” (Pompon, 6 o+)
„Jó vagy rossz, at tól függ, ki nek mi lyen az íz lé se… Van, aki sze re ti a meg le pe tést, van, aki nem… 
Én spe ci el sze re tem…” (Tudorka7 o+)
„Csak jó tit kok van nak… Pél dá ul az, hogy min den nyá ron el me he tek Vi et nam ba, meg lá to gat ni 
az anyu kám test vé re it!” (Pszt, 7 o+)
„Jó, ami vel más nak örö met szer zünk, rossz, ami kor va la ki nem sze re ti, hogy előt te sug do lóz nak, 
mert rosszu le sik ne ki…” (Mulan, 6 o+)
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„Jó az, ha va la ki ki gon dol va la mi szé pet, és nem mond ja el sen ki nek. A rossz pe dig, ha egy gye
rek ki ta lál egy sár kányt, ami nek húsz fe je van, és a gaz dá ja egy go nosz bo szor kány… Kapd el a 
ki rály lányt! – súg ja ne ki a bo szor ka, és az mind járt el is kap ja. Ez a go nosz ság pe dig at tól lesz 
ti tok, hogy a gye rek, aki ki ta lál ta, nem mond ja el sen ki nek…” (Picur, 6 o+)
„Jó ti tok, ha jól si ke rül egy or vo si vizs ga – rossz meg, ha va la ki bör tön be ke rül…” (Dínó, 7 o])
„Van jó is, rossz is. A rend őr ség nek pél dá ul jó, ha meg szó lal a ri asz tónk, mert így el tud ják kap
ni a rab lót….” (Szuperzsaru,7 o])
„Ál ta lá ban sok jó ti tok van, és ke vés rossz… Rossz pél dá ul, ha irigy ség ből egy más közt sug dos
nak, vagy ott hon két test vér össze be szél, hogy a har ma dik nak ne jus son dinnye… Ahogy a té vé
ben a Ma zso la irigy ke dett a Tá dé ra, hogy na hát, ne ki még van, ő meg már mind be fal ta a ma gá
ét… Rossz ti tok az is, ha van há rom ba rát, és oda jön még egy, hogy meg néz ze a kép re gé nyü ket, 
azok meg ne vet ve el fut nak elő le. Pél dá ul teg nap a Mar ci, az And ris meg a Sza bi is el fu tott, és 
én mind járt érez tem, hogy ezek va la mi rosszat tit kol nak el le nem. Kér dez tem is, hogy »Mi vel 
bán tot ta lak meg tégeteket?« – mi re azt mond ták: »Sem mi vel!« De per sze, nem vol tak őszin ték 
ve lem…” (Dzsini, 7 o])
„Né ha a fel nőt tek is tit ko lóz nak. Úgy csi nál ják, hogy be men nek a für dő szo bá ba, és ott sug dos nak 
egy más nak min den fé lét a nagyiról… Vagy ve ze tés köz ben anyu oda ha jol az apu hoz, és mond ne ki 
va la mit. Pe dig a Wartburg az úgy zö rög, hogy há tul úgy se hal la ni…” (Ninja, 7 o])
„Én tu dok egy rossz tit kot – pél dá ul em bert csú fol ni va la mi vel… Öreg em bert, sze re lőt, aki 
mind ig min dent el ront… Ilyen kor so sem sza bad rá azt mon da ni, hogy »Mek mes ter«, mert az zal 
na gyon meg sér ted… Jó ti tok az, ha tu dod, hogy va la ki nem so ká meg fog szü let ni, vagy pe dig 
ka rá csony kor az aján dék.” (Túrórudi, 7 o])

4/2

„Jó ti tok, ha meg szü le tik egy kis ba ba, bár az is le het rossz, ha az any ja nem me ri be val la ni, mert 
at tól fél, hogy va la ki meg öli. Jó ti tok még a ka rá cso nyi aján dék, vagy amit Mi ku lás kor ka punk, 
de per sze könnyű el ron ta ni, ha az em ber meg le si…” (Tarzan, 10 o])
„Jó ti tok: ami jól esik, vagy se gít. Rossz, ha an nak, akit sze re tek, rosszu le sik, vagy árt.” (Scooby
doo, 12 o+)
„Jó, ha meg tud juk má sok bol dog sá gá nak tit kát, rossz, ha má sok nak bajt okoz ha tunk ve le. A 
ti tok »mi lyen sé ge« mind ig tő lünk függ, bár van, aki ezt nem fo gad ja el, és til ta koz na el le ne. A 
»jó« és »rossz« re la tív do log, így ez is…” (Zeropabogár,12 o+)
„Jó, ha ti tok ban tet szik egy fiú, és ne ki is tet szel, de azért még nem tu ti a do log, s így csak a leg
jobb ba rát nőd van be avat va. Rossz, ha va la ki nek eset leg csa lá di gond jai van nak, vagy go nosz 
ter vet for ral nak el le ne ti tok ban.” (Cirmos,12 o+)
„Jó ti tok, ha va la ki nek örö met szer zünk ve le, pél dá ul előt te még csak nem is sej ti, hogy aján dé
kot kap. Rossz ti tok, ha az aján dék nem tet szik (pl.: ne kem is van há rom egy for ma kár tyám), 
vagy ha el tö rünk va la mit, és nem vall juk be. Ve lem is volt már ilyen. A múlt kor pél dá ul ki kö nyö
köl tem az ab la kon, és le ver tem egy vi rág cse re pet, ami majd nem egy nyug dí jas fe jé re esett.” 
(Vuk, 10 o])
„Jó: ha ven dé ge ket vá runk, de nem mond juk meg elő re, hogy mi lesz a desszert, és a ked ven cü
ket süt jük. Rossz: ha rossz hír rel tér ha za az em ber az is ko lá ból, és mert a szü lei rossz ked vű ek, 
nem ter he li őket még egy prob lé má val.” (Nebáncsvirág,12 o+)
„Ha a ti tok va la ki más rossz tu laj don sá ga vagy rossz tet te, ak kor sze rin tem kész nagy lel kű ség, ha 
nem kür töl jük vi lág gá.” (Vadóc,12 o])
„Rossz ti tok le het, ha va la ki el len össze es kü vést sző nek. A jó pe dig, ha va la ki nek nagy ti tok ban 
va la mi jó kis meg le pe tést csi nálsz.” (AnonymaII, 12 o+)
„Jó, ha a szü le im nek aján dé kot ké szí tek – rossz, ha mér get ra kok a fér jem ká vé já ba…” (Agatha 
Christie, 12 o+)
„Ha va la ki meg ölt egy em bert és a gyil kos ság gal mást gya nú sí ta nak, de nem mond ja meg, hogy 
ő volt, ez rossz ti tok. Va la ki nek nem mond ják meg, hogy mit fog kap ni a szülinapjára, ez jó.” 
(AnonymaI, 12 o+)
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„Jó ti tok, ha egy ba rá tom el uta zik messze, de csak ne kem mond ja el, ne hogy a töb bi ek iri gyel jék 
ér te, hogy mi lyen gaz dag. Rossz, ha egy osz tály tár sam ki tör egy ab la kot, és csak ne kem szól, de 
a tan árok előtt el tit kol ja.” (Anonymus, 12 o])
„Nem iga zán tu dom, hogy mi le het »jó« vagy »rossz« ti tok, mert a tit ko ló dzás ele ve nem il lő 
do log… Ta lán ami ben egy kis ha zug ság vagy fül len tés van, az már ele ve nem le het jó…” (Csutak, 
12 o+)

4/3

„Van sok faj ta, jó is, rossz is. Rossz ti tok pél dá ul egy zsa ro lás – jó: egy kincs le lő he lye.” (Nagy gön
cöl, 17 o])
„Jó, ha sze rel mes va gyok va la ki be – rossz, ha egy is me rő sö met fe nye ge tik (pél dá ul meg tá mad ják 
a nyílt ut cán!), és nem mer szól ni sen ki nek…” (Netuddki, 16 o+)
„Jó ti tok, ha va la mit azért nem mon dunk el, hogy ne gyö tör jünk ve le má so kat. Rossz ti tok pél
dá ul az em ber rab lás, mert a rab lók ne mi gen szok ták el árul ni, hogy ho vá rak ták az em bert.” 
(Madarakélete,16 o])
„A jó tit kok azok, ami ket szí ve sen meg osz tasz má sok kal, vagy örülsz, ha ve led is meg oszt ják. 
Rosszak, ami ket ne héz egye dül hor doz ni, és szí ve sen meg osz ta nád a ba rá ta id dal, de má so kat 
sem akarsz ter hel ni ve lük.” (Maca, 16 o])
„Rossz, ha egye sek fö lös le ge sen tit ko lóz nak, csak azért, hogy má so kat cuk kol ja nak ve le. Vagy ha 
va la ki na gyon be teg, és nem mond ják meg ne ki, hogy mi ba ja. Jó ti tok, ha mond juk ba rá tok egy 
szülinapi meg le pe tést szer vez nek, és ami att tit ko lóz nak.” (Helikopter,16 o+)
„Jó ti tok le het egy vi lág mé re tű be teg ség re fel ta lált gyógy szer ti tok ban tar tá sa, és csak kész ál la
pot ban va ló be mu ta tá sa. Rossz ti tok, ha el hall gat juk több let tu dá sun kat, ami pe dig se gít het ne 
má so kon.” (NunoGomez, 18 o])
„Jó ti tok? Olyan, mint a fe hér ha zug ság… Ha nem áru lok el va la ki nek va la mit, hogy tisz te let ben 
tart sam a „sze mé lyi sé gi jo ga it”, vagy hogy ne rom bol jam az ön be csü lés ét. Rossz ti tok? Min den, 
ami fe les le ge sen ma rad ti tok ban, és ez zel konf lik tust okoz.” (Krumpli, 18 o+)
„A »jó« ti tok két fé le le het. Vagy azért jó, mert az em ber szí ve sen őr zi (pl. egy jó hírt), vagy le het 
egy sze rű en azért, mert va la mi meg le pe tés ér de ké ben csak rö vid ide ig kell tit kol ni. »Rossz« ti tok: 
ami meg ter hel, akár a mi énk, akár ne künk mond ta el va la ki. Ilyen az, ha egy szü lő nek a gye re ke 
előtt tit kol nia kell a nagy szü lő sú lyos be teg sé gét.” (Talány,17 o+)
„Nem hi szem, hogy meg le het ha tá roz ni, mi től »jó« vagy »rossz« egy ti tok… A rossz ta lán az, 
amit szé gyell nek el mon da ni. De leg több ször azért szé gyel lik, mert úgy ér zik, ők a hi bá sak ben
ne…” (Töltőtoll,16 o+)
„Le het jó ti tok alatt azt ér te ni, ami at tól »jó«, hogy egy rossz hír től, baj tól va la kit meg kí mél nek 
az is me rő sei? Így ta lán jo gos egy ilyen ka te go ri zá lás… Kü lön ben nem tu dom.” (Hold, 16 o+)
„Né ző pont kér dé se. Rossz le het, ha va la ki szán dé ko san me sél el nem fel tét le nül va lós dol go kat 
töb bek nek, és ti tok nak ál cáz za azt. (…) Jó ti tok ál ta lá ban, ha egy do log két em ber nél töb bet 
nem érint, vagy a ve vőt (hall ga tót) nem érin ti, mi vel a mon dó tit ka.” (AnonymaIII, 18 o+)

5. Van-e va la mi félt ve őr zött tit kod? Mi ó ta, ki tud ró la, 
s ha kö rül ír ha tod: ki vel vagy mi vel kap cso la tos?

5/1

„Nincs!” (Pszt, 7 o+)
„Nin csen… Ha len ne is, el mon da nám az egész csa lá dunk nak… Ki vé ve Ga zsit… (bosszúsana
magnóhoz:)Kü lön ben is: tár sa ság ban nem il lik hall ga tóz ni!” (Actionman, 6 o])
„Van tit kom, csak hát saj nos nem sza bad el árul nom…” (Tudorka, 7 o+)
„Van. Fél tem, és őr zöm, és nem mon dom el… Még a ked ve dért sem… Ha min den áron tud ni 
aka rod: ve lem kap cso la tos…” (Mulan, 7 o+)
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„A la ká sunk ban min den rossz, de ami mű kö dik, azt is csak mi tud juk, hogy…” (Zorro 7 o])
„Most is van! Kedd óta, és csak én tu dom… Mert ked den az apu ék el utaz tak, és én az óta a nagy
ma mám nál va gyok… És lát tam a »whis kys rab lót«, aki azt mond ta, hogy pén te ken majd ő jön 
ér tem, de hi á ba jön, en gem már úgy sem ta lál itt… Még az is egy tit kom, hogy van egy va ló di 
hús vé ti nyu szim. A múlt kor az ovi ba is be hoz tam, és a Zsu zsi meg lát ta, és az óta is csak azt kö ve
te li. Azt hi szem, olyan a bő re ne ki, mint a mág nes: vonz ma gá hoz min den szőr me ál la tot… És 
van még egy tit kom: a mennyel kap cso la tos… Ha aka rod, egy szer majd ezt is el mon dom…” 
(Szuperzsaru,7 o])
„Az anyu kám meg ta ní tott egy csú nya csú fo lós vers re, és azt én jól ti tok ban tar tom… Ed dig csak 
az egyik nagy ma mám nak mond tam el, a má sik nak ak kor fo gom, ha hoz zá is el me gyünk… Ezt 
kü lön ben anyu még óvo dás ko rá ban ta nul ta Vad Icá tól, a leg csú nyább szá jú gye rek től…” (Picur, 6 
o+)
„Az óvo dá ban mind ig el du gok va la mit, és így mind ig van félt ve őr zött tit kom… Pél dá ul be ho zok 
egy új sá got, de az Imi ké nek nem mu ta tom meg, mert rossz volt… És kü lön ben is, foly ton el té
pi…” (Dzsini, 7 o])
„Leg töb bet a fel nőt tek tit ko lóz nak. Né ha én is szok tam a ba rá ta im mal, de már nem em lék szem, 
mi ket… Pél dá ul ilyes mit, hogy an nak a di lis Ri csi nek ne le gye tek a ba rá tai!” (Túrórudi, 7 o])
„Teg nap a Csa bi mu ta tott egy Tictacos do bozt meg egy sza mu ráj har cost a kert ben, és azt 
mond ta, ne hogy el árul jam a Ci li né ni nek, mert a har cos já té ko kat mind el sze di. Úgy kell tit kot 
tar ta ni, hogy az em ber szé pen be rak ja a zse bé be, az tán kint a fa ház ban elő ve szi, hogy más nak is 
meg mu tas sa.” (Ninja, 7 o])
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„Nincs” (Kulcs, 11 o+)
„Nincs.” (Sajtkukac, 11 o])
„Nincs tit kom, de ha len ne is, csak a leg jobb ba rát nőm nek mon da nám el.” (Vidor, 12 o+)
„Nincs ilyen, de ha len ne, se mon da nám el sen ki nek – egy em bert ki vé ve, aki ben tény leg meg bí
zok.” (Nebáncsvirág,12 o+)
„Van. Úgy fél éve. Csak a ma mám tud ró la. Meg a tesóim. Ti tok is, meg vágy is, va la mi, amit 
na gyon sze ret nék… Per sze van olyan is, ami ről sen ki se tud. Leg fel jebb (fiúnéváthúzva).De 
er ről már tény leg nem ír ha tok!” (Tarzan, 10 o])
„Van. Csak az a hely zet, hogy nem árul ha tom el, mert ti tok.” (Csacskamacska,10 o+)
„Van tit kom. Kb. egy éve. Sen ki se tud ja. És nem is aka rom kö rül ír ni.” (Hörcsögkaftán,11 o+)
„Van. Ta valy óta. Több is, de csak az egyik ről írok. Egy fi ú val kap cso la tos (sze re lem), és csak a 
leg jobb ba rát nőm tud ja.” (Álmodozó,12 o+)
„Nem ne kem van, ha nem más nak, az egyik osz tály tár sam nak. Ed dig csak a ma mám nak mond
tam el, bár ne ki se lett vol na sza bad.” (Vuk, 10 o])
„Er re nem vá la szo lok!” (Unknown, 12 o])
„A leg utób bi sítáborban két ba rá tom mal vol tunk egy szo bá ban. Ők tud ják. Töb bet nem mond
ha tok!” (Mackósajt,12 o])
„Ne kem sok tit kom van. Töb bek közt azért is, mert sok olyan do log van, amit sze ret nék (pl.: ha 
a szo bá mat ki fest het ném bronz vö rös re), de nem mon dom el még a leg jobb ba rát nő im nek se, 
mert ha nem tel je sül, az rém kí nos len ne.” (AgathaChristie, 12 o+)
„Az én tit kom fő leg kü lön fé le aján dé kok ra vo nat ko zik. (A csa lá dom ugya nis kí ván csi!) Most 
vi szont van egy hím ne mű lénnyel kap cso lat ban is tit kol ni va lóm, de nem baj, mert úgy is csak 
»idő sza kos«”… (Zeropabogár, 12 o+)
„Van. Sze rel mi. Ed dig csak an nak mond tam el, aki nem is me ri, de most egy új ba rá tom mal ki vé
telt tet tem.” (Vadóc,12 o])
„Igen, van. Egy fi ú ról van szó, de töb bet nem mond ha tok. Csak a má so dik leg jobb ba rát nőm 
tud ja. A leg job ban már nem annyi ra bí zok, mi ó ta el árult.” (Cirmos,12 o+)
„Van, de ezt most nem rész le tez ném, mert ha egy új ság ban ki nyom tat ják, bár ki rá jö het, hogy ki 
va gyok, és ezt na gyon nem sze ret ném! Ta lán csak annyit, hogy az osz tály ból ed dig hár man tud
ják.” (AnonymaII, 12 o+)
„Az az igaz ság, hogy most ép pen nincs, de már na gyon sze ret nék…” (Csutak,12 o+)
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„Nincs.” (Helikopter, 16 o+)
„Van. Kb. 4 éve, és sen ki se tud ró la.” (Maca, 16 o])
„Van. – Rég óta. – Sen ki. – Ve lem kap cso la tos.” (Netuddki, 16 o+)
„Van nak, és ezek ről ki zá ró lag a pszi cho ló gu som tud.” (Madarakélete,16 o])
„Igen, van. Kb. fél év óta, és a leg jobb ba rá tom tud ar ról, hogy tet szik ne kem egy lány az osz tály
ból.” (Kakukk,16 o])
„Az em ber nek mind ig van tit kol ni va ló ja, ha más nem, a sa ját prü dé ri á ja.” (Zig, 17 o+)
„Van, per sze, bár annyi ra ta lán nem »félt ve őr zött«… Hár man tud nak ró la: a ba rát nőm, anyám 
és a nő vé rem. Az em be ri kap cso la tok kal kap cso la tos. (Na, va jon mi le het az?)” (Hold, 16 o+)
„Félt ve őr zött tit ka im csak na gyon kis szám ban van nak, vi szont raj tam kí vül sen ki se tud ja őket. 
Ve lem kap cso la to sak, de nem írom kö rül…” (Krumpli, 18 o+)
„Félt ve őr zött nincs. Per sze az em ber gyak ran ké szül »tit kos meg le pe tés re«, vagy meg sze ret 
va la kit, ami ről nem mer be szél ni, vagy ki tűz egy célt ma ga elé, ami ről csak ak kor be szél, ha már 
el ér te. De ha azt aka rod, hogy ki de rül jön a tit kod, hogy észrevegyék az ér zel me i det, tudsz úgy 
csi nál ni, hogy ne kell jen el mon da nod, ha nem a má sik ma ga jöj jön rá.” (Micimackó,18 o+)
„Egykét »ki csi« tit kom van. A ba rát nő(i)m, nő vé re(i)m tud(nak) ró luk, az egyik ről anyám is. 
Ba rá tok kal, fi úk kal, sze re lem mel kap cso la tos.” (Töltőtoll,16 o+)
„Nincs iga zán. Sok szor van nak ap ró tit ka im, de ezek egy idő után ki de rül nek, vagy el mon dom 
őket. Nem tu dok tit ko lóz ni.” (NunoGomez, 18 o])
„Ap rócsep rő rej te get ni va ló im per sze mind ig elő for dul nak. Van félt ve őr zött tit kom is, de már 
olyan ré gi, hogy szin te ér vé nyét vesz tet te, és úgy se mond tam el sen ki nek. Ha va la mit el hall ga tok, 
azt min den ki előtt el hall ga tom. Van olyan tit kom is, ami iga zán még ma gam előtt sem tu da to
sult. Egy sze rű en nem aka rom vagy nem me rem fel fog ni, hogy mi is az va ló já ban: még előt tem is 
ti tok. Ezek ről plá ne nem sze ret ném, ha tud na va la ki, bár nem ki zárt, hogy tu dat alatt so kat 
el áru lok ró luk.” (Talány,17 o+)
„Egy ked ves ba rá tom ha lá lá val kap cso la tos, és egyet len em ber tud ró la, ami ó ta meg tör tént – 
va la ki, aki ben fel té tel nél kül meg bí zom…” (AnonymaIII, 18 o+)

6. Tudsz-e tit kot tar ta ni, és mi lyen ér zés más tit kát tud ni?

6/1

„Tu dok… Jó…” (Picur, 6 o+)
„Tu dok… Hát jó! Mi lyen len ne?” (Ninja, 7 o])
„Tu dok… A múlt kor a Zo li be ho zott egy játékpisztolyt, és az egyik WCben meg mu tat ta ne kem 
meg pár gye rek nek, csak azt kér te, ne hogy a Zsó fi né ni nek is el árul juk, mert ő min den ilyes mit 
el szed… Sze rin tem más tit kát tud ni jó, és más nak is jó, hogy el mond hat ja. Meg az is jó, mi kor 
meg ígér te ti a ba rá ta i val, hogy hall gat ni fog nak ró la…” (Dzsini, 7 o])
„Tu dok, de nem túl jó… Ha so ká ig kell tar ta ni, az már egy ki csit unal mas.” (Tudorka 7 o+)
„Tu dok, csak úgy nem, ha fag gat nak… Vagy ami kor hár man is kér dik és csik lan doz nak ér te!” 
(Mimi, 6 o+)
„Ne kem a Len ke né ni mind ig azt mond ja, ami kor dél után kér de zem, mi lesz az uzson na, hogy 
»Nem kö töm az or rod ra, mert te egy plety kás kis bo szor ka vagy!«” (Pszt, 7 o+)
„Na ná! Csak a lá nyok nem tud nak, mert azok nak egész nap be nem áll a szá juk, és örök ké csak 
árul kod nak… A sok ron da kecs ke bé ka!” (Túrórudi, 7 o])

6/2

„Én tu dok. Csak an nak nem, aki go nosz vagy egy szer már ki fe cseg te az enyé met… Más tit kát 
tud ni? Sze rin tem jó do log. Leg aláb bis jobb, mint ki ma rad ni be lő le. Mi kor a töb bi ek nek azt 
mond ják, csak ne hogy ne ked is el árul ják!” (Tarzan, 10 o])
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„Tu dok. És sze re tek is!” (Hörcsögkaftán, 11 o+)
„Tu dok, bár nem túl jó, és nem is rossz. Szó val vál to zó.” (Sajtkukac,11 o])
„Tu dok, és jó… Csak azt nem sze re tem, hogy foly ton vi gyáz ni kell, ne hogy el szól ja ma gát az 
em ber.” (Kulcs, 11 o+)
„Tu dok, bár nem mind ig… A jó tit kot könnyebb meg tar ta ni, mint a rosszat. Még el sős ko rom ban 
egy ba rá tom mal hecc ből fel hív tunk min den kit, ő né ha még most is csi nál ja. Pél dá ul be szól a 
tűz ol tók nak, hogy »Jöj je nek ha mar, tü zel a ku tyám!« De ezt még ma sem tud ja más, csak egy 
vi dé ki unokatesóm…” (Vuk 10 o])
„Tu dok. Elég gé iz gal mas, de né ha kis sé fur csa és za va ró ér zés szá mom ra.” (Csutak,12 o+)
„Tu dok, de ha ar ról van szó, hogy ci gi zik vagy dro go zik va la ki, an nak azért pró bá lok más hogy is 
se gí te ni. Per sze, nem szó lok ró la min den ki nek, leg fel jebb a szü le i nek.” (Macskaszem,12 o+)
„Tu dok, de né ha ne he zen… Hogy mi lyen ér zés? Jó, mert bir to kod ban van egy ér té kes in for má
ció, amit vég ső eset ben akár föl is hasz nál hatsz!” (AgathaChristie, 12 o+)
„Sze rin tem tu dok. Bár nem biz tos, hogy va la mi iga zán ko moly tit kot is meg tud nék ma gam ban 
tar ta ni.” (Vadóc,12 o])
„Tu dok, de rossz ér zés, mert súly van raj tam, és rossz, hogy sen ki nek se le het el mon da ni.” 
(AnonymaI, 12 o+)
„Ha va la mi fon tos ti tok ról van szó, vagy ha va la ki szá mom ra fon tos sze mély től szár ma zik, nem 
mon dom el. De ha kis do log, vagy sze rin tem nem ér de mes tit kol ni, még ak kor is ál lom a sza vam, 
ha egy szer meg ígér tem.” (AnonymaIV, 12 o+)
„Tu dok, mert nincs rosszabb, mint ha va la ki nek a tit kát el árul ják. Egyéb ként már csak azért is 
jó do log, mert egy kis fe gye lem re szok tat.” (AnonymaII, 12 o+)
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„Jó ér zés, és ha tény leg fon tos, nem szok tam el árul ni.” (Hold, 16 o+)
„Tu dok, csak né ha ter hes más »rossz« tit ka it tud ni. A »jó« tit kot per sze mind ig jó…” (Netudd
ki, 16 o+)
„Én nem tu dok tit kot tar ta ni, és nem is sze re tem, ha más benn fen te sen rám eről te ti a ma gá ét.” 
(Madarakélete,16 o])
„Tu dok, de nem sze re tek. Bár azért egy ki csit mind ig jól esik, ha be avat va la ki.” (NunoGomez, 18 o])
„Ko moly tit kot min den képp meg tar tok. Amúgy plety kás em ber nek tar tom ma gam.” (Krumpli,18 o+)
„Nem sze re tem a tit ko kat, csak ha előbbutóbb ki de rül het nek – pél dá ul a meg le pe té sek. Ha 
va la ki el mond ja a ma gá ét, azért meg tar tom, és ki csit örü lök a bi za lom nak.” (Kukorica,16 o+)
„At tól függ, mi lyen sú lyú a ti tok. Né ha elő for dul, hogy ki ko tyo gom. Más tit kát tud ni jó is, rossz 
is.” (Zig, 17 o+)
„Azt hi szem, tu dok. De ha va la mi »rossz« ti tok ról van szó, azt nem biz tos, hogy tar ta ni kell. Ha 
va la ki el mond ja, az zal fel jo go sít ar ra, hogy tegyek a be lá tá som sze rint.” (Micimackó, 18 o+)
„Tit kot tar ta ni egy részt meg tisz te lő, más részt meg ter he lő fel adat. Meg ter he lő, mert én min dig 
is ne he zen tud tam lep lez ni, rej te get ni va la mit, így könnyen el áru lom ma gam, s ez zel eset leg 
mást is, aki pe dig bí zott ben nem.” (Talány,17 o+)
„Igen, bár van egykét do log, amit kép te len va gyok ma gam ban tar ta ni, ál lí tó lag a ne mem ből 
adó dó an… Amúgy azt hi szem, egy iga zi ti tok tu dó ja nagy ha ta lom mal ren del ke zik, s azt őriz ni 
és be csül ni kell, ha egy má sik szá má ra fon tos in for má ci ót rád bíz nak.” (AnonymaIII, 18 o+)
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7. Csa lód tál-e már más ban, mert rá bí zott tit ko dat el árul ta? 
Hogy tör tént, és mi lett az eset kö vet kez mé nye?
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„Nem, még nem volt ilyen….” (Pszt! 7 o+)
„Hááát… Nem na gyon…” (Mulan, 7 o+)
„Fúúúj, az ilyet utá lom! Árulkodó Júúúdás, kelle bü dös tóóójás?!” (Túrórudi, 7 o])
„Hü lye ség! En gem az ilyen hü lye sé gek nem ér de kel nek!” (Actionman, 6 o])
„A Sza bi nak egy szer súg tam va la mit, amit ő nagy ne vet ve rög tön to vább me sélt az Andrisnak… 
Hogy az tán mi lett? Hát azt már te is tu dod… Ka pott egy jó kis »kokóst«, és mind járt ab ba hagy
ta.” (Dzsini, 7 o])
„Igen… Far sang kor, a ka ti cás jel me zem mi att, amit a Fru zsi el árult min den ki nek. De az tán 
pó rul járt, mert az anyu kám egy do bó koc kát csi nált he lyet te! Bibibááá!” (Mimi, 7 o+)
„Hát, per sze! Itt min den ki csak árul kod ni tud… Az egész nagy cso port, de fő leg a lá nyok!” 
(Actionman, 6 o])
„Azt hi szem, én árul tam el tit kot, és ben nem csa lód tak… De ezt most ne kér dezd! Má sod szor 
úgy sem fo gom el árul ni!” (Zorro, 7 o])
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„Igen, csak nem sze re tek be szél ni ró la.” (Mackósajt,12 o])
„Csa lód tam, és örök re össze vesz tem ve le!” (Scoobydoo, 12 o+)
„Volt ilyen eset. Aki re rá bíz tam, el mond ta an nak, aki nek nem lett vol na sza bad. Ami kor rá jöt
tem, szé pen meg be szél tük.” (Hörcsög,12 o+)
„Igen. Jól össze kap tunk egy ba rát nőm mel, mert aki nek el mond ta, vissza mond ta ne kem.” (Hör
csögkaftán,11 o+)
„Igen. Több ba rá tom ban is egy szer re. De az tán ki bé kül tünk, mert nem akar tam ennyi mi att 
ha ra got tar ta ni.” (Vadóc,12 o])
„Pél dá ul ilyen sze rel mi ügyek, ami ket min den ki ki ne vet. Csú fo lá sok, amik na pon ta van nak, 
ve lem is, má sok kal is. Egy ver set is ír tam ró la: »Az áru ló csók ja«… Csak annyi, hogy: »Zsó fi jött 
– Gá bor csó kolt – Jut ka sírt« Az osz tály meg na gyo kat rö hö gött…” (Tarzan,10 o])
„Tör tént már ilyen. El mond tam egy ba rát nőm nek, hogy me lyik fiú tet szik – er re ő in téz ke dett 
he lyet tem… Ször nyen ci ki volt, alig tud tam ki ga ba lyod ni a ku sza fo na lak sod rá ból…” (Álmodo
zó,12 o+)
„Igen. Csak saj nos nem tu dom, hogy pon to san ki ben, mert egy tit ko mat előbb kéthá rom em ber
nek árul tam el, az tán újabb kéthá rom nak. Utá na már nem tu dom, ki és mi kor, de va la ki to vább
mond ta, és vé gül egy csomóan tud ták az ere de ti öt vagy hat he lyett. Rosszu le sett, mert a töb bi
ek nek sem mi kö zük nem volt az egész hez!” (Macskaszem, 12 o+)
„Sok ilyen eset tör tént ve lem már az óvo dá tól kezd ve, de most egyet se tu dok fel hoz ni. Vi szont 
nem csa lód tam az il le tők ben, mert so se volt olyan nagy ti tok, amit el árul tam. Kü lön ben ha van 
egy tit kom, leg több ször nem ál lom meg, és el mon dom. Az tán, per sze, meg bá nom.” (Agatha 
Christie, 12 o+)
„A ko ráb bi leg jobb ba rát nőm egy szer el árult egy lány nak, aki vel együtt jár tak an gol ra. De nem 
lett na gyobb baj be lő le, mert az a lány nem mond ta to vább.” (Cirmos,12 o+)
„Hál’ is ten nek, még nem… Úgy tű nik, jó hely re »te szem« a tit ka i mat.” (Zeropabogár, 12 o+)
„Még nem csa lód tam sen ki ben, ta lán, mert amúgy se va gyok az a tí pus, aki sze ret tit ko lóz ni.” 
(Anonymus, 12 o])
„Csa lód tam, több ször is. Egy szer va la min na gyon meg bán tód tam, de ezt most in kább nem rész
le te zem (egy sze rel mi eset). Nem sze re tek fő leg tit kos dol go kat le ír ni anél kül, hogy tud nám, ki 
fog ja ol vas ni.” (AnonymaIV, 12 o+)
„Én még ed dig nem csa lód tam.” (Sajtkukac, 11 o])
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„Nem em lék szem.” (Kukorica, 16 o+)
„Ilyes mi még nem tör tént ve lem.” (Hold, 16 o+)
„Azt hi szem, nem árult el sen ki – vagy csak már nem em lék szem… De ez eset ben, nyil ván nem 
is volt olyan fon tos.” (Micimackó, 18 o+)
„Ilyen jel le gű na gyobb csa ló dá som még nem volt.” (Töltőtoll,16 o+)
„Még nem. De ha meg tör tén ne, biz to san ha ra gud nék az il le tő re… Bár azt hi szem, meg tud nék 
bo csá ta ni ne ki.” (Nagygöncöl, 17 o])
„Most nem em lék szem sem mi ilyen re, de va ló szí nű leg az len ne a kö vet kez mé nye, hogy töb bet 
nem mon da nék el sem mit ne ki.” (Helikopter,16 o+)
„Sze ren csés va gyok, még sen ki ben nem kel lett csa lód nom, vagy azért, mert nem árul tak el a 
ba rá ta im, vagy azért, mert nem vet tem ész re. Csak ke vés iga zán jó ba rá tom van, és azok ban, azt 
hi szem, tény leg meg bíz ha tok. Sze rin tem a legtöbbször azok csa lód nak, akik nek túl sok a ba rát
juk, és emi att fel szí ne seb bek a kap cso la ta ik.” (NunoGomez, 18 o])
„Csa lód tam. Ez négy éve tör tént, és meg sza kadt a kap cso la tom ve le.” (Maca, 16 o])
„Igen, csa lód tam… El mond tam egy lány nak, hogy nem szim pa ti kus a ba rát nő je, aki nek én 
vi szont tet szet tem. Ő meg el mond ta ne ki, és csú nyán össze vesz tünk, úgy hogy ba rá tok se ma rad
tunk.” (Kakukk, 16 o])
„Igen! És ezért mos ta ná ban nem is szok tam tit ko kat el árul ni.” (Madarakélete,16 o])
„Volt egy tit kom, amit a ba rát nőm el árult, de még mind ket ten olyan fi a ta lok vol tunk, hogy nem 
fog tuk fel, mi a ti tok, an nak meg osz tá sa vagy el áru lá sa. Csa ló dás nem volt, csak egy kis ne hez
te lés…” (Talány,17 o+)
„Igen, épp nem rég! Ne he zen tar tok ha ra got, de most mi ni mum egy hó na pig nem fo gok szól ni 
hoz zá!” (Netuddki, 16 o+)
„Va la ki hal lot ta, amint a te le fon ba mon dok va la mit. Ezt az in for má ci ót más nap, a vil la mo son 
ta lál koz va az egyik érin tet tel, to váb bad ta. Így ha ma ro san X fü lé be ju tott, hogy Y utál ja őt, és az 
is egy ér tel mű vé vált, hogy raj tam ke resz tül ju tott el hoz zá az in for má ció. – Ta lán nem annyi ra 
ide il lő a tör té net, mert a ti tok nem az enyém volt, nem rá bíz tam az il le tő re, ha nem ki tu dó dott, 
de na po kig rosszul érez tem ma gam az eset től.” (Krumpli,18 o+)
„Igen. Le het, hogy jobb lett vol na mind járt an nak el mon da nom, aki elől tit kol tam, és aki nek 
ké sőbb el árul ták. Ele in te ha ra gud tam ér te, de az tán rá jöt tem, hogy le het tem vol na én is egy sze
rű en őszin te.” (Zig, 17 o+)
„Iga zán fon tos do log ban még nem tör tént ve lem ilyen – leg aláb bis nem tu dok ró la. Amúgy 
igyek szem meg vá lo gat ni azo kat, akik kel sze mé lyes dol ga i mat meg osz tom. Ha még is meg tör tén
ne, csa lód nék az il le tő ben és ma gam ban is. Hogy őben ne mi ért, az egy ér tel mű. Ma gam ban pe dig 
azért, mert rosszul vá lasz tot tam bi zal mast. Per sze, pró bál nám úgy ven ni a dol got, hogy – köz hely 
– az em ber csak a ma ga hi bá já ból ta nul (?!).” (AnonymaIII, 18 o+)


