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Jászberényi József: Előszó

A Gerontoedukáció második számában olyan, a Zsigmond Király Főiskola Andragógia BAszakán, 2010-ben és 2011-ben megvédett szakdolgozatokból tallóztunk, amelyek
középpontjában az idősek életvilágának problémái és az aktív időskor lehetőségei állnak.
A szakdolgozatokból írt tanulmányok is bizonyítják, hogy a főiskolán két éve, 2009-ben
elindított gerontoedukációs oktatási program első szakmai eredményei már jelentkeznek.
Nagy öröm ez nekünk, ahogyan az is, hogy az andragógus szakma mind szélesebb rétegei
fordulnak ezen kutatási terület felé, s tesznek javaslatokat Kutatóközpontunk számára
képzéseinket, kiadványainkat és kutatási területeinket illetően. Ezeket ezúton is
köszönjük, s várjuk a további ötleteket, javaslatokat, sőt: a kritikákat is.
Az is nagy öröm, hogy idén két, Andragógia BA-n végzett hallgatónk is gerontoandragógiai témájú dolgozattal szerzett helyezést az Országos Tudományos Diákköri
Konferencián (egyikük, Kaczor Anna, akinek egy tanulmányát előző számunkban
olvashatták; másikuk Pemmer Viktória Zita, akinek tanulmányát ebben a számban
ismerhetik meg).
A ZSKF Gerontoedukációs Kutatóközpontja 2011 őszén új vállalkozásba fog. Szeptember
15-étől útjára indítjuk a Nyugdíjasok Óbudai Akadémiáját, amelynek keretében minden
csütörtökön 14 órától egyórás előadásokat tartunk érdeklődő 50+-osoknak a
legkülönbözőbb szakmai témákban: a munkaerőpiaci lehetőségektől a pszichológiai és
gerontológiai problémákig, az idősek és az EU témájától az időskori diszkriminációig.
Budapesten mi vagyunk az első olyan felsőoktatási intézmény, amely ilyen képzést indít
el. Reményeink szerint az előadások szerkesztett anyagát szintén olvashatják a
Gerontoedukáció valamelyik, következő számában.
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Láng Beatrix: Nyelvi diszkrimináció a geronto-andragógia tükrében

„A nyelv valóság, a nyelv valóságot teremt.”
(Frank Schirrmacher: A matuzsálem összeesküvés)
Geronto-andragógiai
tanulmányaim
kapcsán
kezdtem
gondolkodni
korunk
társadalmi kommunikációjáról és a közvetlen
emberi kommunikáció jellegzetességeiről az
ötven éven felüli korosztály tekintetében. Első
olvasatra nem biztos, hogy szoros összefüggés
fedezhető fel e gondolatok, kérdések és a
geronto-andragógus legfőbb küldetése, az
ötven éven felüli korosztály arra alkalmas
tagjainak munkaerő-piacon tartása között,
mégis úgy gondolom, hogy van némi
kapcsolat...
Hiszen hogyan is tudna újult erővel
munkába állni, vagy képzéseken részt venni az
a réteg, amely a mindennapi köznyelvi
kommunikáció által sok esetben nem hogy
megszólítottnak nem érzi magát, de nem ritkán
érezheti úgy, hogy ő – elsősorban korából
adódóan – kifejezetten a kívülállók közé
tartozik. Azok közé, akik már nem trendik, nem
kompetensek, nem tudnak lépést tartani,
hiszen ezt sugallja a körülöttük lévő világ az
ultramodern (és nem mindig jól eltalált)
arculatokkal,
a
futótűzként
terjedő
tegeződéssel, a szlengek és idegen kifejezések
használatával.
Kissé
sarkítva
úgy
is
fogalmazhatnánk, hogy sokan érezhetik úgy:
nem teljes értékű tagjai a mai magyar
társadalomnak, mert ez a képi- és nyelvi világ
nem hozzájuk szól. Amennyiben ez valóban így
van – márpedig ezzel a jelenséggel léptennyomon találkoznak, találkozunk –, akkor a
geronto-andragógusok
nehéz
helyzetben
vannak – és lesznek a közeljövőben –, mert
viszonylag nehéz integrálni a tanulás és munka
világába az ötven éven felülieket akkor, ha úgy
érzik, ez a világ már nem róluk szól...
Tanulmányom viszonylag sokrétű, mert
a téma kutatását nem szerettem volna csupán
az andragógia, geronto-andragógia oldaláról
megközelíteni. Úgy vélem, egy széles
társadalmi réteg helyzetét, problémáját vétek
lenne egyoldalúan, egyetlen nézőpontból
szemlélni, vizsgálni, és az adott szakterületnek

alárendelve véleményt formálni. Megpróbálom
tehát körbejárni a
téma
demográfiai,
andragógiai, és társadalmi vonatkozásait, majd
az ageizmus fogalomkörében kitérek a nyelvi
diszkrimináció jelenségére.
„Őszülő évszázad” - avagy a gerontoandragógia létjogosultsága
A XX. század során az ember
átlagéletkora
több
mint
kétszeresére
növekedett,
míg
a
születések
száma
általánosan csökken. A tendencia Európában
és
a
fejlett
világban
észlelhető,
és
következményeként elmondható, hogy 1950 és
2030 között a népesség korösszetétele
megfordul:
2030-ra
a
legtöbb
ország
társadalma idősödő társadalommá válik.
Európai Uniós demográfiai előrejelzések
Az európai népesség elöregedésének
egyik legfőbb oka az 1950-es években
bekövetkezett demográfiai robbanás óta
tapasztalható alacsony gyermekvállalási kedv.
Az Európai Unióra vonatkozó előrejelzések
szerint a következő évtizedekben a nyolcvan
évnél idősebbek létszáma 50%-kal, míg a
hatvanöt év felettieké 22%-kal fog növekedni.
2050-ben az Unió lakosságának egyharmadát
már a hatvan év felettiek fogják kitenni. Egész
Európára jellemző, hogy a nyugdíjkorhatár
fokozatos emelésének ellenére a függőségi
ráta nő: egyre nagyobb számú nyugdíjast kell
eltartania az aktívak szűkülő rétegének.
A fenti okok miatt általános gazdaságpolitikai
törekvés
a
nyugdíjrendszerek
átalakítása, a nyugdíjkorhatár felemelése, az
oktatáspolitika oldaláról pedig egyre inkább
előtérbe kerül az élethosszig tartó tanulás,
azaz a Lifelong Learning szükségességének
tudatosítása és elfogadtatása a szélesebb
társadalmi rétegekben. Ez utóbbi törekvés
egyik legfontosabb andragógiai hozadéka a
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Lifelong Learning lehetőségeinek és elérhetővé
válásának megteremtése mind szélesebb
társadalmi csoportok, rétegek számára.
Az Európai Unió állásfoglalása
A Lisszaboni Stratégia (2000. március)
az Európa Tanács dokumentuma, melynek
célkitűzése az, hogy az Európai Uniónak 2010re
„a
világ
legversenyképesebb
és
legdinamikusabb tudásalapú gazdaságává kell
válnia, amely több és jobb munkahellyel és
nagyobb társadalmi kohézióval rendelkezik” és
képes tartós gazdasági növekedésre. Elemei:
fenntartható
fejlődés,
tudásalapú
munkahelyteremtés,
versenyképesség
és
esélyegyenlőség.
Fontos megjegyezni, hogy a Lisszaboni
Stratégia egyes elemeit a tagállamok csak
többé-kevésbé teljesítették, és a 2008
novemberében kirobbanó gazdasági válság –
melynek hatásai a mai napig igen intenzíven
érzékelhetők – a folyamat megtorpanásához
vezetett. Az Európa-szerte áhított 70%-os
foglalkoztatási ráta mára már csupán
utopisztikus törekvésnek hat, a gazdasági
válság hatására a munkanélküliség sajnos
tovább nőtt. Mindemellett a Lisszaboni
Stratégia célkitűzései folyamatosan változnak
és
dinamikusan
reagálnak
az
elért
eredményekre, valamint a mindenkor aktuális
gazdasági
helyzetre.
A
legfontosabb
célkitűzéseket
a
mai
napig
a
munkahelyteremtés, a demográfiai változások,
az oktatás és a fenntartható fejlődés mentén
határozzák meg.
Korosztályi sajátosságok, lehetőségek
Az átlagéletkor növekedésének és a
születésszámok csökkenésének következtében
elmondható, hogy egyre közelebb kerülünk
ahhoz, hogy a magyar népesség is idősödő
társadalommá váljon. A KSH adatai alapján
2050-re a 60 évesnél idősebbek száma a mai
22,5%-ról 34,6%-ra nő, és a népesség fele
ötven évesnél idősebb lesz. Jelenleg a mai
magyar társadalom több, mint 30%-a (1 735
000 ember) ötven év feletti. (forrás:
www.oreganeniked.hu)
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Az öregedéssel kapcsolatos hátrányos
megkülönböztetések
95%-a
abból
a
feltételezésből ered, hogy az idősek szellemi
teljesítőképessége leépül. Ezek az elképzelések
igen erősen hatnak az idősödő emberek
tudatára, holott ezek többsége alapvetően
félelmekből és előítéletekből táplálkozik.
Az elsősorban tanulási képességekre és
képezhetőségre
vonatkozó
korosztályi
sajátosságokkal
kapcsolatos
vizsgálatok
feltárták, hogy az emberi szervezet aktív sejtjei
kevésbé vannak kitéve az öregedéssel járó
hanyatlásnak, mint a nem aktív sejtek. (Maróti
2002) Ebben a kontextusban az időskori
tanulás,
művelődés
felfogható
a
teljesítőképesség
minél
hosszabb
távú
megtartásának
és
a
tartalmas
élet
lehetőségének zálogaként is, amennyiben
elfogadjuk, hogy a biológiai változások
késleltethetők a mentális képességek frissen
tartásával.
A XX. század végi, robbanásszerű
gazdasági-társadalmi és főként technológiai
változások azonban kedvét szeghetik az
idősödő embereknek, hiszen sokan érezhetik
úgy, hogy korukból adódó tapasztalataik az
élet sok területén már nem számítanak
értéknek. Az új találmányok területein a
fiatalok – úgynevezett digitális bennszülöttként
– sokszor hamarabb és rugalmasabban
képesek helytállni, ezáltal gyakran fölénybe
kerülnek az idősebbekkel szemben. „Ma

megöregedni azért is nehezebb, mert a
fiatalságnak, annak, hogy valaki ifjú, csaknem
abszolútértéket tulajdonítanak.” – állítja Fritz
Riemann. (Riemann 1987:51) De honnan ez az
„abszolútérték”?
A baby-boom nemzedék – A
korszakalkotó lázadás és következménye

„Fiatalok, tiétek a jövő! Úgy volt, hogy a
miénk lesz.” – mondta keserédesen Sándor
György „humoralista” a szocializmusban. S
hogy ki ígérte ezt annak idején? Nem más,
mint maga a korszellem, mely a II. világháború
után, jellemzően 1946-1964 között született
nagy lélekszámú korosztály, a fejlett nyugati
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társadalmakban baby-boom nemzedéknek
nevezett generáció vívmánya.
Bár tanulmányom elsősorban a mai
nyelvi környezettel, köznyelvi- és társadalmi
kommunikációval foglalkozik, fontosnak tartom
feltérképezni a fiatalság-kultusz eredét. A
fiatalság-kultuszét,
ami
alapvetően
meghatározza
a
jelen
kultúrájának
normarendszerét és szemléletmódját, valamint
a társadalmi értékrendszer reflexiójaként
értelmezhető nyelvi- és vizuális kultúrát.
A baby-boom nemzedék, azaz a II.
világháború után születettek széles rétege
1968-ban fellázadt az akkori politikai döntések,
az idősebb generációk és az akkoriban
kialakuló fogyasztói társadalom ellen. A főként
Amerikában zajló, és Nyugat-Európába is
beszivárgó '68-as diáklázadásokat alapvetően
három folyamat váltotta ki.
1.
Politikai okok
Az 1960-as évek Amerikájának két
legégetőbb társadalmi és politikai problémáját
a vietnami háború és a faji diszkrimináció
jelentette. Már polgárjogi harcok dúltak azért,
hogy az alkotmány egyenlő bánásmódot és
védelmet biztosítson a feketéknek, amikor
Martin Luther Kinget, a fekete polgárjogi
vezetőt meggyilkolták Memphisben, 1968
áprilisában. A ’68-as mozgalom, végül nem
csak ezt a célját, és általában a fekete
lakosság integrációját érte el, hanem azt is,
hogy Martin Luther King születésnapja nemzeti
ünneppé vált Amerikában. Ugyanebben az
időben erősödött meg a vietnami háború elleni
mozgalom,
melynek
hatására
1968
novemberében
megkezdődtek
a
béketárgyalások. (Heller 1997).
2.
A
fogyasztói
társadalom
kiépülése
A munkaidő csökkenése és a jövedelmek
emelkedése következtében az 1960-as évekre
a fejlett nyugati társadalom 80%-ának nem
voltak megélhetési gondjai. A fizetések 70%-a,
mint a megélhetési költségek feletti szabad
rendelkezésű jövedelem megmaradt, ami egyik
alapfeltétele a társadalmi értelemben vett
polgárrá válásnak, szabad értékválasztásnak. A
bőség társadalmában az emberek költekezni
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akartak. A piacokon megjelenő termék
kínálatra az embereknek alapvetően nem volt
szükségük, ezért igényeket kellett ébreszteni:
meg kellett győzni a tömegeket arról, hogy
vásároljanak.
A
fogyasztói
társadalom
kialakulására nagy hatással volt a médiumok
elterjedése is, mely szintén az 1960-as évekre
tehető, és amely jelentős szerepet játszott a
marketing-robbanásban.
3.
Az egyetemek kibővülése
Az 1960-as években alakultak ki a
campus-rendszerű
egyetemek,
azaz
egyetemvárosok, ahol a diákok a társadalomtól
elszeparáltan élnek. Mivel ebben az időben az
egyetemek jelentősen megnövelték a hallgatói
létszámot, az egyetemi városokban több ezer
diák élt együtt. A diákok többsége úgy
gondolta, az egyetem végeztével nem akar
beilleszkedni a megváltozott (fogyasztói)
társadalomba, és 1968 májusában fellázadtak
a
30
év
feletti
korosztályok
ellen.
Többszázezres tömegek vették hatalmukba a
városokat,
középületeket,
és
akarták
megteremteni saját társadalmukat, a hamis
szükségletektől mentes életet, és bár a
lázadásokat leverték, hatásuk és eszmeiségük
még az 1970-es években is érezhető volt.
Ahogy Ken Dychtwald gerontológus,
pszichológus, amerikai jövőkutató írja, e
nemzedék bármely életszakaszában képes volt
alapvetően
megváltoztatni
a
társadalmi
fejlődés irányát. Akár gazdasági, személyes
vagy egészségügyi kérdésről volt szó, az adott
problémakör a társadalom meghatározó
témájává vált. Az orvostudomány ebben az
időben
forradalmasította
a
születésszabályozást, amivel élt a fiatalok nemzedéke,
gyökeresen
megváltoztatva
az
addigi
értékrendet és gondolkodásmódot. A babyboom nemzedék megváltoztatta a kapcsolati
viszonyokat, felülírta a gyermekek gondozásával és a munkával, munkahelyekkel
kapcsolatos korábbi beidegződéseket, a banki
kölcsönök, az egészségügy és az információs
technológia világát. Ma ez a nemzedék az
Egyesült Államok gazdaságának 70 százalékát
tartja ellenőrzése alatt.
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A
fiatalság-kultusz
kialakulása
a
hatvanas évek elejére tehető. Diane Vreeland,
az
amerikai
Vogue
divatmagazin
főszerkesztőnője használta először, majd
népszerűsítette a „Youth-quake” fogalmát,
létrehozva ezzel egy új, hatalmas fogyasztói
csoportot. A „Youth-quake”, szó szerinti
fordításban
„fiatalság-rengés”
valóban
lökésszerűen forradalmasította a divat- és
reklámfilozófiát,
és
hosszú
évtizedekre
meghatározta annak irányát, irányultságát.
Körülbelül ez az az időszak, amikortól az
emberek jelentős része az ifjúságot követi
divatban, zenében, a reklámokban és a
filmeken.
A
folyamat
egyik
hosszú
távú
következményeként elmondható, hogy míg a
fiatalok számára számos sablon, követendő
példa létezik a média kínálatában, az öregedő
ember – mivel idősödő karakter alig-alig jelenik
meg a filmek, reklámfilmek világában – egy
bizonyos kortól már nem rendelkezik példával,
vagy csak olyannal, mely az idősödés
negatívumait vizualizálja. Ezt a tendenciát
igazolja Jászberényi József 2007 októberétől
2008 januárjáig terjedő reklám-vizsgálata,
mely az adott időszak magyarországi televíziós
reklámkínálatát
monitorozta
az
idősek
megjelenési gyakorisága és szerepminősége
szempontjából,
350
reklám
vizsgálatán
keresztül. A vizsgálat azt találta, hogy a
reklámok 77,4%-ában nem jelenik meg idős
ember, ha pedig mégis, akkor zömében
negatív, vagy semleges szerepben, illetve az
életjáradék
kampányok
célpontjaként.
Jászberényi
József
fenti
vizsgálatának
összegzésében arra is rámutat, hogy nyugaton
léteznek pozitív példák, és változik az időskor
megítélése, azaz a demográfiai tendenciákból
fakadó, egyre növekvő „senior market”-et,
illetve annak igényeit már követi a
reklámszakma.
Arra, hogy az 1960-as évek óta NyugatEurópában
és
Amerikában
elkezdődtek
bizonyos mentalitásbéli változások, álljon itt
egy érdekes rocktörténeti analógia: 2006
áprilisában Robbie Williams párizsi koncertjén
fiatalok ezrei énekelték a brit popsztárral, hogy
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„Remélem, öreg leszek, amikor meghalok” („I
hope I’m old before I die”), bele sem
gondolva, hogy szüleik korosztályának egyik
nagy zenei ikonja, Pete Townshend, a The
Who együttes tagja négy évtizeddel korábban
ennek éppen ellenkezőjét fogalmazta meg a
My Generation című zeneszámban: „Remélem,
meghalok, mielőtt megöregszem” („I hope I
die before I get old”). (Hermann-Izsák 2008)
A baby-boom nemzedék, a '68-as
korosztály jelentős része mára mégis
megöregedett... Buzzati utópiája beigazolódni
látszik, amikor a baby-boom nemzedéknek –
az
idősebb
generációkkal
szemben
megfogalmazott éles társadalomkritikája után
–
ezúttal
saját
öregedésével
kell
szembenéznie. Nem véletlen, hogy az
öregedés
ellenszereivel,
a
fiatalság
megtartásával kapcsolatos pro-age és anti-age
kutatások az elmúlt évtizedekben soha nem
látott méreteket öltöttek...
A speciális magyar helyzet
Magyarország
hasonlóan
nagy
lélekszámú baby-boom nemzedéke az 1950 és
1956 között született generáció, a Ratkókorszak
gyermekei.
Az
akkori
magas
születésszám Ratkó Anna egészségügyi és
népjóléti miniszter népesedéspolitikájának, az
abortusztilalom és a gyermektelenségi adó
bevezetésének következménye volt.
Magyarország
a
politikai
berendezkedés és elszigeteltség miatt az
Amerikában és Nyugat-Európában zajló '68-as
diáklázadásokat csak távolról szemlélhette.
Heller Ágnes így ír erről: „A huszadik

századnak erről az egyik legradikálisabb
átalakulásáról
Magyarországon
akkoriban
kevesen keveset észleltek. S még azok is, akik
mint jómagam, rokonszenveztek az újbaloldali
mozgalmak egy szárnyával és törekvésével
(persze nem mindegyikkel), nagyon egyoldalú
képet alakítottak ki arról, ami akkor történt.
(…) Míg az amerikai polgárjogi harc hírei nem
nagyon jutottak el Pestre, a háborúellenes
mozgalomnak volt hatása Magyarországon.”
(Heller 1997)
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Bár a politikai érdeklődés akkoriban
egyértelműen Csehszlovákia felé irányult, egy
kisebb
értelmiségi
szubkultúrát
mégis
megérintett a '68-as eszmék szele, és ha késve
is, de országunkat is elérték a felszabadító
ideák. A szexuális forradalom hatása, a
születésszabályozás
vívmánya,
a
női
egyenjogúság kérdése hozzánk is beszűrődött,
és
e
liberális
értékek
hatása
megkérdőjelezhetetlenül rányomta bélyegét a
társadalmi berendezkedésre. A hagyományos
családmodell
átalakulása,
a
késői
gyermekvállalás és a házasságon kívüli
együttélések magas száma mind ezekre az
eszmékre vezethetők vissza.
„Társadalmi imprinting”
korszellem lenyomata

-

avagy

a

Csepeli György szerint „A nemzedék az
eszmélet és az emlékezet közössége.” Az
ember
életszemléletét
és
életvezetését
igencsak befolyásolja az a korszellem, mely a
felnőttségbe vezető útján kísérte. Csepeli
társadalmi imprintinginek nevezi azon hatások
összességét, amelyek serdülőkorában érik az
embert, az identitásélményt, amely a
korcsoportból nemzedéket kovácsol. Minden
nemzedék identitásába beépül az adott
történelmi hatás, ami később kollektív
emlékezetként működik. (Csepeli et al 2006)
Kérdés, mi tesz egy nemzedéket
nemzedékké, milyen hatások befolyásolják egy
generáció
világképét,
értékrendjét
és
eszmerendszerét, és hogy befolyásolja-e
mindez
a
változásra,
fejlődésre
való
képességet? Tudunk-e haladni a korral, lépést
tudunk-e tartani a világ változásaival? Nagy
kérdése ez a nemrégiben nyugdíjazott, illetve
most nyugdíjba készülő nemzedékeknek is...
A
rendszerváltozás
hozadékai
idősebbek szemszögéből

az

Az egész társadalmat érintő, az addigi
gazdasági berendezkedést teljes mértékben
felforgató
1989-90-es
magyarországi
rendszerváltozás a baby-boom nemzedék
legtöbb tagját érett felnőttkorában érte. Az
államszocializmus jól ismert kiszámíthatósága a

„nyugdíjas állás” fogalmával és biztonságával
egycsapásra megszűnt. Olyan új fogalmakkal
kellett megismerkedni, mint piacgazdaság,
szolgáltatás,
pályázat,
tender
stb.
A
„maszekok”-ból menedzserek és vállalkozók
lettek, a személyzetisek HR-esekké váltak – és
a példákat akár a kézzel fogható újdonságok,
akár az új nyelvi elemek, megfogalmazások
terén még hosszan lehetne sorolni. Mindezek
mellett megjelent az addig ismeretlen, a
közszolgálati és a kereskedelmi médiát ötvöző
duális média, mely népszerűségével szinte
azonnal háttérbe szorította a korábban
egyeduralkodó közszolgálatit, hiszen széles
rétegeket volt képes szórakoztatni és
informálni (bár ezzel együtt az információ
értéke erősen vitathatóvá vált). Nem véletlen,
hogy a duális média a MacBride-jelentésben,
az information és entertainment angol szavak
infotainment
összeolvadásából
alkotott
elnevezést kapta 1983-ban.
Nem sokkal később, az internet
megszületésével és rohamos terjedésével
olyan információ-áradatnak lehettünk tanúi,
mint addig soha. A külföldi médiumok és cégek
megjelenésével,
azaz
a
globalizáció
terjedésével hirtelen komoly gondot kezdett
jelenteni a nyelvtudás hiánya.
A demokrácia, a szólás- és választási
szabadság kézen fogva járt a kapitalista
berendezkedéssel és a piaci versennyel. Ez
utóbbi tényezők hirtelen térhódítása nagyon
sok emberben nem feltétlen a függetlenség,
sokkal inkább a bizonytalanság érzetével
párosult...
Az időskor a
szempontjából

társadalom

megítélése

A '60-as években kialakult fiatalságkultusz
következményei
hosszú
távon
befolyásolni
látszanak
az
általános
közvélekedést az idősödésről és magáról az
időskorról. Ezzel a feltevéssel korrelál Hevesi
Krisztina
szexuálpszichológus,
az
ELTE
Pedagógiai és Pszichológiai Kara oktatójának
nyilatkozata
az
MR1
Kossuth
Rádió
Társkeresés, internet – hatvanon túl című
műsorában, miszerint a mi mai kultúránkban
semmi olyan érték nincs, ami miatt szeretnénk
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megöregedni, vagy legalább elfogadnánk az
öregedést.
Bár az időskorúak társadalmi szerepe és
megítélése koronként változó volt, a XX.
századi tudományos és technikai fejlődéssel az
idősebbek társadalmi elismertsége rohamosan
csökken, hisz az idős emberek felhalmozott
tudása és tapasztalatai az információs
társadalom kialakulásával és térhódításával,
valamint a szinte követhetetlen iramú technikai
fejlődéssel elveszítették korábbi értéküket.
(Drexlerné 2009).

„Míg húsz esztendővel ezelőtt többségi
nézet volt, hogy az öregek munkája – nagyobb
tapasztalatuk miatt – többet ér a fiatalok
munkájánál, mára ezt jobban megkérdőjelezik
az emberek.” – áll a KSH Népességtudományi
Intézetének kutatásában. A kutatók a
munkaerő-piaci tapasztalatokkal magyarázzák
állításukat: míg húsz évvel ezelőtt a
munkahelyeken megbecsülték az idősebb
dolgozók tudását, tapasztalatát, ez ma nem
jellemző. A fiatalok többnyire úgy tekintenek
az idősebbekre, mint akiknek elavult a tudásuk
és gátolják őket az előrelépésben.
A társadalmi folyamatok, a kultúra és
közgondolkozás közvetlenül hat az egyén
életére. Ebben a vonatkozásban azt lehet
mondani, hogy a csökkenő figyelem és
megbecsülés elkedvetlenítheti, sőt, meg is
betegítheti az idősebb embereket. J. Rodin és
E. Langer társadalomkutatók 1976-ban írott
tanulmányukban bebizonyítják, hogy az
öregedés negatív megítélése tényleges kiváltó
oka
lehet az öntudat és ellenőrzés
elvesztésének, a kreativitás és a gondolkodási
teljesítmény
csökkenésének.
(idézi
Schirrmacher 2007:97)
Az időskor kezdete és a nyugdíjazás
összefüggései
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visszavonulni a munka világából. Elképzelhető,
hogy ez a tendencia, azaz a korai nyugdíjba
vágyás
összefüggésbe
hozható
a
rendszerváltozás fent említett hozadékaival és
azzal, hogy a magyarországi Ratkó-gyerekek
nemzedékének tagjai nehezen alkalmazkodnak
a megváltozott körülményekhez. Sokaknak
elegük van a fenyegető munkanélküliség
bizonytalanságából, a megélhetési gondokból,
és úgy érzik, nem tudnak, vagy nem akarnak
lépést tartani.
Az idősödés kapcsán megfogalmazható
társadalmi sztereotípiák, az időskor kezdetével
kapcsolatos elképzelések, beidegződések a
nyugdíjkorhatárhoz is köthetők. Az öregedés
gondolata a nyugdíjazás évének közeledtével
tudatosul és mélyül el leginkább; ekkor kezdi
úgy érezni a legtöbb ember, hogy többé már
nem hasznos tagja a társadalomnak akkor, ha
vissza kell vonulnia a munka világából. Ezt
támasztja alá Dr. Pék Győző is, aki
tanulmányában az öregedés kezdetét a
nyugdíjazáshoz, mint alapvető, az életvitel
gyökeres megváltozását jelentő fordulóponthoz
köti (dr. Pék et al 2008).
A
KSH
Népességtudományi
Kutatóintézete 2001-2002-ben zajlott, „Életünk
fordulópontjai” című kutatásának eredményei
némiképp ellentmondanak a fentieknek. A
kutatás adatrendszert kívánt szolgáltatni a
demográfiai magatartásokban végbemenő
változások megértéséhez. A kutatás keretében
az időskor társadalmi megítélését is vizsgálták,
és a 18–75 éves férfiak és nők országosan
reprezentatív mintáját, összesen 16.363
személyt kérdeztek meg. A vizsgálatok
eredményei szerint az emberek többsége 65
éves korra teszi az öregedés kezdetét. A
megkérdezettek elsősorban az egészségi
állapot megromlásával társítják az időskort.

Jellegzetes
magyarországi
attitűd,
hogy hazánk idősödő nemzedéke minél előbb
szeretne nyugdíjba menni, holott a 65 évnél
idősebbeknek
nem
kellene
feltétlenül
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Az öregkor jellemzőinek megítélése a vizsgálatban részt vevők szerint

Az ageizmus
Az ageizmus kor alapú diszkriminációt
jelent. A fogalmat Robert N. Butler, az
amerikai
Öregedéstudományi
Intézet
igazgatója 1968-ban használta először. Todd
Nelson szerint az ageizmus a nemi és faji
diszkrimináció
után
a
hátrányos
megkülönböztetés
harmadik
leggyakoribb
formája. (Nelson 2007) Az életkor alapú
hátrányos
megkülönböztetés
többféle
formában megnyilvánulhat, ismeretes többek
között a lakóhelyi, a családon belüli, a mediális
ageizmus
(Jászberényi
2009:57-58),
legjellemzőbb és legszembetűnőbb formái
pedig
a
nyelviés
munkahelyi
megnyilvánulások.
Az
ageizmus
jelensége
ma
Magyarországon leginkább a munkahelyeken
jellemző.
Az
idősebbekkel
szemben
megfogalmazott, legáltalánosabb sztereotípiák
a magas bérigény, a dinamizmus hiánya, a
fiatal csapatba való nehezebb beilleszkedés, a
képezhetőség nehézsége és az, hogy az
idősebbek
képzettsége
nem
korszerű.
(Jászberényi 2009:61).
A nyelvi diszkrimináció
Gorgiász, ókori görög filozófus és
szónok mondta ki először, hogy a nyelv
hatalom s – ahogy mondani szokás – a
hatalommal nem csak élni, de visszaélni is
lehet...

A nyelv egyfelől eszköz a gondolatok
kifejezésére, másfelől pontos képet ad egy
adott kultúra gondolkodásáról, hiszen a kultúra
embereinek gondolkodási közegeként szolgál.
Amikor a beszélt nyelvünkben valaminek a
jelölésére egy új kifejezés állandósul, abban a
közgondolkozás jelenik meg (Kígyós et al
2006:60) – írja Dr. Kígyós Éva, és példaként a
terhességet említi, mint az orvosi nyelvben is
állandósult kifejezést az „ódivatú” várandós
kifejezés helyett. A terhesség terhet jelent, míg
a várandósság inkább az örömteli várakozás, a
gyermek után vágy kifejeződése, ami mára
sajnos kevéssé használatos kifejezéssé vált... A
nyelv tehát ebben a kérdésben is reagált a XX.
század második felére jellemző mentalitásbéli
változásokra,
melyek
ma
már
inkább
megoldandó
feladatnak
tekintik
a
várandósságot
(akárcsak
magát
a
megszületendő gyermeket), mint áldott
állapotnak.
A nyelvi diszkrimináció az ageizmus
egyik leghétköznapibb formája. Olyannyira
körülvesz minket, sajnos sok esetben annyira
természetesnek tűnik, hogy észre sem
vesszük.
Legyen
szó
akár
társadalmi
kommunikációról,
akár
a
vizuális
kommunikációval kéz a kézben járó marketing
kommunikációról,
a
nyelvi
környezet
mindenkire hatással van, mert megfogalmazza
a körülöttünk lévő világot, elvárásokat támaszt,
igényeket ébreszt és kialakít általános
sztereotípiákat. Többnyire ettől függ, mit
szeretnénk elérni, mire van igényünk, milyenné
szeretnénk válni és milyenné nem. Az ily
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módon tágan értelmezett nyelvi környezet
befolyásolja
énképünket,
általános
közérzetünket, viszonyunkat saját magunkhoz
és a minket körülvevő világhoz.
Tanulmányomban tehát a nyelvi
diszkrimináció jelenségét, mint az ageizmus,
azaz a kor alapú diszkrimináció egyik formáját
vizsgálom a köznyelvi kommunikációban, a
nyelvhasználat változásain és a társadalmi
kommunikáción
keresztül.
A
köznyelvi
kommunikáció témakör a nyelvi diszkrimináció
hétköznapi előfordulásait, megnyilvánulásait
tárgyalja, míg a nyelvhasználat változásain
belül
az
általánossá
váló
tegeződés
kérdéskörével foglalkozom. A társadalmi
kommunikáción belül elsősorban a médiában
előforduló jelenségeket boncolgatom, majd a
marketing kommunikáció és az interneten
megfigyelhető
nyelvhasználat
oldaláról
vizsgálom meg a kérdést.
A nyelvi diszkrimináció jelensége
köznyelvi kommunikációban

a

„A fiatalok azzal, hogy elpusztítják az
öregek identitását, megölik őket.
És ezt kizárólag nyelvi és képi
eszközökkel érik el.”
(Schirrmacher 2007:57)
A
nyelvi
diszkrimináció
köznyelvi
megnyilvánulásai családon belül éppúgy
előfordulhatnak,
mint
munkahelyi
környezetben,
állásinterjún,
üzletben,
ügyfélszolgálaton, orvosi rendelőben vagy épp
egy tanfolyamon. A nyelvi környezet, a
társadalmi elismertség vagy éppen el nem
ismertség bizonyítottan hat az egyén
pszichéjére, saját öregedésével kapcsolatos
attitűdjére és az öregedéssel járó változások
megélésére. A környezet által 'betáplált'
információ („hasznos vagy”, „haszontalan
vagy”) beépül, és sejtszinten, mérhetően hat
az öregedés folyamatára. Ezt a gerontológia az
öregedés alapvető tényezői között, külső
faktorként tartja számon – állítja Semsei Imre
gerontológus professzor.
A
nyelvi
diszkrimináció
egyik
leghétköznapibb formája, amikor valaki idősek
jelenlétében lassabban beszél, vagy jobban

artikulál, mert úgy gondolja, hogy az
idősebbek hallása, beszédértése gyengébb.
(Jászberényi 2009:57-58) Amikor az idősebb
ember úgy érzi, hogy nem veszik komolyan,
károsítja önértékelését, és ezzel párhuzamosan
változtat beszédén. Ezt a jelenséget SigrunHeide
Filipp
és
Anne-Kathrin
Mayer
alulalkalmazkodási
stratégiának
nevezi.
Megfigyeléseik
az
idősek
beszédében
előforduló jelenségek kapcsán megállapították,
hogy az idősek bizonyos témákat kerülnek
akkor, amikor fiatalabbakkal beszélgetnek,
gyakrabban
hivatkoznak
egészségügyi
problémákra akkor, ha úgy érzik, nem tudnak
megfelelni az elvárásoknak, valamint lassabban
beszélnek. (Schirrmacher 2007:160).
A nyelvhasználat változása a médiában
és a társadalmi kommunikációban
Nem is olyan régen, talán 15-20 évvel
ezelőtt még fejtörést okozott a kamaszodó
gyerekeknek a felnőttek megszólítása, hiszen
természetes volt számukra, hogy a felnőtteket
nem szokás tegezni. A tegeződés a családban,
munkahelyen, egy-egy szakmán belül kollégák
között, esetleg azonos korosztályba tartozók
közt
volt
természetes,
de
idegenek
találkozásakor majdhogynem elképzelhetetlen
volt. A tegeződés-magázódás szabályairól, azaz
a nyelvi illemtanról még ez idő tájt is kötetek
jelentek meg, és az emberek többsége tudta –
vagy ha nem, hát volt hol utánanéznie, volt kit
megkérdeznie –, mikor, milyen helyzetben,
kinek kell, vagy lehet felajánlania a tegeződést.
A közvetlen emberi kommunikáció
tekintetében mára elmondható, hogy az
általánossá váló tegeződés lassan az élet
minden területén elterjed, a médiában
hétköznapi jelenséggé válik az, ami azelőtt
elképzelhetetlen volt. Deme László a Nyelvi
illemtan 1987-es, de még az 1999-ben
megjelent második kiadásában is ezt írja: „Az

már megfontolandó, hogy a rádiónak, s még
inkább a televíziónak, miért tegezi egyre több
ifjúsági műsora az egész közönséget – olyan
csúcsidőben, amikor szinte mindenki ezt a
műsort hallgatja, illetve nézi. Ráadásul, nem is
véletlenül, ez a tegezés hol »topisan«
igénytelen, hol erőltetetten »gógyiskodó«
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nyelvhasználattal társul.” (Idézi Domonkosi
1999)
Domonkosi Ágnes írása kiemeli, hogy a
televíziós játékokban
a játékosokat a
keresztnevükön szólítják, s a játékvezetők
kezdeményezik a kölcsönös tegeződést, akár
nőkkel, néhány évvel idősebbekkel szemben is.

„Olykor azonban a játékvezető – nyilvánvalóan
a kor alapján – a magázó forma mellett dönt; s
ezt már az üdvözlésben is kiemeli »Szervusz
Szilárd! Üdvözlöm Ferenc! Lehet helyet
foglalni. Szervusz, Ida! Remélem jól érzitek
magatokat, és Ferenc is jól érzi magát!« Az
udvariasnak szánt bevezető azonban szinte
kirekeszti a csak pár évvel idősebb, 40 év
körüli férfit, aki természetesen rögtön felajánlja
a tegeződést.” (Domonkosi 1999)
A példából egyértelműen látszik, hogy
még az udvarias nyelvi fordulat is lehet sértő,
ha az megkülönbözteti az egyik embert a
másiktól. Különösen sértő abban az esetben,
ha a megkülönböztetés életkor alapján
történik.
A
szituáció
mindenképpen
kényelmetlen a megkülönböztetett egyén
számára, aki az adott helyzetben – az
elhangzott szófordulat miatt – már csak úgy
lehet egyenrangú játékostársaival, ha felajánlja
a tegeződést.
A következő beszélgetés egy rádiós
kívánságműsorban hangzott el:

- Szervusztok, Marika vagyok, egy
számot szeretnék kérni!
- Szervusz, Marika! Nem bánod, ha
tegezlek, ugye?
- Nem, dehogy! (nevet)
- Elárulod, hány éves vagy?
- Hatvankettő! – rikkant a hölgy a
telefonba – de megsértődök ám, ha magáznak!
A NEO FM műsorvezetői kivétel nélkül,
a műsor típusától függetlenül, a hallgatók
valószínűsíthető kora ellenére, konzekvensen
tegeznek mindenkit. Olyannyira közvetlenek,
hogy – ahogy a fenti beszélgetésben láttuk – a
fiatal műsorvezető nem átall nyíltan rákérdezni
egy idősebb hölgy korára. Ez igen meglepő, ha
mérlegeljük, hogy a rádiózás alapvetően nem
közvetlen, hanem közvetett formában történő
kommunikáció, ahol az egymással interakcióba
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lépők
nem
láthatják
beszélgetőtársuk
arckifejezését, mimikáját, azaz a nonverbális
kommunikáció árulkodó jeleit. Véleményem
szerint ez éppen, hogy óvatosságra kellene,
hogy intse a műsorvezetőt, és arra kellene
ösztönöznie a műsorkészítőket, illetve a rádió
kommunikációs stratégiájának megalkotóit,
hogy megtartsák a kellő távolságot és
használják
az
alapvetően
udvarias,
tisztelettudó nyelvi formulákat. (Olykor – nem
is ritkán – előfordul, hogy egy-egy hírolvasó
elfeledkezik
a
rádió
kommunikációs
stratégiájáról, és magázódva búcsúzik a
hallgatóktól a hírblokk végén, ami azt jelzi,
hogy az egyén rendelkezik azzal a belső
igénnyel, hogy megtisztelje hallgatóit az
udvarias elköszönéssel, továbbá tudatában van
annak, hogy a műsort különböző nemű, korú
és társadalmi státusú emberek hallgatják.
Ennek ellenére, amikor egy hírolvasó vagy
műsorvezető észreveszi a „bakit”, helyesbít és
tegezésre vált.)
De nem csak a médiában, az élet más
területein
is
terjed
a
tegeződés.
Vendéglátóhelyeken, kereskedelmi egységekben,
a
szolgáltató
szektorban
(pl.
benzinkutaknál, mobilszolgáltatók ügyfélszolgálatán) is egyre gyakoribb a tegező forma
használata.
Kemény Gáborral, az MTA tudományos
munkatársával
készült
beszélgetés,
a
tegeződés terjedésének jelenségéről így
számolt be 2005-ben a Magyar Nemzetben
megjelent Sietős beszéd c. írásban (letöltés
ideje: 2010. 05. 20.):

„A hagyományos udvariassági formák
valóban fellazultak. Nemrég kórházban voltam,
ahol a fiatal, harminc év körüli orvos Gábornak
szólított. Ezzel akart számomra kellemes
légkört teremteni. Én viszont őt doktor úrnak
szólítottam. Itt tehát nem a korkülönbség,
hanem az erőviszonyok irányították a nyelvi
udvariassági
formát.
A
titkárnőt
is
keresztnevén szólítja a főnök, ő azonban ezt
nem viszonozza. (…) A vendéglőben a pincérnő
engem magáz, de gimnazista lányomat tegezi.
A következő tíz–húsz évben dől el, hogy
általános
lesz-e
a
tegeződés,
mint
Svédországban, ahol azért hivatalos helyeken
előfordul a magázás is. Magyarországon az
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ötvenes években már volt erre kísérlet,
erőltették a munkahelyeken a tegeződést.
Akkor nem sikerült bevezetni. Tény azonban,
hogy nehéz megfelelő megszólítási formát
kiválasztani. A magázás udvariatlan, a
tetszikezés öregít.”
Kirekesztő-e
az
általánossá
váló
tegeződés? Ageizmus-e a magázódás, vagy
épp a kellő tiszteletet adjuk meg vele? A
kérdés megítélése a fenti, médiából vett példák
alapján egyéninek mondható, de talán
általánosabb érvényű, kevésbé kirekesztő a
magázódás, mellyel gyakorlatilag mindenkit
meg lehet szólítani, és melyből át lehet váltani
tegeződésbe, ha úgy adódik, de ez fordítva
nem mondható el...
Miért pont ötven? - nyelvi diszkrimináció
a marketing kommunikációban
Míg a közvetlen emberi kommunikáció
során van lehetőség az azonnali, személyes
visszacsatolásra, a probléma tehát többnyire
kezelhető,
a
marketing-kommunikáció
területén közvetett, médium közbeiktatásával
történő kommunikációról, egyirányú üzenettovábbításról van szó. A kommunikáció ezen
kontextusa a tömegkommunikáció, ahol a
kommunikátor
egy
intézmény,
ami
a
nagyközönség felé címezi az üzenetét
függetlenül a közönség tagjainak korától,
nemétől,
társadalmi
státusától
illetve
lakóhelyétől. Mivel ebben az esetben a
kommunikáció egyirányú, nincs lehetőség
visszacsatolásra, a kommunikátor nem ismeri a
reakciókat, közvetett hatásokat.
A mai magyarországi marketingkommunikáció az úgynevezett senior marketet,
azaz az idősebb korosztályok képviselte
vásárlóréteget mind a mai napig marginálisan
kezeli, és nem tekint rá potenciális vásárlóként.
A
marketing
kommunikáció
elsődleges
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célcsoportja a 18-49 év közötti korosztály. A
legkisebbtől a legnagyobbig a cégek többsége
ennek megfelelően alakítja kampányait, ami
mind a képi megjelenítésre, mind pedig a
hirdetések, szlogenek nyelvezetére markánsan
jellemző.
Sas István a Magyar Fogyasztóban
megjelent, marketingeseknek szánt írásában
az alábbi véleményt fogalmazza meg:

„Tudjátok, mekkora falat jut nálunk a
„reklámtortából” az ötven felettieknek? Ezt
nem nagyon mérik, de nagyjából tudjuk: még
kisebb, mint egyébként a »társadalmi
megbecsülés« tortájából!” (Sas 2009) Sas
István – többek között a többféle lehetséges
életkor meghatározási lehetőség, valamint
pszichológiai
és
szociológiai
tényezők
sokféleségére hivatkozva – kifejti: ahány
ember, annyiféle életút, eszménykép, vágy,
igény; és felteszi a kérdést: „mi értelme van

ennek az egész életkor- szegmentálós
őrületnek?” Az életkor meghatározás sokszor
hátráltatja a reklám-tervezőt, és értelmetlenül
kizár fontos fogyasztói csoportokat. Életkor
meghatározás helyett élethelyzet-csoportokkal
kéne tervezni – mondja Sas István – így a
célcsoport megtalálása és megszólítása is
sokkal könnyebb és hatékonyabb lenne, nem
beszélve arról, hogy korosztályokat lehetne
közelebb hozni egymáshoz az azonos
fogyasztói gondolkodás platformjain.
A képi megjelenítés legszembetűnőbb
formája a vizuális arculat. A K&H Bank néhány
évvel ezelőtti arculatváltása ékes példája
annak, miként nyit egy bank a fiatalok felé. Az
alábbi ábrán a bank régi logója és új arculati
elemei láthatók.
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A K&H Bank régi és új arculata

Az
arculatváltás
következtében
a
méltóságot, stabilitást és megbízhatóságot
sugárzó talpas betűtípus, a római kapitális
(BANK felirat) illetve annak stilizált változata
(K&H betűk) eltűnt. Az új logóban megjelenik
egy stilizált figura, mely az eredeti elképzelés
szerint az árral szemben lendületesen úszó
embert ábrázolja. Ezzel szemben, a pozitív
jelentéstartalom ellenére, a sokak számára
nehezen értelmezhető, „billegő” motívum akár
bizonytalanságot is ébreszthet. Az új, fiatalos
arculat tegeződő szlogennel párosul. Az
egyetlen elem, ami a régi logóból megmaradt,
mindössze a kék alapszín. Az arculatváltás
felveti a kérdést: ki a valódi célcsoport?
Valóban a nagyobb számú, potenciális
közönséghez, leendő ügyfeleihez szól a
bank?...
A leendő vevő, partner, ügyfél, páciens
megszólítása igen fontos eleme a célcsoport
elérésének.
Amennyiben
a
megszólítás
tegeződő formában történik, sokan – a
demográfiai mutatók ismeretében pedig
kijelenthető, hogy idővel egyre többen –
gondolhatják úgy, hogy az adott kampány a
fiataloknak szól, és nem érzik magukat
megszólítva.
A
kommunikátorok
tehát
viszonylag széles rétegeket engednek el akkor,
ha ab ovo tegező formát választanak.
A
célzottan
fiataloknak
készülő
reklámok
mindenhol
jelen
vannak.
Prospektusain, hirdetésein, óriásplakátjain, TV-

és rádió reklámain keresztül tegeződik többek
között a gyorsétterem lánc (McDonald's), a
bútor áruház (IKEA), a mobilszolgáltató
(Telenor) és – ahogy láthattuk – a bank is. De
vajon mindenki szívesen veszi, ha egy cég
vagy honlap tegeződve szólítja meg? Az
alábbiakban az Erste Bank egy mobilkampánya
és egy arra érkező válasz olvasható: „Kedves

Péter!
Hallottuk,
hamarosan
felújítod
lakásodat. Ha kevés rá a pénzed, küldd el
válaszként a »lakás« szót, és az Erste Bank
segít!” Válasz sms: „Kedves segítőkész »bank«.
Nem hiszem, hogy bárkivel is tegező
viszonyban lennék önök közül. Amúgy több a
pénzem, mint az önök intelligenciája!”
A reklámok nyelve
A globalizáció egyik hozadéka a
reklámok idegen hangzású nyelve. Nagyon sok
olyan kifejezéssel találkozhatunk a termék
nevekben, amit elsőre talán meg sem értünk.
Az
ötven
év
feletti
korosztály
az
államszocializmus időszakában nőtt fel, amikor
a nyelvtanulás nem volt központi kérdés, így az
idegennyelv-ismeret az idősebbek körében
sajnos csekély mértékű. Elképzelhető, hogy
problémát jelent a mindennapi életben, amikor
egy-egy bevásárlás során az ember nem tudja,
mit is kérjen az eladótól, illetve a címkét
elolvasva nem derül ki számára, hogy mire jó
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az adott termék, vagy milyen összetevőket
tartalmaz.
Néhány példa az idegen hangzású
terméknevekre, kifejezésekre:
Amerikanizálódás:
• Dove
Visible
Care
Brightening
(tusfürdő)
• Vanish Oxy Action (mosószer)
• Signal Style-Tech Sensitive (fogkefe)
• Gilette Fusion Power Phenom (elemes
borotva)
Latin hangzású kifejezések:
• Activia Bifidus Acti-Regularis
• Actimel L. Casei Defensis
Vajon ageizmusnak tekinthető-e, hogy
az idegen hangzású elnevezések azt sugallják,
hogy aki nem érti, az nem tud lépést tartani,
ad absurdum nem egyenértékű tagja a
társadalomnak?...

Nyelvhasználat az interneten
Az internet
kapcsolata

és

a

köznyelv

Az
infokommunikációs
technológiai
eszközök elterjedésével és az internet
térhódításával új kommunikációs csatornák
nyílnak, új lehetőségek a kapcsolati háló
rendszerezésére, életben tartására, és – nem
utolsó sorban – az önkifejezésre. Az új
technológia
tehát
minden
tekintetben
befolyásolja
életünket
és
kiszakít
a
hagyományos
kommunikációs
formák
közegéből. (Csepeli et al 2006:8)
Az
interneten
sajátos
nyelvvel
találkozhatunk,
legyen
szó
nyilvános,
személyes, interaktív vagy nem interaktív
műfajokról. Az internet nyelve sok esetben –
kivált a személyes és interaktív műfajokban –
sajátos kifejezések sokaságát hozza létre,
melyek idővel megjelennek a hétköznapi
nyelvhasználatban
is.
Az
internetes
nyelvhasználat és a köznyelv kapcsolata
egyértelműen
kimutatható,
hiszen
az
interneten használt kifejezések átszivárognak a
köznyelvbe. (Bódi 2004:20 és 223)

A mai öregek és a jövő idős generációi

„egy
kommunikációs
és
információs
társadalomban fognak élni. Az utánunk jövő
fiatalok azt az üzenetet kapják az interneten
keresztül, hogy csak az létezik, ami
kommunikál.” (Schirrmacher 2007:159) Épp
ezért az lenne ideális, ha minél többen
használnának IKT eszközöket, minél többen
részesei
lehetnének
az
információs
társadalomnak, de ehhez Magyarországon, a
szélesebb társadalmi rétegek tekintetében
sajnos még sok időnek kell eltelnie.
Idegen
interneten

nyelvi

dominancia

az

Az internet nyelvi összetételéről szóló
kutatások egyértelmű angol nyelvi dominanciát
állapítottak meg 1999-ben, és bár a
felhasználók anyanyelvi megoszlásában és a
honlapok összetételében jelentős változás
történt azóta, elmondható, hogy az angol nyelv
dominanciája mind a mai napig szignifikáns.
Bódi
Zoltán
felmérései
egyértelműen
kimutatják, hogy az idegen nyelvi dominancia
elutasítása az életkor előrehaladtával nő; minél
idősebb valaki, annál kevésbé beszél idegen
nyelveket,
ezért
az
internetes
kommunikációban annál jobban zavarja az
internet nyelvi közege. (Bódi 2004:228-229).
Tegeződés az interneten
A személyes műfajokban (e-mail, chat)
általánosnak mondható a tegező viszony. A
közösségi oldalakon is alapvetően a tegező
forma használatos, bár ez sok esetben vezet
kényelmetlen szituációkhoz: a hétköznapi
életben egymást nem tegezők (céges
partnerek, tanár-diák kapcsolatok) – bár
ismerősökké válnak a közösségi felületen –,
nem mindig tudják, hogy szólítsák meg
egymást a közösségi oldalakon történő
nyilvános vagy személyes kommunikációban.
A honlapok – mint a nyilvános és
kevésbé interaktív műfaj képviselői általában
megtartják a kellő távolságot, bár az utóbbi
években ebben is sok változás tapasztalható.
A mai marketing kommunikációs
trendekre példa az Online Marketing Akadémia
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honlapja (www.oma.hu). Az oldalon található
egy kissé radikális hangvételű írás a
tegeződés-magázódás problémájáról. A szerző
szerint a legtöbb honlap unalmas, „sótlan”,
mert a készítői „nem merik” megszólítani
olvasójukat. Az írás szerint az eredményesség
záloga a tegező viszony, mert ettől lesz
személyes az üzenet: „A tegeződés vs.

magázódás problémája egyszerűen alkat
kérdése is. Azt elismerem, hogy van
létjogosultsága a magázódásnak, de én
személy szerint utálom. Sőt kiirtanám a
magyar nyelvből. Magázódva általában sok
fölösleges töltelék-szót kell használni, bizonyos
fordulatok magázódva nem is jönnek úgy át és
az egész procedúra, amikor a magázódásról
áttér valaki a tegeződésre, az olyan időhúzás
és sokszor olyan ügyetlen szituációkat teremt.”
(http://www.online-marketingakademia.hu/blog/2010/04/tegezes-vagymagazas/)
Vajon valóban célravezető lenne a
magázódást kiirtani a magyar nyelvből?
Véleményem szerint az általánosabb érvényű
magázódással gyakorlatilag mindenkit meg
lehet szólítani ismeretlenül is. A tegeződés
eleve közvetlenebb nexust feltételez és – ha
úgy tetszik – kirekeszt a kommunikációból
bizonyos korcsoportokat, például az idősebb
korosztályt.
Vizsgálat
Mivel tanulmányom viszonylag sok témát
érint, a felmerülő kérdések megválaszolására
kétféle vizsgálati módszert választottam. Az
első egy kérdőív, melyet ötven éven felüliek
töltöttek ki. A kérdőívben szereplő kérdések a
témához
kapcsolódóan
egyrészt
saját
tapasztalatokra, általános közérzetre és
vélekedésre, másrészt pedig tanulási és egyéb
időtöltési motivációkra keresik a választ.
Második
vizsgálati
módszerként
mélyinterjút
készítettem
különféle
szakemberekkel, akik a kérdéskört saját
szakterületükön,
mindennapi
munkájukon
keresztül szemlélve fejtették ki véleményüket
az
érintett
társadalmi
változásokról,
tendenciákról és az idősebb korosztályt érintő
problémákról.
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Kérdőív ötven év felettiek számára
A
köznyelviés
társadalmi
kommunikáció
hatásainak
felmérésére
kérdőívet készítettem, melyet ötven éven
felüliek töltöttek ki.
Tekintve, hogy ma Magyarországon az
50. életévüket betöltött állampolgárok száma
meghaladja a 3,7 milliót, legalább ezer (a
reprezentatív
mintavétel
kritériumainak
megfelelő) embert kellett volna megkérdeznem
ahhoz, hogy az egész korosztályra nézve
releváns eredményt kaphassak. Minthogy ilyen
számú
kérdőív
lekérdezéséhez
és
kiértékeléséhez sem az eszközök, sem pedig az
anyagi- és humán erőforrás nem állt
rendelkezésemre, vizsgálatom semmiképpen
nem minősül kutatásnak. A kérdőívet
mindössze hatvan ember töltötte ki, így a
felmérés nem reprezentatív. A felmérés
eredményét úgy tekintem, hogy tanulmányom
megírását hatvan ember segítette azzal, hogy
az általam feltett kérdésekről elmondta
véleményét és megosztotta velem gondolatait,
tapasztalatait.
A kérdőív kérdéseit úgy állítottam
össze, hogy képet kaphassak a korosztályt érő
benyomásokról és azok hatásairól. A 17 kérdés
az alábbi témák köré csoportosítható:
1.
Zavarja-e
a
megváltozott
kommunikációs
környezet
az
idősebb
korosztályokat?
2.
Személyes
tapasztalatai
alapján mennyire érzi magát a mai magyar
társadalom teljes értékű tagjának az érett-,
vagy idős korosztályt képviselő ember?
3.
Hogy viszonyul a tanuláshoz,
illetve mivel foglalkozna/foglalkozik szívesen
nyugdíjas korában?
Mélyinterjúk
A mélyinterjúk alanyait célirányosan
választottam ki úgy, hogy legyen köztük
kommunikációval,
marketinggel,
webfejlesztéssel foglalkozó, és természetesen
andragógus szakember is. A kérdések
összeállításánál arra törekedtem, hogy minél
szélesebb skálán érinthessük a nyelvi
diszkrimináció
problémáját,
ugyanakkor
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személyes, az egyes szakterületeket érintő
kérdésekkel is készültem minden interjúalany
számára. Az interjúalanyok saját személyes, és
szakterületükön
szerzett
speciális
tapasztalataik
alapján
mondták
el
véleményüket a társadalmi- és köznyelvi
kommunikációról, valamint annak közvetlen és
közvetett
hatásairól,
továbbá
a
téma
andragógiai vonatkozásairól és a lehetséges
megoldásokról.
Interjúalanyok:
Baranyi Éva (sz.: 1958.) andragógus,
pszichopedagógus, esélyegyenlőségi tréner
Eperjesi Eszter (sz.: 1974.) a Cafe
Contact
Kommunikációs
Tanácsadóés
Reklámügynökség kreatív igazgatója.
Kerényi Péter (sz.: 1952.) újságíró,
műsorszerkesztő, kommunikációs szakember;
a Zwack Unicum ZRt. kommunikációs
igazgatója,
az
Öreg
a
Nénikéd!
(oreganeniked.hu) oldal főszerkesztője.
Varga Zsuzsa (sz.: 1946.) újságíró,
kommunikációs szakértő (Népszava, Magyar
Nemzet, Teszt Magazin; KSH, Magyar
Államkincstár - kommunikációs vezető)

A kérdőív-eredmények és a mélyinterjúk
tapasztalatai
alapján
egyértelműen
kijelenthető, hogy nyelvi diszkrimináció,
mint jelenség létezik, és az élet több
területén is érezteti hatását. Ebben a
tekintetben interjúalanyaim egyetértettek
abban,
hogy
társadalmi
szinten
érzékelhető az idősebb korosztályok
negatív megítélése. Mindannyian több
személyes példát is említettek.
Kerényi Péter anekdotája szerint „Popper

Péter mesélte egyszer, hogy látogatást
tett egy idősek otthonában, ahol azzal
fogadták, hogy »Köszönjük, hogy eljött
ezekhez a kis öregekhez!« Mire Popper
megkérdezte: »Miért, összementek?!«”
(Popper Péter fenti kérdésével Janusz
Korczak
gondolatát
tolmácsolta:

„Tiszteletet és csodálatot az kelt, ami
nagy, ami több helyet foglal el. A kicsi –
közönséges, érdektelen. Kicsi ember –
kicsi szükséglet, kicsi öröm és bánat.”
(Korczak 1995)
Kerényi Péter úgy látja, hogy „míg az 50

felettiek változnak, a megítélésük nem
változik”. A jelenkor idősebbjei igenis
lépést tartanak a korral, amit egy német
behaviorista vizsgálat is megerősített. „A

A vizsgálatok eredményei

A nyelvi környezet hatása
idősebb korosztályokra

1 A köznyelvi- és társadalmi
kommunikáció sajátosságai és hatásai

az

Feltevésem
szerint
a
nyelvi
diszkrimináció visszavetheti az ötven éven
felüli ember önbecsülését, önmagáról és
társadalmi szerepéről alkotott képét, mert a
köznyelvi-,
társadalmiés
marketingkommunikáció nem, vagy nem megfelelően
szólítja meg az idősebb korosztályokat, ami
negatív hatással van a korosodó emberek
önértékelésére,
és
kialakíthat
egyfajta
fölöslegesség-érzést. A kérdés több témát is
érint, ezért mind a kérdőívek kiértékelését,
mind pedig a mélyinterjúk alanyainak
véleményét
és
tapasztalatait
többféle
aspektusból közelítem meg.

vizsgálat az 50 felettiek viselkedésében
azt találta, hogy a mai 50-60 év közöttiek
úgy viselkednek és gondolkodnak, mint az
1970-es években a 10-12 évvel
fiatalabbak (40-50 évesek).”
Baranyi Éva meglátása szerint a reklámok azt
sugallják, hogy „az idős ember, az biztos

'hülye',
nem
érti
a
mai
kor
követelményeit...
(…)
Ez
direkt
manipuláció, ami felerősíti, megerősíti az
idősebb
korosztályok
feleslegességérzetét.
Az
idősek
becsülete,
megbecsülése nem jelenik meg a
kommunikációban. A leértékelődés viszont
megjelenik
az
egyes
fiatalok
gondolkodásában,
de
társadalmi
elvárásként, követendő modellként is
jelen van.”
A kérdőíves vizsgálat több kérdést is tartalmazott az idősek társadalmi megítélésével
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kapcsolatban. Az alábbi diagramon az általános
társadalmi megítéléssel kapcsolatos vélekedés

eredménye látható.

Ön szerint hogy viszonyul a mai magyar társadalom
átlagembere az idősebb generációhoz?
Nem válaszolt

9,38% 3,13% 3,13%

12,50%

28,13%
43,75%

Legtöbben
felnéznek az
idősebbekre, mert
tudják, hogy sokat
tanulhatnak tőlük.
Általában nem
tisztelik az
idősebbeket.

Kedvesek, de
sokszor csak
nyűgnek tartják az
idősebb
korosztályt.
Elavult, unalmas
"őskövületnek"
tartják az idős
embereket.
Sokszor
gorombák az
idősebbekkel.

Az időskor társadalmi megítélése a kérdőíves felmérés résztvevői szerint

A válaszadók többsége ismeretségi körében
nem, munkahelyén is csak kis mértékben
tapasztalt negatív megkülönböztetést a kora

miatt, ám többek szerint idegen környezetben
annál inkább érezhető a diszkriminatív attitűd.

Ha valaha úgy érezte, hogy pusztán a kora miatt másképp szólnak Önhöz,
vagy másképp viselkednek Önnel, az milyen szituációban fordult elő?
(Több válasz is bejelölhető!)
üzletben

47,46%

ügyfélszolgálaton (pl. mobilszolgáltatónál)

30,51%
27,12%

buszon/villamoson/utcán
munkahelyi környezetben
orvosi rendelőben

16,95%
15,25%

állásinterjún

13,56%

egyéb helyen

13,56%

tanfolyamon, oktatáson

11,86%

A kor alapú megkülönböztetés megnyilvánulásai a hétköznapokban a kérdőíves felmérés résztvevői szerint

Az
idősek
társadalmi
megítélése
tekintetében a kérdőív-eredmények és az
interjúalanyok válaszai tehát ekvivalensnek
tekinthetők: a köznyelvi kommunikációban
érezhető
egyfajta
negatív
attitűd
az
idősebbekkel szemben.
A
nyelvi
diszkrimináció
másik
jellegzetességével, a megszólítási formákkal
kapcsolatosan
is
azonosak
voltak
a

vélemények. Kerényi Péter szerint a néni és
bácsi megszólítás egyik nyelvben sem létezik,
„egy frau élete végéig frau marad”. Varga
Zsuzsa így vélekedik erről: „ha azt mondják a

villamoson, hogy hölgyem, az egész más, mint
amikor néninek szólítanak. A nénizés
karanténba zár. A férjemet az egyik zöldséges
a piacon tanár úrnak szólítja a kinézete miatt,
ami lelkileg nagyon pozitív hatású.”
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Az idősebb korosztályra leginkább használt
kifejezéseket és megszólításokat a kérdőíves

felmérésben részt vevők az alábbiak szerint
értékelték:

Kérem, jellemezze, hogy milyennek találja az alábbi,
korosztályára használt megszólításokat, kifejezéseket!
5,08%
8,47%

0,00%
1,69%
22,03%

0,00%
16,95%

8,47%

13,56%

0,00%
5,08%

1,69%
0,00%
5,08%

25,42%

38,98%

37,29%

57,63%

idős

öreg

11,86%

korosodó

18,64%

49,15%

18,64%
18,64%

33,90%

93,22%
57,63%

6,78%

30,51%

35,59%

52,54%

10,17%

5,08%

10,17%

23,73%

69,49%

3,39%

18,64%
8,47%
1,69%
senior

10,17%

szépkorú

25,42%

8,47%
aggastyán
bácsi/néni
vénember/ vénasszony

kifejezetten szeretem
ezt a
kifejezést/megszólítást
kedves
elfogadható
kellemetlen
kifejezetten sértő

23,73%

6,78%

csókolom!

Az időskorra használt kifejezések értékelése a kérdőíves felmérés résztvevői szerint

A diagramról leolvasható, hogy az említett
bácsi és néni megszólítást legtöbben
elfogadhatónak és kedvesnek tartják, de a
válaszadók egynegyede számára kellemetlen
ez a kifejezés. A diagram érdekessége, hogy a
válaszadók a felsorolt kilenc kifejezésből a
kevéssé
használt,
és
többek
által
kellemetlennek, modorosnak tartott szépkorú
kifejezést titulálták leginkább kedvesnek, sőt,
szerethetőnek, ám ezen kívül egyiket sem
kedvelik igazán.
Elképzelhető, hogy egyetlen szavunk
sem alkalmas teljes mértékben arra, hogy kellő
tisztelettel, pejoratív jelentéstartalom nélkül
használható legyen az időskorra, illetve az idős
emberek megszólítására?...

Míg az idősek társadalmi megítélésével és a
köznyelvi
kommunikációval
kapcsolatos
vélemények meglehetősen negatív képet
festettek a mai magyarországi helyzetről, az
általánossá váló tegeződés kapcsán ez nem
mondható el. A kérdőíves felmérésben részt
vevők jelentős részét nem zavarja a tegeződés,
sőt, sokan örülnek is neki. A legtöbben
azonban még mindig furcsállják, a válaszadók
egynegyede
pedig
kifejezetten
tiszteletlenségnek tartja, hogy egyre többen
használnak tegező formát. A tegeződéssel
kapcsolatos kérdések egy része a köznyelvi
kommunikációra
és
a
mindennapi
tapasztalatokra, míg másik része a marketingkommunikációra vonatkozott.
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Mit gondol a napjainkban egyre terjedő tegeződésről?

1,69% 5,08%
37,29%

25,42%

30,51%

Jónak tartom,
közvetlenebb
kommunikációt
tesz lehetővé az
emberek között.
Nem tudom
megszokni,
furcsállom, ha
idegenek
letegeznek.
Tiszteletlenségnek
és
udvariatlanságnak
tartom, ha
idegenek
letegeznek.

Felháborít, hogy
egyesek nem
ismerik az
alapvető
illemszabályokat!
Szerintem a mai
világban sértő a
magázódás, ettől
öregnek érzem
magam.

Az általános tegeződés megítélése a kérdőíves felmérés résztvevői között

Az idősebb korosztályok tekintetében a
kérdőíves felmérés azt igazolta, hogy a
magázódást legtöbben az idegenek közti
alapvető kommunikációs formának és a
tisztelet kifejeződésének tekintik.
Ez
az
attitűd
valószínűleg
a
szocializáció hozadéka, hiszen sok idős ember
úgy nőtt föl, hogy a saját szüleit, nagyszüleit is
magázta. Ezzel együtt nagyon sok válaszadó
tartja jónak az egyre terjedő tegeződést, ami
annak a jele, hogy az idősebb generációk is
lépést
tartanak
a
köznyelvi
beszéd
változásaival.

A marketing-kommunikáció sajátosságai
és hatásai
A marketing-kommunikáció általános
célcsoportja a 18-49 év közötti korosztály. Arra
a kérdésre, hogy Miért pont 50?, Kerényi Péter
nem tudott egzakt választ adni, mindenesetre
leszögezte: az ötven év feletti korosztályokat a
marketingesek nemhogy nem kategorizálják,
de nem is létezik számukra ötven feletti

korosztály.
Ez
annak
a
berögzült
sztereotípiának köszönhető, hogy az idősebbek
már nem mozdíthatóak. „Ebben van igazság,

de nem az az alapvető helyzet, hogy az
idősebbek nem mozdulnak az újra, hanem az,
hogy ezt gondolják róluk. Kérdés, hogy túl
lehet-e ezen lépni, illetve, hogy hogyan lehet
ezen túllépni” – mondja Kerényi Péter.
Az 50 év, mint vízválasztó több
szempontból is érthetetlen Varga Zsuzsa
számára: „A marketing szakma számára –

érzékelhetően – a 18-49 év közötti célcsoport a
célcsoport, ami európai mércével mérve
túlhaladott,
mert
Nyugat-Európában
a
nyugdíjas potenciális fogyasztó, hiszen útnak
indította a gyerekeit, jó nyugdíja van stb...
Sem ebből a szempontból, sem pedig a
munkaerő-piac szempontjából nem értem,
hogy miért 50 év a határ.”
A kérdőíves felmérés során arra is
kíváncsi voltam, vajon érzékelhető-e a
számokkal behatárolt célcsoport meghatározás
a reklámok nyelvében.
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Ön szerint érzékelhető a reklám-nyelvben,
hogy milyen korosztályt akarnak megszólítani a reklámok?
Nem, egyáltalán
nincs különbség, a
reklámok
nyelvezete hasonló.
Igen, egyértelműen
megkülönböztethet
ő a fiatalabbaknak
és idősebbeknek
szóló reklámok
nyelvezete.

33,90%

66,10%

A reklámok nyelvezetének megítélése a kérdőíves felmérés résztvevői szerint

A kérdőíves felmérésben részt vevők
meglátása szerint nyilvánvaló a különbség a
fiatalabbaknak és idősebbeknek szóló reklámok
nyelvében. A reklámokban a korosztályi
megkülönböztetés
tehát
egyértelműen
érzékelhető,
ami
felfogható
a
nyelvi
diszkrimináció megnyilvánulásaként is.
A korosztályi megkülönböztetés képi
megnyilvánulásait a kérdőívben a K&H Bank
arculatváltásával szemléltettem, és kikértem a
válaszadók véleményét az új, fiatalos arculatról
és szlogenről. Arra a kérdésre, hogy a régi
vagy az új logó tetszik-e jobban, a válaszadók
kétharmada (66,1%) válaszolta azt, hogy a
régi. Indoklásként az alábbi válaszokat
kaptam:

1.
„Komolyabb,
inkább
a
megbízhatóságot szimbolizálja”
2.
„szolíd, de mutatós, az új
komolytalan”
3.
„az újabb logó csak a
fiataloknak szól”
4.
„a betűtípusa jobban kifejezi a
hagyományokra épülő újat”
5.
„mert tartalmazza a bank
kifejezést, a betűtípus nyugalmat áraszt,
megfontoltságot, stabilitást”
6.
„A korábbi stabilitást sugárzott,
aminek egy banknál alapvetőnek kell lennie,
ellentétben az új logó a fiatalokra jellemző
hebehurgyaságot sugározza számomra.”

„Az első embléma ugyan
7.
konzervatív, de ezzel együtt megbízhatóságot
sugall, ami egy banktól mindenképpen és
elsősorban elvárható. A másodikban az
embléma-rész modernebb, így jobban igazodik
a mai képi világhoz. Azonban a további képi
rész, az már túl bohókás. A szlogen pedig a
tegezéssel
már
elsősorban
a
fiatal
korosztályhoz igyekszik szólni. Azt csak
megjegyzem,
hogy
nem
nekik
van
megtakarításuk. Az is igaz, hogy a
hitelfelvételnél inkább ők a célcsoport.”
A konkrét példára adott válaszok
többsége kritikusan közelítette meg a kérdést,
a felmérésben részt vevők egyértelmű
véleményt
fogalmaztak
meg
az
arculatváltásról. Az egyre gyakoribbá váló
tegeződés kapcsán általánosságban feltett
kérdés esetében azonban a válaszadók
elnézőbbek voltak: akárcsak a köznyelvi
kommunikációban
terjedő
tegeződéssel
kapcsolatban,
a
marketing-kommunikáció
tekintetében sem zavarja őket túlzottan a
gyakori tegező megszólítás, sőt, a válaszadók
csaknem fele úgy gondolja, hogy a cégek
mindenkit meg akarnak szólítani akkor, amikor
tegező formulát használnak.
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Ha tegeződő reklámot, plakátot, prospektust lát, úgy érzi...

ez Önnek is szól
ez csak a fiatalabb
korosztálynak szól

44,07%

55,93%

A marketing kommunikációban jellemző tegező viszony megítélése
a kérdőíves felmérés résztvevői szerint

Kerényi Péter úgy látja, a tegeződés bár
terjed, és sokkal természetesebb, mint néhány
évtizeddel ezelőtt, mégis sokan érezhetik úgy,
hogy a reklámozók behatolnak a személyes
szférájukba. A reklámozó ezzel azt kockáztatja,
hogy elveszíti azt, akit ez sért, vagy azt, aki
úgy érzi, nem hozzá szólnak.
Varga Zsuzsa, mint kommunikációs
szakember így gondolkodik a tegeződés
kérdéséről és a marketing-kommunikációról: „A

tegeződő
hirdetések,
molinók
láttán
továbbmegyek, hogy ez nem nekem szól. Nem
az a baj, hogy adott sávot szólít meg a
marketing, hanem az, hogy ezt a sávot már
nem. Ez gazdasági-társadalmi

meghatározottság, mert ez egy szegényebb
társadalom. Ilyen értelemben a nyugdíjas már
nem potenciális fogyasztó Magyarországon. Ez
sajnálatos, mert ez egy igen széles réteg, ami
a mennyiségét tekintve lehetne fogyasztó, de
az anyagi helyzetéből fakadóan sajnos nem
tekinthető annak...”
A reklámok nyelvének változása nem csak a
megszólításban,
illetve
az
eltérő
korosztályokhoz
szóló
nyelvhasználatban
érhető tetten, de megmutatkozik az idegen
nyelvi dominancia terén is. Míg a tegeződésről
megoszlottak a vélemények, a válaszadók több
mint kétharmadát zavarja az idegen hangzású
kifejezések
jelenléte
a
reklámokban.

Zavarja-e Önt, hogy nagyon sok reklámban idegen
(pl. Dove Visible Care Brightening),
vagy idegen hangzású (pl. Bifidus Acti-Regularis)
kifejezéseket használnak?
Nem, egyáltalán
nem zavar, még
akkor sem, ha
nem értem.
Igen, kifejezetten
zavar, mert így
sokszor az
üzletben sem
tudom, mit
kérjek...

32,20%

67,80%

Az idegen, vagy idegen hangzású kifejezésekről alkotott vélemény a felmérésben részt vevők válaszai alapján
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Az eredmény, mely az idegen, vagy
idegen hangzású kifejezések elutasítására vall,
valószínűleg az idősebb korosztály idegen
nyelvi
kompetenciájának
hiányosságaira
vezethető vissza.
Feltevésem,
miszerint
a
nyelvi
diszkrimináció visszavetheti az ötven éven
felüli ember önbecsülését, mert a köznyelvi-,
társadalmi- és marketing-kommunikáció nem,
vagy nem megfelelően szólítja meg az idősebb
korosztályokat,
beigazolódni
látszik.
Az
idősebbek egyértelműen érzékelik a nyelvi
diszkriminációt mind a köznyelvi, mind pedig a
társadalmi kommunikációban. Bár a tegeződés
sokakat nem zavar, a legtöbb ember számára
mégis furcsa és szokatlan. A legnagyobb
problémát egyértelműen az idegen nyelvi
dominancia
jelenti
mind
a
reklámok
tekintetében, mind pedig az interneten –
ahogy arról a következő fejezetben szó esik.
A
marketing
kommunikáció
tekintetében egyértelműen kijelenthető, hogy
az ötven éven felüli korosztályokat meg nem
szólító – sarkítva: kirekesztő – attitűd
túlhaladott és nem felel meg sem az idősebb
korosztályok igényeinek és elvárásainak, sem
pedig
a
társadalmi
és
demográfiai
tendenciáknak.
Ahogy Sas István írja: az ötven
felettieket
a
marketingeseknek
nem
karanténba kéne zárniuk, hanem be kellene
fogadniuk őket az életet aktívan élők táborába.
(Sas 2009)

Az internet nyelvének sajátosságai és
hatásai
Az internet nyelvének sajátosságait
firtatva a mélyinterjúk készítése során is a
sajátos nyelv, az angol-dominancia, illetve a
tegeződés-magázódás kérdése került előtérbe.
Eperjesi Eszter web-fejlesztő szerint
létezik ugyan az interneten egy rétegnyelv, de
ezt kevesen használják. Amit mi sajátosnak
hívunk, azok az angol szlengből átjött
kifejezések, de alapvetően mindenki érti, amit
olvas.
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Varga Zsuzsa véleménye szerint
azonban az idős emberek nem használják a
fiatalok által használt kifejezéséket, így a
nyelvhasználat változásai is közrejátszhatnak a
kirekesztettség-érzés kialakulásában. „Van,

amit használok, van, amit értek, de nem
használok és van, amit nem is értek... A rétegszókincs közösségképző: akik használják az
adott nyelvet, azok a körbe tartoznak, akik
nem, azok érzékelhetik úgy, hogy a körön
kívülre kerültek.”
Az idegen nyelvi dominancia kérdésére
válaszolva Eperjesi Eszter úgy véli, azért
jellemző az idegen nyelvi dominancia az
interneten, mert az internet alapja az angol.
Bár Eszter egyetértett abban, hogy az
nyelvtudás hiánya sokak számára visszatartó
erő lehet, hozzátette, hogy léteznek fordító
programok, melyek segítségével az akadályok
többé-kevésbé leküzdhetők. „Ma már ha

akarom, eredeti nyelven olvasom, ha akarom
lefordíthatom, tehát a nyelvi akadályok már
átugorhatók – még ha nem is teljesen helyes a
magyar fordítás.”
A tegeződés kérdése kapcsán Eperjesi
Eszter szintén az angolt, mint alap-nyelvet
említi. Úgy véli, az általános tegedződés egyik
oka az, hogy az internet alapja az angol, ahol
nincs
megkülönböztetett
tegeződésmagázódás. A másik ok pedig az – mondja
Eszter –, hogy „az internet kortalan, tehát
alapvető a tegező formula.” A tegeződésnek
persze létezik kulturált formája is, a tegező
formula használata nem feltétlenül jelent
bratyizást és személyeskedést.
Az interneten jellemző tegeződéssel
kapcsolatban a kérdőíves felmérés résztvevői
sem voltak túl szigorúak, mindössze 5%-uk
válaszolta azt, hogy azonnal továbbklikkel, ha
ismeretlenül
letegezik
egy
honlapon.
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Mi a benyomása, ha az interneten böngészve olyan kereskedelmi
vagy szolgáltatói honlapra talál, ahol tegezik a látogatókat?
Nem zavar, hisz
az internet nyelve
általában tegező
formát használ.

Furcsállom, mert
bár a közösségi
oldalakon és
fórumokon
megszokott a
tegeződés, a
komolyabb
szolgáltatók mégis
inkább
magázódnak.

5,08%
49,15%

Azonnal
továbbklikkelek!
Nem érdekel egy
olyan oldal, ahol
nem adják meg a
kellő tiszteletet, és
ismeretlenül
letegeznek!

45,76%

A kérdőíves felmérésben részt vevők véleménye az internetes nyelvhasználat tegeződés-magázódás aspektusáról

A tegeződés kapcsán Eperjesi Eszter
elmondta, ennél a jelenségnél sokkal inkább
zavarja az, hogy sok honlapon jelenik meg a
vulgaritás,
közönségesség,
még
olyan
oldalakon is, mint például az index.hu. A nyelv
tiszetelete eltűnik, „az olvasószerkesztő, mint

olyan kiveszett, senki nem vigyáz a nyelvre,
pedig az internet jó eszköz lehetne arra, hogy
megőrizzük a nyelvet. Szerencsére azért
vannak kifejezetten nyelvművelő, korrektor
blogok is...”
A tanuláshoz való viszony ötven
év felett
Az időskori tanuláshoz való viszony egyik
nagy
kérdése
az
infokommunikációs
technológia hozzáférhetősége, elterjedtsége és
használata,
mely
sajnos
az
idősebb

korosztályokban
kevéssé
jellemző.
A
tanuláshoz való hozzáállással kapcsolatos
teóriák és vélemények kifejtése előtt – úgy
gondolom, fontos, hogy általános képet
kapjunk a jelenlegi magyarországi helyzetről a
számítógép-használat és az internet penetráció
tekintetében, hiszen a sokat emlegetett
digitális szakadék akadálya lehet az idősebbek
tanulásának.

A számítógép- és internet-használat
jellemzői Magyarországon
A KSH vizsgálatai alapján a számítógéphasználat a fiatalabb korosztályok tekintetében
nőtt az elmúlt években, de a 2009-es felmérés
szerint az 45-64 éves korcsoportokban
stagnált, a 65-74 éves korcsoportban pedig
csökkent.
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Tényleges számítógép-használók korcsoportonkénti megoszlása a KSH kutatásya szerint

Pecze Mariann a fenti jelenség és az
élethosszig tartó tanulás kapcsolatáról így
„Az
öregek
társadalmi
gondolkodik:

marginalizálódását erősíti a gyors technológiai
fejlődés, amely olyan új termelőeszközöket,
technológiákat szül, hogy adott esetben már a
középgeneráció sem érti, mit is csinálnak a
fiatalok. (...) Így az idősebb generáció kiszorul
a piacról. Persze erre is van már válasz: az
egész életen át tartó tanulás (LLL)
népszerűsítése, az andragógia, sőt az időskori
tanulás-tanítás szerepének térnyerése.” (Pecze
2007)
Az eszközellátottság megoszlása nem
csak kor függvénye, de nagyon sok múlik az
élethelyzeten is – derül ki a KSH felméréséből.
A gyermekes háztartásokban sokkal magasabb

arányban található számítógép, mint a
gyermektelenekben.
Ezzel korrelál Dombi Gábor és Faragó
Judit véleménye is arról, hogy a számítógép a
legtöbb családba, mint az iskolás gyerekek és
a felsőoktatásban tanuló fiatalok tanulmányait
segítő eszköz került be. (Dombi-Faragó 2006)
Ezekben a családokban az információ-átadás
iránya megfordult: sok esetben a fiatalok
tanítják
az
idősebbeket
az
eszközök
használatára. (Többen ezzel a jelenséggel
magyarázzák azt, hogy az idősebbek tudása
elavult, és ma már senki nem tart rá igényt –
ahogy arról korábban esett szó.)
A családok összetétele mellett a
számítógép- és internet-használat iskolai
végzettségtől és társadalmi helyzettől is függ.
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Internet-használat a társadalmi-demográfiai mutatók szempontjából a KSH kutatásya szerint

A kor, a családi- és társadalmi helyzet,
valamint az iskolai végzettség mellett a
lakóhely és a földrajzi meghatározottság is
fontos szempont a számítógép-használat és az
internet-penetráció szempontjából.
A digitális generáció egy sajátos társadalmi
csoport, tagjai inkább a városokban élnek,
családjuk átlagkeresete magasabb, és a
pénzkeresők többnyire alkalmazottak vagy
vállalkozók. „Hiába fiatal valaki, ha isten háta

mögötti faluban lakik, ha munkanélküliek a
szülei, alacsony az iskolai végzettsége, vagy
szüleinek az iskolai végzettsége alacsony.
Ebben az esetben nem lesz tagja a digitális
generációnak. Úgy fog élni, mint egy amerikai
indián, aki rezervátumban lakik.” (Csepeli et al
2006:35)
Baranyi Éva andragógus véleménye,
miszerint a digitális szakadék nem elsősorban
generációk között, hanem generációkon belül
van, egybevág a fenti gondolatokkal. Ahhoz,
hogy
az
IKT-eszközök
használata
készségszintűvé váljon, napi szinten használni
kell a technológiát, de az elmaradott,
hátrányos helyzetű területeken a gyerekek
nem jutnak el ilyen szintig, mert jó, ha az
általános iskolában a heti 1-2 informatika órán
látnak számítógépet. Ez nyelvi szakadékot is
jelent a generációkon belül, s ily módon a

gondolkodásból, abból, ahogy kommunikálnak
egymással, meg lehet mondani, ki honnan jött.
Az ifjú generációk jelentős részében olyan
tudás- és kompetencia-hiányok halmozódtak
fel, amelyek nagyon súlyos következményeket
vetítenek előre.
A digitális szakadék persze csak az egyik
komponense a generációk közti szakadéknak.
A gondolkodási, tanulási mechanizmusok
igencsak megváltoztak az elmúlt évtizedekben.
Az idősebb generációk (nem csak az ötven
felettiek)
hagyományos,
papír
alapú
tankönyveken nőttek fel, és a jól ismert,
egymásra épülő logikai rendszerek felépítése
alapján,
lineárisan gondolkodnak. Ezzel
szemben az információs társadalom fiataljai
szintetizálnak:
az
információszerzés
és
feldolgozás során képesek párhuzamosan
foglalkozni több mindennel. Ennek alapja a
technológia, melybe belenőttek, hiszen a
számítógép önmagában több médiumot is meg
tud jeleníteni, több alkalmazást is kezel
ugyanaz a felület: audio-, vizuális- és képi
eszközök használhatók egy felületen, egy
időben. A gondolkodásmód-béli különbségek
befolyásolják a tanulási technikákat és
magához a tanuláshoz való viszonyt is. Az
információszerzés, -feldolgozás és -hasznosítás
– azaz az élethosszig tartó tanulás alapja – a
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legtöbb mai fiatal számára természetes része a
mindennapoknak.
De mi a helyzet az idősebbekkel?

Tanulási hajlandóság ötven éves kor
felett
Az idősebb generációk szocializációja során
a tanulás folyamata a közép- és/vagy felsőfokú
képzések
elvégzésével
gyakorlatilag
befejeződött, és nem volt szükség a tudás
időszakos vagy folyamatos, de mindenképpen
rendszeres megújítására. Ennél fogva nehéz az
ötven éven felüli korosztályokat bevonni az
élethosszig tartó tanulásba, és alapvető
szükségletként
elfogadtatni
a
Lifelong
Learning-et. A kérdést mind a mélyinterjúkon,
mind pedig a kérdőíves felmérés segítségével
vizsgáltam.
Magyarországon még nem alakult ki az
élethosszig
tartó
tanulás
hagyománya,
kultúrája. Kerényi Péter szerint, aki teheti,
pótolja a lemaradásait nyelvtanulással vagy
informatikai
képzésekkel
azért,
hogy
megtarthassa az állását, míg NyugatEurópában és Amerikában az 50-60 év
közöttiek azzal foglalkoznak, hogy mi újba
kezdjenek, sőt, akár új szakmát is tanulnak
csupán érdeklődéstől vezérelve. Mindez – mint

egyfajta életmód-változás – az életkor
meghosszabbodás és a Lifelong Learning
hozadéka a fejlett társadalmakban.
Varga Zsuzsa és Baranyi Éva meglátása
szerint
az
egyén
korábbi
életében
(munkájában, családjában) kifejlődött igény,
illetve a hozott kultúra függvénye az, hogy
szeretne-e idősebb korában is tanulni,
művelődni. Az, aki például a szakmája miatt rá
volt kényszerülve arra, hogy folyamatosan
megújítsa a tudását, az nyitottabb, mert a
tanulás részévé vált az életének. Különösen így
van ez akkor, ha a tanulásnak pozitív hozadéka
is
volt:
hasznosítható
új
ismeretek,
kompetenciák,
elismerés,
előléptetés,
fizetésemelés stb.
Arra a kérdésre, hogy „Van-e lehetősége

és kedve ahhoz, hogy 50 felett tanuljon
valamit?”, a kérdőíves felmérésben részt vevők
csaknem fele válaszolta azt, hogy ideje és
kedve is lenne a tanuláshoz. Összességében a
megkérdezettek csupán 30%-a jelölt be olyan
választ, amelyben az szerepel, hogy nincs
kedve ahhoz, hogy tanuljon valamit. Ez azt
jelenti, hogy az emberek többségében meg
van az érdeklődés és az igény az önművelésre.

Van-e lehetősége és kedve ahhoz,
hogy így 50 felett tanulni kezdjen valamit?

Igen,
lehetőségem
és kedvem is
van.

16,95%

45,76%

23,73%

13,56%

Lehetőségem
volna, de nincs
kedvem
belevágni
valami újba.

Kedvem van
újat tanulni, de
sajnos most
nincs rá
lehetőségem.
Se kedvem, se
lehetőségem
nincs.

Tanulási hajlandóság 50 éves kor felett – a kérdőíves felmérésben részt vevők válaszai alapján

Kerényi Péter szerint az ötven felettiek
körében elsősorban az időtöltés-szempont
tűnhetne fontosnak abban a kérdésben, hogy
kézzelfogható
tudásra,
vagy
hasznos

időtöltésre
van-e
inkább
igény
ma
Magyarországon,
„de
valójában
olyan
addicionális tudásra van szükség, ami akár
pénzkeresetre is váltható.” Varga Zsuzsa

27

Gerontoedukáció

2011/2.
1. évfolyam 2. szám

véleménye szerint mindkettőre szükség van,
persze egyéni, hogy ki mit akar kezdeni vele,
és
hozzáteszi:
„Sajnos
elég
kevés

kézzelfogható
lehetőségről
tudok,
kifejezetten idősebbeknek szólna”.

ami

A kérdőív utolsó kérdése a nyugdíjas
kori ambíciókra vonatkozott. A kérdést azért
tettem föl, mert meggyőződésem, hogy az
emberek döntő többségének nagyon fontos
tényező az életében az, hogy hasznosnak

érezze magát akkor is, ha esetleg már nem
dolgozik. Ennek egyik módja a felhalmozott
tudás és tapasztalat átadása, hasznosítása,
aminek többféle lehetőségét kínáltam válaszul
a
kérdőíves
felmérésben.
Az
„egyéb
elképzelések” tekintetében az alábbi válaszokat
kaptam:

„Környezet, lakókörnyezet szépítése”
„Segítés a szomszédoknak”
„Valami munka, részmunkaidő”
„Nem megyek nyugdíjba”

Ha már nem dolgozik, mit gondol, hogyan tudná (vagy tudja)
nyugdíjasként hasznossá tenni, kamatoztatni
az évek során megszerzett tudását, tapasztalatait?
16,95%
49,15%
28,81%

Sokat foglalkozom
a gyerekeimmel,
unokáimmal.

Szívesen
tanítanék vagy
adnék
szaktanácsokat.

Szívesen írnék (pl.
tankönyvet,
életrajzi regényt,
újságcikket,
recepteket, stb.)
Egyéb
elképzelések

37,29%

Elképzelések a felhalmozott tapasztalatok továbbadásáról, hasznosításáról
a kérdőíves felmérésben részt vevők válaszai alapján (Több válasz is bejelölhető volt.)

A feleslegesség-érzés elkerülése, a tudás
és tapasztalat továbbadásának igénye tehát
nagyon fontos. Ezt támasztja alá Sz. Molnár
Anna is: „A generációk közötti tudás átadása, a

kultúratranszfer nagy fontossággal bír az
idősek
számára,
hiszen
értékesnek,
kompetensnek
érezhetik
magukat,
társadalmilag
értékes
tapasztalatok
birtokosának. A fiatalabbak és idősebbek
együttes, integrált tanulása növeli a generációk
közötti jobb megértést és nagyobb mértékű
szolidaritást,
hozzájárul
az
idősek
megbecsüléséhez, erősíti önbecsülésüket.” (Sz.
Molnár 2008) Bár az IKT eszközök használata
terén a tudásátadás iránya megfordult, ez nem
kellene, hogy akadálya legyen a digitális
szakadék áthidalásának. A szocializáció, a
tanulás mindig kölcsönösségen alapuló,

kétirányú folyamat, egy oda-visszahatás, ami
időtlen idők óta, családon belül is így van. Nem
csak a szülők szocializálják a gyereket, hanem
a gyerek is őket. Minden korban kölcsönösen
adtak át egymásnak tudást a generációk. A
családokon belüli, eltérő korosztályok közötti
kommunikáció közelebb hozhatja egymáshoz a
generációkat.
A megkérdezettek szerint legalább
ennyire fontos a tudás gyarapítása is, amelyre
a kérdőív eredményei tükrében – megjegyezve
és fenntartva, hogy a vizsgálat nem
reprezentatív – azt mondhatjuk, van igény az
idősek körében. A vizsgálatok tanúsága szerint
digitális szakadék nem csak generációk között,
de – a gazdasági-társadalmi meghatározottság
okán – generációkon belül is probléma, és
akadálya lehet a tanulásnak, művelődésnek.
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Az ötven éven felüli korosztályok
tekintetében tehát – még ha a motiváció sok
esetben a munkaerő-piaci versenyhelyzet
javítására, a munkahely megtartására is
irányul – nagyon sok esetben megvan az igény
mind az újdonságokra, mind pedig a szabadidő
hasznos eltöltésére.
Kerényi Péter anekdotájával zárom e
fejezetet: Popper Péter nem sokkal a halála
előtt azt mondta: „Hogy szeretné-e az ember

értelmesen eltölteni a szabadidejét? Persze! De
szeretne-e bemenni egy olyan ajtón, amire az
van írva, hogy »Öregek napköziotthona?«
Nem!”
A geronto-andragógia lehetséges
szerepei

Az idősebb korosztályok tanulási
sajátosságairól
Semsei Imre szerint a szellemi
hanyatlás nem része a normális öregedésnek.

„Az, hogy az ember idegsejtjeinek 10%-a
elpusztul, még nem jelenti azt, hogy a szellemi
képességek hanyatlanak, hacsak ez nem jár
együtt valamiféle betegséggel.” Természetesen
változnak a kognitív funkciók, és e változások
között negatív és pozitív jellemzők egyaránt
felfedezhetők. Negatív változásként említhető,
hogy
nehezebb
a
tanulás,
lassul
a
gondolkodás, gyengül a rövid távú emlékezet,
mindemellett a korosodás pozitív hozadéka a
megfontoltság és szintéziskészség.
Fülöp Erzsébet szerint, míg a memória
egyes területein egyértelműen megfigyelhető a
teljesítőképesség csökkenése, más területeken
kevésbé. „Az intellektuális működések bizonyos

vonatkozásai valóban hanyatlani kezdenek (…),
ezt azonban a legtöbb mindennapi feladatban
az élettapasztalat, a tudás és a készségek
kiegyensúlyozzák.”
E. L. Thorndike 1928-as kutatása
szerint a tanulási képességek maximuma
valóban a fiatal felnőttkorra tehető, de a 40-50
éves kor felett kimutatható csökkenés mértéke
se jelentősnek, sem pedig gyorsnak nem
mondható.
Az időskori tanulási képességek nem
csupán az életkortól, hanem több más
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tényezőtől is függnek. Ilyen alapvető tényező
például az egyéni motiváció és érdeklődés, de
sok minden függ a korábbi tanulási
tapasztalatoktól,
a
tanulási
szituációk
gyakoriságától
is.
Míg
általánosságban
elmondható „a rövid távú memória, illetve a

testi
adottságok
(érzékszervek,
mozgásszervek)
romlása,
megfelelő
idősoktatási programokkal azonban ezek a
hátrányok sikeresen kiküszöbölhetők vagy
csökkenthetők.” (Bajusz 2008)
Ahogy arról korábban már esett szó:
az időskori tanulás és művelődés felfogható a
teljesítőképesség
minél
hosszabb
távú
megtartásának zálogaként is, amennyiben
elfogadjuk, hogy a biológiai változások
késleltethetők a mentális képességek frissen
tartásával.

Geroedukációs módszertan
A fentiekből logikusan következik,
hogy a geroedukációnak sajátos módszertanra
van szüksége ahhoz, hogy feladatát az
igényeknek megfelelően el tudja látni.
Bár az elmúlt években számos cikk és
tanulmány született az idősebb korosztály
képzéséről, tanulásáról, motivációjáról mind az
egyéni jellemzők, mind pedig a munkaerő-piaci
elvárások tükrében, elmondható, hogy a
gyakorlatban még nem jöttek létre széles
körben a korosztály igényeihez, készségeihez
igazodó oktatási formák és képzések, és nem
született meg átfogó, gyakorlati elemeket is
tartalmazó
módszertan.
„A
különböző

kutatások gyakorta kiemelik, hogy az idősek
tanulási folyamatának pontosabb ismerete
lenne szükséges, és speciális didaktikai
módszerek kialakítására is szükség van.” (Sz.
Molnár 2005:14)
Baranyi Éva tapasztalatai alapján az
idősebbek kifejezetten igénylik azt, hogy a már
meglévő tudásaikat elismerjék és beépítsék
abba, amit aktuálisan tanulnak. Igénylik
továbbá, hogy ne tárgyai, hanem aktív
résztvevői lehessenek az oktatási folyamatnak,
alakíthassák
a
tananyagot,
szerepet
kaphassanak a folyamatban, ne csak annak
befogadói lehessenek. De ugyanilyen fontos az
egymástól tanulás is.
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A fentieken kívül természetesen még
számos vonatkozása van a kialakítandó
módszertannak, legyen szó a különféle
motivációkról,
élethelyzetekről,
földrajzi
meghatározottságról,
korábbi
tanulási
élményekről, a tanulás formai és tartalmi
jellemzőiről, vagy a kognitív jellemzőkről és
egyéb
szociális
vagy
egészségügyi
problémákról.
A
módszertan
kialakításán
túl
természetesen az is nagyon fontos, hogy a
geronto-andragógiai ismeretek eljussanak a
képzések szervezőihez és oktatóihoz, hiszen a
módszerek
gyakorlati
alkalmazásának
letéteményesei a képző intézmények. Ahogy
Sz. Molnár Anna megállapítja: „az idősek

tanítására felkészült oktatók kellenek. Szükség
van megfelelően képzett oktatókra és
oktatásszervezőkre, akik ismerik az időskorúak
tanulását, sajátos problémáit, andragógiai,
geronto-andragógiai szaktudással foglalkoznak
a résztvevőkkel.” (Sz. Molnár 2008:6-9)
A geronto-andragógia eszközei,
lehetőségei
Úgy gondolom, a geronto-andragógia
nem csupán az idősebbek képzésében és
művelődésének
segítésében
valamint
munkaerő-piacon tartásában, de hosszú távon
az idősekkel kapcsolatos negatív attitűd
leküzdésében, valamint az elfogadás szintjén
nagyobb társadalmi kohézió kialakításában is
szerepet tudna játszani.
A szemléletváltás egyik sarokköve a
nyilvánosság, azaz a média, mint a
közgondolkozásban bekövetkező változások
forrása lehetne. A közgondolkozás viszonylag
rövid idő alatt megváltoztatható bizonyos
kérdésekben a média segítségével, hiszen
nagyon sok emberhez juttatható el az
információ. Természetesen a folyamat csak
abban az esetben hatékony, amennyiben a
kérdéssel viszonylag hosszú időn át, intenzíven
foglalkoznak a különféle kommunikációs
csatornák. Gondoljunk csak arra, hogy néhány
évvel ezelőtt az autósok többsége fékezés
nélkül hajtott át a zebrán, majd az egyre
gyakoribb gyalogos balesetek – illetve az
azokról szóló híradások számának növekedése

2011/2.
1. évfolyam 2. szám

hatására a sofőrök hozzáállása érezhetően
megváltozott.
A
nyilvánosság
tehát
alapvető
fontosságú
lenne,
ezzel
Baranyi
Éva
andragógus is egyetért. Másfelől viszont úgy
gondolja, az érett- vagy időskorúak élethosszig
tartó tanulásba való bevonásában és magában
a szemléletformálásban lehetne ugyan szerepe
a geronto-andragógiának, de önmagában, mint
szakma
nem
sokat
tehet,
mert
a
szemléletformálásban az intézményrendszerek
együttműködése
elengedhetetlen.
„Meggyőződésem – mondja Baranyi Éva –,

hogy csak az érintett szakterületek és
intézményrendszerek
együttesen,
együttműködve tudnak hathatósan tenni.
Ebben a geronto-andragógia azt a szerepet
töltheti be, ami koordinálja és összefogja az
érintett szervezeteket a kommunikációban.”
A
nyelvi
diszkrimináció
leküzdése
érdekében a kutatást érdemes lenne a
gyerekkori nevelés egyes területein elkezdeni,
például a közoktatás felől közelítve vizsgálni,
hogy milyen előítéletek képződnek kora
gyermekkorban az idősek irányában. Érdemes
lenne megvizsgálni például a tankönyveket
abból a szempontból, hogy akár vizuálisan,
akár szöveges formában milyen kép jelenik
meg az idősekről, egyáltalán megjelenik-e.
Ilyen és ehhez hasonló kutatások, illetve a
kutatási eredmények mentén alkalmazott
változások hosszú távon valószínűleg komoly
előrelépést jelentenének a szemléletváltás
előidézésének
tekintetében.
Ahogy
az
informatikai oktatás, a környezettudatosságra
való nevelés, a szexuális felvilágosítás részévé
vált a közoktatási tanterveknek, a társadalom
elöregedésére való tekintettel a fiatalokat meg
lehetne ismertetni az öregedéssel járó
változásokkal
és
lehetne
javítani
az
idősödéshez való viszonyukon, hogy idővel ők
is úgy gondolják: „ha szerencsénk lesz,

megöregszünk.” (Semsei Imre)
Összegzés
Ahogy láthattuk, az ötven éven felüliek
száma ma Magyarországon a lakosság több
mint 30%-át teszi ki, ami már most is igen
széles társadalmi csoportot jelent, és – ahogy
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a demográfiai mutatókból egyértelműen
kiderül – ez a szám az elkövetkezendő
évtizedekben emelkedni fog.
A
probléma
munkaerő-piaci
vonatkozásait tekintve, a képzési kínálat
kapcsán összegzésként elmondható, hogy a
ma
még
elsősorban
szabadidős
tevékenységekre,
valamint
nyelviés
informatikai
kompetenciák
fejlesztésére
irányuló képzések mellett nagy hangsúlyt kell
fektetni a versenyképesség megőrzésére,
valamint az önfoglalkoztatóvá válást segítő
képzési programok kidolgozására is. Az
idősoktatási programok szélesítése mellett nem
feledkezhetünk meg a képzési programokhoz
szervesen kapcsolódó speciális, gerontoedukációs
módszertanról
sem,
melynek
kidolgozása az idő múlásával egyre sürgetőbbé
válik.
Az idős emberekhez és magához az
idősödéshez való attitűdnek sokféle aspektusát
feltártam, nem csupán a fiatalabb generációk,
de az idősebbek tekintetében is. Az idősödés
alapvetően negatív megítélése életünk minden
területén érzékelhető. Tekintve, hogy a
társadalom elöregedése megkerülhetetlen,
elengedhetetlen és sürgető a paradigmaváltás,
melynek társadalmi szinten kell bekövetkeznie.
A
szemléletváltás
elérésének
egyik
legjelentősebb eszköze nem más, mint maga a
társadalom, a XXI. század információs
társadalma.
Az információs társadalom egyfajta új,
kommunikációs
társadalom,
melyben
–
legalábbis a fiatalabb nemzedékek, a digitális
bennszülöttek szemében – az létezik, aki
kommunikál. A kommunikáció alapvetés,
feltételei adottak, csatornái számos, korábban
ismeretlen
csatornával
bővültek.
Az
információk soha nem látott mennyiségben,
soha nem látott sebességgel juttathatók el az
emberek tömegeihez. Sosem volt egyszerűbb
felülírni, megváltoztatni régi beidegződéseket,
rögzült előítéleteket, sztereotípiákat, mint ma.
A technikai feltételek és csatornák adottak. Ha
a közgondolkozásban sikerül elérni egyfajta
paradigmaváltást, megváltoztatható az idősödő
generációkhoz való hozzáállás mind a
reklámszakemberek, a média, a munkáltatók
és hosszú távon a szélesebb társadalmi
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rétegek részéről is. A folyamatban nem csak az
idősödőkkel foglalkozó szakemberek, de
maguk az érintettek is részt tudnának venni –
ahogy azt sokan már felismerték.
Az
általános
hozzáállás
megváltoztatásán keresztül komoly sikereket
lehetne elérni az idősödő korosztályok
önbecsülésében, saját öregedésükhöz és
környezetükhöz való viszonyulásában. Aki el
tudja fogadni mindazt, ami együtt jár az
öregedéssel, az kész arra, hogy élete utolsó
szakaszában is tartalmas és hatékony életet
éljen. Ez pedig már nem csupán egyéni
pszichológiai és össztársadalmi szempontból,
de
gazdasági
szinten
sem
lenne
elhanyagolható.
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Pemmer Viktória Zita: Generációk a nevelésben és az információs társadalomban

Bevezetés
Személyes és szakmai okok indokolták a
témaválasztásom. Személyes indok, a múzsa
halála (amit nem szeretnék részletesebben
kifejteni). Szerettem volna kicsit jobban
megérteni az űrt, melyet a környezetében
hagyott. Szakmai okokat tekintve, hol is
kezdjem: talán az egyik főiskolai előadáson.
Kezdetben kissé irracionálisnak tűnt az „age
discrimination”, az ageizmus, a gerontoandragógia órán elhangzott egyik témája. Egy
vicces szülinapi videót néztünk az Alma
együttestől, s rögtön arra gondoltam, na a
tanár úr kicsit szórakozott így kora reggel. A
dal végén észre kellett volna vennünk, hogy az
egész az ageizmust remekül bemutató „mű”.
„Ugyan, ez csak egy gyerekdal…” - gondoltam
magamban.
S láss csodát, kevesebb, mint fél évre
rá, kicsit több tapasztalattal a hátam mögött,
tényleg belátom, mekkora hatása lehet ezeknek
a videoklipeknek, reklámoknak a gyerekekre. A
tanulmány célja, hogy megismerjem az 50+
korosztály viszonyulását és részvételét az
információs
társadalomban,
valamint
válaszokat szeretnék találni a sikertelen IT
tanulási folyamatokra ebben az életkorban. Az
angliai önkéntes munkám és a kérdőíves
vizsgálatom
tapasztalatait
szeretném
összegezni a fejezetek során. Reményeim
szerint a vizsgálati munka lehetővé teszi majd
a probléma jobb átlátását, esetleg megoldási
ötletek születnek majd bennem a témával
kapcsolatban.
Gyakorlati hasznosítását tekintve pedig,
véleményem szerint egy összefoglaló tanulmány
született, amely olyan adatokra épít, melyek
nemcsak figyelemfelkeltők a témában, hanem új
elképzeléseknek és ötleteknek is megfelelő
alapot nyújthatnak, s lehetővé tehetik az
időskorúak fizikai és szellemi javulását is.
A tanulmányban először tisztázok
néhány szakmai fogalmat, majd elemzem a
probléma hátterét. Ezt követően egy

empirikus vizsgálattal áttekintem az idősek
helyzetét az információs társadalomban és a
végén bemutatom az angliai AGE CONCERNben szerzett tapasztalataimat.
Fontosnak tartom megjegyezni, a
család, barátok és a főiskola által nyújtott
segítséget, nem is beszélve a vizsgálatban
részt vevő intézményekről, egyesületekről,
nélkülük nem tudtam volna elkészíteni a
tanulmányt, innen Angliából.
Az időskori megkülönböztetés problémái
Aggizmusról, vagy ageizmusról akkor
beszélünk, ha életkor szerinti negatív
megkülönböztetés ér egy személyt, függetlenül
az életkorától.
Pecze Mariann írja1, hogy az aggizmus
a harmadik legelterjedtebb diszkrimináció a
világon, mégsem fordítunk elegendő figyelmet
ennek a területnek, és érdekes módon nem
veszünk tudomást róla. Valószínűleg azért
nem fordítunk nagy hangsúlyt erre a
diszkriminációra,
mert
az
érintett
korosztályokat,
amennyiben
fiatalokról
beszélünk,
tapasztalatlannak
véljük,
ha
idősödő személyekre gondolunk, akkor pedig
nem
naprakésznek
sztereotipizálhatjuk
tudásukat.
Az életkor szerinti diszkrimináció miatt,
érdemes néhány mondatban meghatározni a
kor fogalmát. Nem egyértelmű fogalom a kor,
beszélhetünk naptári, biológiai, pszichikus,
szociális életkorról. Biológiai kor alatt értjük a
tényleges életkort, melyet fizikai változások
jellemeznek, míg a pszichikus életkor
jellemzője a pszichikai stabilitás és a
dinamikus
egyensúly.
Szociális
életkor
jellemvonásai a jogok és kötelességek
megszerzése és gyakorlása, a családalapítás
korszaka, valamint a munkaerő-piacra való
belépés.2
Tapasztalatok
mutatják,
hogy
a
nyugat-európai országok nagyobb hangsúlyt
fektetnek
az
életkor
szerinti
negatív
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megkülönböztetés elleni küzdelemre, jobban
szervezett hálózatok, egyesületek állnak az 50
éven felüli korosztály rendelkezésére.
Elmondható,
hogy
Franciaország,
Németország, Nagy-Britannia demográfiai képe
tragikusan elöregedő tendenciát mutat, mely
a munkaerő-piacot veszélyezteti. A várható
élettartam növekedése, valamint a születések
számának csökkenése eredményezi azt a
sajátos helyzetet, hogy a 50+ korban lévő
személyek többé nem élvezhetik úgy a
nyugdíjas éveket, ahogy azt 20 évvel ezelőtt
tehették
volna,
a
munkaerő-piacon
kényszerülnek maradni.
Az
Európai
Unió
Lisszaboni
Stratégiája hívja fel a figyelmet erre a
demográfiai előrejelzésre. A nyugat-európai
országok felismerték az előttük álló kihívást az
élethosszig tartó tanulás, és az 50+
korosztály munkaerő-piacon tartása terén,
melyért képzéseket és érdekszervezeteket
hoznak létre. A tanulásra és foglalkoztatásra
kiterjedő akcióterveknek köszönhetően az
idősödő munkavállalók érdekei előtérbe
kerülnek, állásban maradásuk és tartásuk
lényegesen magasabb Magyarországhoz és
Kelet-Európához képest.
Fontos
megemlíteni
a
digitális
3
írástudás fogalmát a foglalkoztatással és az
élethosszig tartó tanulással kapcsolatban. Ezen
azt a tudást értjük, mely a számítógép és az
internet használatához szükséges – az
információ
befogadását,
rendezését
valamint kritikai értékelésének ismeretét
jelenti. A digitális írástudás jelentheti az
alapot az 50+ korosztálynak a munkaerőpiacra való ismételt integrációhoz.
A kor szerinti diszkriminációnak több
formáját különböztetjük meg, melyek közül
csak
néhányat
szeretnék
részletesen
tárgyalni. A csoportosítás Robert N. Butler
nyomán4 a következőképp vázolhatjuk fel.
Beszélhetünk
• nyelvi,
• munkahelyi
• lakóhelyi
• családon belüli,
• mediális-, valamint
• gazdasági diszkriminációról.
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A gazdasági diszkrimináció fogalomkörében
olyan esetekkel lehet találkozni, hogy az
illetőnek nem adnak kölcsönt életkorára való
tekintettel, nem köthetnek életbiztosítást
bizonyos életkor felett, valamint nagyobb
eséllyel
esnek
áldozatul
a
pénzügyi
átveréseknek.
A munkahelyi diszkrimináció az a terület,
amivel talán a leggyakrabban találkozunk.
Amint azt a továbbiakban látni fogjuk a
kérdőíves vizsgálat eredményei között, a
megkérdezettek nagy százaléka hivatkozott
személyes tapasztalatra (ld. Elemzés, értékelés
fejezet).
Nagy hangsúlyt szeretnék fektetni az 50 év
felettiekre, mivel mind gazdasági, mind pedig
magánéleti szempontból nagyon fontos a
vizsgált korosztály munkaerőpiacon való
tartása. Sok munkahely gondolja úgy
tévesen, hogy az érintett korcsoport nem
képes kellőképp alkalmazkodni a fiatalabb
munkatársakhoz,
esetleg
a
bérigényük
magasabb, mint a 30 éves korosztályé, és nem
bír lépést tartani velük.
Ennek cáfolatára szeretném Adler Judit
szavait
idézni,
aki
a
GKI
ZRt.
kutatásvezetőjeként nyilatkozott:
„Egy
ötvenes
nőnél
nincs
jobb
munkaerő - nagyok a gyerekei, ragaszkodik
az állásához, és nyugton van” 5. Úgy vélem, a
fenti gondolat remekül összefoglalja a
sztereotípiák valótlanságát.
A családon belüli diszkrimináció egy
rendkívül érzékeny terület, hiszen ki szeret
beszélni arról, hogy milyen negatív események
történnek a családban. Sokszor szóban sértik
meg
az
idős
családtagokat,
esetleg
bántalmazzák, túl- vagy alulgyógyszerezik
őket. Talán túlzásnak tűnhetnek a feltételezések
a fenti csoportban, de sajnos ez egy valós és
létező probléma.6
A mediális diszkriminációra csak
néhány mondat erejéig térnék ki. Az utóbbi
években lecsökkent a médiában szereplő 50+
korosztály létszáma.7 Ugyanez érezhető a
reklámokban is, az idősödő embereket
haszontalannak, elbutultnak mutatják.
Harmadik
jellemzője
a
mediális
diszkriminációnak az, hogy az 50+ korosztály
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érdekei nem jelennek meg a médiában, és a
reklámokban.
Az
általam
készített
kérdőíves
vizsgálatban is kitértem erre a kérdésre,
amelynek eredményét egy későbbi fejezetben
mutatom be.
A mediális diszkrimináció során a
reklámokban bemutatott szituációk azt a
benyomást keltik a nézőkben, hogy az idős
korosztály haszontalan. Vonatkozik ez persze a
filmekben előforduló jelenetekre is, ahol az idős,
a kiszolgáltatott ember.
Az Electro World kisfilm8 kiszolgáltatott
helyzetben mutat be egy idős urat a székben,
avagy elrettentő példaként az inkontinencia és
prosztataprobléma-reklámok
szereplőit
is
megemlíthetnénk. Ha egy rendszerváltás előtti
reklámmal
összehasonlítjuk
a
fenti
kisfilmeket, akkor érezhető a különbség az
idősek ábrázolását illetően. A Sárvári Termál
Kristály9 kisfilmjei nagyon aktívnak ábrázolják
az 50 éven felülieket, akik életvidámak,
sportolnak.
Az 50 éven felettiek tanulását több
tényező
is
befolyásolja,
amelyekben
megjelennek az információs társadalom
hatásai is. Ilyenek:
•
•
•

a digitális írástudás kompetenciája,
az egyéni társas és szocializációs
folyamatok,
a motivációk.

Az 50 év feletti korosztály tagjai
hazánkban
az
esetek
nagy
részében
kényszerből vesznek részt képzésekben, ha
egyáltalán részt vesznek rajtuk.
Nagy részben befolyásolják a tanulási
folyamatot a tanuló társas kapcsolataik, iskolai
előéletük.10
Mivel a könyvek világában szocializálódtak,
sokszor hátrányban van a tanulás, a tananyag
elérhetőségét illetően, hiszen hiányos a
számítógépes tudásuk, internet elérhetőségük,
hálózati gondolkodás képességük.11

2011/2.
1. évfolyam 2. szám

A korosztály egy másik problémája az
információs technológiákkal, hogy ugyan
hozzáférnek, de nem rendelkeznek elegendő
ismerettel az alkalmazásukat illetően, vagy a
gondolkozásuk gátolja őket az ismeretek
elsajátításában.
Ha csak egy felsőoktatási képzést figyelünk
meg, akkor már ott belép a rendszerbe az
internetes ügyintézés, amikor a tantárgyakat
kell felvenni, vagy a házi dolgozatokat
feltölteni. Ha a fenti kezdő lépéseket tekintjük,
a digitális írástudással nem, vagy csak részben
rendelkező
tanuló
hátránnyal
indul
a
tanulmányaiban, segítség nélkül pedig nagy
esély van rá, hogy kudarcba fullad a tanulás,
teljesíthetetlenné válik. Ez lehet az egyik oka
az alábbi Uniós felmérésben szereplő magyar
arányoknak.
Magyarországon a felnőttek oktatásban és
képzésben való részvételének aránya nem
haladja meg a 10%-ot sem.12 A fenti szám a
formális oktatási területre vonatkozik, a helyzet
a nem formális, illetve informális tanulási
területeken még rosszabb, a lemaradásunk
közel 25%-os az Európai Uniós átlaghoz
képest.13
A felmérés továbbá kiterjedt arra is, hogy
az iskolarendszeren kívül milyen, állami
elismerést
nem
nyújtó
képzéstípusokat
látogatnak főképp a vizsgált korcsoport tagjai. A
legmagasabb vizsgált életkor 64 év volt. Ennek
eredményeként elmondható, hogy a leginkább
kedvelt képzési forma az önképzés, valamint
a képesítést nem nyújtó szakmai tanfolyam.14
„A 25-64 éves népesség részvétele az
iskolarendszeren kívüli oktatásban” című elemzés
alapján (1. ábra) megállapítható, hogy az 50+
célcsoport nem tartozik a kiemelt figyelmet
élvező vizsgálati csoport közé.
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ábra: A 25-64 éves népesség részvétele az iskolarendszeren kívüli oktatásban

A 25-64 éves népesség részvétele az iskolarendszeren kívüli oktatásban, képzésben, %

Megnevezés

Korcsoport

25-29
30-34
35-44
45-54
55-64

Összes
képzésben

OKJ-s szakmát
biztosító
képzésben

Állami
képesítést nem
nyújtó
szakképző
tanfolyam

13,1
12,9
11,8
9,7
4,5

1,8
1,2
1
0,8
0,2

0,6
0,5
0,3
0,5
0,1

Gazdasági
egységen
belül
elismert
képesítést
nyújtó
0,3
0,2
0,3
0,2
0,1

Képesítést
nem
nyújtó
szakmai
tanfolyam

Konferencia,
szeminárium,
előadás

Csapatépítő
tréning

Nyelvtanfolyam

3,5
4,9
4,5
3,7
1,4

3,9
5,2
5
5
2,4

3
3,5
2,3
1,4
0,7

2,2
1,7
1,3
0,5
0,2

Forrás: KSH, http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/stattukor/felnottkepzes0507.pdf

A 25-64 éves népesség részvétele az iskolarendszeren kívüli oktatásban, képzésben, %

Megnevezés

Korcsoport

25-29
30-34
35-44
45-54
55-64

Számítógé
pes
felhasznál
ó,
tanfolyam

Tanulmányokhoz,
továbbtanuláshoz
kapcsolódó
tanfolyam

Gépjárművezető
tanfolyam

Kézműves
ill.
háztartási
tanfolyam

Művészeti
irányú
tanfolyam

Önismereti,
képességfejlesztő
tanfolyam

Életmód,
biogazdálkodás,
alternatív
energiahasznosítás
témájú tanfolyam

1,0
0,7
0,8
0,3
0,4

0,6
0,2
0,2
0,3
0,1

0,6
0,5
0,2
0,1
0

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

0,3
0,3
0,1
0,1
0,1

0,6
0,5
0,5
0,3
0,2

0,3
0,2
0,3
0,2
0,1

Egyéb
tanfolyam

0,4
0,2
0,2
0,3
0,2

Forrás: KSH, http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/stattukor/felnottkepzes0507.pdf
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Az aktív időskor szélesebb körben való
kiterjesztéséhez szükség van az élethosszig tartó
tanulás (továbbiakban LLL) iránti igény
felkeltésére. Ahogy a vizsgálatomban is látható
lesz, az idősödő korosztály fontosnak tartja a
folyamatos tanulást, de formális tanulási
keretek között nem igazán vesz részt benne.
Kiemelendőnek tartom, hogy az 50
éven felüli korosztály nem csak a motiváció
hiánya miatt nem vesz részt szervezett
képzéseken,
sokszor
jelent
problémát
számukra a költségek kifizetése, vagy az
órákon való megjelenés (nagyváros-falu
helyzete). Ez a probléma jelen van a felnőttkori
tanulás minden életkori szintjén. A World
Internet Project (későbbiekben WIP)15 által
lebonyolított 2007-es felmérés adatai szerint
az 50-59 éves korosztály 21%-a vesz csak
részt Internetes képzésben, míg ez az arány
60 éven felül már csak 6%. A 21%-os és a
6%-os eredmény nagyon elszomorító a
korcsoportokban, hiszen ez támasztja alá,
hogy az 50 éven felüliek kirekesztettek vagy

2.

éppen saját magukat rekesztik ki az
információs társadalomból, és a folyamatos
fejlődésből.
Angliai
tapasztalataim
azt
mutatják, hogy az egyedül élő idősek,
valamint azok, akiket a család támogat,
szívesebben
vesznek
részt
informatikai
képzésben.
Generációk vs. információs társadalom
Az információs társadalom témaköre napjainkban
egyre inkább előtérbe kerül. Összesen öt
generációt különböztetünk meg;
Veteránok,
Bébi boom generáció, X, Y és Z generáció.
Számos könyv született a a három fiatalabb, az
X, Y, Z generációval kapcsolatban, de nagyon
kevés az a kutatás, ami az idősebb
generációk integrációjával foglalkozik. Az
információs
társadalomban
öt
generációt
16
különböztetünk meg.
A veterán és a bébi-bumm generáció 1965
előtt, míg az X, Y és Z generáció 1965 után

ábra: Generációk az információs társadalomban

Jellemzője a két korai generáció képviselőinek;
megszületésükkor nem volt még számítógép
és internet,
életük során ismerkedtek meg az IT
technológiával, amennyiben megismerik,
a
könyvek világában szocializálódtak,

Többségük nem rendelkezik a digitális
írástudás kompetenciájával, vagy hiányosak
ismereteik ezen a területen.
A három fiatalabb generáció, X, Y és a Z
generáció 1965 után született, legfontosabb
jellemzőjük, hogy születésükkor már létezett
a számítógép és az Internet vagy aránylag
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fiatalon tanulták meg a kezelését, ebből
kifolyólag előnnyel rendelkeznek a digitális
írástudás elsajátításában. Ez egy fontos
tulajdonság a generációk közötti kapcsolat
megértéséhez, hol kezdődik a szakadék. Ha jól
belegondolunk, akkor az 50 éven felüli
korosztály
információs
társadalmi
integrációjához elengedhetetlen a digitális
írástudás kompetenciája, a többség nem
rendelkezik
szükséges,
vagy
elégséges
ismerettel a számítógép használatát illetően.

A
generációk
közötti
szakadék
a
gondolkodásukban
való
eltérés
miatt
keletkezik, az 50+
generáció eszközként tekint a számítógépre,
nem gondolkodik digitálisan bármennyire is
professzionális az IT tudásuk.
A 2007-ben végzett WIP kutatás egyik kérdése
az volt, hogy részt vett-e Ön bármilyen
számítástechnikai képzésen, oktatáson?17 (3.
ábra)

3.ábra: Részt vett-e Ön bármilyen számítástechnikai képzésen, oktatáson? Forrás: WIP jelentés, 2007.

Látható, hogy ahogy haladunk előre az
életkorral, úgy a számítógépes képzésekben
való részvétel egyre inkább hiányt szenved.
Lényeges kiemelni, hogy az érintett korosztály
miért nem használja az Internetet.

A WIP által lebonyolított 2007-es felmérés
eredményeként elmondható, hogy a legfőbb
indokok az internettől való távolmaradásban a
„nincs szüksége a számítógépre” és a „nem
érdekli” válaszok voltak. (4. ábra).
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4. ábra: Az internettől való tartózkodás legfontosabb okai Forrás: WIP jelentés 2007.

E két ok a távolmaradásban, 52%-át teszi ki az
összes válasznak. Miért nem érdekli a
korosztályt
a
számítógép
használata?
Valószínűleg idegennek érzik ezt a területet
és ez hátráltatja a felhasználóvá válást.
Bizonyosan az autóvezetés is bonyolult és
idegen lehet sok ember számára, ahogy a
számítógép használata is. 18A korosztály
motiváltságával van a probléma?
A motiváció fajtákat többféleképpen tudjuk
csoportosítani;
elsődleges és másodlagos motivációk,
tartós,
habituális
és
aktuális
motivációk.
Habituális motivációról akkor beszélünk, ha a
személy egy terület iránt érdeklődik.
Jellemzője, hogy a végcél mozgatja az
ismeret megismerésében és elsajátításában.
Amennyiben ez a motivációfajta szab gátat a
számítógép használatának, akkor elmondhatjuk,
hogy nem keltettük fel az érdeklődést az IT iránt
az 50+ korosztályban, az eredmény elmarad.
Az elsődleges motiváció azt jelenti, hogy
maga a tanulás fejt ki motivációt a
személyben. Azonban ha nem rendelkezik a
korosztály megfelelő életmóddal, melyben
kiemelt helyet foglal el a folyamatos tanulás,
akkor az elsődleges motiváció hatása nem
valósulhat meg. 19
Szeretném Virilio szavait idézni, mely
összefoglalja az új generációk kapcsolatát,
szocializációját
társaikkal,
idősekkel
való
konfliktusainak okát;

„Az emberi kapcsolatokat, pl. a szerelmet is
felfalja ez a világ, hiszen a valóságban zajló,
lassan, a másik alapos megismerésével
kialakuló kapcsolatok helyére egyre többször
kerül a cybertér, amelyben a célelvűség, az
arctalanság és a gyorsaság dominál."
A fenti idézet nagyon jól jellemzi az új
korszak vonásait, ugyanakkor tudomást kell
vennünk a cybertér célelvűségének hasznáról.
Ez a célelvűség lehet segítségünkre a tanulás
átszervezésekor,
az
idős
korosztályt
szeretnénk
integrálni
az
információs
társadalomba. Célelvűség alatt én azt értem,
hogy az 50+ korosztályt úgy kell bevezetni
az információs társadalomba, hogy az egyéni
érdeklődéseik elégüljenek ki, s amikor már
magabiztosan mozog a számítógépes
közegben, akkor építeni az elvárható
digitális
írástudás
megszerzésére,
fejlesztésére.
Ugyanakkor, ha a bevezetést gátló tényezőket
vesszük figyelembe, akkor a WIP 2007es felmérése alapján elmondható, hogy ahogy
növekszik az emberek életkora, úgy növekszik
a kognitív, és csökken a materiális gátló
tényezők százalékos aránya.21 (5. ábra)
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5. ábra: Kognitív és materiális érvek aránya agyagi helyzet, kor és iskola végzettség szerint Forrás: WIP jelentés 2007.

A felmérés alapján úgy gondolom, hogy az
anyagi, és vagy technikai feltételek
biztosítva vannak az 50+ korosztály számára
a számítógép használatához. Személyes
tapasztalatom azt mutatja, hogy a vizsgált
célcsoport 60 éven feletti alcsoportja, túl nagy
gátlással
rendelkezik
a
számítógép
használatával kapcsolatban, félnek magától az
eszköztől, ha hibáznak, nehogy kárt tegyenek
a szerkezetben. Ez a fajta félelem az első
nagy gát, ami elválasztja az egyéneket a
felhasználóvá válásban.
Egyik eltérés az X, Y, Z és a baby boom,
veterán generációk között, hogy az utóbbiak
nem jellemzően tartoznak a virtuális
közösségek
közé,
hiszen
előnyben
részesítik az élőszóban történő beszélgetést,
vagy a személyesebbnek ható telefonálást.
Emlékezzünk csak vissza milyen nehéz volt
átszokni a mobiltelefonra a szüleinknek,
mivel nem volt kényszerítő erő áttérni a
vezetékes vonalról a mobilra. Minden esetben
úgy gondolom, hogy a motiváció a
legfontosabb tényező az integráció során.
De vajon hogyan lehetne az érdeklődést
felkelteni a célkorosztály számára? Olyan

közösségi programokat lehetne létrehozni a
művelődési központok üresen álló termeibe,
ahol az 50 éven felüliek sikerrel tudják
megtanulni a számítógép használat, félre tudják
tenni a gátlásaikat és szocializálódni a virtuális
társadalomban.
A virtuális közösségekre (továbbiakban VK)
áttérve, a célcsoport nagyon ritkán vesz részt
igazi tagként az ilyen „társadalmakban”.
Nagyon ritkán látni olyan szülőket,
nagymamákat,
akik
eredményesen,
fórumoznak, „blogolnak, facebook-olnak, iwiweznek” napról napra.
Létezik több fogalom is a virtuális
közösségek meghatározására, melyek közül
én Barlow meghatározását követem; a virtuális
közösségek párhuzamosan léteznek az „igazi”
közösségekkel.
A
közösség
tagjai
tevékenységeinek többségét a hálózati
kommunikáció segítségével végzi.22
A célcsoportom számára - azon belül is
kimondottan 65 év felett- a virtuális
közösségben
való
létezés
olykor
megvalósíthatatlan, valamilyen ismeretlen
gát, erő hat rájuk, mely megakadályozza őket
ebbe a dimenzióba való lépésre. A
szimbólumokkal
teli
új
környezet
sok
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tekintetben távol áll az „igazi” világtól és
egyben hasonlóságokat is találhatunk.
Csak meg kell értenünk amit, látunk,
tapasztalunk a számítógéppel kapcsolatban.
Meg kell tanulnunk olvasni a jelek között, a
mindennapi szituációkhoz kell csatolnunk az
ábrákat.
Egy vidéki kedves rokonom, aki 70 éves
mondta nem is olyan rég csodálkozva a Skype
beszélgetésünkkor, hogy milyen meglepő nem
vagyok ugyanabban a házban, sőt országban,
mégis képesek vagyunk beszélni, ráadásul még
lát is közben, olyan mintha a tv-ben látna élő
focimeccset. Valahogy a számítógép is így
fogja beleenni magát az 60+ korúak
hétköznapjaiba, ahogyan azt a televízió tette
annak idején. A fenti példából is látjuk, hogy a
korosztály
felismeri
az
új
eszközök
hasznosíthatóságát,
de
mégsem
válik
gondolkodásuk alapjává.
Próbáljuk meg úgy bevezetni ezt az új
virtualitást azok számára, akiknek ez teljesen
idegen, hogy kapcsoljuk az új ismereteket a
korábbi technikai fejlesztésekhez, vezetékes
telefon, mobiltelefon. Magyarázhatok én egy
közösségi oldalról órákat, mire való, hogyan
használható, nem lesz eredménye, hiszen az
idős tanulónak fogalma se lesz, hogyan
képzelje el a működést. Az Internet
működésének
ismerete
nem
feltétlenül
szükséges a sikeres web használathoz.
Ugyanakkor az idősebb generációkat segítené
ebben az új rendszerben való gondolkodást,
ha a rendszer felépítését ismernék.
Az AGE CONCERN fejezetben még részletezem
a problémakört, hogy mennyire idegen a
számítógépes közeg sokaknak.
A
vizsgálat;
tapasztalatok

sikerek,

kudarcok,

Hipotézisek megfogalmazása
A hipotéziseim a célcsoport információs
társadalmi
integrációjára
épültek.
Feltételeztem, hogy a nyugdíjas vagy az idős
érdekképviseleti egyesületben való tagság és az
életelégedettség között létezik kapcsolat. A
folyamatos
tanulásban
és
szervezett
képzésben való részvétel az egyesületi tagok

körében nagyobb arányban történik, a tagok
egymást
motiválják
az
új
ismeretek
elsajátítására.
Szerettem volna választ kapni arra a
kérdésre, hogy az 50+ korosztálynak milyen
a viszonya az információs társadalomhoz. Az 50
éven feletti generáció alcsoportokra bomlik,
lesznek
olyanok,
akik
éppen
csak
beletartoznak a csoportba, míg mások akár
25 éve is beletartozhatnak a korosztályba,
megegyezve a veterán és baby boom generáció
körülbelüli határával.
Ez eredményezhet nagy eltéréseket a
korosztályon belül az információs társadalomhoz
való viszonyulásban.
Az adatgyűjtés
A vizsgálatomhoz egy 48 kérdésből álló
kérdőívet készítettem online kérdőívszerkesztő
program
segítségével.
A
továbbiakban
részletesen
tárgyalt
intézményeket 2010. szeptember 10-én
kerestem fel email formájában, amiben
megtalálható volt a kérdőívhez vezető link,
valamint egy dokumentum formátumú kérdőív
is, mely tökéletes másolata az online
változatnak. A vizsgálat nagy válaszarányú, de
nem reprezentatív.
A vizsgálat eredményességéhez és az
adatgyűjtéshez a kérdőíves módszert
alkalmaztam, mely önkitöltés formájában
valósult meg. Természetesen az önkitöltéses
kérdőívnek meg voltak a hátulütői, hiszen
olykor a kérdések nem bizonyultak elég
egyértelműnek,
így
hibák
adódtak
az
adatfeldolgozás
során,
kérdések
váltak
eredménytelenné.
A kérdőív kitöltésére csupán egy hónap állt
rendelkezésre. A rövid időintervallumból sok
következtetést lehetett levonni a közreműködés
sikerességével kapcsolatban, valamint az
intézmények
elektronikus
elérhetőségét
illetően.
Egy budapesti szervezet a személyes
megkeresés hiánya miatt utasította vissza a
segítségnyújtást, holott talán ők lettek volna a
leginkább érdekeltek a vizsgálatomban.
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A kérdőíveket az ország különböző területén
lévő
közművelődési,
valamint
szociális
intézményének és

nyugdíjas
egyesületének
továbbítottam,
segítségüket kérve (lásd 6. ábra).

6. ábra: Összes megkeresett intézmény százalékos megoszlása23

7-8. ábrán láthatók a közreműködő és a felkérést elutasító intézmények térképes kivetítése.

7. ábra: A kutatásban közreműködő intézmények térképes ábrázolása24

8. ábra: A kutatásban nem közreműködő intézmények térképes ábrázolása25

44

Gerontoedukáció

2011/2.
1. évfolyam 2. szám

Egy kiugró megye emelhető ki, Borsod-AbaújZemplén megye, ahonnan 10%-os volt a
kérdőív kitöltés. Ennek ellenére elmondható,
hogy a határ közeli városok, települések az
ország keleti, déli és dél-nyugati részén nem
vettek részt a kitöltésben, elutasították, vagy

egyáltalán nem
megkeresésre.

is

jeleztek

vissza

a

Ha a válaszadók megyei megoszlását tekintjük
(9-10. ábra), akkor zölddel láthatók a
közreműködő és pirossal a nagyon kevésbé
vagy egyáltalán nem közreműködő megyék.

9. ábra: A kutatásban megkeresett intézmények megyei megoszlása26

10. ábra: A válaszadók megyei megoszlása27

Elképzelhető, hogy a megyei sikertelenségek
oka, az elektronikus megkeresésben rejlik, a
email
és
web
megjelenése
az
50+
érdekképviseleteknek hiányos. A kérdőívem
vegyes
reakciókat
váltott
ki
a
megkeresettekből, az idő rövidsége és a
kérdések száma miatt. Ennek ellenére a 0%-os
megyei szintű részvételt figyelemfelkeltőnek

tartom. Természetesen egy helységből sok
szervezetet kerestem fel, így a két térképen
egy város szerepelhet közreműködőként és
elutasítóként is. Meglepetésemre, a
„nagy”
intézmények, akik megkönnyíthették volna a
vizsgálat elkészítését, meglehetősen hideg
módon utasították vissza a megkeresést.
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A három hónap alatt, számos intézményt
kerestem meg az online kérdőívvel, melynek
eredménye művelődési házak esetében 13%-os
válaszadás lett. Bizonyára az idő rövidsége és
a kérdőív hosszúsága is bonyolította a vizsgálat
eredményességét, de úgy gondolom, hogy a
közművelődési intézmények részvétele

egészen jónak értékelhető egy önkitöltős
online kérdőív esetén.
A
vizsgálatom
e
szakasza,
és
a
tapasztalatok számomra mindenképp egy
minőségbiztosítási
képet
is
adnak
a
megkeresett intézményekkel kapcsolatban,
energiát és időt nem spórolva segítették a
munkám. (11. ábra)

11. ábra: Közművelődési intézmények közreműködése28

A vizsgálat sikeres olyan szempontból, hogy
a válaszadók nem csak válaszokkal
segítették a munkám, értékes észrevételeket
adtak, saját tapasztalataikat osztották meg
velem, és a későbbi munkám során
felhasználható értékes kritikákat küldtek
számomra.

Külön kiemelendő egy internetes portál,
www.anyugdijas.hu mely lehetővé tette, hogy a
kérdőívem kikerüljön az olvasóközönség elé.
Egy szombathelyi nyugdíjas egyesülettől
felkérést kaptam online számítógépes tanfolyam
összeállítására, későbbi együttműködésre.
Sikernek könyvelem el az Idősek otthonainak
közreműködését, hiszen figyelemreméltó 28%uk részt vett a vizsgálatban. (12. ábra)

12. ábra: Idősek otthona közreműködés29
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A nyugdíjas egyesületeket számítógépen
keresztül nagyon nehéz elérni. Körülbelül
50%-uk
nem
is
rendelkezik
email
elérhetőséggel, akik pedig rendelkeznek,
többségük nem tünteti fel azt sehol.
Ebből a kategóriából 22% jelezte részvételi
szándékát, amely ha azt feltételezem, hogy az

egyesületi tagok sem rendelkeznek túlnyomó
többségben
elektronikus
elérhetőséggel,
egészen jó aránynak mondható. (13. ábra)

13. ábra: Nyugdíjas klubok közreműködése30

Összesen 298 kitöltött kérdőívet jutattak
vissza hozzám a közreműködők, ebből 1
értékelhetetlen volt, a személy életkora miatt.
Elemzés, értékelés
A
kérdések
megfogalmazásakor
már
foglalkoztatott a gondolat, hogy milyen
kapcsolat lehet az egyesületi tagság és a
tanulás, életelégedettség között.

Az eredmények feldolgozásakor párhuzamot
állítottam a 6. és a 25. kérdés között,
feltételeztem, hogy van kapcsolat az
nyugdíjas és egyéb egyesületi tagság
valamint a tanfolyami tanulás között. Azok a
személyek, akik tagok egyesületben, azoknak
34%-a tanul valamilyen tanfolyamon, amíg,
akik nem tagok, azok közül csak 21%. (14.
ábra)

14. ábra: Formális tanulásban való részvétel és a klubtagság kapcsolata31
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A két kérdés vizsgált dimenziói között 13%
eltérés mutatkozik az egyesületi tagok javára,
hiszen ők 13%-kal gyakrabban vesznek részt
valamilyen formális képzésben. A 25. kérdés, a
formális tanulásban való részvételt vizsgálja,
ezért szükségesnek találtam a többi informális
tanulásra
vonatkozó
kérdésekkel
való
összevetést is megfigyelni, az egyesületi

részvétel
kapcsolatával.
Az
informális
tanulásra
vonatkozó
19-20.
kérdések
elemzésekor
az
látható,
hogy
nincs
számottevő eltérés a TV-ben látott ismeretek
hasznosításában, a két vizsgált csoport között
4% eltérés van. (15. ábra)

15. ábra: Informális tanulás és a klubtagság kapcsolata32

Az egyesületi tagok elmondásuk szerint 60%-a
szerez olyan információt a televízióból, melyet
utána tud hasznosítani. Számomra ez az
eredmény alátámasztja a televízió előnyös

felhasználhatóságát, valamint jelentős szerepét.33
Hasonló eredményt mutat a 20. kérdés
párhuzama az egyesületi tagsággal, mely ismét
4%-os eltérést mutat a tagok javára.(16. ábra)

16.ábra: Informális tanulás és a klubtagság kapcsolata (új ismeretszerzéskor)34
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Itt azonban az új ismeretek elsajátítása
76%-os a tagok körében, míg 72% a nem
egyesületi tagok között. Nem nagy eltérést
mutat a fenti két megfigyelés, valószínűsítem,
hogy a klubtagság és az informális tanulás
között nincs egyértelmű ok-okozati kapcsolat.

Az új és a hasznosítható ismeretek témaköreit
a 17-18. ábrán láthatók, mely az összes
válaszadó eredményeit tartalmazza.

17.ábra: Az informális tanulás során szerzett hasznosítható ismeretek megoszlása35

18. ábra: Az informális tanulás során szerzett új ismeretek megoszlása36

A két táblázaton megfigyelhető, hogy a TVből elsajátított új, vagy hasznosítható
ismeretek nagy százaléka a gasztronómia és
a természet-kertészkedés területét fedik le.
Költséges, de lehet, hogy eredményes lenne
egy számítógépes tanfolyam a televízióban, ami
az 50 éven felüli nem felhasználókat célozná

meg. A négy kérdés összevetése után
elmondható, hogy az egyesületeknek van
szociális
hatásuk,
valamint
neveléssel,
tanulással kapcsolatos pozitív ösztönző erejük
is, a formális tanulásban való részvételt
tekintve.
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Mivel nem találtam szembetűnően kiugró
eredményt a fentiekkel kapcsolatban, ezért a 6.
kérdést összevetettem az életelégedettséggel
foglalkozó kérdésekkel (8-16. kérdések).
Megnéztem az így született válaszokat,
feltételezve, a kapcsolatot az életelégedettség
és a tanulás között.

A 19. ábrán láthatók az összehasonlítás
eredményei, mely mutatja az összes válaszadó
életelégedettségi
válaszát,
valamint
ezt
összevetve a tagsági és nem tagsági
válaszokkal.

19. ábra: Az életelégedettség és a klubtagság kapcsolata37

Az összesített eredmények alapján elmondható,
hogy a kitöltők 7 kérdésre pozitív, míg 2
kérdésre negatív választ adtak, ami úgy
gondolom bíztató eredménynek mondható. A
kérdéseket Bernice L. Neugarten dolgozta ki
1961-ben, majd publikálta a Journal of
Gerontology-ban.38
Az egyes kérdésekre adott válaszok alapján
elmondhatjuk, hogy az egyesületi tagság és az
életelégedettség között van kapcsolat. A
feltételezésem
a
következő,
az
életelégedettség magasabb szintje miatt válnak
az emberek egyesületi taggá, vagy az
egyesületi tagság emeli az életelégedettség
szintjét. Erre a feltevésemre a fenti
összehasonlítás
nem
ad
választ,
de
elgondolkodtató egy kérdéssor felállítása az
igazolására.
Az összes válaszadó adataihoz képest a
tagok körülbelül 10%-kal adtak pozitívabb
válaszokat, míg a nem egyesületi tagok
eredményei pedig 5%-kal negatívabbak az
átlaghoz képest. Ha a két utolsó csoportot

hasonlítjuk csak össze, akkor arra az
eredményre juthatunk, hogy a nem egyesületi
tagok mintegy 15%-os lemaradásban vannak
az egyesületi tagokkal szemben. A 9. kérdésre
(Ezek a legsivárabb évei az életemnek.) adott
válaszoknál több mint 20%-os az eltérés a
tagok és nem tagok között. Ennek a nagy
eltérésnek a hátterében úgy gondolom, azt
találhatjuk, hogy a tagok számára az
egyesületek olyan társasági, szociális és
kulturális közeget képesek teremteni, ami
jótékony
hatással
van
az
általános
hangulatukra, hasznosnak érezhetik magukat
és ez emeli az életelégedettségüket.
Hasonló összefüggést állapíthatunk meg a 12.
kérdés (A
dolgok,
amiket
csinálok,
ugyanolyan érdekesek számomra, mint
eddig.) százalékos eredményeinél, az eltérés
itt 19%-os a két vizsgált csoport között.
Szeretném Simone de Beauvoir Az öregség
könyvét idézni 39; „Az öregség nem egyéb, mint a
kíváncsiság hanyatlása.”
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Teljes mértékben egyetértek az íróval, hiszen
ha az idősebb korosztály megtalálja
érdeklődésének forrását, az életminőség
jelentős mértékben fog javulni. Ugyanakkor
számolnunk kell azzal a faktorral is, hogy az
életkor növekedésével bizonyos szinten csökken
a motiváció és az érzelmi kötődés az új
ismeretekhez.
Véleményem
szerint
a
legnagyobb
probléma időskorban, nem más, mint a
haszontalanság érzése. A 14. kérdés (Vannak
terveim arra vonatkozóan, hogy mit fogok
csinálni egy hónap, vagy egy év múlva.)
adatai
az
ageizmus
felismerésére
vonatkoznak. Majdnem 25%-os a különbség
a két vizsgált csoport között. Ahogy a fenti
zárójelben is olvashatjuk a 14. kérdés arra
vonatkozott, hogy a válaszadók, terveznek-e a
közeljövőre. Azt az eredményt kaptuk, hogy akik
tagok valamilyen szervezetben, azok az átlaghoz
képest 17%-kal, míg a nem tagokhoz képest
25%-kal pozitívabban viszonyulnak a jövőhöz.
A 27-28. kérdések vonatkoztak arra, hogy a
megkérdezett korosztály hogyan viszonyul az
ageizmushoz. Összesítve a válaszadók 76%-a
nem találkozott még személyesen életkor
miatti negatív megkülönböztetéssel, valamint
a televízióban

látható ageista reklámokat 49%-uk nem látta
még, vagy nem ismeri fel. A társadalmi
szocializáció eredménye lehet a kialakult
sztereotípia az idősekkel kapcsolatban.
Számomra az eredmények azt mutatják,
hogy a korosztály maga sem ismeri fel a
mediális
diszkriminációt,40
ennek
következtében nem is képes felvenni a
harcot ezzel a diszkrimináció fajtával.
Összehasonlítást végeztem a 6. kérdés és a 2728. kérdés között. Arra kerestem választ, hogy
a
nem
egyesületi
tagok
inkább
felfigyelnek az életkor szerinti negatív
megkülönböztetésre, mint az egyesületi tagok.
Az életkor miatti negatív megkülönböztetést a
közösségi cselekvések segítenek feldolgozni,
így a bántó érzések nem jelentkeznek olyan
élesen, mint normális esetben. Ugyanakkor a
közösségeknek sokkal érzékenyebben kellene
hozzáállniuk a negatív megkülönböztetéshez,
felerősíteni ezt az érzést, és lépéseket tenni
megszűntetésére.
Ahogy a 20. ábrán is látható, az eredmények
azt bizonyítják, hogy a tagok kevésbé
figyelnek fel az ageizmusra.

20. ábra: A mediális ageizmus felismerése, valamint a klubtagság kapcsolata41
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Az eltérés a tagok és a nem tagok között
majdnem 10%-os mindkét kérdésnél. Arra a
következtetésre jutottam, hogy a tagok
valószínűsíthetően azért nem figyelnek fel az
aggizmusra, mivel az egyesület, amiben részt
vesznek egyfajta pozitív beállítottságot ad át a
tagoknak, és nem helyez nagy hangsúlyt a
megkülönböztetésre.
Amint azt a korábbi kérdések elemzése
megmutatta, nagyon nagy szerepük van ezeknek
az
egyesületeknek
a
tanulásban,
az
életelégedettségben. Úgy tűnik azonban, hogy
nem helyeződik elég nagy hangsúly az
életkor szerinti negatív megkülönböztetésre,
talán az érintett korosztály nincs is teljesen
tisztában a fogalom jelentésével, és erejével,
mekkora „károkat”, sztereotípiákat képes átadni
az embereknek egy rosszul kivitelezett reklám.
A válaszadók közül, akik találkoztak már a fenti
negatív jelenséggel, idéznék néhány szituációt
a teljesség igénye nélkül;
„A mai fiatalok tiszteletlensége.
Álláskeresésnél (53 évesen) volt olyan,
hogy nyíltan közölték, hogy fiatalabbat
keresnek.
Lenézés, alkalmatlanság
Lassan
egy
éve
nem
tudok
elhelyezkedni, mert nőnemű, és 50 feletti
vagyok.
Jelentkezni akartam interneten keresztül
egy állásra, de a születési évem nem is
szerepelt a listán, ahol a koromat kellett volna
beírni.
Orvosi rendelő előterében várakozó 70
év körüli betegekre rámutató 20 év körüli
fiatalember szavai: "Csak nem képzeli, hogy
megvárom míg ez a sok vénasszony
az összes nyavalyáját elmondja az orvosnak?"
Nem érdekel senkit a véleményem
Amikor a 70. életévemet betöltöttem két
hónapos időtartamra lett volna szükségem
200 000,- Ft kölcsönre. Az a pénzintézet,
melynek 30 éve ügyfele vagyok,
folyószámlámat ott vezetem, a betöltött 70
évemre való hivatkozással nem adott két
hónapra hitelt. Így a megtakarításomat kezelő
pénzintézethez kellett fordulnom. Ott nem volt
gond, hogy 70 éven túl vagyok. Bizonyos
programokról
(főleg
a
táncos,
zenés
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eseményekről) „kinézik” az
idősebbeket mit keres itt, ez már nem neki való.
Tipikus a jelenség az egészségügyben, ahol a
60 év körüliekkel már elkezdenek
„néni”, „bácsi” közelítéssel beszélni, és a korába,
egészségügyi problémáiba
beletörődést várják el (mit akar még, örüljön,
hogy él és viszonylag jól van! - egy
nyolcvan éves pedig már egyenesen útban van
az egészségügy rendszerében).
igen,
buszon,
vonaton,
rendelőintézetben
az idősebb korosztály kissé mellőzöttebb
Igen. Amikor azt mondta az igazgatóm,
hogy egyetlen egy nyugdíjast se szeretne
látni és nyolcunkat elbocsájtott.” Sokszor
kerültek említésre a munkakeresésben
tapasztalható megkülönböztetés, a fiatalok
viselkedése, valamint az egészségügyi
intézményekben tapasztalt sérelmek. Az
egyesületeknek, abban lehetne nagy szerepük,
hogy kezdeményezzék a változást a fiatalabb
generációk viselkedésében és kapcsolatában az
50 éven felülieknek.
A munkáltatók hozzáállása; életkor szerinti
diszkriminációt
alkalmaznak
az
idősebb
korosztállyal szemben, holott az 50 éven
felüliek szinte 100%-ban biztos, hogy nem
fognak gyermeket vállalni, tehát nem kell attól
tartani, hogy 1-2 évet szülési szabadságon fog
tölteni. Nagy valószínűséggel rendelkezik
elegendő tapasztalattal a munkaterületén, (a
válaszolók
93%-a
20-nál
több
éves
munkatapasztalattal rendelkezik) és bizonyos
az is, hogy nem fog félévente munkahelyet
váltani a szakmai előrejutás reményében.
Egyáltalán nem indokolt az effajta diszkrimináció
az általam vizsgált csoporttal szemben.
Angliában az Age Concern nevű szervezet
rengeteg energiát és pénzt fektet abba, hogy a
fiatalabb
generációk
véleményét
megváltoztassa az idős korosztályról. Teszik
mindezt televíziós reklámok, rendezvények
alkalmával, valamint a szervezet lehetőséget
biztosít tanácsadásra, hova lehet fordulni, ha az
illető efféle diszkriminációval találkozik.
Nagyobb hangsúlyt fektetve ezekre a
jelenségekre, javítható lenne az idősekhez való
hozzáállás országszerte. Nem gondolom, hogy
egyik napról a másikra változhat a viselkedés
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egy teljes generációt illetően, de ha most
nem kezdjük el a változást, milyen lesz a
jövő nemzedékeinek viszonya az öregedő
társadalomhoz.
A 7. kérdés arra vonatkozott, hogy mik a
célcsoport érdeklődési területei. Legtöbben az

utazást jelölték, legkevesebb választ pedig
a bulvár kapta. Érdemes kiemelni még az
egészséget 11%-kal a második, valamint a
színházat 10%-kal a 3. helyen. (21. ábra)

21. ábra: A megkérdezettek érdeklődési területei42

A nyelvtanulás és a számítástechnika mind a
lista végére kerültek, 3 illetve 6%-kal. A
célcsoport alig 3%-a gondolja úgy, hogy a
nyelvtanulás fontos lehet a mindennapokban.
A számítástechnikában néha szükség lehet az
angol alap nyelvtudásra, hogy eligazodjunk a
programnyelvben.
A
számítástechnika
eredménye 6%, nem érdeklődik az 50 éven
felüli korosztály kimondottan a terület iránt, de

ahogy azt az információs társadalmi generációk
is mutatják, ez egy jellemző vonása a
korosztálynak.
Az egészséges életmód miatt megemlítendő a
sportolás gyakorisága (Kérdőív: 17-18.
kérdés), látható, hogy a válaszadók
50%-a
egyáltalán, vagy ritkán, 1/3-ad részük pedig
naponta sétál, vagy sportol (22. ábra).

22. ábra: A megkérdezettek válaszai a felsorolt tevékenységek gyakoriságát illetően.43
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Angliában az új „divat” a Wii 44 nevű
játékkonzol, mely olyan sportjátékokat visz a
lakásokba, amihez egyébként pálya kellene.
Ennek a televízióhoz kapcsolható eszköznek az
előnye az, hogy képes a játékosokon
elhelyezett érzékelők segítségével szimulálni az
egyes sportfajták mozgását, mozdulatait. A
jelenlegi reklámok éppen a 60 éven felüli
korosztállyal népszerűsítik a konzolt, valamint
egy másik vállalat agytorna nevű kézi
egységét, mely memóriát, logikát fejlesztő
feladatokat tartalmaz.

A két kérdés összehasonlításakor látható,
hogy a napi időtöltés nagy hányada a
lakásban, ülő helyzetben történik. Ez az
egészség számára nem a legkedvezőbb
testhelyzet, a friss levegőn töltött órák számát
meg kellene emelni. Számítógép használat
napi szinten a válaszadók 65%-át érinti legalább
1 órában (23. ábra).

23. ábra: A megkérdezettek válaszai a napi tevékenységeket illetően45

A 65%-os arányról elmondható, hogy nem
jelent 65%-os digitális írástudás meglétét a
válaszolók körében. Többnyire a begyakorolt
programok használatára irányul az 1 óra
számítógépezés, az új ismeretek, programok
gyakran nem kerülnek bevezetésre. Azonban ha
ismernék a rendszert a felhasználók, akkor
sablonszerűen más programokat is be lehetne
fűzni a meglévő tudás közé.
Érdemes
feleleveníteni
Zrinszky
László
általános cselekvéskompetencia fogalmát. 46
mely a változó világhoz való rugalmas
alkalmazkodás képességét jelenti. Nagy
probléma, hogy az 50. éven felettiek nem
képesek elég gyorsan alkalmazkodni az új
technológiákhoz, ha bármilyen jellegű akadály
merül fel például a számítógép használata
közben, ez megrettenti őket. Újra kell tanulniuk
a konfliktusok kezelését, vagy inkább a hozzá
tartozó kitartást és a különböző megoldási
útvonalak megtalálását, beépítését.

A kérdőív eredményei után felmerült a kérdés
bennem, hogy miért maradnak emberek mégis
távol az ingyenes képzési lehetőségtől,
különös
tekintettel
a
számítástechnikai
tanfolyamoktól. Sokszor körbejártam már ezt a
problémát a képzés során, melyet az AGE
CONCERN önkénteseként ismertem meg.
Igazából arra a következtetésre jutottam, hogy
nem látják a hasznát az IT ismereteknek, ha
pedig éreznek is kíváncsiságot a terület iránt,
akkor túl távolinak látszik a megtanulása.
A tréning során szerzett tapasztalatok után
úgy döntöttem, hogy megvizsgálom az
összefüggést
az
egyesületi
tagság,
életelégedettség és a számítógép használat
hármasa között. Feltételeztem, hogy a 3
dimenzió között kapcsolat van, amennyiben az
első két faktor pozitív, akkor nagyobb
valószínűséggel érvényesül az információs
társadalmi integráció.
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Az eredmények azt mutatták, hogy azok, akik
tagok valamilyen egyesületben, azoknak 83%a felhasználó, míg a kontrolcsoportban (nem
tagok), ez az arány csak 63%.
Természetesen itt számolni kell azzal a
tényezővel is, hogy a klubtagok esetleg

magasabb végzettséggel rendelkeznek, és a
szakmájukhoz kapcsolódó egyesületnek a tagjai
(24. ábra),
Hasonlóan a magasabb iskolai végzettséggel
rendelkezők nagyobb számban vannak jelen az
aktív IT tagok között.47

24. ábra: Egyesületi tagság és számítógép használat48

A kérdőív erre nem ad egyértelműen
választ, azonban az egyesületek típusából
(pedagógus egyesület, orvosi egyesület) ki
lehet következtetni, hogy az iskolai végzettség
középfokúnál magasabb. Az egyesületi tagok
93%-a azonban csak nyugdíjas egyesület
tagja, mely nem specifikálja az iskolai
végzettséget.
A 20%-os eltérés véleményem szerint
szintén az egyesületek jótékony hatásának
tekinthető.

Végül összevetettem a válaszokat a tagság és
a felhasználói lét között. A 25. ábrán láthatók
az eredmények, mely mutatja, hogy a
felhasználók életelégedettsége kis mértékben
tér csak el pozitív irányban az összes
válaszadó eredményétől, míg a nem
felhasználók
átlagosan
15%-os
negatív
hátrányba vannak az összes válaszadóhoz
képest.

25. ábra: Életelégedettség és számítógép használat kapcsolata:49
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Azok, akik tagok és felhasználók is egyben,
azok között az életelégedettségi kérdésekre
adott válaszok eredménye nagyban eltolódik
pozitív irányban az átlaghoz, valamint a nem
felhasználó és nem tag kategóriához képest.
A 14. kérdésre adott válaszokat érdemes
kiemelni, 12%-kal többen mondják azt a
felhasználók közül, hogy vannak jövőre
vonatkozó
terveik,
mint
az
összes
megkérdezettek eredménye, míg ez a szám a
nem felhasználóknál 28%-ban hátrányban van.

otthonába,
és
pedikűr
problémával
rendelkezik, akkor az alapítványon keresztül
ez ingyenesen orvosolható.
Az ápolók szerepe pedig abban mutatkozik
meg,
hogy
a
pedikűrösöket
segítik,
amennyiben
szükséges
átképzésben,
gyakorlásban,
ezáltal
a
kórház
is
tehermentesített az egyébként egyszerűen,
otthon orvosolható problémáktól.

AGE CONCERN, avagy
tanfolyam angol módra

A képzés 2010. szeptember 13-án vette
kezdetét
Okehampton
városban.
Az
előkészületek néhány héttel előtte lezajlottak,
megbeszélések,
tematika
összeállítása,
szórólap készítése, tréner megbeszélés.
A képzés ütemterve 10 hétre osztott,
november végével zárt. Előzetes felmérés
alapján határoztuk meg a tanítandó témákat,
az elektronikus levelezéstől, Skype program
használatától egészen a vírusirtásig.
Maga a képzést lebonyolító személyzet,
összesen 3 fő, valamennyien önkéntesek
vagyunk, az órák ingyenesen látogathatók, de
elképzelés szerinti összeggel honorálhatóak. Az
így befolyt pénzt, az alapítvány a számítógépes
hálózat fejlesztésére forgatja vissza. Hogy
Barrie-t idézzem: 50
„A tréning célja, hogy a résztvevők szokják
a számítógépes környezetet. Nem a
programok elsajátítására törekszünk, hanem,
hogy megszerezzék az alap kompetenciákat,
mithol nézzen a képernyőn, a rendszert
tanulja, ne az adott programot.”
Létezik egy díj, melyet az alapítvány hozott
létre, az „Internet Champion 2011” díj.
Minden évben egy új tanuló jelölhető a címre,
aki akkor tanulta a számítógép használatát. A
mi irodánk két személyt kívánt indítani a cím
elnyerésére, de mivel a szabályzat leírja, hogy a
jelöltnek meg kell tudni oldani az utazást a
fővárosba, így az egyik jelöltünk kiesett, aki a
89 éves hölgy volt. A jelentkezés feltétele még
válaszolni néhány kérdésre;
1. Milyen tapasztalatokat szerzett a képzés
folyamán?
2. Hogyan változtatta meg az Internet
használata az életét?

számítógépes

AGE CONCERN-ről röviden
Az AGE CONCERN (továbbiakban ACOT)
alapítvány a 2. világháború körül hozták létre
az 50 éven felüliek támogatására. Hivatalosan
1971-ben vette fel a mostani nevét, majd
1986-ban létrehozta a Gerontológia intézetet a
King’s College Londonban.
Egy fontos dátum emelendő ki, mégpedig
2006. május 30. amikor egy 10 millió főre
kiterjedő közvélemény kutatást hajtottak
végre az 1940-1950-ben születettek körében.
A vizsgálat fő kérdései az ageizmusra,
nyugdíjra és az egészségre terjedtek ki. Ezt a
napot Heyday-nek nevezték el.
A városi ACOT irodák szervezik a számítógép
kezelő
tréninget,
önkéntes
trénerek
segítségével,
lehetővé
téve
az
idős
korosztálynak az ingyenes tanulást.
Helyi
kezdeményezés
alakult
ki
Okehamptonban, ahol részt vettem a IT
képzésben. Ugyanitt önkéntes pedikűrösök és
ápolónők
segítenek
az
időseknek,
lábápolásban. Itt többségében arról van szó,
hogy ezek az idős emberek nem képesek elérni
a lábukat, esetleg gyógypedikűr kezelésre van
szükségük, amit a szalonokban nem kaphatnak
meg. Látszólag ez egy nagyon felesleges
és csupán esztétikai szempontból fontos
apró szolgáltatás, de egy szigorú egészségügyi
rendeletnek köszönhetően, ezek a személyek
nem vehetők fel idősek otthonába, valamint a
kórházi ellátásukat korlátozhatják a köröm
betegségei, hossza miatt. Tehát, ha bármelyik
idős személy be szeretne kerülni egy idősek

A tanfolyamról
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3. Mire
használja
a
számítógépet
a
mindennapokban?
4. Mi segítette az első lépését, hogy elkezdje a
tanulást?
5. Mit mondana el a még nem felhasználóknak a
tapasztalatairól?
A döntésünk végül a 65 éves Ann-re esett, őt
fogjuk jelölni a címre. Tavasszal kezdte a
tanfolyamot, de egészségügyi okokból idén
folytatta. Ez alatt a rövid idő alatt, már az
Interneten keresztül vásárol, elkészíti a havi
bevásárló listát, számlákat, használja az Office
programcsomagot,
fényképalbumokat
és
képeslapokat
készít
kiadványszerkesztő
programmal.
Mivel szembetegsége súlyosbodott, így ez a
probléma
akadályozni
fogja
az
autóvezetésben, a számítógép még inkább a
segítségét fogja szolgálni a jövőben. Az irodák
által jelölt személyek nem csak a fejlődést
képviselik, olyan értékeket kell felmutatniuk,
melyek a nem felhasználókat ösztönözhetik a
tanulás elkezdésében.
Trénerek
A helyi irodát vezető 65 éves Barrie a
trénerek irányítója, ő már több alkalommal
megrendezte a tanfolyamot a korábbi
években, kollégánk egy 79 éves hölgy, Beryl,
aki rendkívül ügyesen mozog az IT területén,
valamint fő időben, jómagam.
Órák
Elméletileg az órák 60 percesek, de
természetesen az időt nem tartjuk túl
szigorúan, amíg élvezetesek a témák, addig
maradunk, vagy amíg a felmerülő problémák
meg nem oldódnak.
A személyek általában csak hetente egy órát
vannak az oktatáson, amikor a témát
átvesszük, és legközelebb már csak gyakoroljuk,
vagy áttérünk az adott heti modulra. Nagyon
szerencsés helyzetben vagyunk, mivel a heti 6
alkalommal, szinte minden órán 3 tréner van
jelen, így 1-1-ben tudunk foglalkozni a
résztvevőkkel. Nem nagy a létszám az órákon,
a legmagasabb eddig 6 fő volt. Nagy
könnyebbséget jelent ez számunkra is, valamint
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nem utolsó sorban egyszerűbb sikereket elérni a
modul elsajátításában is.
Résztvevők
Átlagosan az órákon 3-4 fő vett részt, így
lehetőség volt arra, hogy minden oktató csak
egy embernek magyarázzon egyszerre. Ez
különösen akkor nagyon lényeges, amikor a
legidősebb résztvevő van jelen, aki 89 éves,
hallássérült és nehézségei vannak a kéz
koordinálásában.
A résztvevők átlagéletkora körülbelül 72-75
évre tehető, egy személy van, aki 58 éves és a
legidősebb pedig 89.
A városról érdemes megemlíteni, hogy Délnyugat Angliában található, a Dartmoor
Nemzeti Park szélén, lakossága 7000 fő.
Polgárdi városához lehetne hasonlítani
Okehamptont, nagyon
kis lélekszámú
városról van szó, ahol lényegében minden
megtalálható, de az idősebb korosztály
igényeire koncentrál, a bevásárlás, az éttermek
és a kávézók szempontjából.
Ahogy az itt lakókkal beszélgettem, a nyugdíjas
éveket, aki anyagilag teheti, itt töltik el. A
„diákjaink” többsége eredetileg Londonból
származnak, és 15 éve költöztek ide.
Érezhető a városban, hogy a kávéházak, az
éttermek az idős lakosság ízlése szerint
vannak berendezkedve, hiszen majdnem
minden utcában található egy idősek
otthona.
Ugyanakkor
mégsem
láttam
rendszeresen
megrendezett
fejlesztő
programokat, kivétel az ACOT által szervezett
IT tanfolyamot.
A „diákokról” szólva, vannak közöttük nagyon
tanulékonyak, míg mások inkább csak az időt
szeretnék eltölteni kellemes társaságban és a
korábbi órákon tanultakat gyakorolni. A
tanulékonyabb diákok sokkal érdeklődőbbek az
anyag iránt, olykor meglehetősen játékosan
közelítik meg az új programokat. A már
megtanult programot olykor valamilyen
teljesen szokatlan tevékenységre használják,
például alkotásaikat digitalizálják. Egy konkrét
példa: az egyik hölgy a korábban készített
festményét digitalizálta, a tanfolyamon tanult
PhotoPlus SE programmal átalakította, majd
képeslapot készített belőle karácsonyra. No, ezt
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nevezem én a számítógép multi funkciós
alkalmazásának.
Fel
lehet
kelteni
az
érdeklődést bennük az IT iránt, de vannak,
akik nagyon elzárkóznak minden újítás elől.

Az órák során sokszor felmerültek azonos
problémák a jelenlévők között, némelyiket
egyszerűen meg tudtunk oldani, míg mások
egészségügyi okból akadályozták a tanulást.
(26. ábra)

Tapasztalatok félidőben

26. ábra: ACOT tapasztalatok 51

Az elgépelésnél, smile-k használatánál
olykor olyan benyomásom támad, hogy a
résztvevők hatalmas hibának élik meg az egyegy elütött betűt az ismerkedési fázisban, ám az
idő
múlásával,
valahogy
kezdenek
alkalmazkodni a IT lazaságához, ahol az
információ közlése, nem pedig a tökéletes
helyesírás a mérvadó. Ezt tapasztaltam
Magyarországon is, amikor az egyik friss 55
éves felhasználó ismerőssel beszélgettem. Így
fél év távlatából lehet érzékelni az emailváltásban,
hogy
kezdenek
eltűnni
a
fenntartások a helyesírással kapcsolatban,
hiszen jobbára az üzenet és a gyorsaság a
lényeg, nem a tökéletesség.
Felmerül bennem a kérdés, hogy az IT
kapcsolati képességeket kellene e fejleszteni,
vagy egyszerűen csak a gátlásainkat kell
félretenni?
Kapcsolati
képességek
alatt
gondolok a fórumozás, email levelezés íratlan
szabályainak elfogadására.

Ez alatt az egy hónap alatt egyszer
találkoztam a csoportban versengéssel az
idős tanulók között. Két 65 év körüli hölgy
szokott jönni a szerdai órákra, és náluk
találkoztam a jelenséggel először. Egyikőjük
sokkal gyorsabban tanul, mint a másik, így
hamarabb megérkeznek az üzenetei, utána
pedig folyton kérdezi barátnőjét; „Küldtem
üzenetet.
Megkaptad? Milyen lett? Tetszik? Mikor
küldöd a tiéd?” Így a lassabban tanuló hölgy
is szeretne versenybe maradni, egész ügyesen
fejlődnek, és sokat segítenek egymásnak is az
órán.
Érdekes
megemlíteni,
hogy
mindig
hangsúlyozzuk a hallgatóknak, hogy a
számítógép használat közben olvassák el
figyelmesen az üzenetpanel által kiírt
szöveget, mert tapasztalatból látjuk, amint
megjelenik egy új ablak, a résztvevők
többsége megijed és érdeklődését veszti a
programmal, feladattal kapcsolatban.
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Mindenkit bíztatni kell arra, hogy az
üzenetpanelektől ne ijedjenek meg, hanem
próbálják segítségként felhasználni az ott
szereplő információkat, hiszen ezek csak
mankók a sikeres számítógép használathoz.
Egészen
érdekes
mindhármunk
tanítási
technikája. A másik két oktató szereti néhány
sikertelen művelet után átvenni az egeret, és a
hallgató helyett megoldani a problémát. Beryl
inkább a megfigyeléses tanulás híve, ő
jobban szereti előre megmutatni a feladatok,
és a résztvevők utánozzák majd az adott
munkát. Jól működik ez a módszer is, de az óra
vége felé, amikor fáradtak a tanulók, egyre
kevésbé emlékeznek a műveleti sorrendekre.
Magam részéről én szeretem hagyni őket
kibontakozni, és a próbálkozások közbe
bíztatni őket. Az nagyobb sikerélmény, ha
magától sikerül valakinek egy bizonyos
feladatot
befejezni,
nem
pedig
a
„belenyúlással”, ami sugallhatja azt; „na ezt se
sikerült megcsinálni, hagyom inkább az
egészet” vagy éppen azt, hogy „na, szegény
oktató, idegesítem a szerencsétlenkedésemmel
megint”. Ahogy fentebb már említettem az
átlagéletkor 72-75 évre tehető, ennek ellenére,
úgy gondolom, hogy a résztvevőket, olykor
gyerekesen túl kell dicsérni, a sok elismerés
és a rengeteg türelem a kulcsa a sikeres
tréning
lebonyolításának
ebben
az
életkorban. Akik elkezdték a tanfolyamot,
szorgalmasan járnak hétről-hétre, és nagyon
érezhető a javulás a IT használatban.
Talán úgy lehetne megfogalmazni a
problémát a számítógép használatával
kapcsolatban, hogy az 50 éven felüli korosztály
számára, akik 50 éves koruk betöltése után
kezdték el használni a számítógépet, sokuk
számára nehéz elkezdeni a felderítést, olykor
úgy veszem észre, hogy a számítógép túl van
misztifikálva.
Amikor eljön az idő az egyén életében, hogy
legyőzi a gátlásokat a géppel kapcsolatban, és
megérti azt, hogy ez csak egy ugyanolyan
eszköz, mint a mosógép és a kenyérsütő, ami
megkönnyíti a mindennapokat, utána semmi
nem áll a fejlődés, gyarapodás útjába,
felhasználóvá válik az illető.
Így az 10. tanfolyami hét végére, egyre
magabiztosabban mozognak a résztvevők a
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számítógépes környezetben, hibázáskor nem
félnek javítani, „uralkodnak a gépen, s nem
pedig az rajtuk”.
A
tananyagban
előfordulnak
olyan
egységek, amelyek egyáltalán nem érdeklik
a résztvevők felét, de mivel a korábbi
tanfolyamok során felmerültek ezek területek,
így az idei képzésben is szerepelnek. Az egyik
példa erre, a facebook, twitter, skype
használata, mely számomra megkülönböztetett
helyet foglal el a képzésben. A fenti oldalakkal
való ismerkedés során látható, hogy melyek
azok a tanulók, akik ténylegesen információs
társadalmi állampolgárok lesznek, s melyek
azok, akik teljesen elzárkóznak ettől. Nem
tartom egyáltalán problémának azt, ha valaki
kijelenti, őt ez nem érdekli, hiszen most olyan
résztvevőkről beszélünk, akik az időt és a
fáradtságot nem sajnálva hétről-hétre részt
vesznek az oktatásban, tanulnak, gyarapodnak.
Jack vetette fel egyszer, amikor a skypeot,
msn-t, közösségi oldalakat vettük át, hogy
valójában ezek mik is? És egyáltalán miért kell
ezt nekem megtanulni? Az egyes egységek
felvázolásakor mindig megpróbálok olyan
mankókat adni, ami segíti a téma
megértését. Internet - nagy könyvtár, ahol
minden megtalálunk, ha tudjuk okosan
használni. Skype -ingyen telefon, ha a családod
is ráveszed, hogy használja. A figyelem és a
felejtés szerepe, jelenléte a képzésben
Fontos megemlíteni a felejtést az résztvevők
életében. Általánosságban elmondható, hogy
heti 1 alkalommal jelenik meg mindenki a
tanfolyamon. Érezhető a „diákokon”, hogy ki
volt az, aki az előző heti egységet legalább
egyszer átnézte, vagy megpróbálta ismételni
otthon. A 10. hete tartó képzés során azok,
akik folyamatosan hétről-hétre dolgoznak és
haladnak velünk, azok nagyon sokat fejlődtek,
egyre önállóbbak, sikeresebben mozognak az új
alkalmazások között, mernek kattintgatni az
ismeretlenbe.
Ahogy
megfigyeltem,
a
felfedezők
próbálják
kapcsolni
az
új
ismereteket a már meglévőhöz, gondolok itt,
„jaj, ez úgy néz ki, mint a másik csevegő
program, csak egy kicsit máshol vannak rajta a
gombok”. Sőt az igazán nagy áttörés akkor
következik be, amikor hazamennek és a
tréning napján ismételik át az aznapi
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egységet, próbálják kiegészíteni, fejleszteni
tudásukat, hogy mit lehet kezdeni egyáltalán
a szövegszerkesztővel, mennyi mindent tud.
Következő héten lehet igazán érzékelni a
fejlődést, mivel mélyebb kérdéseket hoznak fel
a programmal kapcsolatban, nem torpan meg
a tudás ott, hogy kap egy hibaüzenetet a
felhasználó, és megáll a tudomány. Mindig
kihangsúlyozandó, hogy a képernyőn látott
adatok, szövegek, képek mind a használatot
teszik lehetővé, az egész monitort ne egy
nagy képnek tekintsék az emberek, hanem
keressenek rajta segítséget, olvassanak.
Másfelől azok, akik csak a heti egy órára
hagyatkoznak, velük meglehetősen nehéz
haladni, sőt fejlődést elérni náluk bonyolult,
mert mintha viszolyognának magától a
számítógépes közegtől, de mégis vonzza őket az
ismeretlen. A nem gyakorló csoport esetében
mindig az előző hét ismétlésével kell foglalkozni,
de a programnak nem erről kellene, szólni.
Elmondható, hogy ez a csoport nem
hagyatkozik a megérzéseire többnyire, nagyon
szerényen
és
félénken
viselkedik
a
számítógépes környezetben, a monitort egy

nagy képnek tekinti, és nem alkalmaz
semmiféle összefüggést a már megismert
programok között. Talán az alapvető probléma
a figyelmük megosztásának a nehézsége,
egyszerre egy központi képre próbálnak
koncentrálni. Zrinszky László könyvét idézném:
„Vitatott kérdés, hogy a többfelé irányuló
figyelem gyors figyelemváltásokat jelent-e,
annyira gyorsakat, hogy az ide-odaváltást
észre sem lehet venni, vagy pedig valóban
egyidejűleg több irányban elosztott a figyelem.”52
Ahogy a könyvben is szerepel, alapvetően
nem fontos, hogyan működik a többfelé
irányuló figyelem a tanulót tekintve,
ugyanakkor, ha bizonyosan tudnánk, hogy a
mi a struktúrája, akkor egyszerűbben lehetne
fejleszteni.
Az 27. ábrán látható egy diagram a felejtés
idővel kapcsolatos dimenzióját ábrázolva. A fenti
két csoportosítás is bizonyítja azt, hogy a
kreatív csoport, aki gyakorolja még aznap az
újonnan elsajátított ismereteket, azok képesek
lesznek bevált gyakorlattá fejleszteni a
képességet, majd idővel ebből alakul ki a
digitális írástudás kompetenciája.

27. ábra: A felejtés53

Minőségbiztosítás
A tanfolyam évek óta megrendezésre kerül
tavasszal és ősszel, ennek ellenére nem
történt
még
felmérés
a
résztvevők
elégetettségével kapcsolatban. Felvetettem az
ötletet az iroda vezetőjének, egy néhány
kérdésből álló elégedettségi teszt
lebonyolítására,
és
felajánlottam,
hogy
elkészítem és feldolgozom azokat.

Barrie-t és Beryl-t megkértem arra, hogy
„Mi
válaszoljanak nekem két kérdésre;
motiválja abban, hogy trénerként részt vegyen
a képzésben?” valamint, hogy
„Véleménye szerint min lehetne változtatni a
jövőben a képzés során?”.
A hallgatók részére pedig egy 4 kérdésből álló
sort készítettem, mely a tanfolyam végén,
november 26-án lesznek kiküldve, így az
eredmények
késő
tavaszra
várhatók
legkorábban.
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BBC és AGE CONCERN
November 11-én a BBC csatorna felmérést
végzett az 50 éven felüli korcsoportban, a
BBC weboldallal kapcsolatban. A felmérés
arra terjedt ki, hogy mennyire képes az oldal
a korosztály érdekeit képviselni, mennyire felel
meg az elvárásoknak, hol szorul fejlesztésre.
Az első felmérés 10 órakor vette kezdetét,
majd délután 2-kor folytatódott egy másik
csoporttal. Négy kérdezőbiztos, huszonnégy
kezdő internetező, valamint két oktató volt
jelen. A kérdezőbiztosok közül az egyik
hölgy a helyi önkormányzat tagja, rajta
keresztül vette fel a tv csatorna a
kapcsolatot a lakosokkal, míg a további
három hölgy a BBC marketing, fejlesztési,
valamint közkapcsolati munkatársa volt.
A vizsgálat menete előre megszerkesztett volt,
ennek ellenére nagyon hamar új irányt vett a
felmérés, mivel a résztvevők tudása nem volt
egységes, sokan lemaradtak az oldalon való
navigálás közben.
Az oldal különböző területeit derítettük fel a
nap folyamán, többek között a hírek, az
időjárás, a gyerekek BBC-je, az iPlayer és a
tanulás alcsoportokra navigáltunk a legtöbbet. A
weboldalon találhatók a számítógép és internet
használatot bemutató videók, interaktív játékok
nem felhasználók számára. A felmérés a játékok
megismerésével kezdődött, majd néhány
mondatban,
mindenki
elmondta
tapasztalatait, véleményét a segédanyagról.
Néhány feladat nem volt teljesen egyértelmű,
valamint a hallás, illetve látássérült idősödők
nehezen tudták végrehajtani a műveleteket.
Ezeket
az
észrevételeket
a
kérdezők
lejegyezték, melyet a fejlesztők fognak
feldolgozni. 54
A további kérdések az oldal átláthatóságára,
kezelhetőségére vonatkoztak, valamint, hogy
mennyire látogatták korábban a portált,
nézték a csatornát a korosztály tagjai. A
válaszokból kiderült, hogy a csatorna
nézettsége igen magas a korosztályban,
viszont a weboldal nem népszerű. Az okok a
résztvevők tapasztalatai szerint az oldal
bonyolultságában rejlik, túl sok információt lát
egyszerre az olvasó a képernyőn, ami
elbizonytalanítja a kezdő netezőt. A hírek és
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időjárás információk tekintetében a korcsoport
előszeretettel választja a BBC-t, mert
megbízhatónak és naprakésznek tartja a
szolgáltatásait.
A csatorna nagy figyelmet fordít az 50+
korosztály véleményére, próbálja az
igényeknek megfelelően átrendezni az oldalt, a
jobb
elérhetőség
érdekében,
melyben
segítséget nyújt évente az ACOT.
IT oktatás magyar és angol gyakorlatban
Az angol és a magyar számítástechnikai
képzések között egy alapvető különbség van,
az angol tanfolyamokat próbálják a lehető
legmagasabb
számú
személyzettel
lebonyolítani, így egy oktató egyszerre
maximum 3-5 résztvevővel foglalkozik, nem
ritka az 1-1 oktatás sem. Az angol
költségtérítéses tanfolyamok különböznek az
alapítványi képzésektől (pl. ACOT), ott az
oktatók létszáma alacsonyabb, a tananyag
kötött, és van kimeneti vizsga. Az ACOT által
tartott
képzések
minden
tartományban
ingyenesen elérhetők. Fő célkitűzésük az 1-1ben való oktatás lebonyolítása, számítástechnikai
támogatás szoftver és hardver téren.
Az általuk létrehozott tanfolyamok tananyaga
nem kötött, mivel minden résztvevővel külön
oktató foglalkozik, így lehetőség van, egyéni
gyakorlásra, az órát a résztvevő kérdései
irányítják.
A tanfolyam váza természetesen közzétett a
kezdést megelőzően, de ez csak a fő
témaköröket foglalja össze a heti órák
anyagát;
szövegszerkesztés,
internet
használat, táblázatkezelés…stb.
Az oktatók 95%-a önkéntes, ez teszi
lehetővé az 1-1-es oktatást, az alapítványnak
városonként csak egy irodavezetőt kell
alkalmaznia, így a bevétel a számítógépes
park és hálózat fejlesztésére fordítható.
Sokszor előfordul, hogy a megelőző évek
résztvevői válnak oktatókká.
A magyar képzéseket tekintve, jellemzőjük,
hogy a tananyag előre megírt, többnyire a
foglalkozások nagycsoportosak.
A Budapesti Művelődési Központ „Kattints rá
Nagyi” képzése a legjobban
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összehasonlítható az ACOT képzésekkel.
Jellemzője a magyar programnak, hogy
kiscsoportos oktatás folyik, 25 órás a képzés,
valamint gyakorlatorientált. Hasonlóság a két
tanfolyam között; weboldalon elérhetőek a
képzés
segédanyagai,
a
programokat
Magyarországon az UPC, Angliában a BT
telekommunikáció támogatja. Az angol képzés
esetében a kommunikációs vállalat 2 fontos
internet előfizetési csomagot kínál a korosztály
számára, elősegítve az internethasználatot.
Mindkét esetben játékos vizsgával zárul a
képzés, ám az angol tanfolyam nem ad
semmilyen
bizonyítványt.
A
végzettek
átlagéletkora magyar esetben 63 év, míg az
ACOT tanfolyamnál ez 72-75 évre tehető.
I5IS: International
Society

50+

Information

A közeljövőben szeretnék egy kísérleti
oldalt létrehozni, amely az 50 éven felülieket
fogja megcélozni. Ez a folyamatban lévő
elképzelésem, egy oldal, mely különböző
nemzetiségű időseket, nyugdíjasokat hoz össze
egy virtuális közösségben, ahol lehetőség van
fórumokba
írni,
különböző
feladatokat
megoldani a kultúrával kapcsolatban, esetleg
blogot vezetni.
A weboldalon történő munka tényleges
megkezdése bizonyára nem lesz gyors és
zökkenőmentes, de érdekes lesz a részvételi
arányt megfigyelni a későbbiekben majd, hogy
honnan, kik szeretnének csatlakozni a
közösséghez.
Az oldalnak a következő nevet adtam:
International 50+ Information Society (I5IS).

Legfontosabb
célként
az
érintett
korosztály integrációját szeretném megfigyelni,
segíteni, olyan feladatokat kitalálni, melyek
alakítják a számítógép használatát, a kulturális
értékek megismerését és terjesztését, valamint
akár az idegen nyelvek használatát.
Példa a kulturális feladatra:
Angol (A) – magyar (B) résztvevők között.
(A)
Kérem az Önhöz legközelebb
eső nagyvárosról válasszon
ki
vagy
készítsen
3
fényképet (műemlékekről)
és azt töltse fel a feladathoz
rendelt mappába.
(B)
A feladathoz rendelt mappában
talál 3 fényképet egy
külföldi országból. A város
és a műemlékek nevei
alapján kérem, írjon le
néhány információt róluk,
amit az interneten talált.
Elképzelésem szerint az oldal alkalmas
lenne a digitális írástudás tökéletesítésére, más
kultúrák megismerésére. Ha sikerülne egy
működő koncepciót létrehozni, idősbarát oldal
jellegében, akkor a korcsoport számítógéphez
való viszonya nagyban befolyásolható lenne.

Az programmal kapcsolatos feladatok 2011-re:
Programterv és bemutató elkészítése:
A látványterv vázlatosan elkészült, törekedve
arra, hogy az oldal felhasználóbarát legyen.
Nem tartalmaz felesleges látványelemeket, a
feladatok
és
a
témakörök
kellőképp
elkülönülnek fehér színnel a fekete háttéren.
Az oldal két nagy témakörre épít, a számítógép
kezelői tanfolyamra, valamint a kulturális
témájú feladatok, információk megosztására.
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A bemutató elkészítése egy rövid
összefoglalást fog tartalmazni a feltölteni
kívánt tartalmakkal kapcsolatban.

Igényfelmérés a korcsoportban:
Elképzelésem szerint fel szeretném venni
a kapcsolatot a magyarországi nyugdíjas
egyesületekkel,
közösségi
házakkal,
érdekvédelmi képviseletekkel, minden olyan
szervezettel, akik a 50+ korosztállyal
képviseletével,
foglalkoztatásával
tevékenykedik.
A megkeresés során a bemutatkozást, a
látványterveket
és
a
mintafeladatokat
tartalmazó
PowerPoint
prezentációs
segítségével szeretném felhívni a figyelmüket
az
oldal
hasznosságára,
felkeltve
az
érdeklődést a csatlakozáshoz.
Egy
korábbi
dolgozat
során
már
felkerestem nyugdíjas egyesületeket, amelyek
közül néhányan érdeklődnének egy újfajta
program iránt, mely a számítógép használatuk
fejlesztésére irányul.

A hozzávetőleges anyag és tárgyi feltételek
megállapítása:
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összes feladatot, videót, információt szeretném
rögzíteni a visszakereshetőség érdekében, így
szükséges egy külső tároló egység, valamint
szkenneléshez és fénymásoláshoz egy multi
funkciós készülék. A fent felsorolt tárgyi
feltételek rendelkezésre állnak, így ezek nem
jelenteken majd többlet kiadást.
A program megvalósításához szükségem
van egy web grafikusra és egy informatikusra,
akik a weboldalt elkészítik és üzembe helyezik.
A látványtervek elkészítéséhez segítséget
kértem néhány ismerőstől, akik elvállalnák az
üzembe helyezést, így ez a szakasza a
munkának díjmentes. A weboldalhoz tartozó
webtárhely
megvásárlása,
valamint
a
személyes igényfelmérés utazási költségei
jelentik majd az első nagyobb kiadást.
Amennyiben az oldal sikeresnek bizonyul
és a felhasználók száma bővül, akkor a
jövőben szükségem lehet majd olyan diákok
segítségére, akik szívesen részt vállalnak az
program fenntartásában, önkéntesként. A cél,
mindenképp egy minőségi oldal létrehozása,
melyből a felhasználók és a közreműködők is
egyaránt hasznos információkat szerezhetnek
meg.

Támogatók keresése:
Az oldal beindítása előtt elsődleges az
internet kapcsolat, valamint egy megbízható
számítógép beszerzése. A weboldalra felkerülő

Az oldal felhasználó barát jellegét nem
szeretném
hirdetésekkel
teletűzdelni,

63

Gerontoedukáció

2011/2.
1. évfolyam 2. szám

ugyanakkor a működés közben kialakuló
költségeket
szeretném
finanszírozni
támogatásokból.
A pályázatok figyelése és jelentkezés
rájuk alkalmas lehet majd egy ilyen program
támogatására.

Szervezetek
megkeresése,
vállalnának a közösségben

akik

részt

Természetesen
a
siker
érdekében
érdemes
lesz
felkeresnem
szakmai
szervezeteket,
akik
tudásukkal,
tapasztalatukkal támogatni tudják majd a
projekt fejlődését, alakítását és kiterjesztését
nagyobb
felhasználói
létszám
elérése
érdekében. Gondolok itt a „Kattints rá Nagyi”
számítógépes tanfolyam létrehozóira és
számos más, a területen már meglévő és
sikeresen alkalmazott tréningek, programok
hátterében álló szervezetekre.

Tesztüzem az oldalon
Az oldal működésbe állítása után fontos
egy
tesztelés
mielőtt
a
felhasználók
csatlakozhatnak a közösséghez. A tesztelésre
fordított időt körülbelül 1-2 hét alatt szeretném
majd lebonyolítani.

Tényleges munka megkezdése az oldalon
A tényleges munka megkezdését 2011.
őszére tervezem, addigra minden szükséges
forrás rendelkezésemre kell, hogy álljon, a
feltöltésre kerülő anyagok elkészítése a nyár
során kerül elkészítésre.
Ha a program sikeresen beindulna, akkor
lehetőség lenne felmérést végezni a tagok
között arra vonatkozóan, hogyan lehetne
fejleszteni az oldalt, hogy az minél inkább
felhasználóbarát legyen.
Mivel
az
elképzelés
nem
igazán
valósítható meg egy személyben, ezért
szeretném hallgatók segítségét kérni, próbálni
bevonni őket a programba, akik segítenének a
honlap elkészítésében, a nyelvi problémák
áthidalásában, bármiben, ami felmerül.

Az oldalhoz való csatlakozást nem kötném
feltételekhez,
csupán
egy
szabályzat
elfogadását tenném kötelezővé, mely a tagokat
védenék a káros tartalmakkal szemben.
Az elképzelés adott, a megvalósítás még
várat magára. Ahogy azt a 3. ábra is mutatja
az oldal két nagy csoportra fog épülni, a
számítógép kezelő tanfolyamra, valamint egy
kulturális értékeket közvetítő feladatsorozatra.
Mindkét nagy célkitűzés megvalósítását Skype
suli, illetve videó suli segítségével szeretném
kiegészíteni, ahol a felhasználók letölthetnék a
feltöltött videókat az adott heti tananyaggal
kapcsolatban, valamint heti két alkalommal
Skype konferencia segítségével lehetőség
nyílna az élő tanácsok kérésére, adására.
Ha a felhasználók már magabiztosan
mozognak majd az internetes környezetben,
akkor a blog és a fórum funkciók segítségével
megbeszélhetnék egymással az éppen felvetett
témát, problémát, így kialakulhatna egy
önmagát fejlesztő közösség, ahol a résztvevők
egymást segítve szereznének új és új
ismereteket.
Az oldal működése során szeretném a
résztvevőket arra kérni majd, hogy egy rövid
életinterjú segítségével mutassák be az
tanulási útjukat, iskoláikat, tapasztalataikat.
Azért tartom hasznosnak megismerni a
tanulmányi előéletüket, mivel sokszor a
múltbeli sérelmek, rossz tanulási, tanítási
taktikák vezetnek oda, hogy az idősödő nem
hajlandó újra nekiállni tanulni, így az
élethosszig
tartó
tanulás
megreked.
Amennyiben elegendő információhoz jutnék az
interjúk során, akár egyéni tanácsokat is
lehetne létrehozni a közösség tagjai között arra
vonatkozóan, hogy kinek mire kell nagyobb
figyelmet fordítani, hogyan lehetne sokkal
eredményesebb a tanulás.
Úgy gondolom létrehozhatók lennének
ingyenes, vagy minimális összegből fenntartott
képzések, ahol főiskolai, egyetemi hallgatók
bonyolítanák le a képzéseket szakterületükön
belül (tanároknál például irodalmi szakkör,
növényekkel
kapcsolatos
előadás…).
Hasonlóan
a
Fiatalok
az
idősekért
mozgalomhoz Egerben, melyet az Egri
Tanárképző Főiskola közművelődési tanszék
hozott életre, és működtetett fél éven
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keresztül. Ebben a programban a főiskolai
hallgatók tartottak előadásokat az időseknek.55
Példaértékűnek tartom a kezdeményezést, és
akár országos szintűre ki lehetne terjeszteni,
szakmai gyakorlatnak akár.
Talán egy vizsgálatot megérne a
háziorvosok
körében
egy
tanulás
és
memóriaromlás kapcsolatú kérdőív. Az 50+
generációra nagy hatással vannak az orvosaik,
így talán behozható lenne a korosztály
életmódbeli
hátránya
a
tanulással
kapcsolatban, ha orvos „írná elő”, hogy
naponta mennyit és hányszor tanuljanak.
A
háziorvosok
ösztönző
erejét
a
környezetemben tapasztalom a legjobban; az
orvos szava szent, amit ő mond, az úgy van.
Nem hiszem, hogy túl nagy eltérés van az
efféle viszonyrendszerben a korosztályon belül,
tehát érdemes lenne a kínálkozó lehetőséget
kihasználni, mely fejleszthetné a tanuláshoz
való hozzáállást.
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Dr. Kovácsné Magyari Hajnalka: Mindenki másképp csinálja…az öregedést avagy létezik-e
sikeres öregedés?

Bevezetés

„Valamikor így mértem: évek, évek,
Egy idő óta így: napok, napok,
S tán nemsokára napokkal se mérek,
azt mondom percek és pillanatok.”
(Áprily Lajos: Fogyó idő)
Minden nap, óra és perc közelebb visz
bennünket
az
ismeretlenhez,
egy
új
életszakaszhoz…az öregséghez.
Mai,
modern,
fiatalságkultuszú
társadalmunkban az öregséget a betegséggel
társítják, és nem ritkák az ageista magatartási
formák alkalmazása sem az idősekkel
szemben. Ezért is félnek sokan az öregedéstől,
mert csak a rosszat látják benne, a
veszteséget, a magányt, a feleslegesség
érzésének tudatát. De vajon valóban így van
ez? Az élet valóban csak a húszas-harmincas
éveikben járó fiataloké? Vagy esetleg a
téveszméken túllátva ötvenen és hatvanon túl
is van tartalmas élet?
Tanulmányomban
az
öregedés
folyamatával foglalkozom. Azzal, hogy minden
embernél más és más az öregedés
megnyilvánulása és lefolyási szakasza. Azzal,
hogy öregedésünket nemcsak genetikai
kódoltságunk,
de
szociális
helyzetünk,
társadalmi életünk és a környezeti hatások is
befolyásolják. Sőt, öregedésünket mi magunk
is befolyásolhatjuk életmódunkkal, pozitív vagy
negatív gondolkodásmódunkkal, a világhoz és
önmagunkhoz való hozzáállásunkkal. Olyan
kérdésekre keresem a választ, mint: „Létezik-e
sikeres öregedés?”, „Lehetünk-e sikeresek,
elégedettek és boldogok hatvan után is?”, és
ha igen, „Mi a sikeres öregedés titka?”.

Öregedéselméletek
A tudomány lehetővé teszi az öregkor elérését
és annak kitolódási szakaszát, de a fiatalság
szérumát nem ígéri. Shirrmacher56 reális
alapokon nyugvó víziója, az idős, akár 120 évig
élő, unokák nélkül sétáló emberek lehet, hogy
már mi vagyunk. De nem mindegy, hogy ezt a
120 évet, hogyan éljük meg.
Az öregedéssel kapcsolatban különböző
felfogások, elméletek léteznek, melyekről a
tudósok a mai napig vitatkoznak. Ahány
biogerontológus, annyi öregedéselmélet. Van,
aki a biológiai determináltságban hisz és van,
aki a kopáselméletre teszi le a voksát. Bernard
Strehler57 szerint az elfogadható öregedési
elméletnek választ kell adnia arra, hogy a
jelenség:
miért
deletérius58,
miért
59
60
progresszív , miért intrinsic
és miért
univerzális61.62
Az első, tudományos alapokon nyugvó
elméletek az 1900-as évek közepe táján
jelentek meg. Alapvetően két csoportra
oszthatjuk őket:
1. programelméletekre
2. hibaelméletekre.
Vizsgáljuk meg ezeket az elméleteket.
I. Programelméletek
A programelméletek szerint az öregedést
valamely program megléte vagy éppen annak
hiánya indukálja. Ezen elméletekben központi
pozíciót reprezentál a biológiai óra, melynek
működése determinálja és meghatározza az
öregedési
folyamatok
programszerű
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megvalósulását. A következőkben felsorolok
belőlük néhányat, természetesen a teljesség
igénye nélkül.
I.1. Programozott öregedés
Az elmélet Charles Sedgwick Minot63, amerikai
anatómus nevéhez fűződik, aki szerint: „Az
időskori
állapot
azon
változások
felszaporodása, melyek a csíra létének első
pillanatától egészen a felnőtt-, majd az
öregkorig lejátszódnak…” él64 (1908).
Minot álláspontja az volt, hogy az öregedés a
fogantatástól kezdődik, s a fogantatástól a
halálig zajló változások sejtjeinkbe vannak
programozva. Szervezetünk egy meghatározott
genetikai terv szerint működik, s az öregedés
eredménye a szenilitás. Ez a felfogás
tudományos és orvosi körökben mindaddig
fennmaradt,
amíg
Alzheimer
be
nem
bizonyította azt, hogy a szenilitás és az időskori
demencia betegség és nem az öregség
velejárója.
Erről
bővebben
a
kognitív
változásokról szóló részben írok.
I.2. Programozott sejthalál
Életünket a „halál-gének” és a „belső vezérlés”
határozzák
meg.
Ez
egy
genetikailag
meghatározott
program,
melyben
az
egészséges sejtek programszerűen pusztulnak
el, kiváltva ez által az öregedési folyamatok
kialakulását. A programozott sejthalál számos
kutató számára vonzó hipotézis, mely
egybevág a fentebb említett programozott
öregedés kiindulópontjával.
I.3. Genetikai óra
Az öregedést nem annyira a környezeti
hatások, mint inkább a belső, gének által
szabályozott folyamatok, konkrétan a DNS
molekulák nukleotid sorrendje határozza meg.
A genetikai óra, ezen elmélet szerint a
sejtmagban pozícionálódik és sejtszinten
irányítja a szervezet öregedésének folyamatát.

I.4. Agysejtvesztés
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Az elmélet szerint az agy egy bizonyos
„halálhormont” termel. Ez a hormon, annak
következtében, hogy gátolja a fehérjeszintézist
és a sejtosztódást, beindítja a szervezet
öregedését.
Ez
az
elmélet
könnyen
megdönthető
és
nem
túl
népszerű
biogerontológusi körökben.65
II. Hibaelméletek
A
hibaelméletek
szerint
a
szervezet
tulajdonképpen egy tökéletes rendszer, mely
valamely külső vagy belső hatás következtében
meghibásodik, és ennek következtében olyan
elváltozások történnek a szervezetben, mely
elindítja az öregedési folyamatokat. Tekintsünk
bele
a
biogerontológia
legfontosabb
hibaelméleteibe.
II.1. Kopáselmélet
Az elméletet August Weismann66fogalmazta
meg 1882-ben:
„A halál azért következik be, mert az
elhasználódott szövet nem képes örökösen
megújítani önmagát.”67
Az elmélet szerint, az ember feléli önmaga
szervezetét. Sejtjeink megújulási lehetőségei
korlátozottak. 50-150 alkalommal képesek
osztódni, s minden egyes osztódással
gyengülnek, végül elhalnak. A sejtmegújulás,
az idő múlásával nem működik 100%-an.
Szervezetünk elhasználódik, és nem építi fel
újra önmagát. Előáll az öregedési folyamat.
Jamie Miquel68 szerint, a szervezet
molekuláris
kopása
közvetlenül
a
69
mitokondriumokra
hat, ami katasztrofális
károsodást okoz a szervezetre nézve, s indítja
el az öregedési folyamatot.
Dr. Marton István70 szerint, az egyén
egészségi állapotát 18%-ban a genetika, 10%ban az egészségügyi ellátás, 19%-ban a
környezet és 53%-ban az életmód határozza
meg.71 Magunk is felelősek vagyunk tehát
egészségi állapotunkért, s az ebből fakadó
preventív öregedés realizásáért, s annak
minőségi megéléséért.
II.2. Szabad gyökök elmélet
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Az elmélet ötlete R. Gerschmann nevéhez
köthető, ám az elmélet fő védelmezőjének
Denham Harmant72tudhatjuk.
Az élethez energia kell. A szervezet az
energiát a táplálékként felvett szerves
molekulák
oxigén
jelenlétében
történő
lebontásból nyeri. A lebontó folyamatok során
pedig olyan káros anyagok, szabad gyökök
keletkeznek, melyek erősen oxidláló hatásuk
miatt megtámadják a sejteket és károsítják a
géneket. Ilyen szabad gyökök:
• szinglet oxigén (O)
• hidroxilgyök (OH.)
• hidroperoxilgyök (HO2.)
• szuperoxidgyök (O2-).
A helytelen táplálkozás, az egészségtelen
életmód, a környezeti mérgek, az UV sugarak,
a cigarettafüst mind szabad gyökökkel
bombázzák a sejteket. S a stressz,
mindennapjaink akcióhőse, akár tízszeresére is
emelheti a naponta 10000 szabad gyökből álló
méregdózisunkat.
II.3. Immunrendszer elmélet
Az immunrendszer elmélet 2 alappillére:
• Az öregedés folytán, a szervezet
kevesebb számú antitestet termel
• Az öregedő immunrendszer tévedésből
a saját fehérjéi ellen is termelhet
antitesteket
A saját fehérjék ellen tévesen irányított
antitestek megtámadják és elpusztíthatják a
szervezet normális proteinjeit. Ez indíthatja el
az autóimmun betegségek kialakulását, melyek
létezéséről 1900-ban tett az orvostudomány
először említést, „horror autotoxicus”73-nak
nevezvén a jelenséget.74
II.4. Életsebesség elmélet
A „sebes élet = korai halál” teóriát, Max
Rubner75fogalmazta meg 1908-ban. Szerinte,
mindenki egy bizonyos mennyiségű élettani
kapacitással, energiával jön a világra, és ezt
mindenki különböző sebességgel használja fel.
„Aki két végén égeti a gyertyát” gyorsabban
öregszik,
mert
hamarabb
elfogyasztja
szervezete energiáit. Aki lassúbb tempójú,
annál az öregedési folyamatok is lelassulnak.
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Hasonló elveket vallottak Raymond Pearl76
és Ruth De Witt Pearl77is, akik szerint az
anyagcsere-kapacitás véges tényező. És ennek
kimerülésekor indulnak el az öregedési
folyamatok. Az ő nevükhöz fűződik az
„életsebesség” néven ismertté vált elgondolás,
melyet 1928-ban fogalmaztak meg. Az
elgondolás lényege, hogy az élet hossza
fordítottan
arányos
életenergiáink
elhasználásának a sebességével.
II.5.Melléktermék-felhalmozódás elmélet
Ha a sejtek több salakanyagot halmoznak fel,
mint
amennyit
képesek
kiüríteni,
a
felgyülemlett mérgező anyagok megtámadják
a szervezetet.
A lipofuszcin78 nevű anyag sokféle sejtben
felhalmozódik az öregedés során. Ezek közül
legfontosabbak
az
idegsejtek
és
a
szívizomsejtek,
melyek
működésének
megzavarása igen komoly következményekkel
járhat.
Bár ezen öregedési pigmentek legtöbb
idős szervezet sejtjeiben megtalálhatók, a
legtöbb
biogerontológus
nem
látja
bizonyítottnak azt, hogy a lipofuszcin
ténylegesen befolyásolná a szervezet normális
sejtműködését és nagy szerepet játszana az
öregedési folyamatokban.
II.6. Keresztkötési elmélet
Az öregedés során egyes fehérjék (pl.: a
kollagén) keresztkötéseinek száma megnő. Ez
hátráltatja az anyagcsere folyamatokat, a
fontos tápanyagok sejtekbe való bejutásának,
valamint a hulladék anyagok sejtekből való
távozásának gátlásával.
A keresztkötés teória legjelentősebb
tanulmányozója volt a magyar származású
Verzár Frigyes79, a bázeli Kísérleti Gerontológiai
Intézet megalapítója (1956), aki köré az egész
európai gerontológia szerveződött. Elmélete,
mely szerint öregedés nem más, mint a
kollagénrostok
keresztkötései
megszaporodásának a következménye, az első
hipotézis volt az öregedés molekuláris
biológiájának megteremtéséhez.
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A melléktermék-felhalmozódás teória és a
keresztkötési elmélet közötti különbség az,
hogy míg az elsőnél intracelluláris (sejten
belüli), az utóbbinál pedig extracelluláris
(sejten kívüli) megrekedésről van szó.
II.7. Mutációs öregedési elmélet
Az elmélet 1952-ben született Sir Peter
Medawar, angol kutatótól, továbbfejlesztve
azonban 1957-ben lett George C. Williams80
által. Az elmélet szerint, ha a mutációk a
szomatikus vagy testi sejtekben következnek
be, akkor ezek öregedést vonnak maguk után.
Ezen teória híve és továbbdolgozója Zsorez
Medvegyev81 volt, aki előbb a Szovjetunióban,
majd a Brit Orvostudományi Kutatóintézetben
végezte kutatásait. Véleménye szerint a
mutációk különböző okokra vezethetők vissza
(szabad gyökökre, molekulák reprodukciós
mechanizmusára, stb.) és a szervezet javító
folyamatai nem elégségesek valamennyi hiba
korrigálására.
Végezetül nézzünk szét, mi a vélemény
idehaza.
Dr. Czeizel Endre82véleménye szerint is az
életkor, tudatos odafigyeléssel akár húsz évvel
is kitolódhat. Hasznosnak látná egyéni
géntérképek kivitelezését is. Ez ma már a
Human Genom Programnak, köszönhetően
megoldható lenne. Az Amerikai Egyesült
Államokban és Nagy Britanniában sikeresen
alkalmazzák is.
A Human Genom Program 1990-ben
indult hat ország (USA, Nagy Britannia,
Franciaország, Japán, Kína, Németország) több
mint húsz kutatóintézetében, az emberi gének
feltérképezése céljából. Az eredmény: 2003
óta az emberiség összes génje megfejtetté
vált.
Magyarország valamilyen okból kifolyólag
nem ismerte fel ennek a „genetikai
forradalomnak” a jelentőségét. Czeizel Endre
genetikus professzor meggyőződése, ha az
ember
tisztában
van
genetikai
hajlamosságaival és a rá váró lehetséges
betegségekkel, jobban odafigyel önmagára. Az
odafigyelés
életminőségi
változásokat,
egészségesebb életvitelt és ez által hosszabb
életet eredményezne.
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Mottója pedig a következő: „a modern
genetika üzenete, hogy a génjeink csak a
lehetőség birodalmát jelentik, hogy abból mi
lesz, az tőlünk függ.”
Az öröklődés nem a végzet, csupán
„hozott anyag”, melynek kimenetele az egyén
életviteli
hozzáállásától
és
életművészi
vénájának kreativitásától nagyban függ. 83
Az öregedés tudományos elméleteinek
bemutatása után, betekintést nyújtok az
öregedést befolyásoló tényezők halmazába.
Az öregedést befolyásoló tényezők
Mindannyian szeretnénk tovább élni. Az
embert mindig foglalkoztatta az örök élet titka,
a titkos életelixír megtalálása, az élet vizéből
való merítés.
De annál, hogy tovább éljünk, talán még
fontosabb az a kritérium, hogy hogyan élünk.
Milyen
az
az
életminőség,
amelybe
belekényszerítjük,
vagy
amivel
megajándékozzuk magunk?
Már
1796-ban
Christoph
Wilhelm
Hufeland84, az „életerő elmélet” képviselője,
megfogalmazta az életet „megrövidítő és
meghosszabbító tényezőket”, vagyis mindazon
szokásokat és körülményeket, melyek pozitívan
vagy
hátrányosan
befolyásolják
öregedésünket, vagy éppen felgyorsítják ezt az
elkerülhetetlen folyamatot. Die Kunst das
menschliche Leben zu verlängern85(1796) című
munkájában (mely 1806-tól a Makrobiotika
főcímet viseli), Hufeland a személyes higiéniai
felvilágosítások
és
tanácsok
mellett
megfogalmazza az életet pozitívan és
negatívan befolyásoló hatásokat vagy, ahogy ő
fogalmaz:
az
életet
megrövidítő
és
86
Hufeland
meghosszabbító
tényezőket.
szerint:
Az életet megrövidítő tényezők:
1. az elhanyagolás
elkényeztetés

vagy

éppen

az

2. szexuális kicsapongás
3. a lelki problémák
4. betegségek
5. szennyezett levegő
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6. az
evésben,
mértéktelenség
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ivásban

való

7. beteges szenvedélyek
8. hipochondria
9. mérgek és kórokozók
10. öregedés folyamatának felgyorsulása.
Az életet meghosszabbító tényezők:
1. jó fizikum

Dr. Iván László, e gondolatok alapján
fogalmazta meg 2002-ben Az egészséges
öregedés 30 pontját. Olyan életvezetési
stratégiát javasol, mellyel az öregedést az
ember preventív módon képes kezelni, és
ezáltal megtapasztalja, hogy az öregedés nem
feltétlenül a fizikai és pszichikai leépülés
előszobája. A teljesség igénye nélkül ebből a
harminc pontból most felsorolok néhányat:
•

Étkezzünk egészségesen és kerüljük a
túlzott kalória bevitelt

•

Ne dohányozzunk, és ne fogyasszunk
izgató hatású szereket

•

Kerüljük a stresszt

•

Legyenek kapcsolataink, családi és
baráti kapcsolatok egyaránt

•

Kerüljük a passzív TV nézést és az a
közbeni
nassolást.
Helyette
hallgassunk
zenét,
sétáljunk,
keressünk magunknak valamilyen aktív
és kreatív tevékenységet.

•

Fogyasszunk naponta 6-8 pohár (2 dl)
vizet,
és
ne
csökkentsük
folyadékbevételünket a vizeletürítés
visszatartásának
megkönnyítése
érdekében.
Szükségtelen
esetben
felesleges a vizelet- és székletürítés
visszatartása

•

Legyenek
célkitűzéseink.
Legyen
hitünk önmagunkban és önmagunk
hasznosságában

•

Sportoljunk, sétáljunk, naponta félórát
tempósan gyalogoljunk

•

Szellemi
frissességünkről
is
gondoskodjunk napi szinten, például új
ismeretek
elsajátításával
(idegen
nyelv,
számítógép
kezelés),
társasjátékok, sakk, kártya, dominó,
keresztrejtvény, memória játékok,
klubtevékenység,
munkavállalás,
korrepetációs vagy akár naplóírási
tevékenységekkel.89

2. megfelelő nevelés
3. aktív életforma
4. biztonságos szexualitás
5. boldog házasság
6. alvás
7. mozgás
8. friss levegő
9. vidéki és kerti élet
10. utazás
11. higiénia
12. mértéktartás evésben, ivásban
13. lelki nyugalom és elégedettség
14. betegségek elkerülése
15. veszélyhelyzetek elkerülése
16. az idős kor megfelelő ellátása
17. a lelki és testi harmónia
18. a fenti tényezőknek az életkorhoz való
szabályozása87.
Kicsit
más
megfogalmazásban,
de
lényegileg azonos tartalommal vélekedik erről
dr. Iván László88szerint biológiai életkorunkat
nem a naptári évek szabják meg. A jó
öregedést az egészség, az aktivitás, érzelmiés hangulati állapotunk, társas kapcsolataink, a
valakihez és valamihez való tartozás tudata, az
élethosszig tartó tanulás és kíváncsiság szabja
meg, valamint az, hogy hasznosnak érezzük
magunkat. S ezt nem „előre becsomagolva”
készen kapjuk, hanem ez minden embernek a
saját feladata.

A sikeres öregedés és a minőségi élet
meghosszabbításának lehetséges tényezőinek
bemutatása után, térjünk át az öregedés
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fiziológiai
leírására,
mely
következő fejezetét képezi.
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tanulmányom

Az öregedés fiziológiai megmutatkozása
„Ha tudtam volna, hogy ilyen sokáig fogok élni,
egy kicsit jobban vigyáztam volna magamra.”
(Eubie Blake)90
Az
öregedés
tudományos
vizsgálatának
legmegbízhatóbb módja a longitudinális
felmérések91. A felmérések során, rendszeres
időközökben, a tudósok addig vizsgálják a
résztvevő
alanyokat,
amíg
azok
megöregszenek
vagy
meghalnak.
Ezen
folyamatos vizsgálatok sorozata teszi lehetővé
azt, hogy megbízhatóan követni tudják az
öregedési
folyamatokat
és
általános
következtetéseket
tudjanak
levonni
az
öregedési sebesességet illetően. Bár ezek a
longitudinális
felmérések
sokkal
megbízhatóbbak
a
keresztmetszeti
vizsgálatoknál92, a magas költségek valamint a
hosszú időintervallum, ami a kutatással jár,
igencsak megkurtítják a lehetőségeket. Ezért is
kijelenthető az a tény, hogy az idősödés
biológiájának folytatott kutatására folytatott
longitudinális vizsgálatok globálisan nézve is
nagyon ritkák.
Világviszonylatban a legfontosabb ilyen
kutatás a Baltimore-i Longitudinális Felmérés.
A Baltimore-i Longitudinális Öregedési
Felmérés (BLSA- Baltimore Longitudinal Study
of Aging) az öregedés fizikai, mentális és
emocionális hatásait vizsgálja az egészséges
idősödő embereken. A BLSA Baltimoreban, a
Gerontológiai Kutatóközpontban folyik, mely az
Amerikai Öregedéstudományi Intézet részét
képezi. Neves gerontológusok folytatnak itt
kutatásokat. Többek között Nathan W.
Shock93, aki az emberi öregedés kutatásának a
kezdeményezője
volt
és
az
Egyesült
Államokban, a „gerontológia atyja” titulust
nyerte el.
A BLSA egészséges önkéntes embereket
toborzott,
akik
Nathan
W.
Shock
kutatólaboratóriumában kétévente, egy két és
fél napos tesztelésen vettek részt.

A BLSA az öregedés folyamatának
tudományos
vizsgálatakor
a
következő
kérdésekre kereste a választ:
• Melyek az öregedés elkerülhetetlen
következményei az összes vizsgált
személyt figyelembe véve?
• Milyen arányban fordulnak elő
öregedési változások a vizsgált
személyeknél?
• Létezik-e egy központi öregedési
óra?
• Életünk
kritikus
eseményei
hatással vannak-e az öregedési
folyamatunkra?
• Az
öregedés
egyenlő
a
betegséggel?
• Miben befolyásolja az öregedés
egyes betegségek alakulását?
A BLSA általános következtetései:
az öregedési változások sokkal
lassúbb ütemben zajlanak, mint a
nemi érettség elérését megelőző
fejlődési folyamatok
• nincs bizonyíték arra, hogy az
öregedést egy belső központi
öregedési óra szabályozná
• nagy eltérés van a naptári és a
biológiai életkor között. Találkoztak
„öreg” negyvenesekkel és „fiatal”
nyolcvan évesekkel.94
Ismerőseim körében is vannak „fiatal”
nyolcvan évesek. M. Zoli bácsi például, aki 86
évesen leszerelt légiósként, ma is aktívan él,
üzleteket köt, kapcsolatokat épít és repülget a
nagyvilágban. Vagy K. Piroska néni (88), egy
orosz származású idős hölgy, aki szintén sokat
utazik és eredetiben olvassa Eminescut95 és
Villont96 egyaránt. Életfilozófiája az, hogy:
„Idővel mindenünk elvész és megfogyatkozik,
de élményeink és emlékeink megmaradnak
örökké. Gyűjtsünk hát be belőlük minél többet!
És ezt nyolcvan évesen is megtehetjük!”
Az életmód minősége befolyással lehet
egyes betegségek bekövetkezésére vagy
annak súlyosbodására, az azonban nem
bizonyított, hogy az öregedési folyamatokat is
befolyásolná
•
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A hirtelen támadó fogyatékosságok nem az
öregedés,
hanem
egyes
betegségek
következményei
(pl.:
agyvérzés
utáni
mozgásproblémák) Bizonyos veszteségek pedig
az öregedés elkerülhetetlen velejárói (pl.:
megnövekedett
reakcióidő,
rövid
távú
97
memóriagyengülés).
De nézzük, milyen változások történnek
velünk öregedési folyamatunkban.

nem kívánt szőrösödés. Ez főleg bajusz, szakáll
vagy akár teljes arcszőrzet formájában
jelentkezhet
és
az
ösztrogénszint
csökkenésnek tulajdonítható be. Másik, de
nem kötelező változás a szőrzet őszülése.
Fogak
Nő
a
szuvas
fogak
száma
és
a
fogínybetegségek, valamint mindkét nemnél
megváltoznak a rágási szokások.

Külsődleges változások
Belső változások
Testmagasság
Az álló és ülő magasság az életkorral csökken.
Megközelítőleg a férfiaknál 40, nőknél 43 éves
életkorban kezdődik. Okai a szervezet
vízvesztése, az izomszerkezet meggyengülése,
a megváltozott testtartás, a gerincelváltozások
és a csontritkulás.
Testsúly
A testsúly a középkorúaknál
időskorban csökken.

növekszik,

Mellkas
A mellkas átmérője mélysége és körfogata
mindkét nemnél nő.
Arc
Az idősödéssel az orr és a fül megnyúlik, a bőr
ráncosodni kezd.
Koponya
A koponya szélessége, hossza és körfogata
mindkét nemnél növekszik.
Testfelépítés
Az izomtömeg, valamint a belső szervek
mérete csökken.
Bőr
A felhám és az irha az idő múlásával
elvékonyodik. A férfiak irhája vastagabb, talán
ezért van az, hogy a nők bőrének textúrája
gyorsabban hanyatlik.
Szőrzet
Míg a fejbőr területén a hajas rész megkopik,
csakúgy, mint az intim részeken lévő szőrzet,
addig a klimax után, nőknél megfigyelhető a

Szív és érrendszer
Az életkor előrehaladásával megnő a szív és
érrendszeri megbetegedések száma. Jellemző
az ütőerek falát alkotó legbelső sejtréteg
megvastagodása, melynek következtében az
érfal
merevebbé
válik,
és
belső
keresztmetszete szűkül. Ez fokozza az
érelmeszesedés veszélyét, mely az ér
elzáródásának kockázatát hordozza magában,
aminek végső állomása az agyvérzés vagy
szívroham lehet.
Másik probléma az, hogy az érfalakban
csökken az elasztikus rostok állománya és
mészlerakódás figyelhető meg. A meszes erek
merevekké válnak, képtelenek a tágulásra és
nagyon könnyen repednek, ami által kialakul a
trombózis. Az erek nem megfelelő működése
következtében a szervezet számos szervének a
vérellátása nem megfelelő, amely szintén
diszfunkciókat98 von maga után.
A maximális szívritmus csökken, a
koszorúeres megbetegedések száma pedig nő
az
életkor
előrehaladtával.
Ennek
rizikófaktorai: dohányzás, magas vérnyomás,
diabétesz, megemelkedett koleszterinszint,
elhízás, stb.
Az immunrendszer
Az immunrendszer feladata a szervezetben
felbukkanó
idegen
objektumoknak
és
mikroorganizmusoknak a kódolása és annak
hatástalanítása, az általa ezen okból termelt
antitestekkel. Az életkor előrehaladtával a
szervezet saját fehérjéi apró változásokon
mehetnek keresztül, ami megzavarja az
immunrendszert. Az immunrendszer ugyanis
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képtelen
megkülönböztetni
az
idegen
anyagokat a saját megváltozott kódolású
fehérjéktől, s így saját maga ellen termel
antitesteket.
Ez
tulajdonképpen
az
Öregedéselméletek,
fejezetben
leírt
Immunrendszer elméletnek az alapja, és olyan
autóimmun betegségek előidézője, mint
például
az
artritisz99
vagy
a
lupus
100
erythematosus.
Néhány gerontológus véleménye szerint,
a rákos megbetegedések időskorban való
gyakori előfordulásának is az az oka, hogy az
immunrendszer kevésbé képes azonosítani és
elpusztítani a rákos sejteket, mint fiatalkorban.
A csontrendszer
Az életkor előrehaladtával csontveszteség
figyelhető meg. Ez mindkét nemnél 50 éves
kor után jelentkezik, a nőknél azonban
gyorsabb tempóban zajlik. Ezért is szenved a
60 év feletti nők 25%-a oszteoporózisban101,
melynek diagnózisához a csontveszteség miatt
bekövetkezett gerincoszlopi összenyomódásos
csigolyakárosodás vezet. Ennek külső jele a
görbe vagy púpos hát, azaz a kifózis.
Egyéb
ilyen,
a
csontveszteség
következtében előforduló rizikófaktor a nők
csípőtáji
csontritkulásának
és
a
combnyaktörésének a kockázata.
A csonttömeg csökkenése évente 3-4% is
lehet. Ezért a gerincoszlop évente körülbelül 3
mm-rel rövidül.
A
csontritkulások
okai
még
nem
konkretizálódtak,
de
bizonyítottan
nagy
szerepet játszanak kialakulásában:
• a
hormonváltozások
(ösztrogén,
progeszteron)
• a táplálkozási szokások (Ca és D
vitamin hiány)
• az életmód (pl.mozgáshiány)
• a csonttömeg állapota a felnőttkor
küszöbén
Preventív
hozzáállásként,
az
orvostudomány fokozott kalcium bevitelt,
hormonpótlást, életmódbeli változtatásokat
javasol.
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Az idegrendszer
A gerontológusok egy része úgy gondolja,
hogy az agy, amely a központi idegrendszert
vezérli, egyben az öregkori változások
szabályozója. Ezért, bár az agy öregedése
természetes
folyamat,
leromlása
súlyos
következményekkel járhat az egész szervezetre
nézve.
Gerontológus körökben feltett hipotézis,
miszerint a szellemi működés időskori
hanyatlásáért a neuronok pusztulása a felelős.
Nos, ez már 30 éves kortól elkezdődik, mikor
átlagban egy embernél napi százezer neuron
pusztul el. Noha nem teljesen bizonyított a
csökkent
szellemi
működés
és
az
agysejtveszteség közötti összefüggés, az tény,
hogy az öregkori demencia102 a 65 év felettiek
4 %- át, a 80 évesek akár 20 %- át is
érintheti.103
Ennél jóval súlyosabb az Alzheimer-kór,
mely betegséget 1906-ban Alois Alzheimer104
írt le. Ő volt az, aki megcáfolta azt a
közhiedelmet,
amelyről
már
az
Öregedéselméletek Programozottság elvében
írtam, miszerint a szenilitás az időskor
velejárója. Az Alzheimer-kór, mely a 60-65
évesek 0,1%-át, ám a 80 év felettiek akár
47%-át is érintheti105, egy olyan degeneratív
betegség, mely a beteg gondolkodásának,
kognitív funkcióinak, személyiségének és
magatartásának leépülését vonja maga után. A
központi idegrendszer olyan progresszív
mentális hanyatlással járó betegségformája,
melyet
az
agyban
bizonyos
kóros
intercelluláris106 plakkok és idegsejtnyúlványok
együttes jelenléte idéz elő.107
Az Alzheimer-kór mellett egy másik
degeneratív betegség a Parkinson-kór, melyet
a középagy feketeállományában található
idegsejteknek az elpusztulása okoz. A
Parkinson-kórban szenvedők azonban, az
Alzheimer-kóros betegektől eltérően, sokáig
képesek megőrizni értelmi képességeiket.
A fentebb említett betegségek, mint
nevük is jelzi, betegségek és nem az öregedés
velejárói.
Míg a legtöbb szerv zsugorodik a korral, a
szív, a tüdő és a prosztata hajlamos
megnagyobbodni. Egyes urológusok szerint a
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szexuális élet karbantartja a prosztatát. Még
egy jó ok a férfiaknak arra, hogy idős korban
aktívak legyenek, szexuálisan is.
Vízveszteség
A
fentebb
említett
változásoknak
(testmagasság csökkenés, testsúlycsökkenés)
és egyéb sorvadásos változásoknak kiváltó oka
a szervezet víztartalmának a csökkenése.
Valamennyi sejtünk anyaga egy gél: a
protoplazma. Ebből a protoplazma-gélből, ha
jelentős víz távozik, visszavonhatatlanul elindul
nemcsak a ráncosodás, de a sejtszintű
öregedési folyamat is.
Érzékszervek
A látás, hallás, szaglás, ízlelés képessége az
idősödéssel csökken.
Az öregkori távollátás a szemlencse
csökkent rugalmassága miatt alakulhat ki. Ez a
látási rendellenesség már 40 éves korban
elkezdődhet és korrigálása convex108 lencsével
oldható meg.
Az öregkori nagyothallás gyakran a
hallószerv öregedésének a velejárója. Ez a
halláscsökkenés rendszerint szimmetrikus és a
folyamat fokozatosan megy végbe. Kezdetben
a magas frekvenciájú hangokat nem hallja az
egyén, később a középfrekvenciájú hangok
kódolása terén is akadnak problémák.
Az ízlelés képességének csökkenése sokszor
a gyógyszerek mellékhatásaira vezethetők
vissza, hiszen az ízlelőbimbók száma az idő
előrehaladtával nem csökken.
Végezetül a BLSA megállapította, hogy nincs
egyetlen
öregedési
folyamat.
Mindenki
másképp öregszik, saját biológiai ritmusa
szerint, melynek sebességét befolyásolhatja
életmódjával és a környezeti hatásokkal,
melyeknek az egyén kiteszi magát.109
A BLSA mellett más longitudinális
vizsgálatok is folytak. Ilyen például az 1971ben elkezdődött Göteborgi Longitudinális
Felmérés, amely kifejezetten a 70 éven felüli
korosztály
résztvevőit
vizsgálja.
Mivel
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dolgozatom
komplexen
foglalkozik
az
öregedéssel és nem csak egy szűk szegmens
öregedési folyamatát és annak fenomenológiai
leírását kívánja produkálni, ezért ezen felmérés
eredményeire most nem térek ki.
Dr. Iván László, hazai neves gerontológus,
pszichiáter, a SOTE egyetem professzora és a
Magyar Gerontológiai Társaság megalapítója, a
Mindentudás Egyetemén a következőket
mondta:
„ Ezeknek a változásoknak, mint normál
idősödési folyamatoknak a jellegzetessége,
hogy az egyedileg programszerűen zajló sejt,
szövet, szerv, szervrendszer szintű időbeni
változások a működési kapacitásokat csupán
beszűkítik, de mindenkori homeosztázisuk110
egyensúlya
megmarad.
Ily
módon
a
"fenntartható egészség" kielégítő és relatív
szintje az élet késői időszakáig megmaradhat.
Minden olyan változás, mely a homeosztázist
károsítja,
egyensúlyát
felborítja
kóros
folyamatként hat. Ezek korai felismerése
meghatározza befolyásolásuk lehetőségeit. Az
idősödés legnagyobb kihívása éppen az egyedi
normál változások és a velük kapcsolódó kóros
folyamatok
kombinációinak
szakszerű
felismerése, szükség szerinti ellátása”111
(Öregedés: örök ifjúság, 2004).
A BLSA kutatásainak eredményeit Dr. Iván
professzor is megerősítette a Mindentudás
Egyetemén tartott előadásában:
• az izmok tömege és ereje 30 %-kal
csökken,
• az idegrostok ingerületvezetése 15-25
%-kal lassul,
• az agy tömege mintegy 300 grammal
csökken
• az ízlelőbimbók száma a fiatalkori 240250
egységről
40-50
egységre
csökken,
• a testen átáramló vér mennyisége
felére csökken,
• a tüdő kapacitása 75 éves korra a
felére csökken,
• a vese kiválasztó működése több mint
felével csökken,
• a látás és a hallás 70-80 %- kal
gyengül. 112
Érdekes, hogy az ízlelőbimbók számával
kapcsolatban eltér a véleményük. Míg a BLSA
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szerint az ízlelőbimbók száma nem változik, és
tökéletesen érzékelik az ízeket, addig Dr. Iván
professzor szerint ezeknek száma igencsak
jelentős mértékben csökken.
Az öregedés fiziolológiai leírása után
nézzük, mi történik velünk hormonális és
szexuális
téren,
mellyel
tanulmányom
következő fejezetébe nyerhetünk bepillantást.
Hormonok szerepe és szexualitás
Hormonok
A szexualitás két alappillére a libidó113 és a
potencia.
A libidót pedig a szexuálszteroidok114,
ezen belül is az androgének115 határozzák
meg, nőknél is. A tesztoszteron (férfi hormon)
és ösztrogén (női hormon) szintje, az idő
múlásával férfiban és nőben egyaránt változik
és jelentősen befolyásolja szexuális aktivitásuk
mennyiségét és minőségét.
Az ösztrogén116nak fiatalító hatása van.
Tudta ezt a kozmetika ipar, amikor
bevezette szerte a világon a placenta117
kivonatot
tartalmazó
arckrémeket
és
szérumokat, és tudta az anti-aging medicina118,
aki
ösztrogéntartalmú
készítményekkel
fiatalította
a
nőket.
A
túlzott
ösztrogénbevitelnek azonban, a rejuvenációs119
folyamatok mellett, káros következményei
lehetnek, mint végül bizonyossá vált. A
mértéktelen
ösztrogén
bevitel
ugyanis
kapcsolatban
áll
a
fokozott
mellrák
kockázatával.
Kisebb mértékben azonban jótékony
hatású. A nők változó kori kellemetlen tüneteit,
mint
például
hőhullám,
álmatlanság,
ingerlékenység ösztrogénpótlással 7-10 nap
alatt meg lehet szüntetni.
Az ösztrogénnek nincs hatása a vágyra,
de elősegíti a hüvely nedvességét és bőséges
vérellátását, mely által élvezetesebbé válik az
idősebb nők szexuális aktusa és elkerülhetővé
válnak a hámsérülések, s ennek félelmétől
kialakuló gyakori vaginizmus120.
A tesztoszteron121 nem csak a férfiaké!
A férfi szervezet a tesztoszteront a
herékben állítja elő, míg a nők esetében a
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petefészekben és a mellékvesében termelődik
belőle minimális mennyiségű. Mindkét nem
esetében a tesztoszteron fokozza a nemi
vágyat. Az idősödő nőknek ugyanúgy
szükségük van a tesztoszteronpótlásra, mint a
férfiaknak.
A tesztoszteron-szint az ovuláció napján a
legmagasabb. Ilyenkor vágyik a nő legjobban a
nemi életre. A tesztoszteron biztosítja az izom
felépülését, a zsír lebomlását, a nemi jelleg
kialakulását, fontos a nemi vágyhoz és a
térlátáshoz. A magasabb tesztoszteronszinttel
rendelkező
férfiak
magabiztosabbak,
eredményesebbek, agilisabbak és szexuálisan
aktívabbak alacsonyabb tesztoszteronszinttel
rendelkező társaiknál.
Öregedés szexuális megmutatkozása
„De csajok! A szexnek is csak a temető
kapujában van vége!”122 (Monspart Sarolta)123
Téves az az ageista felfogás, miszerint az
öregedéssel csökken, sőt megszűnik a nemi
vágy. A libidó nem ismer életkort és zárt
kapukat. Az időskori szexualitás nem szűnik
meg, csupán átalakul. S nemritkán mindkét fél
örömére.
Hasonlítsuk össze a fiatal és az idősebb
férfiak szexuális képességét:
Egy egészséges férfi szexuális képessége 20-as
éveiben van a csúcson. Ekkor az általános
tendencia 4-5 ejakuláció124/hét, vagy ennek
többszöröse.
Egy 50+-os férfira 1-2 ejakuláció/hét jut
felmérések szerint, bár ez a szám, az egyén
szexuális
étvágyától,
képességétől
és
kíváncsiságától nagymértékben eltérhet fölé
vagy alá egyaránt.
Idősebb férfiaknál a szexuális fázisok
(kezdődő erekció125, teljes erekció, ejakuláció)
lassabban követik egymást. A coitus126 utáni
refrakter fázis127, mely az orgazmust követő
ernyedési szakasz, meghosszabbodik a fiatal
férfiakéhoz képest. Ez akár 24 óra is lehet.
Fiatal férfiaknál a coitust követő refrakter
periódus 15-30 perc. Ezt újabb erekció
követheti.
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1:0 a fiatal férfiak javára, mondhatnánk.
De, ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy a
nőknél az első orgazmust nem követi refrakter
fázis, vagy ha mégis, akkor is olyan rövid,
hogy képesek egymásután több orgazmust is
átélni, azt kell mondanunk, hogy ezen a téren
a nők a győztesek. Természetesen ernyedési
fázis a nőknél is van, de csak az utolsó
orgazmust követően.
A refrakter fázis mellett, az életkorral
összefüggő másik szexuális téma a teljes
pénisz erekció.
Érdekes módon, az idősebb férfiaknak
hosszabb az erekciós fázisuk, a teljes erekció
után pedig hosszabb ideig tart az ejakuláció
bekövetkezte,
a
szexuális
stimulációtól
függetlenül. Hogy ez a képesség az évek során
összegyűjtött „tapasztalatnak” vagy inkább
életkori sajátosságnak köszönhető, még nem
bizonyított. Ezért is alaptalan az a tévhit,
miszerint idősebb férfi nem tud kielégíteni egy
fiatalabb nőt. Hiszen míg a fiatal férfiak, talán
egoizmusból, talán csak tapasztalatlanságból
hamar „elsülnek”, addig egy idősebb férfi a
hosszabb erekciós fázisból adódóan hosszasan
tud örömet szerezni a nőnek. És ez a szexuális
örömszerzés a partner iránti gyengédséggel is
párosul, melyről majd a következő fejezetben
írok.
A férfiak egy másik szexuális problémája a
spermakilövellés.
Míg a fiatal férfiak, jó karban lévő
gátizmaiknak köszönhetően képesek a spermát
akár 50 cm-re is kilövellni, az idősebb
férfiaknak, a prosztata és az ondóhólyag
kontrakció csökkenése miatt, ez a képessége
halványodik. Főleg elhúzódó erekció után, az
ejakulációs erő csökken, és sok esetben maga
a kilövellés elmarad, s a sperma csak kifolyik.
A spermakilövellés elmaradása a teljes
kielégülés elmaradását vonja maga után.
Továbbá a nemzés sikerességét is negatívan
befolyásolja, hiszen a kisebb távra kilövellt
spermasejteknek nincs akkora lehetőségük
megtenniük
a
szükséges
utat
a
megtermékenyítendő petesejtig.
Idősebb férfiaknál, ejakuláció után a
pénisz másodpercek alatt flakcid állapotba
kerül.128
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Az
impotenciát129,
mint
szexuális
problémát nem helyezném az időskori
jellegzetességek közé, hiszen ez fiatalkorban
éppúgy előfordulhat. Nagyon sokszor nem
fizikai és egészségügyi okok állnak a probléma
hátterében, hanem súlyos lelki tényezők.
Félelem a kudarctól, az elvárásoknak való
megfeleléstől, az egyszer már átélt „felsülés”
megismétlődésétől, és folytathatnám. Ezekhez
hozzájárulhat még az önbizalomhiány, az
alkohol, drogok, az erőn felüli kihívások vagy
akár a depresszió.
Ha a probléma hátterében mégis fizikai
okok
találhatók,
akkor
potencianövelő
készítmények nyújthatnak megoldást. Ilyen
például,
a
Viagra130,
a
férfiak
„kék
csodatablettája”. A készítmény szildenafil nevű
hatóanyagot
tartalmazó
gyógyszer.
A
szildenafil, a foszfordieszteráz enzimet gátolja,
amely ciklikus guanozin-monofoszfátot (cGMP)
bont le. Szexuális stimuláció során cGMP
szabadul fel a péniszben, ahol a szerv
barlangos testében lévő izmot ellazítja,
lehetővé téve ezáltal a vér fokozott
beáramlását a péniszbe, ami erekciót vált ki.131
A Viagra monopol helyzete mára már
megszűnt. Az Uprima132 és a Cialis133 nevű
merevedést segítő gyógyszertári készítmények
konkurenciaként megjelentek a piacon.
A Cialis, kis sárga színű filmtabletta, mely
a Viagrához hasonlóan foszfordieszteráz gátlók
csoportjába tartozik. Szexuális ingerlés nélkül
hatástalan az alkalmazása. Szexuális ingerlés
követően azonban, a Cialis ellazítja a
hímvessző ereit, mely során a véráramlás
következtében erekció lép fel. 134
Az Uprima, téglavörös színű, háromszög
alakú, egyik oldalán „Abott” emblémával
ellátott, nyelv alá helyezendő tabletta, melynek
fő hatóanyaga az apomorfin135. Az Uprima a
dopaminerg agonista136 gyógyszerként ismert,
mely a férfiak agyának hipotalamikus részét
stimulálva segíti elő azokat az impulzusokat,
melyek során létrejön a pénisz erekciója. A
kívánt eredmény eléréséhez az Uprima esetén
is szükséges szexuális stimuláció.137
Bár a férfiak merevedési problémáira
megoldást kínáló potencianövelő gyógyszerek
nagy
sikernek
örvendenek,
ezt
a
népszerűséget vannak, akik nem látják igazán
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sikernek. A Viagra és társai ellen emelt szót
többek
között
dr.
Szilágyi
Vilmos,
szexuálpszichológus és E. J. Haeberle
professzor138. Szerintük ezek a készítmények
csak a gyógyszeripar manipulációi és nem
nyújtanak igazi megoldást, csupán a probléma
tüneti kezelését. Elszomorítónak vélik azt a
tényt, hogy ma már a szexuális problémákkal
nem
szexuálpszichológus
szakemberhez
fordulnak az érintettek, hanem háziorvos és
urológus írja receptre a megoldást. Szerintük a
gyógyszergyáriparnak a szexológiába való ilyen
mértékű behatolásával, feleslegessé válhat az
orvosok és pszichológusok szexológiai és
szexuálterápiai képzése.139
Az időskori szexualitást vizsgálva, a nők
helyzete
aktivitás
szempontjából
sokkal
könnyebb.
Bár a nők „mumusa”, a menopauza
bekövetkeztével,
a
nőknél
lényeges
ösztrogénszint csökkenés tapasztalható, ez
azonban a szexualitást nem befolyásolja
kötelező módon.
Menopauzának nevezzük annak az utolsó
menstruációnak az időpontját, amelyet 6
hónapon át nem követ ovuláció által kiváltott
vérzés.
A menopauzát megelőző, illetve követő
egy évet peri-menopauzának nevezzük. Ebben
az időszakban, egyénenként változó mértékben
negatív organikus és pszichés tünetek
jelentkeznek, és ezek átnyúlhatnak a
menopauzát követő későbbi életciklusra, a
posztmenopauzára
is.
Eme
változások
hátterében a petefészek hormontermelésének
csökkenése, illetve fokozatos megszűnése áll.
Az ösztrogénszint csökkenésnek egyik
kellemetlen aspektusa a hüvelyszárazság, mely
következtében a nők fájdalmas közösülésről
számolnak be. A fájdalmas közösülés pedig a
szexuális aktusok kivédését és a partner
elutasítását eredményezi, ami nem megoldás,
csupán elhárító mechanizmus.
Megoldásként a hormonpótlást és a már
könnyen hozzáférhető síkosítók alkalmazását
ajánlják a szakemberek, valamint a gátizmok
és
a
hüvely
fokozatos
edzését
és
karbantartását. Ma már nem csak szülés után
és időskori vizeletinkontinencia megelőzésére
ajánlják a hüvelyi és gáttájéki intimtornát.
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Magyarországon,
Kriston
Andrea140
dolgozott ki egy nagyon népszerű és hatásos
művelet sorozatot, melyet egyszerűen csak
Kriston-tornának nevezett el. A torna, melyet
tanulmányom hitelessége miatt magam is
elvégeztem, a húgycső, hüvely és végbél
összehúzó-elegendő
és
szorító-lazító
mozdulatsorozataiból
áll,
melyeket
hol
ritmikusan, hol erőteljesen és rákoncentrálva
kell végezni. Segít megemelni a lesüllyedt
szerveket, rugalmasítja a hüvely falát és a
végbélt, mely utóbbi az aranyeres problémákat
szüntetheti meg. A húgycső edzésével olyan
kisebb mértékű inkontinenciát141, mint például,
ami szülés után a nők zöménél tüsszentéskor
előfordul és sajnálatos esetben tartóssá válhat,
sikeresen megszűnteti. De megoldás ez, a már
betétet használó egyének számára is,
férfiaknál és nőknél egyaránt. (Hiszen, már
férfiaknak is van gáttorna program, többek
között a prosztata kóros elváltozásainak
megelőzésére.) A gáttájéki hármas izom
(húgycső,
hüvely,
végbél)
szakszerű
tornáztatásával éveket fiatalodhat a nő. S
közben olyan görcsök is feloldódhatnak benne,
ami eddig a nemiségével volt kapcsolatos, csak
éppen szégyellt róla beszélni, vagy éppen
maga sem tudta, hogy ez nem jó így.
A nő bármely életszakaszában ajánlott.
Akár önmaga egészségéért, akár a partnerével
átélt szexuális aktusok élvezetesebbé tételéért.
Egy életen át…
Társadalmunk aszexualitást142 vár el az
idősektől és az idősödő emberektől. A Velvet
internetes portálon már olyan fórumozókkal is
találkozni, akik a 30-asokat is öregnek
titulálják. Pedig a potencia bár lehet, hogy
csökken, de a libidó és a szexuális érdeklődés
nemhogy
harminc
évesen,
de
akár
matuzsálemi korban is él vagy élhet.
Ezzel kapcsolatban adott ki közleményt a
British Medical Journal, a Göteburgi Egyetem
felmérését követően. Niels Beckman és
munkatársai
1500
hetvenéves
ember
közreműködésével végezték el az időskori
szexualitás gyakoriságáról való felmérést.
Eredményeik sokakra sokkolóan hatottak. A
hetvenévesek körében:
• nős férfiak 68%-a,
• a férjezet nők 56%-a,

79

Gerontoedukáció

• a nőtlen férfiak 54%-a
• egyedülálló nők 12%-a
él aktív nemi életet. 143
Egyre több idős nő számol be az
orgazmus megéléséről.
Ezt támasztja alá a Still doing it! The
intimate lives of women over 60144 című könyv,
mely, mint a cím is mutatja, a 60 fölötti nők
szexuális életét térképezi fel és hirdeti az idős
nők jogát a szexhez. Ugyanezen cím alatt
jelent meg egy 54 perces videofilm, mely
kilenc 60 év feletti nőről szól. Ezek a nők kellő
humorral
és
magabiztossággal
vallanak
magukról,
szexuális
életükről,
partnerkapcsolataikról. „Use it or lose
it!”145felkiáltással élik napjaikat és nem
mondanak le a szexualitás jogáról, ennek
érdekében felvállalva akár egy sokkal fiatalabb
partnert, vagy akár az eddig látens
leszbikusságot.
Sok nő idősebb korban nyitottabb lesz
szexuális téren, és azt vallja: „ A rossz szex is
jobb, mint a 0 szex.”146
Fogyasztói
társadalmunkban
a
parnerkapcsolatainkat is tárgyiasítjuk, mintegy
szexualizáljuk
azt.
A
szerelem
teljesítménykényszerbe csap át. Talán ezért
vált sok férfi a kapuzárási pánikra hivatkozva
fiatalabb
partnerre,
aki
szexuálisan
motiváltabbá teszi őt. Nem ritka ez a jelenség.
S minél inkább megfelel a férfi, korunk
sikeremberének, tagja a sikeres 50+os
menedzsergarnitúrának,
annál
inkább
megjutalmazza
magát
egy
fiatalabb
barátnővel.
Ez természetesen nem törvényszerű. Sok
idősödő ember azt tapasztalja, hogy társával,
sokkal kielégítőbb a szexuális élete, mint
fiatalkorukban. Ennek oka az, hogy idős
korban a szexualitás átminősül. Peter
Hildebrand szerint 60 éves kor után, mindkét
nemben helyreáll a szexuális bimodalitás147,
ami az időskori androgenitás148 előszobája. A
férfi teljesítményorientáltságát a gyengédség
váltja fel, míg a nő sokkal kezdeményezőbbé
és nyitottabbá válik szexuális téren. Nem
zárkózik el a nő sem az orális szexualitástól és
a maszturbáció is elfogadhatóvá válik
számára.149
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Dr. Rusz Edit150 szexuálpszichológus is
úgy véli, hogy a szerelem és szexualitás idős
korban is élvezetes és prioritásban előkelő
helyet foglal el. A teljesítmény lehet, hogy nem
felel meg a húszéves önmagunknak, de
cserébe ott a több évtizedes tapasztalat, ott a
szabadság, amely az „üres fészek” pozitív
velejárója és annak a ténye, hogy már nem a
bizonyítás a lényeg, hanem a kölcsönös
örömszerzés. 151
Amikor a szex már nem a régi…
Fritz Riemann152 szerint az időskori szexualitás
talán legnagyobb problémája az, amikor a
vágy él, de a képesség már a múlté. Ha a
potencia megszűnése ellenére is van szexuális
kíváncsiság, az a különféle perverziók
formájában
mutatkozhat
meg.
Ilyenek
lehetnek:
• a szeretkezési jelenetek sóvár látni
akarása
• kilesési és mutogatási inger
• tapogatás
• pedofília
Bibliai példa a kéjsóvár öreg alakjára, a
Zsuzsanna és a vének történetében is
megtalálható.
Más a helyzet késői időskorban, vagy akár
a demencia előrehaladott állapotában. Amikor
nem csak a potencia hal meg, hanem a nemi
vágy is lenullázódik, s a szexuális impulzusok
helyét más ösztönáramlatok tölthetik be.
Ilyenkor jelentkezik a második gyermekkor. Az
idős emberek állandó társalgási témája és
legnagyobb öröme ezek az ösztönimpulzusok
lesznek. Ilyen ösztönimpulzusok lehetnek:
• a táplálkozás
• a salakanyag ürítés,
melyeket gyermeki örömmel képesek kezelni,
állandó társalgási témájukká tenni és fő
örömforrásuknak tudni.153
Mint láthatjuk, az öregedés a
szexualitás
nézőpontjából
is
nagyon
sajátságos. Van, akin nem fog az idő vasfoga
és ma is olyan aktivitással él szexuális életet,
mint néhány évtizeddel ezelőtt és van, aki
szinte visszamegy a gyermeki ösztönáramlatai
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okozta élvezetekbe. Ki így ki úgy, de ezt is
mindenki másképp csinálja…
Az öregedés hormonális és szexuális
aspektusainak kimerítése után térjünk át az
öregedés
kognitív
folyamatainak
a
változásaihoz.
Az öregedés kognitív változásai
„Az élet nem az, amit az ember átélt, hanem
az,
amire
visszaemlékszik,
és
ahogy
visszaemlékszik rá, amikor el akarja mesélni.”
(Gabriel García Márquez: Azért élek,

hogy elmeséljem az életemet154)
A XX. század elején, Charles Minot
programelméletének
köszönhetően,
még
uralkodott az a nézet, miszerint a biológiai és
kognitív jellemzők egymással párhuzamosan, a
biológiai
óra
ütemében
változnak.
Konkrétabban megfogalmazva biológiai és
kognitív képességeknek a következő négy
fázisát különböztették meg:
• születéstől serdülő korig: gyorsan
fejlődik
• felnőttkor: keveset változik
• idősödőkor: hanyatlásnak indul
• öregkor: demencia.
Ma már, Alzheimernek köszönhetően
tudjuk, hogy az öregkori demencia nem
törvényszerű,
ám
bizonyos
kognitív
képességek romlanak az évek folyamán.
John Horn155 és Gary Donaldson156 két
fajta kognitív változást állapított meg:
• azon teljesítmények romlását, melyek
a folyékony intelligencián157 alapulnak,
és
amelyek
különböző
problémamegoldó funkciót látnak el,
legyen az egy intelligencia-teszt
megoldása
vagy
egy
analógia
létrehozása
• azon
teljesítmények
növekvő
tendenciáját,
melyeknek
a
kikristályosodott intelligencia158 nyújt
alapot. Példa erre: a kulturális
élmények mély átélése, saját múltbéli
tapasztalataik felidézése által.
Hasonlóan látja ezt Baltes, Smith és
Staudinger159, akik az időskori kognitív

változások
tanulmányozásakor
megkülönböztették:
• a mentális mechanikát, mely az emberi
gondolkodás öröklött és egyetemes
jellemzőin alapul
• a pragmatikai jellemzőket, melyeket a
kulturális háttér nagyban befolyásol.
Baltes véleménye szerint a mentális és
pragmatikai teljesítmények együttes működése
határozzák meg a személy intellektuális
habitusát és a pragmatikai jellemzők azok a
faktorok,
melyek
ellensúlyozhatják
a
demenciát.160
Ezt támasztja alá Bot161és Makoni162
vizsgálata is, ami a nyelv és öregedés
kapcsolatának többnyelvű közegben való
tanulmányozásából állt.163 Eredményeik többek
között azt mutatták ki, hogy az alacsonyabb
iskolázottságú
emberek
demenciája
előrehaladottabb
iskolázottabb
embertársaiknál. Tehát a kulturális háttér és az
iskolázottság kölcsönhatásban van az emberi
demencia-szinttel.
Czigler István164 szerint az időskori
kognitív változást két terminus határozza meg:
• az általános lassulási elmélet
• a gátlási működések hatásfokának
csökkenése.
Mindkettő
kapcsolatba
hozható
az
idegrendszeri változásokkal, mivel az idősek
kognitívrendszerének
működését
olyan
alapvető
keringési
és
neuromorfológiai
változások
befolyásolják,
amelyek
az
idegrendszer bizonyos területeit érintik. Az
általános lassulási elmélet pedig éppen
azokban az esetekben a legkimutathatóbb,
amikor ezeknek a kognitív rendszereknek nagy
a terhelése. A nagy terhelés csökkenti a
kapacitást a váratlan események lereagálására
és az információk rögzítésére, ami a
feldolgozási sebesség csökkenését illetve
sikertelenségét vonja maga után.165
A
gátlási
működések
hatásfokának
csökkenése esetében, a kognitív rendszerek
működésében fokozódik a nem kívánt elemek
interferenciájának szerepe és még az
információfeldolgozás
optimális
szintjének
elérése előtt válaszreakciók születhetnek.166
Fülöp Erzsébet Mária167 szerint éppen ezért
elmondható, hogy a gátlási folyamatok
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hatékonyságának csökkenése az idősek
emlékezeti és gondolkodási teljesítményének a
csökkenését eredményezi.
Mivel a nyelv, a kommunikáció az egyik
legbonyolultabb kognitív működés, ezért az
idősödés folyamatában keletkező kognitív
változások
előidéznek
bizonyos
nyelvi
változásokat. Ezek a változások az idősek
beszédbeli produkcióját és nyelvi megértését
befolyásolhatják. Érdekes, hogy míg a legtöbb
tudós, az öregedést, mint élettani hanyatlást
vizsgálja, a fentebb említett Bot és Makoni az
öregedést egy életen át tartó fejlődésnek
tekintik. Nem tagadják, hogy az öregedés
során fizikai, pszichikai változásokon megyünk
keresztül, ám vallják, hogy ezek a változások
mindenkiben másképp csapódnak le.
Bot és Makoni szerint a nyelv olyan
alrendszerekkel kerül kölcsönhatásba, mint:
• a memória
• az észlelés
• az érzelem.
Ezek
egyéni
jellegűek
és
állandó
változásban vannak, tehát nem lehet egy
általános szabályt kimondani az idősek nyelvi
képességeivel kapcsolatban.
Az időskorúak nyelvi fejlődésében a
memória, a figyelem, a beszédfeldolgozás
sebessége, az iskolázottság, a társadalmi és
nyelvi környezet fontos szerepet játszanak. Egy
külső-belső tényezős interakcióról van szó,
mely belsőt a fizikai tényezők, a külsőt pedig a
társadalmi hozzáállás és viszonyulás jellemez.
Makoni vizsgálatai kimutatták, hogy míg az
életkor és a narratív komplexitás168között nem
észlelhető összefüggés, addig a teljesalakú
mondatok
létrehozásában,
valamint
a
beszédfeldolgozás sebességében az életkor
jelentős negatív hatást gyakorol.
Fülöp
Erzsébet
Mária
szerint,
a
nyelvhasználatban fontos szerepet játszanak a
memória különböző típusai, melyek közül ő a
munkamemóriára és a hosszú távú memóriára
teszi a hangsúlyt. Míg az első segíti az egyént
az információ nyelvi feldolgozásában, az utóbbi
a permanens tudást tárolja, mely bármikor
előhívható.169
Időskorban azonban a memória is
változásokon megy keresztül.
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Memória és az időskor
A memória bonyolult rendszerek komplexitása,
melynek fő funkciója az információk tárolása
és előhívása.
3 szakasza van:
• kódolási
szakasz,
amikor
az
információt
jelentéssel
bíró
egységekké alakítja át és elhelyezi a
memóriában
• tárolási szakasz, amikor tárolja azt
• előhívási szakasz, amikor az eddig
elhelyezett és tárolt információt
előhívja.
A fentebb említett bármely szakaszban
történhet hiba, mely esetben a memória nem
funkcionál megfelelőképpen.
A memóriaromlás az idősek jellemző
problémája. Azonban ezek az emlékezeti
problémák nem jelentenek romlást a memória
funkcionálásának összes területén.
Kutatások
bebizonyították,
hogy
a
rövidtávú
memória
romlik
a
kor
előrehaladtával. Jellemző továbbá a „recenciahatás” is, amikor az idősek egy számsor, vagy
lista
tanulásakor/felidézésekor
jobban
emlékeznek az utolsó néhány elemre, mint a
középsőre.
Verhaeghen,
Marcien
és
Goossens
végeztek ezzel kapcsolatban kutatásokat.
Feltérképezték
az
emlékezet
különböző
fajtáinak az öregedéssel való kölcsönhatásait.
Kutatásaik során kielemezték, hogy:
• az indirekt memória az emlékezet
azon területe, ahol nem vagy csak
nagyon
minimális
értékben
találhatók életkori eltérések, míg
• a direkt memória esetében romlás
mutatható ki a kor előrehaladtával
• a
szematikus170
memória
esetében, mely a kristályos
intelligencián alapul szintén nincs
jelentős különbség fiatalok és
idősek között, míg
• a prospektív171 memória során
szintén
kimutathatók
életkori
eltérésekből
fakadó
különbségeket.
Összegzésként elmondható, hogy azokban
a teljesítményekben mutathatók ki életkori
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változások, amelyek a folyékony intelligencián
alapulnak. A teljesítmény csökkenés azokban a
kognitív működési folyamatokban mutatható
ki, mint amilyenek a problémamegoldó és
gondolkodási folyamatok.172
Memória javítási stratégiák időskorban
Különböző memóriaerősítő tréningek léteznek,
melyeket
pszichológusok
és
terapeuták
szerveznek
idősödő
embereknek.
Ilyen
tréningek:
• nevekre
és
arcokra
asszociáló
memóriajavítás
• találkozók memorizálása
• rutinfeladatok
tárolása
(gyógyszerbeszedés,
viráglocsolás,
stb.)
• térbeli tájékozódás
• tárgyak megtalálása (szemüveg, TV
irányító, stb.)
• koncentráció erősítése.
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Bahrick173
1975-ben
egy
kísérletet
végzett,
hogy
az
emberek
mennyire
emlékeznek középiskolai osztálytársaik nevére
és fényképére. A felmérés során arra a
következtetésre jutott, hogy az életkori
változások nem játszanak szerepet az
emlékezésben és a felejtés nem az életkori
különbségek fennállásában keresendők.
Bahrickot
az
idegen
nyelvek
elsajátításának memorizálása is érdekelte.
Kíváncsi volt arra, hogy reális lehet-e azon
elgondolás, hogy egy idegen nyelvet, amit nem
használunk, akár ötven évig is képesek
vagyunk memóriánkban tárolni. Vizsgálataiból
kiderült, hogy az első 1-2 évben gyors a
felejtés, ami később nagyon lelassul és az
idegen nyelvtudás egyfajta „tartós tárban”
kerül megőrzésre.174
Komplex készségek esetén, mint amilyen
az autóvezetés, a kerékpározás vagy a gépírás,
nagyon ritka a felejtés előfordulása.
Az idősek kommunikációja

Tanulás időskorban
A tanulás tulajdonképpen az információk kellő
tárolásának és előhívásának a képessége. A
sikeres tárolás és a kellő időben való előhívás a
tanulás az eredményes tanulás sikerének a
kulcsa.
Időskorban, az agy kellő trenírozása
esetén alig figyelhető meg hanyatlás vagy
teljesítménycsökkenés.
Időskorban a tanulási képesség konstans
marad, sőt néhány esetben akár emelkedhet
is. Azok az idősek, akik szakértelemmel
rendelkeznek, könnyebben jegyeznek meg
szakterületekkel kapcsolatos információkat,
mint fiatal társaik, aki kezdők a szakmában.
A
feladatok
komplexitása
azonban
előhozhatja azokat a deficithatásokat, amelyek
sajnos az idősödő embereknél gyakran
előfordulnak, a feladatok összetettségének
függvényében.
A felejtés
A felejtést igen kellemetlen tényként kezeljük,
pedig a felejtés szükségszerű, sőt olykor
kellemes állapot.

A kommunikáció a legfontosabb kognitív
működési jellegzetesség. Az idősödő emberek
kommunikációja iskolázottságuk, társadalmi
hátterük, szociális kapcsolataik révén igen
különböző. Mindezeket figyelembe véve mégis
kimutatható, hogy az idősödő emberek
kommunikációs abilitációja175 az életkor
növekedésével hanyatlik. Ennek oka sokszor a
memóriával, az új információk feldolgozásával,
a következtetés képességével valamint az
érzékszervek megfelelő működésével vannak
szoros összefüggésben. Bizonyos esetekben a
mentális szókészlet az, ami hiányosságokat
mutat, más esetben viszont az agy
működésének sebessége lassul. Ez a lassúság
a gondolkodásban is jelentkezhet, melyről a
reakcióidő
megnövekedésének
mérésekor
győződhetünk meg.
A gyors beszédtempó és a háttérzajok
is
negatívan
befolyásolják
az
idősek
beszédmegértését. Laboratóriumi kísérletek is
bizonyították azt a tényt, hogy zaj hatására az
idősek beszédmegértése a fiatalokéhoz képest
csökken.
A
beszédfeldolgozásban
fellépő
hanyatlással ellentétben a nyelvi tudás
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általában jól megőrződik normális időskorban.
Bizonyított tény, hogy az idősek helyesen
használják
fel
a
kontextusokat176
a
beszédmegértés folyamán. Szókincsük nem
feltétlenül kopik, sőt akár gazdagodhat.
Írásukban, beszédükben képesek betartani a
nyelvtani szabályokat. Kommunikációikban
nehézséget leginkább olyan fizikai problémák
okozhatnak számukra, mint például a látás
vagy hallás képességének csökkenése.
Néhány kutatató rámutatott az idősek
beszédében
való
hezitálásra,
a
lassú
beszédtempóra, a rekedtségre és a hangszín
megváltozására. Férfiak esetében magasabb,
nőknél mélyebb tónusra való áthangolódásra.
Az
idősek
beszédének
szintaxisa177sokkal egyszerűbb a fiatalokéhoz
képest. Az idősek kedvelik az egyszerű és
logikus
mondatszerkezeteket.
Narratív
történeteik mégis élvezetesebbek, mint a
fiataloké, talán a klasszikus bevezetés- kifejtésbefejezés hármas szabály betartása végett. 178
A fejezet végén elmondhatjuk, hogy az
öregedés kognitív változásaiban sem lehet
általánosításokat levonni. A kognitív rendszer
működését nagyban befolyásolja az egyén
fizikai állapota, továbbá olyan tényezők, mint a
környezeti
és
kulturális
háttér,
a
társadalomban betöltött pozíció, valamint a
szociális kapcsolatok vagy elszigetelődés. Az
öregedéssel bizonyos kognitív képességek
csökkennek, de mint ahogy fenomenológiai
vizsgálódásunk során megállapítottuk, hogy
vannak fiatal öregek és vannak idős fiatalok,
úgy
a
kognitivitás
aspektusából
is
elmondhatjuk azt, hogy a kognitív változások
folyamatának üteme egyénenként változó.
Mert mindenki másképp csinálja…
Az öregedés lelki folyamatai
„Mint kavicsos part felé a hullám
Úgy futnak halálba perceink.”
(Shakespeare: 60.
Szonett)
Frietz Riemann szerint, az öregség vagy akár
az öregedés, egy olyan lelki krízis, mely
válaszút elé állítja az embert: vagy vállalkozik
az átformálódásra vagy görcsösen kapaszkodik
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eddigi megszokott életébe. A változás, lévén
egy új életszakasz tudatos elkezdése, új
lehetőségek kapuját nyitja meg, míg az
erőlködés, az elvesztett fiatalságba való
kapaszkodásból pánik is lehet.179
Ez a veszély egyrészt azokat érintheti,
akik sikereiket egyoldalúan fiatalságuknak,
szépségüknek, vonzerejüknek köszönhették, s
az öregedés semmi jót nem hozhat számukra.
Marilyn Monroe jelenség ez, amikor az egyén a
kétségbeeséstől a depresszióig, búskomorságig
jut, melyet itallal vagy kábítószerrel igyekszik
ellensúlyozni, s melynek végső kimenetele
nemegyszer az öngyilkosság lehet.
Ha a siker fiatalkorban magától értetődő,
nem kell érte megdolgozni, nem a belső
hajtóerő és motiváció eredménye, hanem
készen kapott és a külvilág pozitív visszajelzése
táplálja, akkor az öregedés az egyén számára
a sikertelenség és értéktelenség szinonimája.
„A krízis éppen ellenkező oka a
kielégítetlenül maradt élet.”180 A hivatás és
kenyérkereső állás közötti különbségből adódó,
csupán anyagi vonatkozásban motivált élet
nem adhat lelki komfort érzetet. Ha egész
életünket ledolgozzuk is, de mindezt anyagi
forrás kényszere miatt és nem önmegvalósítási
szándékból, idős korunkban úgy érezzük, hogy
kimaradt valami az életünkből. Nem a saját
életünket éltük, hanem csak megfelelni
akartunk a külső elvárásoknak.
Az ember életében fellépő krízisek
fontosságával
és
azoknak
kimeneteli
lehetőségeivel foglalkozott Erik H. Erikson181 is,
aki pszichoszociális fejlődéselméletében éppen
az életszakaszok adta krízisekben és azok
megoldásában látta a személyiség fejlődését.
Elméletében az öregedés a személyiségfejlődés
utolsó és egyben legmagasabb lépcsője, egy
olyan krízis, mely a személyiség integritásának
a lehetőségét hordozza magában, de csak a
korábbi krízisek sikeres megoldása esetén.
Ebben az esetben az elérhető énminőség a
bölcsesség lesz. Ha a krízis során az idősödő
ember,
életét
analizálva
nem
érez
elégedettséget, hanem a meg nem tett vagy
az elrontott dolgokon kesereg, integritás
helyett a krízis végkimenetele a kétségbeesés
lesz.182
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Erikson, Joan Eriksonnal183 dolgozta ki
pszichoszociális fejlődéselméletének kilencedik
lépcsőjét, mely a késői időskor krízisét taglalja.
Ebben az életkorban a körülmények okozta
szintonikus184 elemek (bizalom, autonómia)
helyett
a
disztonikus185
elemek
(bizalmatlanság, szégyen) kerülnek előtérbe. A
fizikai és esetleges lelki terhek megnehezítik az
aggkorú
mindennapjait,
és
az
átélt
társkapcsolati és egyéb veszteségek is a
disztonikus elemek dominanciáját erősítik. Ha
az idős ember képes megbékélni ezen
disztonikus elemekkel, képes az idő-, tér- és
tárgyészlelés újradefiniálására, elmondhatjuk,
hogy sikeresen oldja meg fejlődésének
kilencedik szakaszát is, melynek pozitív
kimenetele a gerotranszcendencia.186
Dr. Molnár Péter187 Erikson elméletét
korszakalkotónak tekinti, mikor elismeri, hogy
az idősödés a személyiség fejlődésének
szerves része, mintegy kiteljesítő szakasza és
egyáltalán nem involúcióról188 van szó. Ennek
az életszakasznak a hozama az élet
végességének integratív elfogadása, melyet
nagyban
meghatároz
az
evolúciós
diádkomplex189 első dialógusa190, vagyis az
anya-gyermek
interaktív
szeretetteljes,
ősbizalmat teremtő kapcsolata. Molnár Péter
szerint az első dialógus és a majdani utolsó
közötti
szoros
kapcsolat,
mintegy
191
intergenerációs
spirált indíthat pozitív vagy
akár negatív irányba, a korai csecsemőkori
interperszonális192 történések rendszerének
függvényében.193
Dr. Pék Győző194 szerint az öregedés lelki
tényezőinek
megélésében
is
különböző
életutak vannak. A sikeresebb, jó anyagi
helyzetben megélt életút, melyben a jó
szociális
helyzet
magasabb
nívójú
életminőséggel,
fizikai
és
pszichikai
egészséggel jár együtt és a sikertelen,
hátrányos szociális és anyagi vonatkozású
életút, mely betegségekkel és alacsony
társadalmi támogatottsággal tarkított. Az első
esetben az élet elfogadása és az azzal való
elégedettség evidens, míg a második esetben
ez ritkábban fordul elő a szociális izolációnak
és a magány megélésének következtében. Az
objektív életminőség azonban nem feltétlenül
jár
együtt
a
szubjektív
életminőség
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megítélésével, hiszen ez az egyén érzelmi
állapotából
eredő
elégedettség
vagy
195
elégedetlenség álláspontjából jön létre.
Dr. Pék Győző szerint is az öregedés
szubjektív élményét befolyásolják a megelőző
életszakaszok
kríziseinek
sikeres
vagy
sikertelen megoldásai. A sikeres vagy
sikertelen öregedés megélése pedig, kihat az
egyén szubjektív életkorának alakulására. Az
egyén saját öregedési folyamatának szubjektív
értékelésével akár manipulálhat is, ha a
viszonyítást „lefelé”, azaz a fiatalabb vagy
„felfelé”, azaz az idősebb korosztályhoz végzi.
Az azonos korú, de idősebbnek kinéző
egyénekhez való viszonyítás esetén is
„fiatalíthat” magán az egyén, ami az önbizalom
növelésének profitálásával jár.196
Az
öregedés
folyamatának
sikeres
megélése egészséges lelki folyamatokat idéz
elő, melyben az öregedés elfogadása, az abba
való belenyugvás, sőt az abban való
lehetőségek megtalálása kap szerepet.
Ezt azonban akkor tudja az egyén
sikeresen megoldani, ha a sikerült megmásznia
a Maslow piramis legmagasabb szintjét, az
önmegvalósítást. Az önmegvalósítás, az egyén
self-aktualizációját197 tartalmazza, melyet a
többi alacsonyabb szükségletszint (fizikai,
biztonság, szeretet, elismerés), kielégítése előz
meg.
A
szükségleti
szintek
szorosan
kapcsolatban állnak egymással és hierarchikus
rendszert alkotnak.
Az önmegvalósító emberek vizsgálatánál
Maslow198 olyan közös jellemzőket fedezett fel,
mint például: környezetük reális és objektív
észlelése, jó humor, alkotókészség és
kreativitás, valamint spontán viselkedés és
gondolkodás képessége.
Maslowhoz hasonlóan Carl Rogers199, mint
a humanisztikus pszichológia követője is azt
vallja, hogy az önmegvalósítás az ember
legfőbb
motivációs
hajtóereje.
Személyiségelméletének központi fogalma a
self-concept200 és az énideál. Elmélete szerint
minél inkább tudatában van az ember
önmagával és minél közelebb áll reális énképe
saját énideáljához, annál jobban képes, a
kongruencia201 általi boldogság megélésére.
Selye János202 a sikeres emberek életútját
tanulmányozva, a következtetésre jutott: „az
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embernek az a végső célja, hogy kifejezze
önmagát, kifejezze oly teljesen, amennyire
csak szándékainak megfelelően lehetséges.”203
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A boldogságkeresés tehát nem más, mint
a
szeretetképesség
és
önmegvalósítás
gyakorlása, a mohó szerzési vágy tévútjának
elkerülése és a „az öregedés művészetének”
elsajátítása.

forrására, amire (véleményem szerint) sem a
kérdőíves kvantitatív208, sem más egyéb
strukturált kvalitatív eljárás nem képes.
A mélyinterjú előkészítésének a lépései
esetemben a következők voltak:
1. Az interjúalanyok kiválasztása
2. Az interjúvázlat elkészítése
3. A helyszín meghatározása.

Kutatás

Az interjúalanyok kiválasztása

Tanulmányom ezen fejezete a kutatásról szól.
Az öregedés folyamatának és a sikeres
öregedés receptjének felderítése során ugyanis
kutatómunkát folytattam. Kutatásomhoz az
interjú technikát alkalmaztam, amely, Ackroyd
és Huges (1992) szerint:
„az interjú a kutató és a válaszadó közötti

Interjúalanyaimnak olyan sikeres 50+os és
60+os férfiakat és nőket választottam, akik a
preventív öregedés reklámarcai lehetnének.
Egy Budapest vonzásköréhez tartozó kisváros
elit teniszklubjának veterán tagjai ők (politikus,
vezérigazgató,
iskolaigazgató,
wellness
szálloda tulajdonos, nyugalmazott tábornok,
stb.), egy társadalmilag magas pozíciót betöltő
szűk szegmens, akiket ez a sport már
évtizedek
óta
összetart.
További
két
interjúalanyom nem ezen klub tagjai, de életük
oly módon recept a sikeres öregedés
eléréséhez, hogy példaként tudom ajánlani
mindenkinek.

találkozás, amelyben utóbbi a kutatott téma
szempontjából fontos (releváns) kérdések
sorozatát teszi fel. A válaszadó válaszai képezik
azt a nyersanyagot, amelyet egy későbbi
időpontban elemeznek.”204
Kutatásom folyamatának szakaszai:
1. A cél meghatározása
2. Kutatási terv elkészítése
3. Mélyinterjúk lebonyolítása
4. Mélyinterjúk elemzése
5. Kutatási eredmények prezentálása.
Összefoglalás.
Kutatásom célja
Kutatásom célja a sikeres 50 +-osok „titkának”
a felderítése. Azon célok, motivációk,
konfliktuskezelések
és
életreceptek
feltérképezése, amelyek őket sikeressé teszik
így 50 után is, és amelyek preventív módon
elősegítik az öregedés folyamatának tíz-húsz
évre való kitolását saját korosztályukkal
szemben.
Kutatási terv
A kutatási interjún belül, konkrétan az egyéni
mélyinterjúzás205 technikáját alkalmaztam.
Ezen félig strukturált206 kvalitatív207 eljárás
meglehetősen időigényes, de olyan módon
segít rálátni az egyén tudatos vagy akár
tudatalatti motivációinak és indítékainak a

Az interjúvázlat elkészítése
Bármennyire is ismerem interjúalanyaimat,
fontosnak tartottam egy előzetes forgatókönyv
megtervezését. Ezen forgatókönyv, jelen
esetben interjúvázlat a következő lépésekből
áll:
• Üdvözlés. Hangulatteremtés.
• A
személyes
adatok
bizalmas
kezeléséről való biztosítás.
• Az interjú céljának, időtartamának
bemutatása.
• A hangrögzítésbe való beleegyezés
megkérdezése.
• Hangrögzítő bekapcsolása.
• Az interjúalany bemutatkozása.
• A
kutatás
témájának
kifejtése
(beszélgetés).
• Az interjúalany zárógondolatai.
• Köszönetnyilvánítás.
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A helyszín meghatározása
Mivel a mélyinterjúval az volt a célom, hogy
interjúalanyaim megnyíljanak felém, fontos
szempont volt komfortérzetüknek biztosítása.
Ezért olyan helyszínt választottam, ami
számukra ismerős, ahol jól, fesztelenül és
otthon érzik magukat.
Ez a helyszín négy esetben az említett
teniszklub klubhelyisége, két esetben az
interjúalanyok otthona, két esetben az illetők
igazgatói tárgyalóterme és egy esetben a
Hilton business clubja illetve luxus lakosztálya.
Mélyinterjúk lebonyolítása
A kutatási tervben meghatározottak szerint
jártam el.
Minden interjúalanyommal az előre
megbeszélt
helyszínen
találkoztam,
felszerelkezve diktafonommal, a vezérfonalnak
szánt kérdéseim kinyomtatott segédanyagával
és egy nagy adag reményteljes önbizalommal.
Interjúm során bemutatkozásra nem
került sor, hiszen interjúalanyaimat már több
mint tíz éve ismerem és túlnyomó részével
közeli kapcsolatban vagyok. Mindazonáltal
fontosnak tartottam biztosítani őket arról, hogy
mindazt, amiről beszélünk és hangrögzítőn
rögzítek, bizalmasan kezelem. Nevüket és
adataikat nem adom ki, a hangfelvételt pedig,
amit az interjú során rögzítek, szakdolgozatom
megírása után megsemmisítem.
Egy-egy interjút 1,5-2 órára becsültem és
erről,
valamint
az
interjú
témájáról
tájékoztattam interjúalanyaimat is.
Kérdéseimet,
nyitott
kérdésekként
fogalmaztam
meg,
lehetőséget
adva
interjúalanyaimnak arra, hogy egy barátságos
beszélgetés keretében szabadon, spontán
módon,
saját
szavaikkal
válaszoljanak.
Kérdéseim mintegy vezérfonalként szolgáltak
interjúim során, melyek azt a célt szolgálták,
hogy az esetleges témától való elkalandozás
esetén, visszatereljem interjúalanyomat az
általam kijelölt mederbe. Igyekeztem érthetően
fogalmazni, kerülni a ráutaló kérdéseket és a
szaknyelv, valamint a zsargon használatát.
Interjúalanyaimat a következő sorrendben
interjúvoltam meg:
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U.J (55): Mérnöki diplomáját a volt
Szovjetunióban szerezte. Műszaki igazgatója és
résztulajdonosa egy több évtizedes múltra
visszatekintő vállalatnak. A LLL lelkes híve és
aktív részese. Hobbiból diplomás grafológussá
képezte magát. Boldog házasságban él, egy
felnőtt lánya és egy kiskorú gyermeke van.
Számára a szórakozás aktív kikapcsolódást
jelent, az alkotás örömét.
K. G (61): Első diplomáját a volt
Szovjetunióban
szerezte.
A
továbbiakat
Magyarországon és Angliában. Egy több
évtizedes
múlttal
rendelkező
vállalat
vezérigazgatója és több szervezet és egyesület
elnöke. Kétszer nősült, második felesége 25
évvel fiatalabb nála. Első házasságából két
nagykorú
gyermeke
van,
második
házasságából egy tíz éves kislánya. Tipikus
50+os menedzsergarnitúra sikerember.
H. J (60): Iskolaigazgató. Első diplomáját
Lengyelországban
szerezte,
másodikat
Magyarországon. Egy időben tolmácskodással
is foglalkozott magas politikai körökben.
Boldog házasságban él feleségével, akit még
az általános iskolában ismert meg. Felesége
szintén pedagógus végzettségű és egy
általános iskola matematika tanára. Két
nagykorú gyermekük van. H. J számára a
tenisz és az utazás jelenti a feltöltődést.
Bejárta a világot Mexikótól Guatemaláig,
Bulgáriától Thaiföldig. Utazás és kalandvágya
legendás.
K. S (68): Mérnök. Rendszerváltás után
feleségével gondolt egy nagyot és belefogott
egy wellness park felépítésébe. Nagyot
kockáztattak és nagyot nyertek. Hidraulikával
kezdték, egyetlen uszodaként működtek a
térségben. Később fittnessz részleggel, majd
teniszcsarnokkal bővültek. Mára wellness
komplexummá nőtte ki magát, a saját
bevallásuk szerinti „negyedik gyermekük
K. E (65): K. S felesége, nagyon jó
kondícióban lévő, vonzó nő Három diplomája
és nyolc edzői képesítése van. Wellness
birodalmuk
létrehozása
előtt
testnevelő
tanárként dolgozott. Mai napig pilates és
aerobic
órákat
tart
saját
wellness
komplexumukban, amit mára három felnőtt
gyermekükkel közösen vezetnek.
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S. D (82): Nyugalmazott felderítő. Feleségével
(aki
bolgár
származású)
Izraelben
él
luxuskörülmények
között.
Mai
napig
mozgékony,
aktív
ember.
Családja
Auschwitzban halt meg, ő és az öccse
menekült meg csak a haláltábor elől, a véletlen
folytán. Érdekes, hogy életében nagyon sok
véletlen
volt,
ami
meghatározta
és
determinálta későbbi sorsát. Ha nem lenne
ateista, azt mondaná, hogy élete Isten
akarata, de így csak a „szerencse fiának”
mondja magát.
V.J (65): Nyugalmazott tábornok. Jó humorú,
igazi úriember. Néhány éve megözvegyült, ami
akkor majdnem a depresszióba kergette, mára
azonban sikerült ezt a gyászt feldolgozni.
Egyetemeken tanít, szabadidejében sportol,
utazik és gyógyfürdőkbe jár. Független, jól
szituált, sármos úriember lévén, elkényeztetik
a nők és ő ezt nagyon élvezi és egy kicsit ki is
használja.
M.E
(58):
Diplomás
könyvelő,
saját
könyvelőirodával. Magára sokat adó, ma is
fiatalos, vonzó nő. Két házasságából két felnőtt
fia van. Jelenleg harmadik házasságában él,
immár tizenötödik éve.
M.I (65): Politikus volt, ma az 50 +os sikeres
menedzsergarnitúra
képviselője.
Nem
részegítette
meg
politikai
siker,
még
minisztersége ideje alatt sem. Felesége nagyon
jó humorú asszony, aki stabil pontként mindig
a férje mellett áll.
Mélyinterjúk elemzése
Mélyinterjúim elemzésének lépései:
1. átírtam a hangrögzítőről a felvett
beszélgetéseket
2. kielemeztem őket
3. kérdés
és
fogalomcsoportonként
összehasonlítottam és összesítettem a
válaszokat.
Néhány kérdés fedte egymást, és néhány
válasz válaszolt a következő kérdésemre is.
Interjúim
félig
strukturáltsága
miatt,
kérdéseimet interjúalanyaimnál nem azonos
sorrendben tettem fel, hanem mintegy
vezérfonalként használtam. Ezáltal interjúim
kellemes beszélgetések, élménybeszámolók, a
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múltba való vissza- és a jelenbe való
betekintések voltak.
A következőkben feltárom az általam
feltett kérdésekre adott választ, és a válaszok
általam végzett elemzését.

Sikeresnek tartja magát?
„Inkább azt mondanám: nem tartom
magam sikertelennek.” (U.J)
„Természetesen.” (K. G)
„Nincs
hiányérzetem
a
sikerrel
kapcsolatban.” (M. I)
„Azzal foglalkozok, amit szeretek és
még anyagi jólétet is biztosít” (M.E)
Tisztában vannak önmaguk sikerével és
sikerességével, mindazonáltal egyik sem
mondja
ki.
Egészséges
önbizalommal
rendelkeznek, de nem önhittek és a nem siker
megrészegültjei.

Mesélne a gyermekkoráról?
Interjúalanyaim
szívesen
meséltek
gyermekkorukról, a családjukról, szüleikről,
körülményeikről. Kiderült, hogy ezen sikeres,
tehetős, aktív, sikeres 50+os emberek igen
szerény, sőt szűkös, nem egyszer kifejezetten
szegény családba születtek.
K.
E
első
megmaradt
emléke
gyermekkorából:

„Nagyteknőbe fürdetett az Édesanyám.
Földes volt a szoba, a földön volt egy
szalmazsák, azon aludtunk. Felborult a
teknő és úszott minden, és akkor azon
az estén nem volt hol aludni.” (K. E)
Nagyban meghatározta a világhoz való
hozzáállásukat és korai életszemléletüket
annak a ténye, hogy szüleik anyagilag nem
tudtak olyan dolgokat biztosítani, amit esetleg
mások igen. Igazságtalannak érezték, és ebből
az igazságtalanságból született meg a
szegénységből való kitörési vágy.
Egyikük öt éves volt, amikor elhatározta:

„Én soha nem fogom megengedni,
hogy az én családom ilyen anyagi
helyzetben legyen.” (U.J)
Ez az elégedetlenség, meglátása szerint
szükséges volt ahhoz, hogy eljusson oda, ahol
most tart.

88

Gerontoedukáció

A szerény anyagi körülményeket azonban
kompenzálta az erős érzelmi kötődés. A
többgenerációs családmodellnek köszönhetően
ez a személy legtöbb esetben a nagymama
volt. Érdekes az a tény is, hogy a nagymamák
általánosságban racionális beállítottságúak
voltak.

„Racionális, józan gondolkodású, a
természet törvényeit érzékelő és ebben
hívő.” (H.J)
Emlékszik vissza nagymamájára H. J, aki saját
magáról ezt vallja:

„Racionális gondolkodású vagyok. Az
egzakt
dolgokban
hiszek.
A
számokban.”
U.J esetében kettős kötődés található. Egyrészt
erősen kötődött édesapjához, akit nagyon okos
embernek tartott. De azt is látta, hogy
mindazt, amit édesapja tud, és mindazt,
amihez ért, nem képes materiálisan is sikerre
vinni. Másrészt volt egy pótmamája, akihez
érzelmi
kötődése
mindenkivel
szemben
erősebb volt. Ez a nő mindent jelentett
számára, amire egy gyermeknek szüksége van.
Fúrt-faragott, barkácsolt, játékokat készített
neki, rajongással szerette. Talán ezért is
fogalmazódott
meg
benne
gyermeki
ártatlansággal öt évesen:

„Hogyha én nagy leszek, veszek neki
ragyogós ruhát!”(U.J)
A „ragyogós ruha” jelenti mindazt a földi jót és
gazdagsággal való elhalmozást, amit ez a
gyermek kifejezni akart. Azt, hogy ha ő nagy
lesz, lesz olyan gazdag, hogy képes lesz
megvenni ezt a „ragyogós ruhát”, ami számára
a gazdagságot és a jólétet szimbolizálta. Azt,
hogy ha ő nagy lesz nemcsak valamire viszi,
hanem gondoskodik azokról, akik fontosak
neki. Ezt U.J azóta is élete egyik
legmeghatározóbb momentumának tartja.
H. J-t például, aki falun nevelkedett
egészen kicsi korától befogták a munkába,
amit ő nagyon élvezett. Szénát hordott, borsót
pucolt, lovat hajtott. Így emlékszik vissza:

„Amikor kukorica között az ekézés volt,
először a ló hátán ültem. Később
vezettem a lovat. Még később
foghattam az eke szarvát…”
Az ő feladata volt a libalegeltetés is a
„káposztáskertben”, ahol a többi libaterelő
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fiúval találkozott, és hogy teljen az idő,
fociztak. Később évek múltán, H. J-t a
Videotonba hívták hivatásos focistának, amit ő
csak azért nem fogadott el, mert tanulni akart.
Diplomát szerezni, karriert csinálni.
A falusi élet többüknek a szabadságot
jelentette. Szabadon játszhattak, övék volt a
határ, gyümölcsfára másztak és szénakazlakon
ugráltak. Szerény sorsban éltek, de boldogan,
megízlelve a szabadság és önállóság ízét.

Milyen tinédzser volt?
Interjúalanyaim mindegyike komolyan vette a
tanulást és nemcsak jó, de kitűnő tanuló volt.
Legtöbbjük a tanulásban is a teljes önállóságot
kapott, hiszen szüleik nem segítettek nekik az
otthoni tanulásban és nem is ellenőrizték őket.
A tanulásban megnyilvánuló önállóság még
kisgyermekkorukra vezethető vissza, és ebből
az önállóságból későbbi években is profitáltak.
A tanulásban látták a kiemelkedés és a kitörés
lehetőségét.

„Tudtam, hogy a tanulás az egyetlen
lehetőségem!” (K. G)
„Tudtam, hogy nekem tanulnom kell!
Rettentően hiú voltam arra, hogy jó
jegyeket kapjak. ” (U.J)
„Mindig magamnak tanultam, belső
kényszer hajtott.” (M.I)
„A szüleim soha nem ellenőrizték a
házi feladataimat és nem kértek rá,
hogy tanuljak. Én azt sértésnek
éreztem volna, hogy nem bíznak
bennem.” (K. S)
K. E-t az osztatlan iskola falai között is
gyakorolta az önálló tanulás örömét. Élvezte,
hogy tanulási időben ő oszthatja be a tanulásra
szánt időt és, ha marad egy kis plusz idő,
mesét olvashat.
Olyan hiányérzetek viszont akadtak, hogy
a
kiérdemelt
dicséret
is
elmaradt.
Legtöbbjüknek a szülei nem mentek el a szülei
értekezletre. Pedig ők szerették volna, ha a
szüleiknek megdicsérik őket.

„Nem azért tanultam, hogy engem
megdicsérjenek. De a dicséret jól esett
volna.”(U.J)
A külső elismerés hiánya azonban nem okozott
lelki törést. Ezek a sikeres 50+ osok már akkor
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is tudták, hogy a belső indíttatás a fontos és
nem a külső elismerés. Az, hogy tudják, hogy
képesek valamire és azt a valamit meg is
tudják valósítani.

Volt-e konfliktusa az idősebb generációkkal?
Meséljen róla!
Legtöbbjük nem volt lázadó tinédzser. Nem
voltak zűrök körülöttük. Tanultak és sportoltak.
Mindkettőt komolyan vették.
Érdekes
módon
kivétel
nélkül
mindegyikőjüknek valamely tanárukkal volt
meghatározó konfliktusuk.
K. G egy országosan elismert irodalom
tanártól kapott egy demonstratív pofont,
amiért az osztályban röhögés volt. A tanár
példát akart statuálni és ezért a legközelebbi
gyereknek lehúzott egy pofont. Ez volt K. G,
aki 30 évig hordozta ezt magában, míg aztán
az osztálytalálkozón elmondta a tanárának. A
tanár nem is emlékezett rá. Arra, ami K. G
számára egy életre szóló igazságtalanság volt.
U.J VII.-ik osztály végén két db. 4-es és
három db. 5-ös birtokában 4-essel lett lezárva
kémiából. Érzelmileg mélyen megviselte, de
nem vette el a kedvét a tanulástól, tudta, hogy
ennél többet tud. Még jobban „ráfeküdt” a
kémiára, olyannyira, hogy következő évben
megyei kémia versenyen harmadik helyezést
ért el. Bizonyított önmagának és az önmaga
által állított elvárás rendszerének.

„Nem tudok olyan mélyponton lenni
érzelmileg,
hogy
ne
érezzem
magamban az erőt, hogy Én képes
vagyok erre, erre, erre és erre… meg
még sokkal többre.”
35 év után, iskolai találkozón, amikor
találkozott ezzel a tanárral, megköszönte neki
ezt az egészet.

„…mert, ha Ő, akkor nem ismertet
meg engem az igazságtalanság
érzésével, akkor engem később ért
volna ez a dolog és nem biztos, hogy
így ki tudtam volna jönni belőle.
Megértettem, hogy az élet nem az én
igazságrendszerem szerint működik, az
élet ennél összetettebb.”
Meglepődve tapasztaltam, hogy többük úgy
vélekedik, hogy szükség van a gyermekkorban
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vagy
tinédzserkorban
megtapasztalt
igazságtalanságra. Ezt bizonyítja a fentebb
említett U.J esete, aki már azt is
igazságtalanságnak tartotta, hogy szegény
családba született. De szerinte, ha ezek az
igazságtalanságok őt nem érik, nem lett volna
benne motivációként az a hatalmas kitörési
vágy, mely által most ott tart, hogy elégedett
az életével.
K. E- nek, a mai kor 50+-os
sikerasszonyának a következő kikiskoláskori
élménye volt.

„Elkéstem az iskolából. Tél volt, nagy
hó és 4 km-t kellett minden nap gyalog
megtennem az iskoláig. A matematika
tanárnő átvitt egy fiúosztályba és ott
adott körmöst. Sírtam, hogy fázok.
Levetette velem a cipőm. Kiderült,
hogy lyukas a cipőm - ez olyan
megalázó volt - bement a hó, sáros
volt és jött ki a cipőmből… egész
életemre megalázott.”
K. E a legjobban öltöző nő ismerőseim közül.
Megjelenése mindig és minden körülmények
között kifogástalan.

Mit jelent Önnek a KUDARC?
Interjúimból azt elemeztem ki, hogy a sikeres
és nem sikeres 50+ osokat a kudarchoz és a
kihíváshoz való hozzáállásuk különbözteti meg
egymástól. A sikeres 50+osoknak a kudarc
nem elkeseredést okoz és meghátrálást
eredményez, hanem pont ellenkezőleg. A
kudarcban lehetőséget látnak a bizonyításra,
önmaguk megpróbálására és végső soron a
nehézségek legyőzésére. Olyan motivációt szül
bennük, amelynek aktívvá tétele a sikert
generálja.

„A KUDARC az én igazi hajtóerőm. Az
tudja az én hajtóerőmet igazán
munkára fogni. Ha nincs kudarc, nincs
miből felemelkedni. Ha folyamatosan
magasba vagyok, nincs próbára téve a
hajtóerőm.” (U. J)
K. E szerint is szükség van arra, hogy negatív
dolgok érjék az embert. Gimnáziumba került.
Osztatlan iskolából gimnáziumba. Nagy volt a
színvonalbeli különbség. Azt mondták rá, ha
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osztatlanban ötös, akkor az a gimnáziumban
hármas tanuló.

„Valóban az első 3 jegyem 3-as volt.
Hatalmas lelki válságot okozott, mert
addig mindenből 5-ös voltam. Ez a
negatív dolog megint csak pozitívvá
vált. Otthon elővettem egy régi kis
vekkert és kimentem az udvarra.
Felhúztam az órát és adtam 30 percet
magamnak
tantárgyanként.
Egy
hatalmas rönk volt az udvaron, arra
leraktam, hadd ketyegjen. Amikor
hamarabb kész voltam, felmondtam
magamnak. Ennek köszönhettem,
hogy kialakult a jó beszédtechnikám,
ami
végigkísérte
későbbi
tanulmányaimat. Önbizalmat is adott,
hiszen én tudom ezt a leckét. Utána
már csak 5-et kaptam. Első fél évben
egyetlen 4-em volt, ami aztán
meghatározta az életem. Mert ez a 4es testnevelésből volt.” (K. E)
Hozzá kell tenni, hogy K. E azóta három
diplomás elismert sportszakember.
H. J-nek a kudarchoz való hozzáállása is
racionális.

„Érveket sorba rakom. Itt lett elrontva.
Tudom azt mondani, hogy bocs,
tévedtem.”
A kudarcról M. E-nek második házassága jut
eszébe. Ezt a válságot tartja élete legnagyobb
krízisének.

„Második
házasságomban
éltem.
Férjem orvos volt és nagyon jóképű
férfi. Egy nap, amikor korábban
mentem haza, rajtakaptam a saját
otthonunkban
a
kolléganőjével.
Zavarban voltak, és azt mondták, hogy
a nő csak egy könyvet akart tőle
kölcsönkérni. De hazugság volt.
Nyilvánvaló volt mi történt. Megalázó
volt. A nő nem volt szebb nálam és
fiatalabb sem. Megalázott a férjem
feleségként és nőként is. Beadtam a
válópert.”(M.E)
Megkérdeztem, hogy jutott túl ezen a krízisen.
Ezt válaszolta:

„Egy nap a 4 éves kisfiam odajött
hozzám és azt mondta: „Anya, az élet
megy tovább!” Ránéztem, és arra
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gondoltam milyen igaza van ennek a
kicsi gyermeknek, mennyire bölcsebb,
mint én. Ez a mondat meghatározó
volt. Megráztam magam, és felálltam a
krízisemből. Dolgoztam, másodállást
vállaltam, neveltem a gyerekemet,
újból éltem az életem.”
Interjúalanyaim szerint a nehézségek erősítik
az embert. Előbbre visznek, kihozza belőlünk
az értékeket.
Következő kérdésemre igen érdekes,
némelykor eltérő válaszokat kaptam.

Vannak/voltak CÉLJAI?
„Nem is tudom elképzelni azt, amikor
nincs az embernek célja.” (H. J)
„Az, hogy olyat tegyek le az asztalra,
amit én 30 év múlva is felvállalok. Mert
azt tudtam, hogy 30 év múlva bár még
nem tudom hol, de előrébb leszek.”
(V.J)
„Azt tudtam, hogy mérnök akarok l
enni.” (K. S)
Számomra a legérdekesebb U.J válasza volt:
„Konkrét céljaim soha az életben nem
voltak. Még gimnázium utolsó évében

sem tudtam mi akarok lenni. Csak azt
tudtam, hogy el akarok jutni egy olyan
szintre, hogy ne legyek kiszolgáltatva
senkinek…Nem volt célom igazgatónak
lenni, nem volt célom grafológusnak
lenni. A konkrét célok legalább annyira
korlátok, mint a siker felé vezető út. A
célok önkorlátok, mert leszűkítenek
bennünket
a
szabad
választás
lehetőségétől…A cél számomra a
lehetőségektől való el nem zárkózás,
és nem pedig a lehetőségek
beszűkítése. A korlátok pedig nem
akadályok, hanem lehetőségek arra,
hogy az ember olyan képességeit
hozza felszínre, amelyek ennek
hiányában a mélyben szunnyadnának.”
U.J nem a célok általános tagadásának
adott hangot, hanem a konkrét kitűzött célhoz
való görcsös ragaszkodást helyteleníti, amikor
a konkrét cél elérése érdekében olyan
lehetőségektől fosztjuk meg magunkat, melyek
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sok esetben hasznosabbak lehetnek, mint
maga a kitűzött cél.
M.I is azt mondta, amikor hajdani politikai
pozíciójáról kérdeztem:

„Nem volt ez nekem kitűzött célom”.
M.E véleménye:
„Ha az embernek nincsenek céljai,

aláírja saját halálos ítéletét.”
Mennyire fontos az Ön számára a MUNKA?
Mindannyian fontosnak tartják a munkát, az
abba fektetett energiát, az aktivitást. A jól
végzett munkához örömet szerez, és ezt
gyerekkorában ismeri meg az ember.

„A munkára ránevelni kell a gyereket.
Kis apró feladatokat adni neki. Mert,
ha kiskorában nem tanulja meg,
később már nyűgnek érzi.” (K. E)
H. J egyetem befejezése után mérnökként
dolgozott. Közben tolmácskodott politikai ás
állami síkon. Mindig fontos volt számára a
munka. Ezt hozta otthonról. Lengyelországi
egyetemi évei alatt sem a szülei pénzelték.
Igaz, nem is lett volna miből.

„Vittem 2 szál kolbászt. Kaptam valami
ruhaneműt. De pénzt soha nem vittem
el tőlük.” (H. J)
Helyette ösztöndíjpótlásként munkát vállalt.
Szenet rakott öt éven át egy gimnáziumba

„biztosan meg voltak elégedve velem, mert
mindig engem hívtak”, mondta mosolyogva.
Vagy
tolmácskodott
magyar-lengyel
tolmácsként az ottani téglagyárban.
K. G arra emlékszik vissza, hogy iskolás
évei alatt vizet hordott a fodrászüzletbe, ahol
az édesanyja dolgozott. Kijevi egyetemi évei
alatt pedig egy együttest alapított, amivel
fellépni jártak, és a bevételből olyan
luxusköltséget tudtak fedezni, mint például a
hazatelefonálás.
M. E felcsillanó szemmel mondta:

„Számomra
élmény
az,
amikor
munkába
indulok.
Felkelek,
zuhanyozok, beparfümözöm magam,
felöltözök, sminkelek és megyek
dolgozni.. Szeretek benne lenni egy
csapatban és dolgozni. Sosem féltem a
munkától.” (M.E)
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Mivel foglalkozik legszívesebben? Mit csinál
szabadidejében?
Legtöbbjüknek alig van szabadideje. Azért azt
a keveset, amit mégis teremtenek maguknak,
igyekeznek aktívan felhasználni.
U.J
a
szabadidejét
„alkotó
tevékenységként” jellemzi.

„ Nem csak a megtermelt javakat
élvezzem…hanem miközben élvezem
azt, amit csinálok, tudom, hogy az
hasznos is egyben. Nem jellemző rám,
hogy a klasszikus értelemben el tudjak
lazulni.” ( U.J)
H. J és családja híresen nagy utazók.
Kalandvágyát szintén a gyermekkorban megélt
nagyfokú szabadságára és kíváncsiságára
vezeti vissza. Így emlékszik vissza a 70-es
évekre:

„Trabantunk volt és azzal indultunk a
világba. Előbb a keleti részre. Abban az
időben más lehetőség nem nagyon
volt. A lányom négy éves volt, amikor
már egyedül vitte vissza a tejesüveget
a kempingből. Megtanulta, hogy fontos
a nyelvismeret.”
Később Mexikóba, Guatemalába, Thaiföldre, az
Egyesült Államokba és még sorolhatnám hova
eljutottak. Kíváncsiságról, kalandvágyból, a
más népek és kultúráknak való felfedezés
igényéből. Amikor lánya egy hajón dolgozott,
megbeszélték, hogy találkoznak Mexikóban.
Aztán, mégis a sors fintora során és nem kis
viszontagság árán, New Yorkba sikerült a
találkozót összehozni. H.J otthon érzi magát a
világban és kozmopolitán módon mozog
benne.
Legtöbbjük a sportot jelölte meg, mint
szabadidős tevékenységet. Ezért következő
kérdésem:

Mennyire fontos az Ön számára a SPORT
Interjúalanyaim nagyon fontosnak tartják a
sportot. Szerintük a sport a stressz által
termelt salakanyagoktól való megtisztulás.
Legtöbbjük sportol. H. J régen aktívan focizott,
mára, erre már nincs ideje.

Egy másik kérdésem:
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H. J hetente kétszer, V.J hetente
háromszor, K. G és K.S hetente négyszer
teniszezik.

„Mindig mellettem volt és mindig
segített. Még a diplomamunkám
grafikonjaiban is.” (K. E)

„Kikapcsol és feltölt. Abban a 2 órában,
amit ott töltök, nem foglalkozom
semmivel” (H.J)

H. J egy általános iskolába járt feleségével, K.
S és K. E pedig gimnáziumi éveik alatt ismerték
meg egymást és az életre szóló szerelmet.

K. E mai napig aerobic és pilates órákat tart.

„Az egész életem erről szól! Amikor
Jane Fonda behozta az aerobicot, elsők
között végeztem el ezt a tanfolyamot a
T.F-en és azt mondtam: én akarok az
országban az lenni, aki ezt a legjobban
tartja” (K.E)
M.E jógázik.

„Figyelek arra, hogy minden nap egy
órát mozogjak” (M.E)
U.J az egyetlen, aki nem sportol. Jelszava:

„Csak semmi sport! Az én sportom az
aktív tevékenység (U.J)
Menyire fontosak a BARÁTOK?
U.J a jó munkatársi kapcsolatot többre tartja a
barátságnál.
K. E a barátságról így nyilatkozik:

„Az a tapasztalatom, hogy a férj baráti
köre marad meg. Akkor is, ha a nő a
domináns. Az ő baráti társaságába
mentem és én ott mindig otthon
voltam. Bármelyiket, ha megkérnénk,
bármire segítenének nekünk és
fordítva.
Együtt
szórakozunk,
kirándulunk.. ez a férjem baráti köre,
de már az enyém is.” (K. E)
H. J szerint a barátok, a személyes kapcsolatok
nagy tőkét jelentenek és hatalmas biztonságot.
Arra a kérdésemre, hogy mit jelent
sikerében a társa szerepe a következő
válaszokat kaptam:

„ Minden sikeres férfi mögött ott van
egy erős nő!” (M.I)
„A férfi vágyjon haza a meleg
otthonba. Tegye azt, amit csak ő tud
tenni, mert Nő.” (U.J)
„H este ő A-t mond én meg B-t, ez
reggelre úgy alakul, hogy én
belemegyek, hogy legyen A, ő meg
abba,hogy legyen B.” (K. E)

Mennyire fontos életében a PÉNZ?
Interjúalanyaim szerint nem a pénz az, ami a
legfontosabb.
A
pénz
kifejezőereje
a
sikerüknek, a munkájuknak, annak, hogy amit
csinálnak, azt jól csinálják. A pénz fizetőeszköz,
amin megvehetnek dolgokat.

„A pénz legalább egy akkora probléma,
mint a pénz hiánya.” (U.J)
„Fontos, de nem elsődleges.” (K.E)
„A cél nem a pénz.” (M.I)
„Fontos, akkor, amikor nincs.” (M.E)
„A pénz nem fontos, csak az általa
megszerezhető javak.”(K.G)
Milyen
hatással
RENDSZERVÁLTÁS?
Erre a kérdésre
kaptam:

volt

a

életére

következő

a

válaszokat

„Azelőtt is jól éreztem magam. Nem
hasonlítom össze a telet a nyárral.
Persze, aki ragaszkodott az elért
dolgaihoz, annak ez valószínűleg
érvágás volt.” (U.J)
„A lehető legjobb kor volt ahhoz, hogy
a 0-ról fel lehessen építeni egy
vállalkozást.” (K. S)
„A lehető legszerencsésebb korban
voltunk rendszerváltás idején.” (M.I)
„Nekem fontos a demokrácia olyan
értelemben,
hogy
majd
milyen
világban fognak élni az unokáim.” (H.
J)
Mit csinálna másképp, ha elölről kezdhetné?
Interjúalanyaim egyike sem tenne másképp,
ha elölről kezdhetné. Válaszaik magában
foglalják az Elégedett önmagával/sorsával
kérdésemre való válaszokat is.
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„Minden időben a legjobb tudásom
szerint tettem. Ergo mindennek így
kellett történnie.” (U.J)
„Az ember élete sok kis útelágazás.
Ahhoz, hogy ide jussak, ahol vagyok,
pont ezekre az útelágazásokra volt
szükség.” (M.I)
„Ha valamit másképp akarnék tenni,
azt jelentené, hogy elégedetlen
vagyok. De nem vagyok.” (M.E)
„Talán semmi. Jól érzem magam a
bőrömben Én elégedett vagyok.” (K. E)
„Mindig elszámoltam a történésekkel.”
(H. J)
Mi a tanácsa a mai fiatalok számára?
„A korlátokat ne tekintsék akadálynak.
Mert a korlátok nem akadályok, hanem
lehetőségek arra, hogy az ember olyan
képességeit hozza felszínre, amelyek
ennek
hiányában
a
mélyben
szunnyadnának.” (U.J)
„Számít, hogy mit hoz otthonról, de
talán többet számít, hogy ő maga
milyen. Mert kibontakozni ki lehet saját
erőből is.” (M.E)
„Képezni
magát.
Tanulni.
Szorgalmasnak
lenni.
A
környezetünkkel ne legyünk olyan
nagy elvárással, mint saját magunkkal
szemben.” (K. E)
„Megfelelő helyzetben dönteni a
racionalitás alapján.” (H. J)

Kutatási
eredmények
Összefoglalás

prezentálása.

Kutatásommal a sikeres öregedés titkát
kerestem Ennek érdekében olyan sikeres
50+osokkal
és
60+osokkal
készítettem
mélyinterjúkat,
akik
kiemelkedő
anyagi
körülmények között élnek, kitűnő egészségnek
örvendenek, szellemi frissességüket és külső
megjelenésüket
tekintve
10-15
évvel
fiatalabbak
saját
megélt
koruknál
és

társadalmilag megbecsült és elismert pozíciót
mondhatnak a magukénak.
Meséltek
a
gyermekkorukról,
a
tinédzserkorukról, életútjukról. Olyan témákat
feszegettünk, mint a motiváció, önállóság, a
sikerhez és a kudarchoz való hozzáállás, célok,
emberi kapcsolatok.
Kutatásom során azt tapasztaltam, hogy
sikeres öregedés nem az élet ajándéka. Meg
kell érte dolgozni és tudatosan kell élni hozzá
az életet. Sikeres 50+osok sikeres fiatalokból
lesznek. Olyanokból, akik képesek megoldani
az Erikson 9 lépcsős modellje által
meghatározott
életciklusoknak
megfelelő
kríziseket, és akik az utolsó lépcsőn állva,
életükre visszatekintve nem hiányt, hanem
elégedettséget éreznek. Megtettek mindent,
amit lehet, és amit tettek, azt a tőlük telhető
lehető legjobb módon tették.
Minden életsors a gyermekkorból indul ki.
A gyermekkor és az akkor kialakuló
személyiség az, ami meghatározza, hogy hol a
helyünk a világban: a sikeresek vagy a
sikertelenek között.
Interjúalanyaim sorsában több közös pont
található,
amely
meghatározta
későbbi
sikerességüket és befolyásolta a sikeres
öregedéshez való hozzáállásukat.
Egyik ilyen közös pont a szerény
körülmények között töltött gyermekkor.
Interjúalanyaim
szegény
családból
származnak, de ez a hendikep inkább előnyt
jelentett számukra a későbbiekben. Ez által
alakult ki bennük a szívósság, a pozitív irányba
való változtatást követelő elégedetlenség, a
motiváció és a nehézségekkel szembeni nem
meghátrálás képessége. Ha nincs ez a negatív
háttér, nincs miből kitörni. Ha ott a szülői és a
nagyfokú anyagi támogatás, nem születik meg
bennük a motiváció arra nézve, hogy jobb
életet teremtsenek maguknak.
Konklúzióként elmondhatjuk, hogy néha a
negatív dolgok azok, amik a pozitív
tulajdonságok kialakulásában meghatározó
szerepet játszanak.
Egy másik közös pont a korán megtanult
önállóság.
A
gyermekkorban
kialakult
személyiségvonások, karakterjegyek egy életen
át elkísérnek. Interjúalanyaim önállósága több
aspektusban is megmutatkozott. Egyrészt
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szervesen részt vettek az otthoni és háztáji
munkában
(borsópucolás,
kapálás,
libalegeltetés, vízhordás, stb.). Másrészt a
tanulás idejét és módszerét is önállóan kellett
meghatározniuk és kialakítaniuk. Harmadrészt
az olvasásra, mint hobbira oly módon tudtak
időt szakítani, hogy az otthoni munkájukat
hamarabb befejezték. Az önálló tanulás a
későbbi
munkához
való
hozzáállásukat
határozta meg és olyan tulajdonságokat
alakítottak ki bennük, mint a szorgalom,
tudatosság és önkontroll.
A tanulás, mint az önállóság gyakorlása,
és
mint
egyetlen
kitörési
lehetőség
manifesztálódott az életükben. Ezért aztán
önmaguk belső hajtóereje volt a tanulás
motiváló tényezője és nem a pozitív vagy
negtiv külső visszajelzés. Az önmaguk által
kijelölt cél és értékrend, a belső motiváció, az
önmaguknak való megfelelés egy életre szóló
„sikerrecept”, mely követendő példa lehet
mindenki számára. A siker belülről fakad. Belső
motiváció vezérli, és nem befolyásolja
sorsdöntően a külvilág válaszreakciójaként
kódolt külső visszajelzés.
Az önállóság és a belső tudatos motiváció
az,
ami
jellemzi
a
sikeres
ember
konfliktusokhoz
és
a
kudarchoz
való
hozzáállását is, és megkülönbözteti őt a
kevésbé sikeres embertársaitól.
A sikerhez fontos a konfliktusok és
krízisek megélése és azoknak önerőből való
megoldása.
A
konfliktusok
megoldó
képességünket fejlesztik, a krízisek pedig a
személyiség
fejlődési
szakaszának
egy
következő fázisába léptetik előre az embert.
Kutatásom során azt tapasztaltam, hogy a
krízisekhez való hozzáállás az, ami döntően
meghatározza a sikeres embert. A sikeres
ember nem ijed meg a krízisektől. Kihívásnak
tekinti, motiváció él benne, hogy legyőzze, s
ezáltal megoldja azokat. Önmagában való hite
biztonságot ad neki. Interjúalanyaim úgy
nyilatkoztak, hogy ha mindent elveszítenének,
képesek lennének mindent a nulláról kezdeni.
Annak ellenére, hogy kiemelkedően magas
anyagi színvonalon élnek, és hosszú volt az út
idáig, nem félnek a változásoktól. Tudják, hogy
amijük van, azt maguknak köszönhetik, és ha
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a sors úgy hozza, képesnek kell lenniük újból
megteremteni azt, amit egyszer már sikerült.
Az idősödő és az idős embernek is kell
legyenek céljai. Bár egyik interjúalanyom azt
állította, hogy neki nincsenek céljai, utóbb
kiderült mégiscsak vannak. Nem görcsös,
konkrét, merev vagy éppen elérhetetlen
célokra gondolok, hanem reálisakra, amelyeket
akár a mindennapokban is realizálhatunk. A
célok, a tervek keretet adnak életünknek, arról
nem is beszélve, hogy teljesítésük esetén javul
önértékelésünk és értékesebbnek érezzük
magunkat. Meghatározó a fontosság, a
hasznosság tudata és önmagunk helyes
megítélése és pozicionálása a társadalomban
és szociális hálónk világában.
A sikeres öregedést egyrészt a genetikai
kódoltság, másrészt a környezeti hatások és
harmadrészt az egyén életvitele határozza
meg.
Interjúalanyaim egyike sem dohányzik.
Rendszeresen sportolnak (heti 2-3 alkalom
tenisz),
szaunáznak,
uszodába
és
gyógyfürdőbe járnak. Képesek egészséges
módon levezetni a stresszt. A sport, amellett,
hogy fizikai erőlétet ad és karbantartja a
testet, mentesít a stressztől, és olyan enzimek
és hormonok termelésére indítja be a
szervezetet, mint az endorfin és tesztoszteron.
Ezért, azok az 50+osok, akik rendszeresen
sportolnak, nagyobb valószínűséggel élnek
aktív szexuális életet, kevésbé vagy egyáltalán
nem sportoló kortársaiknál. Az élvezetes
szexuális élet, pedig életkortól függetlenül,
mindenkinek jár és mindenkinek ajánlott.
A sikeres 50+osokra jellemző még a
szabadidő hasznos és aktív felhasználása.
Szabadidejüket nem a TV előtt töltik, nézve a
latin
amerikai
sorozatokat,
chipsekkel
felszerelkezve.
Olyan
kreatív
hobbit,
foglalkozást keresnek maguknak, amelyben
kiteljesedhetnek és érzik önmaguk alkotó
tevékenységének manifesztálódását. Esetleg új
dolgokat tanulnak, új ismeretekre tesznek
szert. Megpróbálják magukat az élet olyan
területein, amelyek mindig is vonzották őket,
csak eddig nem volt módjuk és idejük realizálni
azt. Tanácsadói munkába fognak, végre
ráérnek
tudományos
munkák
írására,
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klubéletet élnek és összejárnak a még
megmaradt barátokkal.
A család tapasztalataim szerint egy másik
fontos pont a sikeres öregedés megélésében.
A társ jelenléte bizonyítottan élethosszabbító
tényező.
A
tartozni
valakihez
érzése
nélkülözhetetlen és felbecsülhetetlen. A család
biztonságot
ad
és
az
egyén
elégedettségszintjének emelkedését szolgálja
pszichikai aspektusból tekintve is.
Hasonló módon a tartozni valahová érzést
biztosítja a barátok jelenléte is az életünkben.
Az elmagányosodás, a társadalmi izoláció elleni
legjobb gyógyszer a társaság és néhány olyan
baráttal való szoros kapcsolat, akinek fontosak
vagyunk.
A helyes és pozitív önértékelés is fontos a
sikeres öregedéshez. A pozitív önértékelésben
azonban a szubjektív énkép meg kell feleljen,
vagy legalábbis közel kell álljon a reális
énképhez. Ha ezt sikeresen tesszük és egy
pozitív
énképünk
van
magunkról,
az
befolyásolja
öregedésünk
megélését.
Interjúalanyaim tisztában vannak önmagukkal
és elégedettek is egyben. Nem akarnak
fiatalabbak lenni (bár kronológiai koruknál 1015 évvel fiatalabbak), nem akarnak mások
lenni, nem menekülnek a múltba és nem sírnak
az elmulasztott lehetőségeken. Tudatában
vannak öregedési folyamataiknak, tudják, hogy
nem képesek visszafordítani az időt, de meg
tanulták élni az éveket és minőséget adni
életformájuknak így ötvenen túl is. Kreatívak,
önmegvalósítók,
minden
szempontból
beteljesítik Erikson elméletét és feljutottak a
Maslow piramis csúcsára is. Nem fordulnak
szembe a sors egyetemes törvényeivel, hanem
meg tanulnak élni azokkal, megvalósítva a
Riemann
álmodta
művészetét
az
idő
múlásának.
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az egyén genetikai kódoltsága, életvitele,
szociális és társadalmi helyzete, valamint
személyiségéből fakadó pozitív vagy negatív
életszemlélete és saját öregedéséhez való
hozzáállása.
Tanulmányom kutatási része pedig azon
hipotézisemet bizonyította be, miszerint létezik
sikeres öregedés, és az élet nem áll meg ötven
után. Az öregedés életünk természetes
folyamata, mely ellen nem harcolnunk kell,
hanem elfogadnunk, megtalálva benne a
szépet és a bölcsességet. Továbbá állandó
céljainkkal motiválnunk kell önmagunkat az
aktív és sikeres életre ötven, hatvan, hetven,
sőt nyolcvan éves korunk után is. Hiszen a
sikeres öregedés nem az élet ajándéka, hanem
egész életünk és személyiségünk által
befolyásolt művészet, melynek mi magunk
vagyunk az alkotói. S melyre nincs előírt
receptúra,
hiszen:
mindenki
másképp

csinálja…az öregedést.

Záró gondolatok
Tanulmányom végén úgy érzem, sikerült
választ találnom azokra a kérdésekre, melyek
az öregedéssel kapcsolatban felmerültek
bennem. Az elméleti rész lépésről lépésre
alátámasztotta azon hipotézisemet, miszerint
minden egyén más módon és más tempóban
öregszik. Az öregedés folyamatát befolyásolja
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Kozányi Lili: Az időskor lehetőségei
Bevezetés
A
nyugati
társadalmak
demográfiai
öregedésének
hatásaival
az
elmúlt
fél
évszázadban kezdtek el foglalkozni a
szakemberek, miután világossá vált, hogy az
egyre gyorsuló életkor-eltolódás valamennyi
modern állam működésére nagy hatással lesz.
Az idősödés témája tehát az Európai Unióban
és hazánkban is nemcsak életminőségbeli, de
gazdasági szempontból is nagy jelentőséggel
bír, ezt mi sem példázza jobban, mint hogy az
Európai Bizottság javaslatot tett, hogy 2012 Az
aktív időskor Európai Éve legyen.209 Az
aktivitás mellett igen fontos feladat az egyének
öngondoskodásának kialakítása, hiszen a
jövőben egyre kevesebb lesz azok száma, akik
a gazdaságilag aktívak csoportjába tartoznak,
és ezzel párhuzamosan egyre többen lesznek
az eltartottak. Az emberek felkészülése
nyugdíjas korukra és hogy képesek legyenek
fenntartani, illetve javítani életminőségüket,
valamint megnövekedett szabadidejüket aktívan,
önmagukra és a közösség egészére nézve is
hasznosan tölteni, össztársadalmi érdek.
Egyre inkább jellemző, hogy az újonnan
nyugdíjas korba lépő generációk nem
alkotnak homogén csoportot, az előző
nemzedékeknél sokkal nagyobb és szélesebb
skálán mozgó igényekkel és szükségletekkel
rendelkeznek, az idősek korcsoportja egyre
differenciáltabbá válik. A Lisszaboni stratégia
által támasztott cél elérésének, vagyis a
foglalkoztatottsági ráták emelkedésének akkor
van realitása a XXI. századi nyugati
társadalmakban,
ha
az
idősödő
munkavállalókat sikerül minél tovább a
munkaerő-piacon tartani, hiszen a következő
nemzedékek már jóval kisebb létszámúak, így
az eltartási arány utánpótlás híján minden
egyes nyugdíjba vonuló személlyel egyre
növekszik. Az idősek túlsúlyba kerülését
azonban nem lehet pusztán egy negatív
tendenciának tekinteni. Ez egy kihívás,
amelynek a modern társadalmak meg kell, hogy
feleljenek
új
szemléletmódot
kialakítva,
levetkőzve az idősekkel szembeni negatív
hozzáállást, és elutasítva a sztereotípiákat.

Ahogy Majercsik Eszter azt oly találóan
megfogalmazta, „a fiatalok és az idősek között
annyi a különbség, hogy a fiatalok öregek
lesznek, az idősek meg már voltak fiatalok”.210
Dolgozatomat
azon
hipotézisem
alapján
építettem fel, miszerint annak ellenére, hogy az
aktív öregedéssel Európai Uniós szinten és
Magyarországon is számos dokumentum és
jelentős szervezet foglalkozik, a nyugdíjasok
mindennapi életében nem jellemző, hogy
olyan tevékenységeket végeznének, melyek
az aktív időskor megvalósulását lehetővé
tennék. Ennek legfőbb okai, hogy a nyugdíjas
korúak munkaerőpiacon való részvétele és az
élethosszig tartó tanulás megvalósulása éppúgy
alacsony szintű, mint a 65 év fölöttiek
internethasználata, mely az információk
megszerzésében kiemelt szerepet tölt be. A
hipotézis igazolásához egy esettanulmánynak
tekintett vizsgálatot végeztem két X. kerületi
nyugdíjas klubban, ahol összesen 38 főt kértem
meg rá, hogy töltsék ki anonim, négyoldalas
kérdőívemet.
Annak ellenére azonban, hogy mindkét
klubnál jelen voltam a felmérésnél, és a
kérdéssor egy példányát előre elküldtem a
klubvezetőknek, több olyan csoport is volt,
melynek tagjai nem kívántak részt venni
benne. Azért, hogy ez a szakdolgozat mégis
megvalósulhatott, köszönettel tartozom a
Kőbányai Családsegítő szolgálat munkatársainak
és nagyapámnak, Balogh Jánosnak, aki a
kérdőív összeállításánál nyújtott nagy segítséget.
A öregedő társadalom jelensége
Ki az idős?
Többféle
vélekedés
létezik
azzal
kapcsolatban, kit is tartunk idős embernek.
Logikusnak tűnik a nyugdíjkorhatárt tekinteni
mérvadónak, hiszen ez egy konkrét számadat,
amely kézzelfogható határvonalat húz a
társadalom dolgozó és visszavonult tagjai
közé. A nyugdíjkorhatárhoz való merev
ragaszkodás azonban nem elég. Pontosan meg
kell vizsgálni ezt a kérdést, hiszen jelen
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esetben felvetődhet a probléma- milyen
kategóriába soroljuk akkor azon személyeket,
akik nyugdíjazottságuk ellenére még aktívan
jelen vannak a munka világában? Az Európai
Statisztikai Hivatal (EUROSTAT) által közzétett
dokumentumokban a 60 év fölöttieket tekintik
időseknek, míg az Egészségügyi Világszervezet
(WHO) és az Európai Közösség Bizottsága
2005-ös Zöld Könyvében a 65. életévnél
húzta meg a határvonalat, az ENSZ
idősödéssel kapcsolatos jelentéseiben pedig
régebben mindkét változatot elfogadták, (de
manapság már a 60-as határt ismerik el és
használják211).
Dolgozatomban az EUROSTAT- és így a
Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által kijelölt
határt fogom használni. Azonban nem szabad
megfeledkezni a tényről, hogy az öregedés
egy folyamat, melynek nem lehet konkrétan
meghatározni a kezdetét, s mint minden
emberi létezéssel kapcsolatos jelenséget, több,
egyénenként eltérő összetevő alkotja. A 60 év
is csak egy kronológiai választóvonal, az egyén
biológiai, vagy szubjektív korát nem határozza
megígy senki nem fekszik le a 60-dik
születésnapja előtti estén középkorúként és
kel fel másnap reggel idős emberként. Tehát az
öregedést nem pusztán mint az idő
dimenziójában lezajló folyamatot kell érteni,
emellett biológiai, szociális- és pszichológiai
aspektusai is vannak, melyek mind befolyásolják
az adott egyén életét.212
A demográfiai értelemben vett öregedési
folyamatnak három fő oka van, melyek
együttes jelenléte okozza a jelenséget, amelyet
öregedő társadalomnak nevezünk, s mely
gyakorlatilag a népesség korstruktúrájának
változását és az ezt ábrázoló korfa megnyúlását
jelenti213. Ezen okok: a születések számának
csökkenése, a várható élettartam és a 60 évnél
idősebbek számának folyamatos növekedése.
Ezt a három tényezőt, s rajtuk keresztül az
öregedési rátákat és az idősödéssel kapcsolatos
előrejelzéseket fogom a következő néhány
bekezdésben és fejezetben tüzetesebben
megvizsgálni, különös figyelmet fordítva az
Európai Uniós átlag és a magyarországi
adatok
közötti
hasonlóságokra,
illetve
különbségekre.
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Születésszám-csökkenés
A
népesség
jelenlegi
állapotának
fenntartásához egy szülőpárnak átlagosan 2,1
gyermeke kellene, hogy szülessen. Ennek
ellenére az Európai Unió országaiban ez a szám
1960-tól 2000-ig 2,59-ről 1,53-ra csökkent,
2007-ben pedig jó néhány állam teljes
termékenységi arányszáma 1,3 alatt maradt214.
A magyarországi adatok azt mutatják, hogy
hazánkban ez a szám 1960-ban még 2,02 volt,
míg 2000-ben egy anya már csak átlagosan
1,33 gyermeknek adott életet, tehát a magyar
termékenységi arányszám jóval az EU átlaga
alatt van. Az Európai Közösségek Bizottsága által
2005-ben kiadott Zöld könyv szerint, az
elkövetkező években még nagyobb arányú
csökkenés várható, annak ellenére, hogy a
legtöbb Nyugat-európai államban még mindig
magas a bevándorlók száma.
Mi
okozza
az
alacsony
mértékű
gyermekvállalási hajlandóságot? A legfőbb
okok a Zöld könyvben megfogalmazottak
szerint a szülők magasabb életkora első
gyermekük vállalásakor, a munka világához és
a
karrierlehetőségekhez
való
hozzáállás
változása és a lakáshiány. Sokan (férfiak és nők
egyaránt) a munkát választják a családalapítás
helyett, a karrierjükre koncentrálnak, s így
vagy csak később jut idő - amikor már
megteremtették saját egzisztenciájukat - vagy
emiatt esetleg egyáltalán nem vállalnak
gyermeket. Ezen kívül érdemes megemlíteni a
társadalmi nyomás enyhülését, mint lehetséges
okot. Eszerint az, aki nem, vagy csak később
vállal gyermeket, nem válik társadalmilag
kirekesztetté, a gyermek nélküli életmód
elfogadottá vált, ugyanúgy, mint az élettársi
kapcsolatok, vagy az egyedülálló szülők
megítélése.
A várható élettartam és a 60 év fölöttiek
számának növekedése
A várható élettartam növekedése a második azon
okok közül, melyek közrejátszanak a nyugati
társadalmak elöregedésében, illetve ennek a
folyamatnak a már érezhető, s a jövőben
még nagyobb méreteket öltő felgyorsulásához.
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Ezen belül érdemes különbséget tenni a
születéskor és a későbbi, például 60 éves
korban várható élettartam között- mely
párhuzamba
állítható
az
idősek
életminőségének javulásával, s ezáltal az
„emelkedő
élettartam közvetlenül növeli az idősek
számát”215. Az életkor kitolódásának okai az
elmúlt
évszázadban
bekövetkezett
egészségügyi ellátás minőségének javulása
és hozzáférhetősége, a higiéniás feltételek
javulása, valamint az egészségesebb életmód
elterjedése. Az Európai Unió országaiban a
férfiak születéskor várható élettartama 1960ban 67 év volt, 2002-ben elérte a 75 évet.
Ugyanez a szám a nők esetében 72-ről 82-re
emelkedett216.
A férfiak és nők várható élettartama közötti
jelentős különbség okát feltehetőleg a két nem
tagjainak alapvető biológiai jellemzői és az
életmódbeli
különbségek
között
kell
keresnünk, ám ennek feltárása nagyon
összetett feladat lenne, mellyel ezen
dolgozat keretei között nem fogok foglalkozni.
A jelenlegi orvosi elméletek szerint az ember
maximális élettartama - tehát ameddig
biológiailag még lehetséges életben maradni 115 év217. Ez azt jelenti, hogy ha minden
egészségügyi
lehetőség
adott
(minden
genetikai-, szerzett és egyéb betegséget kezelni
tud
az
orvostudomány),
egészséges
életmóddal akár ezt az életkort is elérhetjük.
Csak az elmélet kedvéért: tegyük fel, hogy a
nem is olyan távoli jövőben valóban gyógyítani
tudjuk majd az emberi faj minden olyan
betegségét,
melyek
most
halálosnak
bizonyulnak; ez esetben az időskorba belépő
65 éves emberek még akár 50 évet is élhetnek!

nyugati világban, és egy soha ki nem hunyó
rakétaindító erejével emberek millióit repíti a
65. életév fölé. Valóban arról van szó, hogy a
háború után drasztikusan növekedés volt
tapasztalható a gyermekek születésének
számát tekintve Európában és ÉszakAmerikában, mely általánosan 1946-tól volt
jellemző. A különböző országokban eltérés
mutatkozik
a
babyboom
korszak
kezdetének
időpontjában,
valamint abban is, hogy ez a szakasz mennyi
ideig tartott, s több tényező befolyásolta - például
a háború utáni gazdasági és politikai
berendezkedés - a leghosszabb demográfiai
felívelés
a
hagyományosan
katolikus
Írországban
volt
megfigyelhető;
az
mindenesetre elmondható, hogy a jelenség
átlagosan az 1960-as évek közepéig tartott.
Mindezek ismeretében könnyű levonni az
általános következtetéseket, és megérteni az
előrejelzéseket az időskorúak jelentőségének
növekedésével kapcsolatban, nevezetesen:
a) az idős korcsoport az utóbbi időszakban
lassan, de biztosan növekedett, mind több és
több ember lépte át a 60 éves korhatárt szerte
a világban - és főleg a nyugati világ
társadalmaiban,
b) a következő években, és évtizedekben
jelentősen növekedni fog ez a szám, a
nagyszámú baby-boom generáció „nyugdíjba
vonulásának” köszönhetően,
c) ezzel a folyamattal egyenes arányosságban
csökken a fiatalabb generációk létszáma,
d) mindezek ismeretében nyilvánvalóvá vált,
hogy az embereknek komolyan át kell alakítaniuk
az idősekről kialakult szemléletmódjukat és
magát az időskort övező sztereotípiákat és
legendákat, mert ezek a jövőben egészen
biztosan új megvilágításba fognak kerülni.

Az idősek társadalmakon belüli arányának
növekedése

Az X-generáció

Ez a nagymértékű növekedés csak részben
magyarázható az átlagéletkor kitolódásával. A
jelenséget Frank Schirrmacher A matuzsálem
összeesküvés
című
könyvében
a
következőképpen írja le: „A II. világháború
után
született
(bébi-bumm)
nemzedék
nyugdíjassá válása koreltolódást fog kiváltani a

Bár közvetlenül nem kapcsolódik az időskor
meghatározásához, fontosnak tartom, hogy a
baby-boom nemzedék után születettekről is
ejtsünk néhány szót - Ők azok, akik az 1960-as
és 1970-as években születtek, akik jelenleg a
gazdaságilag aktív népesség nagy részét
alkotják, s így az ő és az utánuk születettek
feladata lesz a közeljövőben megbirkózni a
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demográfiai öregedés egyre érezhetőbb
következményeivel.
Nekik
kell
majd
megoldaniuk a nyugdíjhatár várható egyre
nagyobb
mértékű
kitolódásával
járó
feladatokat, és emiatt fontos, hogy minél
tovább a munkaerő-piacon maradjanak,
elsősorban a társadalom gazdasági stabilitása
érdekében.
A nemzetközi helyzet áttekintése

Az Európai Unió országaiban jelenleg
megfigyelhető kor szerinti népesség-eloszlás az
elmúlt évtizedekben folyamatosan csökkenő
születésszámnak és a várható élettartam
növekedésének következménye. Az öregedés
problémáját enyhítette, de nem orvosolta az a
körülmény, hogy ezekben az államokban nagy
a külföldről bevándorolt népesség aránya
(például Németországban a nagyszámú török
lakosság), illetve hogy az Európai Unióhoz való
csatlakozás miatt - és ebből következően - a
népesség száma is ugrásszerűen megnőtt. Ez a
növekedés a 60-as években volt a legnagyobb,
átlagosan évi 3 millióval nőtt az EU lélekszáma.
A 2008-as Eurostat adatok szerint jelenleg a
tagállamok közül Németország rendelkezik a
legnagyobb számú lakossággal, mely a
teljes EU össznépességének mintegy 17%-át
teszi ki, a 2003 óta csatlakozott országok
pedig körülbelül a 21%-át.
Az aktív korú népesség aránya az eddig a
munkaerő-piacon túlsúlyban lévő baby-boom
nemzedék nyugdíjas korúvá válásával lecsökken,
mivel a következő nemzedékek (az előző
fejezetben említett X-generáció, és az utánuk
születettek) - alacsonyabb számuk miatt - nem
lesznek képesek pótolni az így keletkezett
hiányt. Ezáltal a jövőben felborul a népesség
egyensúlya és a 60 év fölöttiek kerülnek
túlsúlyba, s míg ma az egy idős emberre jutó 4
aktív korú személy jut, 2050-re ez az arány 1:2
lesz, az EUROSTAT adatai szerint.
Az előrejelzések szerint 2035-ig még
növekedés várható az Európai Unió 27
tagállamának népességszámában, majd ezt
követően, 2060-ig hirtelen és erőteljesen
csökkenni fog, s feltehetően újra megközelíti
majd a 2008-ban hivatalosan mért, 495,4
milliós értéket. Ez a tendencia azonban
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előreláthatóan nem lesz jellemző a lett,
litván, román, lengyel, észt, bulgár, és magyar
társadalmakra, ahol ebben a közel 50 évet
felölelő
időszakban
folyamatos
népességcsökkenés várható.
Az
európai
polgárok
egészsége
és
élettartama az elmúlt fél évszázadban is
stabil javulást és növekedést mutatott és az
átlagéletkor a számítások szerint 2060-ra a
tagállamokban átlagosan 7,5 évvel fog
emelkedni a 2008-as 40,4 évhez képest.
Ezzel párhuzamosan a 65 év fölöttiek aránya
az európai társadalomban a mostani 17%
duplájára fog emelkedni, mely konkrét
számokban kifejezve azt jelenti, hogy a 2 évvel
ezelőtti 84,6 millió helyett 151,5 millió szépkorú
fog az Unióban élni. Van azonban egy adat,
amely még világosabban mutatja, milyen
nagymértékű átalakulásra lehet számítani a
társadalom korösszetételével kapcsolatosan. Ez
pedig a 80 év fölöttiek száma: a várakozások
szerint 2060-ban háromszor annyi 80 év fölötti,
aggkorú lakosa lesz az EU-nak, mint 2008ban.218
Időspolitika az Európai Unióban
A
történelem
folyamán
a
nyugati
kultúrákban az idősek és a betegek
ellátása hagyományosan a család és a
hozzátartozók feladata volt.219 Az idősek
aránya jóval alacsonyabb volt, mint a
modern korokban, s mivel a közösségekre
legjellemzőbb
együttélési
forma
a
nagycsaládos struktúra volt, az idősek
életkörülményeit
teljes
egészében
az
határozta meg, hogy családjuk milyen anyagi
helyzetben élt, s „mélyen gyökerező erkölcsi
norma volt a tartásukról való gondoskodás”.220
Az állam nem fordított túl nagy erőforrásokat a
rászorulók megsegítésére, hiszen az aktív korú
népesség aránya mindig magasabb volt ezen
csoportokénál, mert a 20. századig nem volt
szükség, sem elvárás egy egységes szociális
ellátó rendszer kiépítésére. Az első világháború
utáni gazdasági helyzetben történt változás e
téren, ekkor merült fel az igény, hogy állami
szinten foglalkozzanak a rászorulók munkanélküliek, hadirokkantak és özvegyek helyzetével.
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Az európai országok jóléti állammá alakulásában
jelentős fordulópontot jelentett a fent említett
csoportok mellett az idősek ellátásának előtérbe
kerülése, mely egyes országokban, például az
Egyesült Királyságban a két világháború
közötti időszakra tehető, máshol, például
Olaszországban vagy Ausztriában az ötvenes
években volt jellemző. Ekkor még jóval
alacsonyabb
életkorra
számíthattak
az
emberek, s a - legtöbbször évtizedekig tartó
kemény fizikai munka után - nyugdíjba vonulók
sokszor csak néhány évig éltek ezután, tehát
múlt
század
közepén
szociális
ellátó
rendszerek jóval rövidebb időszakot kellett,
hogy lefedjenek az egyének életéből.221
Másrészről az egyre javuló egészségügyi ellátás
és az egyre szélesebb körű hozzáférés miatt
nem csak az emberek életminőségében indult el
pozitív irányú változás, hanem emellett a
várható élettartam is növekedésnek indult, újabb
kihívások elé állítva a később kialakuló jóléti
államok gazdaságát.
A XX. század második felétől mindezen
tendenciák hatására számos szervezetet
hoztak létre és fontos dokumentumok
születtek, melyek mind az öregedés hatásait
hivatottak vizsgálni, megoldási javaslatokkal
élnek, az idősek élethelyzetének és a gazdaság
nehéz helyzetének javítására, melyek közül a
néhány
legfontosabbakat
a
következő
fejezetben összefoglalom.
Az első, és egyben legkorábbi olyan
szerveződés, mely az idősekkel kapcsolatos
célokat tűzött ki maga elé, az EURAG
(European Federation of Older People, Az
Idősek Európai Szövetsége). Az EURAG - saját, és az IMSERSO hivatalos honlapja szerint egy 148 tagszervezettel rendelkező, független,
nonprofit
szervezet,
mely
Európa
33
országában képviseli az idős emberek millióit.
A Idősek Európai Szövetségét 1962-ben
alapították, mely a kontinensen az első ilyen
típusú szervezet volt. Célja az idős emberek
európai szintű érdekeinek képviselete, a
tagok közötti együttműködés elősegítése, a
vélemény- és tapasztalatcsere lehetőségeinek
megteremtése.
Tevékenységi
körébe
tartoznak
az
időskorral
kapcsolatos
programok
és
projektek
koordinációi,
munkacsoportok,
szakértői
bizottságok,
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konferenciák és szemináriumok szervezése,
javaslatok és indítványok benyújtása a
különböző nemzetközi intézményeknek (mint az
Európa Tanács, az ENSZ vagy a WHO). Az
EURAG
olyan
szervezetekkel
van
kapcsolatban, mint a spanyol IMSERSO vagy
a német BAGSO, de tagjai között találunk
nyugdíjas
szervezeteket,
önsegítő
csoportokat, közintézményeket, szociális- és
oktatási
intézményeket,
szakértőket
és
magánszemélyeket. Számos irodája működik
Európa országaiban, többek között Budapesten
is.
A
következő
fontos
esemény,
amely
részletesebb kifejtést igényel, 1993 az Európai
Idősek és a Generációk Közötti Szolidaritás
Éve
volt.
Ez
több
szempontból
is
rendhagyónak tekinthető. Az Európai Évet
(melyet
első
alkalommal
a
kis-és
középvállalkozásoknak ajánlottak) 1983 óta
rendezik meg, és számos téma került már
általa előtérbe s kapott nagyobb publicitást.
Azonban, hogy egy évet ne bizonyos elérendő
célnak, feladatnak, vagy elvont fogalomnak,
hanem egy konkrét embercsoportnak (ez
esetben korcsoportnak) ajánljanak, ezelőtt és
ezután sem fordult elő. Ez is érzékelteti,
milyen nagy fontosságot tulajdonít az Unió
annak, hogy ebben a folyamatosan változó
demográfiai helyzetben minél több ember
figyelmét felhívják az időskor kihívásaira,
feladataira és szépségeire. Az Európai Év nem
az elöregedéssel kapcsolatos törvényhozás és
szabályozás éve volt; inkább az ünneplésről,
és annak megismeréséről szólt, hogy milyen
idős európai polgárnak lenni. Több ezer
rendezvényt szerveztek ebben az évben idősek
és fiatalok, időseknek és fiataloknak
egyaránt, összeurópai és helyi szinten is:
fesztiválokat,
színházműhelyeket,
konferenciákat; könyveket adtak ki, filmeket
és TV-műsorokat készítettek.222 Az Európai
Bizottság honlapján olvasható összefoglalás
szerint a rendezvénysorozat legfontosabb céljai
a következőek voltak:
- felhívni a figyelmet a Közösség működésének
szociális dimenziójára,
- erősíteni a társadalom tudatosságát az időskor
témáival kapcsolatosan,
- támogatni a vitákat, vitafórumokat,
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- támogatni a generációk közötti szolidaritást,
- az időseket bevonni a Közösségi folyamatokba.
Léteznek olyan Uniós programok is, melyek
speciálisan az öregedő társadalom és az idősek
témakörével foglalkoznak. Ilyen projekt az EU
hatodik keretprogramján belül az ERA-AGE
(Európai Időskutatás), mely 2004-ben indult,
és az európai idősek helyzetét hivatott kutatni
és összefoglalni, s melyet már második
alkalommal indítottak útnak, ERA-AGE 2 néven.
A program célja a nemzetközi időskutatást új,
magasabb szintre vezetni és ezáltal az abba
befektetett
erőforrások
maximális
eredményességének
útjait
vizsgálni,
a
különböző
eredmények
és
tervek
összekapcsolása egy nagyobb program
keretei közé, valamint azokat mindenki
számára elérhetővé és hozzáférhetővé tenni
(forrás: az ERA és az ERA-AGE programok
hivatalos honlapja).
A 2001-ben alakult AGE Platform egy olyan
rendszer, mely (a szervezet hivatalos
honlapján található információk szerint)
Európa nagy részét behálózza, s 150
tagszervezettel rendelkezik, amelyek mindegyike
non-profit formában működik, és melyek
egyaránt lehetnek regionális, nemzeti, vagy
nemzetközi szintűek. Finanszírozása az Európai
Bizottság és a tagszervezetek közös feladata,
melyet
a
működésre
elkülönített
pénzösszegekből,
projektek
megvalósításából
és
adományokból
biztosítanak. Megalapításakor a fő cél az
volt, hogy egy olyan egyesülést hozzanak
létre, amely összefogja és segíti a különböző
idősek által - és idősek érdekében - létrejött
szerveződéseket, s képviseli a körülbelül 150
millió 50 év fölötti Európai Uniós polgár
érdekeit.
A
fő
területek,
melyekkel
kapcsolatosan tevékenységét végzi, s melyek
felügyeletét és működését a legtöbb területen
külön szakértő csoport látja el, ill. segíti: a kor
szerinti diszkrimináció elleni harc, az idős
emberek foglalkoztatása, az aktív öregedés,
szociális helyzet- és védelem, nyugdíjreformok,
egészség,
kutatások,
a
tömegközlekedéshez- és lakóhelyhez való
hozzáférés, információs és kommunikációs
technológiák. Ezen kívül sokféle projektben vesz
-különböző mértékben - részt, melyek a fent
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említett témák szinte mindegyikét érintik. Így
például a Média a Különbözőségért, vagy a
Daphne programban (előbbi a diszkrimináció
visszaszorításáért, utóbbi pedig a méltatlan
bánásmód csökkentése érdekében jött létre).
(forrás: az AGE Platform Europe hivatalos
honlapja)
Ageizmus
Az előző bekezdésben felmerült az életkor
miatti diszkrimináció, vagyis más szóval az
ageizmus fogalma, mely az angol „ageism”
talán kevéssé jól sikerült magyarra fordított
megfelelője. A kifejezést azért nem tartom
szerencsésnek,
mert
ugyan
rövidebb,
frappánsabb egyetlen szóba tömöríteni azt, ha
valakit
a
kora
miatt
ér
hátrányos
megkülönböztetés, a szó furcsán hangzik
magyar szövegkörnyezetben - azonban már
maga a tény, hogy rövidebb, egyszerűbben
használható formába tömörítették azt, sejtteti,
milyen gyakran előforduló, aktuális a téma.
A szót először Robert N. Butler, amerikai
gerontológus használta először, mikor 1969-ben
a rasszizmus és a szexizmus szavak mintájára
megalkotta azt. Az ageizmus jelenségéről mint egy bármely korosztályt érő negatív
hozzáállásról - beszélhetünk, például ha egy
fiatal nőt azért nem találnak alkalmasnak
egy állás betöltésére, mert feltehetően
néhány éven belül családot szeretne
alapítani, azonban közismertebb az idősebb
kor miatti hátrányos megkülönböztetés. Ez
történhet közvetlen, vagy közvetett formában
is - szándékosan, vagy csupán az
odafigyelés
hiánya
miatt
is;
a
megkülönböztetés foka pedig az egyszerű
„bácsi-néni” megnevezéstől egészen a súlyos
bántalmazásig terjedhet, vagy még annál is
tovább. Az időseket érő diszkriminatív
helyzeteket
a
diszkrimináció
megnyilvánulásának típusa és helye
szerint
is
osztályozhatjuk,
a
következőképpen.223
nyelvi,
munkahelyi,
lakóhelyi,
családon belüli,
mediális,
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gazdasági.
Az ageizmus aktualitását hangsúlyozza, hogy
2007-et az „Európai Egyenlő Esélyért” évnek
nyilvánították, amivel az EU az egyenlő
bánásmód gyakorlati megvalósítására és a
mindenki számára elérhető, diszkriminációtól
mentes élet megteremtésének fontosságára
hívta fel a figyelmet. A program keretében több
mint 600 rendezvényt bonyolítottak le, és
hozzávetőlegesen 450 nemzeti jelentés, terv
és egyéb publikáció született, összesen 22
nyelven. (www.ec.europa.eu)
A Zöld Könyv és a Madridi Cselekvési Terv
Visszatérvén a kronológiai sorrendhez,
valamint az társadalmak öregedése - és az
ezáltal felvetődött problémák orvoslására
létrehozott szervezetekre és stratégiákra, most
két olyan dokumentumot szeretnék bemutatni,
amelyek a demográfiai változásokra európai- és
így hazai- szinten kívánnak megoldásokat találni
és javaslatokat tenni.
Az ENSZ által kiadott Madridi Nemzetközi
Idősügyi Cselekvési Terv (angol nyelven
rövidítve: MIPAA, vagyis Madrid International
Plan of Action on Ageing) 2002-ben született
meg,
a
második
öregedésügyi
világkonferencia eredményeként, melynek
megrendezésére Spanyolország fővárosában
került sor. A találkozóról készült jelentés és a
terv
kiadása
után
a
nemzetközi
együttműködés erősítése céljából - minden, azt
elfogadó országnak 5 év elmúltával saját
jelentést kellett készítenie a konferencia óta
eltelt idő alatt elért eredményeiről. A
dokumentumokat 2007-ben összegezték, s ez
alapján állították össze, s írták alá a szintén
Spanyolországban található Leonban a
Leoni Miniszteri Deklarációt, mely megerősíti
az addig elért eredményeket, valamint további
lépéseket és terveket fogalmaz meg224.
A
világkonferenciáról
szóló
jelentés
bevezetésében készítői megfogalmazták, hogy
a számtalan régióban érzékelhető várható
élettartam-növekedést pozitív dolognak tartják,
sőt,
az
emberiség
egyik
legnagyobb
eredményének. Összehasonlítva a 100 évvel
ezelőtti értékekkel, az élettartam nem csak
növekedett, de az életminőség javulása is
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megfigyelhető, mely összességében azt
jelenti, hogy az embereknek több idejük és
lehetőségük
van
olyan
terveik
megvalósítására, amelyre elődeiknek nem
volt esélyük. Azon demográfiai változásokat
tehát, melyek a nyugati társadalmakat igen
komoly kihívások elé állítják, egyúttal új
kapukat nyitnak meg előttük, ha élni tudnak az
adódó lehetőségekkel. Ezen új helyzet
kezelésére
kell
megfelelő
stratégiákat
kidolgozni és véghezvinni, mely nem csak az
idősek számára fontos, de össztársadalmi érdek
is.
A jelentés ötödik cikkelyében egy igen
nagy
jelentőségű
gondolat
kerül
megfogalmazásra,
mely
alapvetően
meghatározza az időskorhoz való hozzáállás
humánus jellegét és véleményem szerint
megalapozza mindazon elveket, amelyek
elfogadása szükséges mind nemzetközi, mind
régiók szerinti, valamint helyi szinten. Az e
cikkben kiemeltek szerint ki kell állni az
emberi jogok mellett, melyekbe beletartozik a
diszkrimináció visszaszorítása, a fejlődéshez való
alapvető emberi jog és hogy az emberek
minden életkorban teljes életet élhessenek,
egészségesen, biztonságban és méltósággal,
aktívan részt véve a társadalom szociális,
gazdasági, kulturális és politikai életében.
Tulajdonképpen minden egyéb stratégia,
törvény és intézkedés ennek megvalósulását
tekinti céljának. A Madridi Cselekvési Terv225
bevezetésében
megfogalmazottak
alapján
változásra van szükség a hozzáállásban,
politikában és a gyakorlati megvalósításokban
egyaránt. A dokumentum második része,
melyben az akcióterv javaslatai találhatóak,
három fő fejezetre tagolódik, melyek címei a fő
témaköröket jelölik (idősek és a fejlődés, az
egészséges élet és a jólét megvalósulásnak
előmozdítása, a támogató környezet erősítése és
fejlesztése).
Mindhárom
nagy
témakör
alfejezetekre van osztva, melyek mind egy-egy
kisebb témakört dolgoznak fel, majd annak
bevezetése után további alpontokra osztották az
alfejezeteket, melyek egy-egy elérendő célt
fogalmaznak meg - és végül olyan javaslatokat
tesznek, melyek az adott cél elérésének
lehetőségeit tárgyalják, elméleti és gyakorlati
síkon is. A Cselekvési Terv ezen felépítését
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fogom a következő fejezetben egy példán
keresztül bemutatni.
Az első nagy fejezet második témaköre a
„Munka és az öregedő munkaerő” címet viseli.
Ennek bevezetésében először a téma elméleti
hátterét határozzák meg, úgymint: Minden
idős embernek lehetőséget kell biztosítani arra,
hogy munkáját addig folytathassa, ameddig
szeretné,
és
ameddig
képes
azt
produktívan végezni; a kor szerinti
megkülönböztetés mellett különös figyelmet
kell fordítani a nők munkaerő-piaci helyzetére;
a fiatal és az idősebb dolgozók egyensúlyára, mi
szerint az időseket sem lehet a fiatalok „kárára”
előnyben részesíteni. A témakörön belül az
első megfogalmazott cél a „Munkalehetőség
biztosítása mindazon idős embereknek, akik
dolgozni szeretnének”, mellyel kapcsolatban
olyan ajánlásokat tesznek, mint az idősebb
munkavállalók
tapasztalatának
és
képességeinek hangsúlyozása a sztereotípiák
leküzdése érdekében, vagy különös figyelem
fordítása olyan speciális csoportok munkaerőpiaci részvételének arányára, mint a nők, a
tartósan munkanélküliek, vagy a fogyatékkal
élők.
Fontos azonban kiemelni, hogy a Madridi
Cselekvési Terv nem csupán az európai
országokra vonatkozik, így nyilván sok olyan
területre is figyelmet fordít, amelyekkel az
Uniós időspolitikában nem - vagy csak csekély
mértékben - foglalkoznak, mint például a
fejlődő országok helyzete, vagy a speciálisan a
fejlődő országokban jelentős problémák.
A következő bekezdésben azonban egy
olyan
dokumentumra
fókuszálok
dolgozatomban, mely kifejezetten az Európai
Unió országaira vonatkoztatva vizsgálja az idős
lakosság helyzetét és várható jövőjét.
A 2005-ben, Brüsszelben, az Európai Unió
Bizottsága által kiadott közlemény, a „Zöld
Könyv: A demográfiai változások kihívása, a
nemzedékek közötti szolidaritás új formái” az a
dokumentum, mely a mai európai idősügyi
stratégiákat és intézkedéseket megalapozza.
Olyan közleményről van szó, mely-mint
ahogy azt a cím is megjelöli -korunk
demográfiai változását és hatásait különféle
szempontokból vizsgálja, s javaslatokat tesz
ezek kezelésére. Azonban ez a dokumentum
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valójában csupán irányadóként, a közösségi
érdekek alapvető meghatározására szolgál,
hiszen
a
konkrét
tervek,
és
azok
megvalósítása
a
tagországok
önálló
feladata, melyek nem tartoznak közösségi
irányítás alá.
A Zöld Könyvben226 felvetődő néhány témát
már kifejtettem korábban, dolgozatom első
fejezetében,
azonban
a
dokumentum
egységes áttekintése megkívánja, hogy ezen,
korábban már kidolgozott témaköröket kevésbé
részletesen ugyan, újra kifejtsem.
A
Könyv
első
nagyobb
fejezetében
részletesebben
vizsgálja
a
demográfiai
változások,
nevezetesen
az
Unió
társadalmainak folyamatos, egyre gyorsuló
tendenciát mutató elöregedésének okait - a
várható átlagéletkor és a 60 év fölöttiek
számának folyamatos növekedése, valamint a
tartósan
alacsony
születésszám.
Ezzel
kapcsolatosan az alkotók megjegyzik, hogy ma
a családok számára ez azt jelenti, hogy akár
négy generáció is együtt élhet, bár a
tapasztalat
azt
mutatja,
hogy
ez
meglehetősen ritkán adódik valóban így.
Egyrészt mert sok idős ember a családjától
távol
lakik,
vagy
életmódjuk
nem
összeegyeztethető, másrészt mert a várható
élettartam-növekedéssel párhuzamosan a
gyermek- és ifjúkor határai is kitolódni látszanak.
Ezt a jelenséget, melyben a gyermekeket
tovább, még felnőttkoruk elején is segítik a
szülők, posztadoleszcenciának nevezzük.227 A
fiatal felnőttek később válnak önállóvá,
alapítanak családot, s a felsőoktatáshoz
szélesebb körű hozzáférés hatására egyre
több esetben a tanulmányok befejezése is
csak 24-25 évesen történik-, ezáltal a fiatal
felnőttek csak később válnak gazdaságilag
aktívvá, s a munkaerőpiacra való belépésük
után sem biztos, hogy rögtön gyermeket
vállalnának, sokan még jelentős ideig csak a
karrierjükre koncentrálnak. Ez a változás tehát
nem csak az aktív népesség számának
csökkenését
okozza,
de
egyúttal
a
születések számának visszaesését is. Ha
valaki később vállalja első gyermekét,
valószínűleg kevesebb utódot fog létrehozni,
mint aki már felnőttkora kezdetén családot
alapít. Összességében elmondható, hogy azon
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két életszakasz hosszabbodása figyelhető meg
a társadalomban, melyek kívül esnek az aktív
életkor szakaszain, vagyis a tanulmányokkal és a
nyugdíjasan eltöltött idő.228
A megoldási javaslatok két fő irányba
mutatnak, melyekkel mérsékelni lehetne a
várható demográfiai átalakulást, s ezek a
születésszám
növelése,
valamint
a
foglalkoztatottság mértékének emelése. A
helyzet javítása érdekében mindkét irányban
fontos lépéseket tenni: egyrészt segítséget
nyújtani a fiataloknak, hogy gyermeket
vállalhassanak,másrészt pedig biztosítani, hogy
az idősebb korosztály tagjai, minél tovább
maradhassanak, illetve visszatérhessenek a
munka világába (úgy, hogy anyagilag nekik is
megérje).
Annak ellenére, hogy az Európai Unió igen
sokszínű mind kulturálisan, nyelvileg és
hagyományaiban,
tagállamaiban
előre
láthatólag szinte minden régióban ezen
népességcsökkenési
tendenciák
fognak
érvényesülni, s csak kevés olyan ország van,
ahol nem várható nagy mértékű öregedés (a
2005-ös adatok szerint Franciaországban és
az Egyesült Királyságban várható csak
növekedés, ám ezt az értéket is 10%
alattinak becsülik).
A Bizottság Zöld Könyve emellett külön kitér a
bevándorlás
témakörére,
melyben
figyelmeztetnek, hogy „az Európán kívüli
bevándorlás ellensúlyozhatja a 2025-ig
bekövetkező népességcsökkenés mértékét, noha
ez önmagában nem jelent teljes megoldást az
öregedés által okozott problémákra”.229 Az
előrejelzések szerint még néhány évig a
változatlan
mértékű
bevándorlás
ugyan
orvosolhatja a népesedési problémákat, ám
hosszútávon mindenképpen szükség van
gazdasági reformokra, és a munkaerő szabad
áramlásának biztosítására. A tagállamok között
azonban eltérő az immigráció mértéke -Nagy
Britanniában
és
Franciaországban
és
Németországban hagyományosan sok a
bevándorló,
míg
Magyarországon
vagy
Szlovákiában kevésbé jelentős befolyással bír a
gazdaság működésére.
A második fejezet a demográfiai öregedés
folyamata az egész társadalmon belül a már
említett két nagy korcsoportra, az idősekre és a
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fiatalokra hárít különösen nagy feladatot. E két
csoport helyzetét és a társadalomhoz való
viszonyát vizsgálja. A fiatal felnőtteknek
számos problémával kell szembesülniük a XXI.
században, mint a munkanélküliség- és ezen
belül a diplomás munkanélküliek nagy száma,
melynek sok esetben a tapasztalat hiánya az
oka- s ezzel kapcsolatban a kor szerinti
diszkriminációnak is ki vannak téve; sokan
anyagi nehézségekkel küzdenek, rosszul fizető
munkákat vállalnak. Ezt a helyzetet még
súlyosbítja, hogy az oktatási rendszer
intézményei által kínált képzések sokszor nem
esnek egybe a munkaerőpiac igényeivel,
melynek következménye az egyensúly
felborulása: bizonyos területeken túl sok
szakembert
képeznek,
míg
másokon
munkaerőhiány jelentkezik. Ennek orvoslása
sürgős probléma annak érdekében, hogy az
országok gazdasági stabilitásukat megőrizzék.
A 60 év fölötti munkavállalók is olyan
csoportot képeznek, mellyel kapcsolatban
alapvető attitűdváltozásra van szükség. A
munkaadókat ösztönözni kell az idősödő
korosztály foglalkoztatására, valamint a
tapasztalat és a gyakorlat nagyobb mértékű
elismerését szükséges támogatni, annak
érdekében, hogy az idős emberek ne csak
lehetőséget kapjanak a munkavállalásra, de
szívesen tegyék azt.
Az
Európa
Tanács
Lisszabonban
meghatározott fő céljai szerint Európát a
világ legdinamikusabb és legversenyképesebb
gazdaságává kell tenni - ebben nagy szerepe
van a foglalkoztatási ráták javításának,
melyben az idősödő és az időskorú
munkavállalók számának növelése kulcsszerepet
játszik.
Van
egy
korcsoport
az
előzőekben
említetteken kívül, amely a jövőben sokat fog
változni, mégpedig az aggkorúak, vagyis a 80
év fölöttiek csoportja. Az egészségügyi ellátás
és az általános létfeltételek javulásának
eredményeképpen
jelentősen
megnőtt
várható élettartam következtében a Zöld
Könyvben olvasható előrejelzések alapján
számuk 2010 és 2030 között 57,1%-kal, 18,8
millióról 34,7 millióra fog emelkedni, ami
komoly kihívások elé fogja állítani a tagállamok
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szociális védelmi rendszerét és a gondozásukra
kiépített intézményhálózatot.
Összefoglalásként tehát az Unióra váró
feladatok,
ahogyan
azt
a
Könyvben
megfogalmazták, három prioritásra épülnek:
Visszatalálni a demográfiai növekedés
útjára,
Fenntartani
nemzedékek
közötti
egyensúlyt,
A korosztályok közötti átmenet új
formáit keresni.

hulláma várható. Az első ilyen magas értékeket
mutató időszak akkorra tehető, amikor a Ratkógyerekek elérik a nyugdíjkorhatárt. Ratkó
korszaknak nevezzük azt az 1950-től 56-ig tartó
időszakot, amikor azzal az intézkedéssel
próbálták a születések számát növelni, hogy
a művi abortuszt illegálissá tették. A korszak
elnevezése az akkori (szövőnőből lett)
népjóléti- majd
egészségügyi miniszter, Ratkó Annára utal.
Mindezek alapján elmondható, hogy azok a
gyermekek, akik ebben az időszakban születtek,
ma, 2010-ben 60 és 54 év közöttiek, tehát a
jelenlegi nyugdíjkorhatárt alapul véve (mely
minden valószínűség szerint a várható
élettartammal párhuzamosan emelkedni fog az
elkövetkező években) 2015 és 2021 között
fognak nyugdíjba vonulni, komoly nyomás alá
helyezve ezzel a hazai nyugdíjrendszert.
Az áltagos életkorral és az úgynevezett
öregedési indexszel a legkönnyebb a teljes
népesség korösszetételének bemutatása - ez
egy olyan szám, mely a 0-19 évesek és a 60 év
fölöttiek arányát határozza meg - esetünkben a
magyar társadalomban. Az átlagéletkor és az
öregedési index az elmúlt évszázadban
folyamatos
növekedést
mutatott,
a
következőképpen:

A demográfiai öregedés magyarországi
jellemzői
Az elmúlt száz évben Magyarország társadalmi
korösszetétele jelentős változásokon ment át, s
az Európai tendenciákat és az előrejelzéseket
figyelembe véve még nagyobb mértékű
átalakulásra kell számítani. A korstruktúra
eltolódása mögött azonban a történelem
folyamán más-és más okok álltak, s csak az
utóbbi néhány évtizedben volt érezhető az a
folyamat,
melyet
a
születésszámok
csökkenése, a 60 év fölöttiek egyre nagyobb
száma és a várható élettartam növekedése
együttes megjelenése magyaráz. A generációk
nyugdíjba vonulásának előreláthatóan két nagy
Év
Átlagéletkor
Öregedési
index

1901
27
0,167

1949
32,5
0,35

2001
39,3
0,881

2010
41
1,085

2030
44
1,389

2050
46,4
1,883

Az átlagéletkor és az öregedési index (forrás: Magyarország népessége,
2001-2050. KSH NKI)230

A KSH adatai tehát alátámasztják az
előrejelzéseket - az idősek társadalmon belüli
arányának eddigi egyenletes növekedésének
2010 körül (vagyis a most következő néhány
évben) igen jelentős felerősödése várható. A
2001-es népszámlálás felmérései szerint
ebben az évben több mint 2 millió 60 éves,
vagy
annál
idősebb
lakosa
volt
Magyarországnak, mely a teljes népesség
kicsivel több, mint egy ötödét jelenti. Ez a szám
kétszer annyi, mint az 1949-ben, nem sokkal

a második világháború után mért érték, s
négyszer annyi, mint 1901-ben. Azonban, az
előrejelzések szerint 2050-re az idősek száma
még ennél is jóval magasabb lesz, körülbelül 3
millió,231 mely a teljes lakosság csökkenésének
mértékét is figyelembe véve még nagyobb
arányszámot mutat.
Egy másik fontos eltérés, amely tapasztalható,
a férfiak és nők várható élettartamában
mutatkozó különbség. A nők átlagosan 9 évvel
élnek tovább hazánkban, mint a férfiak232, s
ezen jelenség okai nem csupán a biológiai,
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hanem az életmódbeli eltérésekből is adódnak.
Magyarországon a 2008-as KSH adatok
szerint minden második, 60 évnél idősebb nő
özvegy, a 60 felettieknél pedig ez az arány
már 60% fölötti. Ez a tény, valamint az
általános helyzet, hogy a házastársak közül a
nő sokszor évekkel fiatalabb a férfinél,
sokféle következménnyel jár, melyek olyan
jelenségekben mutatkoznak meg, mint az
özvegy nők számának emelkedése és az
elmagányosodás. Sokan tehát idős korukra
egyedül maradnak, mely nem csak anyagi
okokból jelenthet problémát, de pszichológiai
szempontból sem előnyös.
Mindezek áttekintése után nem meglepő, hogy
az Európai Unió és a magyarországi
konferenciák, kerekasztal beszélgetések és
fórumok alapján készült jelentések, a
szervezetek és szakértők sürgetik a tagállamok
időspolitikáinak kidolgozását, vagy a már
meglévők korszerűsítését. A következő
fejezetekben azon témaköröket érintem
dolgozatomban,
melyek
nagyban
befolyásolják az idősek életét, de hatásuk
van Magyarország egész népességére, és az
ország gazdaságára is.
Az idősek és a munka világa
Napjainkban az időskorúak munkaerő-piaci
helyzetéről
értekezvén
meg
kell
különböztetnünk két alcsoportot, melyek sok
szempontból egy kategóriába esnek, azonban
sok esetben teljesen más adatok és
intézkedések vonatkoznak rájuk. A két
csoport az idősödő- és a nyugdíjas korú
munkavállalóké.
Magyarországról
elmondható,
hogy
a
munkahelyi
diszkriminációban a legtöbbször tapasztalt ok,
mely miatt a munkavállalókat hátrányban
részesítik, az a koruk.233 Ez a jelenség többféle
okkal magyarázható, mégpedig a munkaerő
képzettségének alacsony szintjével, illetve
annak elavultságával, mely a piaci helyzeteknek
nem tud megfelelni, a munkahelymegtartó
képzések alacsony számával, vagy az irántuk
való csekély érdeklődéssel, a népesség
középkorú tagjainak sokszor rossz egészségi
állapotával és a munkaadót terhelő adórendszer
egyenlőtlenségeivel.
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Mindezen tényezők együttesen létrehoznak egy
olyan helyzetet, melyről elmondható, hogy már
nemcsak az 50+ nemzedék, de a 40-45 év
fölöttiek is hátrányban vannak a fiatal
munkavállalókkal szemben, s az úgynevezett
„munkaerő-piaci öregkorba” léptek.234
Mindez azt jelenti, hogy ugyan - a jelenlegi
helyzet szerint - ezek az emberek még 15-20
évig a gazdaságilag aktív korú népesség tagjai
lesznek, máris olyan szintű diszkrimináció
áldozatai, melyről ők csak részben tehetnek,
s
mely
alapvetően
meghatározza
munkavállalásiés
munkához
jutási
lehetőségeiket. A másik csoportot, mint azt a
bekezdés
elején
már
említettem,
a
nyugdíjasok, tehát a 65 év fölöttiek alkotják.
Az
ő
esetükben
a
nyugdíj
melletti
munkalehetőségek szűk köre lehet még gátló
hatású a munkavállalásban, az előző csoportnál
tárgyalt egyéb tényezők mellett.
A Magyarországon végzett vizsgálatok
alapján az 55 és 64 év közötti lakosság
foglalkoztatottsági aránya 33,7%, mely az
Uniós áltaghoz képest igen alacsony, hátulról a
nyolcadik helyen áll235, a nyugdíjas korú
polgároknak pedig körülbelül az 5%-a jellemzően a magasabban képzett személyek vállal a nyugdíj mellett jövedelemszerző
munkát.236 Ez utóbbi nem csak azért lényeges,
mert nagyobb mértékű anyagi függetlenséget
biztosít azoknak, akik a fix összegű nyugdíj
mellett dolgoznak is, de ezen kívül fontos
szerepe van abban is, hogy ezek az emberek
aktívabbak maradjanak, ne szakadjanak ki a
társadalomból.237 Ezen problémák részben abból
fakadnak, hogy nincs megfelelő gyakorlat,
hagyomány, sem
kiépített rendszer a
munkahely-megtartó
képzésekre,
melyek
segítséget
nyújthatnak/nyújthatnának
a
résztvevőknek állásuk megtartásában azáltal,
hogy
tudásukat
felfrissítsék,
újabb
kompetenciákat fejlesszenek ki magukban, és
versenyképesek maradjanak, s a változó piaci
igényeknek megfelelhessenek. Emellett a
képzések elvileg lehetőséget adnának a
nyugdíjas korú lakosság munkaerő-piacra való
visszatérésére, ám a gyakorlatban nagyobb
szerepet kapnak a már meglévő munkahelyek
megtartására irányuló programok.
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A nyugdíjrendszer problémái
A mai Magyarországon a nyugdíjrendszer két
pillérre épül, melyek közül az első és
legfontosabb az úgynevezett kirovó-felosztó
pillér, a második pedig a kötelező magánnyugdíjpénztári ág. Ez utóbbi lényege, hogy a
nyugdíjjárulékok egy részét a tag egyéni
számláján írják jóvá és fektetik be (mely 2009-ig
a pályakezdőknél kötelező, már korábban
munkába állt személyeknél önkéntes),238 de
ennek
felépítésével
dolgozatomban
részletesebben nem foglalkozom, mivel az
jelenleg is átalakítás alatt áll és így nehezebben
átlátható a szerkezete. Az első pillérként
megnevezett kirovó-felosztó rendszer azonban
olyan
problémát
vet
fel,
melyet
mindenképpen vizsgálnunk kell, amikor a
jelen társadalmak demográfiai átalakulásáról
beszélünk.
Maga a fogalom azt jelenti, hogy az adott évben
a népesség aktív része által befizetett
járulékokból
fedezik
a
nyugdíjak
239
kifizetésének költségét , ám ezek a
járulékok nem mozognak stabil sávon belül és
az elosztás folyamatos korrekcióra és reformokra
szorul. A legnagyobb problémát az veti fel az
ilyen típusú rendszerekkel kapcsolatban, hogy
csak akkor tudnak megfelelően működni,
hogyha az adott társadalomban az egymást
követő nemzedékek száma egyre nő, tehát
mindig több a fiatal, mint az idős. Az
előző fejezetekben és bekezdésekben már
láthattuk, hogy a nyugati civilizációk
jelenében korántsem ez a helyzet, a mai
modern társadalmaknak épp az jelent nagy
kihívást, hogy egyre kevesebb gyermek születik
és egyre nő az idősek aránya. Ehhez
kapcsolódva fontos megemlíteni egy értéket,
mely
jelentős
befolyással
bír
a
nyugdíjrendszerek működésre, egyszersmind
meghatározza
létjogosultságát.
Ez
az
úgynevezett eltartási arányszám, mely az aktív
és az inaktív korú népesség, vagyis az eltartók
és az eltartottak arányát fejezi ki. A 2009-es
Nyugdíj és Időskor Kerekasztal jelentése
szerint ma Magyarországon ez a szám
meglehetősen magas, a 15 év felettieknek csak
kevesebb, mint fele aktív kereső, pontosabban
100 gazdaságilag aktív személyre csaknem 140
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eltartott személy jut, s mint azt az előzőekben
láthattuk, ez az arány várhatóan nagymértékű,
ugrásszerű növekedést fog mutatni a Ratkónemzedék nyugdíjas korúvá válásával a
következő néhány évben. Ez az öregedési
folyamat
összeomlással
fenyegetheti
a
jelenlegi
nyugdíjrendszereket,
mely
elkerülésének érdekében minél hamarabb
változásra van szükség - ezáltal a hírekben napi
rendszerességgel
hallunk
a
nyugdíjak
rendszerének reformjáról, átalakításáról vagy
gondjairól.
A nyugdíjkorhatár hazánkban jelenleg 65 év,
amely az Európai Unió többi országának
átlagának
megfelel,
ám
sokan
korengedménnyel mennek nyugdíjba, mellyel
összefügg az úgynevezett korai kivonulás
jelensége és így csökken az 55-64 éves
korosztály
munkaerő-piaci
részvételének
aránya: 2006-ban a 40%-ot sem érte el, így
egy rés keletkezett a munkaerőpiac és a
nyugdíjrendszer között.240 A korai kivonulásnak
sokféle oka lehet, ám általánosságban
elmondhatjuk, hogy a magyar aktív korú
munkavállalók közül sokan várják a nyugdíjas
kort, szeretnének minél előbb nyugdíjba menni,
vagy ha ez nincs is így, a munkaadók
hozzáállása
sokszor
rendkívül
nagymértékben megnehezíti az idősödő
munkavállaló
elhelyezkedését.
Mindezek
alapján elmondható, hogy az a 45-50 év fölötti
korcsoport minden tagja, aki elveszíti a
munkahelyét,
munkaerő-piaci
helyzetét
tekintve komoly veszélybe kerül, tehát különös
figyelmet érdemel.
Egészségügyi helyzet
Az emberek egészségi állapota gyakorlatilag
100%-ban befolyásolja az életminőségüket.
Az idősek számának növekedésével egyre
nagyobb feladat hárul az egészségügyi
rendszerre, hiszen a harmadik életkorba lépők
szervezete már nehezebben birkózik meg a
betegségekkel. Ez nem feltétlenül a leélt évek
száma miatt van így, sokkal inkább azok
minősége és az adott betegség típusa, nem
pedig az öregedés következménye, mivel az
öregedés maga sem egy konkrét minta
alapján történik. Ahogy Iván László fogalmaz,
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„az idősek azért betegek, mert betegek, és nem
azért, mert idősek”,241 tehát - bár sok olyan
betegség létezik, mely speciálisan az időskorban
jellemző - az egészséges öregedés igenis
létezik, csupán rendkívül sok tényező
befolyásolja azt. Ennek ellenére sajnos a
magyar lakosság általános egészségügyi
állapota meglehetősen rossz, elmarad a
Nyugat-európai országokétól, és ezen állítás
nemcsak az idősekre vonatkozik, de a
népesség egészéről elmondható.
Az egészségügyi rendszer mindezeken túl
egyre nagyobb terhelésnek van kitéve a
demográfiai
változások
következtében,
melynek vizsgálatára az Európai Bizottság
2007-es, Együtt az egészségért című Fehér
Könyvében különös figyelmet fordít. A Könyv
alapján
az
intézményesült
egészségügy
feladata „egyrészt az egészség (…) ösztönzését
jelenti az élet teljes ideje alatt, másrészt a
társadalmi, gazdasági és környezeti tényezők
következtében kialakult egyenlőtlenségek
kezelését”.242 Ennek érdekében szükség van
bizonyos
pénzügyi
reformokra,
egy
dinamikus, fenntartható, és a változó
igényeknek megfelelni képes egészségügyi
rendszer kiépítésére, mely lefedi a jelenleg
tapasztalható hézagot, mely a betegek igényei
és az intézmények elérhetősége, valamint
szolgáltatásai között érzékelhető. Az alkotók
mindezek mellett kifejtik, hogy az általánosan
elérendő célok közül nagy hangsúlyt kell, hogy
kapjon az egészséges öregedés támogatása, s
bár a betegek ellátásának költségei az idősek
számának
növekedésével
jelentősen
megnőnek, amennyiben a betegségmegelőzés
(egészséges táplálkozással, a dohányzás-, és
alkoholfogyasztás
mértékének
visszaszorításával,
tudatossággal)
egyre
szélesebb körben támogatást nyer és általános
céllá válik, s az egészségesen eltöltött évek
száma
emelkedik,
ezen
pluszköltségek
gazdaságilag
megtérülnek.
A
2006-os,
Öregedés hatásait vizsgáló szempontrendszer
szerint az egészséges életmódot ösztönző
intézkedések hatására az egészségügyi,
hosszú távú gondozási és fogyatékossági
ellátási rendszereket fedező közkiadások akár
meg is feleződhetnek. Rendkívül fontosnak
tartja a Bizottság az ellátás színvonalának
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emelése mellett a geriátria (idősgyógyászat), és
az új technológiák és fejlesztések támogatását.
A magyar idősödő-, és időskorú munkavállalók
csoportjának, és velük kapcsolatosan a magyar
gazdaságnak tehát többféle problémával kell
szembenéznie. Az aktív korú népesség rossz
egészségi állapotban van, a képzettség és a
már megszerzett tudás hamar elavul és a
munkaadók -részben ezen okok miatt, de
ugyanolyan elítélendő módon-diszkriminatív
hozzáállást tanúsítanak az 50 év feletti
munkavállalókkal szemben. Az öregedő
magyar gazdaságnak az lenne érdeke, hogy
ezen aktív korú polgárok minél több ideig a
munkaerő-piacon maradjanak, minél később
váljanak eltartóból a társadalom által eltartottá.
Ennek fontos feltétele a fenti problémák
mihamarabbi orvoslása, mely igen összetett
folyamat, s a megoldás felé való elmozdulás
az időspolitikától, illetve annak megalkotóitól
holisztikus szemléletet vár el. A gazdaság
működésének érdekében emellett fontos
felismerni az oktatás szerepét, ugyanis a
képzésekkel biztosítani lehet a munkavállalók
kompetenciáinak fejlesztését, támogatni az új
ismeretek szerzését, elkerülve a tudásuk
elavulását. A képzések rendszere azonban több
kell, hogy legyen az oktatásnál; -a nagyon
sokszor felmerülő tripla L, a Life Long
Learning lényege, hogy az egyén életútjában
folyamatosan jelen legyen a képzés, önképzés,
hogy a világ gyors változásaira reagálni tudjon,
a változó kihívásoknak meg tudjon felelni.
Az időskori fizikai és szellemi állapot
jellemzői
A KSH NKI 2002-ben készített egy felmérést,
melyben arra kérték az embereket, hogy
nevezzék meg azokat a fő tulajdonságokat,
jelenségeket, melyek alapján valakit „öregnek”
nevezünk. Az erre adott válaszok azonban
nemcsak azt mutatják, az átlagemberek szerint
mik az időskor jellemzői, de egyúttal arra is
következtetni
engednek,
hogy
a
megkérdezettek mit gondolnak az időskorról.
Az eredmények, vagyis az időskor kritériumai
a válaszok száma alapján csökkenő sorrendbe
állítva a következők:
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Nem tudja ellátni magát, másokra van
utalva,
Szellemileg leépült,
Megromlott az egészsége,
Elmúlt 65 éves,
Nehezen
tud
alkalmazkodni
a
változásokhoz,
Nem tud problémát megoldani,
Öregségi nyugdíjas,
Unokája van.

Az előforduló nyolc válaszból valójában csak
kettő az, amely ténylegesen és objektíven
meghatározza egy ember korát, s ezek a 65
év, mint kronológiai határvonal, valamint az
öregségi nyugdíjban való részesülés. Mindkét
jellemző a felsorolás második felében kapott
helyet, az első három kritérium tulajdonképpen
az
idősekkel
kapcsolatos
sztereotípiák
visszhangja. Emellett az „unokája van” állítás
önmagában még nem nevezhető objektív
kritériumnak, hiszen ha csak két, egymást
követő generációban 20 évesen vállalnak
gyermeket egy családon belül, a nagyszülő 40
éves, tehát még közel sem időskorú.
Elszomorító, hogy a többi jellemző mind negatív
értelmű, ráadásul ezek egyéni változóktól
függően alakulnak, és bár tény, hogy
felfedezhetünk összefüggéseket ezen állítások
és az időskor között, egyikről sem mondható
el, hogy közvetlenül és kizárólagosan az
öregség fogalmához tartozik. Az idősek
életminőségét meglehetősen sok tényező
befolyásolja, úgymint az egészség, a
szociális és anyagi háttér, a környezet
hozzáállása, aktivitás, stb. Ez egy hanyatló
időszak ugyan,243 de a leépülés folyamata lassú,
egyénenként jelentős eltéréseket mutat, és
sokféleképpen befolyásolható és még tovább
lassítható.
Bárdos244 szerint az öregedés egy „olyan
időben, de nem az idő miatt” lezajló folyamat,
melynek
biológiai
alapjai
vannak,
de
megvalósulását mégis a civilizáció teszi
lehetővé, s ennek iránya alapvetően háromféle
lehet (melyek a fizikai, pszichés és szociális
értelemben is). Létezik egy betegségekkel járó,
gyors visszaesést mutató, ún. „leromló típusú
öregedés”, mely a feljebb említett KSH
eredményekkel megegyezik. A második típusú
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folyamat a „szokásos” öregedés, amely
komolyabb betegségek nélkül zajlik, de
folyamatos funkcióromlással jár. Van azonban
egy harmadik típusú, „sikeresnek” nevezett
öregedés is, mely csak kismértékű élettani
romlással jár. Ennek létrejötte természetesen
nagyban függ az egészséges életmódtól,
valamint többféle biológiai és genetikai
tényezőtől, de számos példa bizonyítja
létezését. Természetesen nem beszélhetünk
olyan tökéletes fizikai állapotról a harmadik
korban, mint például egy fiatal sportoló
esetében, azonban relatív tökéletességről igen,
amennyiben a betegségek és funkciózavarok
kezelhető mértékűek maradnak, és nem
akadályozzák
az
adott
személyt
tevékenységeiben.
A fizikai állapot és az egészség kérdése
tehát a fentebb tárgyaltak szerint sok
tényezőtől függ, s a romlás mértéke és
gyorsasága egyénenként nagy eltéréseket
mutat. Ugyanez a helyzet a mentális
képességekkel is, s a köztudatban élő
sztereotípiák gyorsan romló, szenilis idősképe
nem tükrözi a valóságot. A szellemi
teljesítménynek,
melynek
igen
lassú
csökkenése általában 40-50 éves kor körül
veszi kezdetét, sok olyan területe van, melyek
az idő múlásával nem- vagy csak kis
mértében
romlanak,
mint
a
verbális
képességek, illetve fejlődhetnek is, mint például a
műveltség.245
Az aktív időskor Magyarországon
Mi az aktív időskor? Röviden a cél és a válasz
is egyben a társadalmak öregedésének
kihívására, a születésszám csökkenésére, a
nyugdíjas
korúak
számának
tartós
növekedésére. A Ratkó-nemzedék nyugdíjba
vonulásával egy nagyszámú generáció lép az
öregkorba, melynek tagjai az 1970-es és 80-as
években voltak fiatalok. Az utánuk
következő nemzedékek egyre kisebb száma
sürgetővé teszi az időskorral kapcsolatos
szemléletváltást
és
minél
hamarabbi
cselekvést annak érdekében, hogy a magyar
társadalom fennmaradhasson. Az aktív öregkor
jelenségét többféle konkrét irányból is meg lehet
közelíteni, s nem csupán a fizikai jól-létet, de a
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szellemi, társasági, gazdasági aktivitást is
értjük alatta, Magyarországon többnyire
sajnos csak ez utóbbit.246 Összefoglalva arról
van szó, hogy az idősek a társadalom aktív
résztvevői maradjanak, s erre lehetőséget
kapjanak. Ez részben genetikai, nagyobb
részben környezeti tényezőkön múlik, azonban
általánosságban elmondható, hogy az idős
ember saját időskorának alkotója, alakítója
kell, hogy legyen és nem passzív elszenvedője.
Gazdasági aktivitás
Sok múlik a pozitív hozzáálláson, melynek
kialakítása már a felnőttkor kezdetétől fontos
szerepet kap, hiszen az, aki felkészül az
időskorra - mind anyagilag, mind pszichésen sokkal könnyebben éli meg az ezzel járó
változásokat és jobban ki tudja használni a
lehetőségeket. Jelentős a szerepe nyugdíjas
korban is a munkavállalásnak, a fizikai és
szellemi frissesség megőrzésének, a társasági
életben való részvételnek és a tanulásnak.
Mindezekkel kapcsolatban kétféle irányból
közelíthetünk az aktív időskor jelenségéhez,
melyek kiegészítik és segítik egymást, és ideális
esetben egyszerre vannak jelen: egyrészt az
idősödő korcsoport felkészítése a harmadik
életkorban való aktivitásra, másrészt az idősek
„visszahozása” a társadalomba a fenti tényezők
tudatos használatával. A 21. század egyik nagy
feladata ez, melynek Magyarországon sajnos
nincsenek jelentős hagyományai, s mely
megteremtése a geriátria, a gerontológia és a
geronto-andragógia területein tevékenykedő
szakemberek feladata.
„A geronto-andragógus fő feladata” az 50
éven felüliek gazdasági aktivitásának időbeli
kitolása, vagyis az idősödő munkavállalókat
minél tovább a munkaerő-piacon tartani247,
melynek többféle vonatkozásban is igen
jelentős szerepe van. Az idősödő generációk
esetében
a
munkanélküliség
elkerülése
elsősorban azért fontos, mert az 50+-os
korosztályban amúgy is nagy a munkanélküliség
aránya, jóval nagyobb, mint a társadalom
egészében. Az ő munkaerő-piaci státuszuknak
megőrzése a kulcsa a munkahelymegtartó
képzések,
programok
lennének,
melyek
felkészítenék őket a változó elvárások és a
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gyors
technológiai
fejlődéshez
való
alkalmazkodásra,
melyekben
hátrányt
szenvednek a fiatalabb generációkkal szemben.
A modern kor egyik szociológiai jelensége a
nagycsaládok felbomlása és ezzel egy időben
az
úgynevezett
nukleáris-családmodell
elterjedése, melyben egy vagy két generáció él
egy háztartásban. Ez önmagában még nem
probléma, de az idősekkel kapcsolatban
szükségszerűvé teszi az öngondoskodás
kialakítását, mivel az egyedül, vagy párjával élő
idős ember nem, vagy csak kevésbé
számíthat
családja
támogatására.
A
korcsoportok közül az idősek vannak
leginkább kitéve a szegénység veszélyének,
emiatt fokozott figyelmet kell fordítani
esetükben a társadalmi integrációra (illetve
reintegrációra) és a megfelelő szociális
védelem
rendszerének
kiépítésére
és
248
fenntartására . A nyugdíjazás utáni munka
nemcsak anyagi biztonságot nyújt azáltal,
hogy
segít
függetlenedni
a
nyugdíjrendszertől, de a munka azt az érzést
is
erősíti
a
munkavállalókban,
hogy
társadalom hasznos és elismert tagjai lehetnek.
2006-ban az Idősügyi Nemzeti Stratégiában
leírtak szerint 2-300 ezer fő dolgozott nyugdíj
mellett, teljes munkaidőben körülbelül 40
ezren,
azonban
ezzel
az
adattal
kapcsolatban fontos megemlíteni, hogy ezen
idősek
legnagyobb
része
felsőfokú
végzettséggel rendelkezik.
Mindezek mellett a gazdaság szempontjából
igen lényeges a megállapítás, hogy az
időskorúak
egyre
nagyobb
fogyasztói
csoportot képeznek,249 és várhatóan ez a
szám növekedni fog a jövőben. Tőlünk
nyugatabbra már jelentős, Magyarországon
kevésbé érezhető még a piac azon szektorainak
kiépülése, melyek kifejezetten az időseket
célozzák meg kínálatukkal, például szervezett
előadássorozatokkal, kulturális programokkal,
idegen
nyelvi-,
és
számítógépes
tanfolyamokkal,
vagy
utazásokkal.
Ez
utóbbinak van a legnagyobb kiépült rendszere,
bár hazánkban általában pénzügyi okokból
jóval kevesebb idős ember veszi igénybe a
turisztikai
szolgáltatásokat,
mint
NyugatEurópában.
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Life Long Learning és geroedukáció
Az egész életen tartó tanulás (melyről igen
sokat lehet hallani az időskorral kapcsolatban)
megvalósulása
érdekében
minden
korosztálynak folyamatosan képeznie kéne
magát, formális, non-formális és informális
szinten is annak érdekében, hogy a változó
világban és - ezen belül természetesen- a
változó piaci helyzetben is aktív, sikeres tudjon
lenni,
alkalmazkodva
a
folyamatosan
megújuló elvárásokhoz. Ennek ellenére
Magyarországon a felnőttoktatás - és képzés
nem mutathat fel olyan eredményeket, mint a
Nyugat-európai országok nagy része. Különösen
szegényes a kínálat a geroedukáció, vagyis az
idősek képzésének területén, elsősorban a
„klasszikus,
munkaerőpiacra
felkészítő”
képzésekből van hiány, a legtöbb szervezett
program
a
közművelődési
intézmények
szervezésében indul, s nagyrészt művelődési
jellegű előadás, beszélgetés formájában valósul
meg.250
Általánosságban
elmondható,
hogy
a
képzéseken alacsony az idősödő- és időskorúak
részvételi aránya, annak ellenére, hogy a
felnőttképzésben 2005 óta működő normatív
támogatási rendszer támogatja az 50 év
fölöttiek képzését, s a nyugdíjba vonuláskor
jelentősen megnő az egyének szabadideje.
A kimondottan időseknek szóló képzési
programok két olyan fő téma köré
szerveződnek, melyekkel kapcsolatban az
idősek korcsoportjában fontos hiánypótló
funkcióval bírnak: a számítógépes ismeretek és
az idegennyelv-tanulás, bár ez utóbbi jóval
kisebb
mértékben.
Az
informatikai
alapismeretek elsajátítását célzó képzések
között van néhány nagyon jól működő, és
nagy publicitást kapó is, melyek közül a
legismertebb a „Kattints rá, Nagyi!”, mely
2002-ben indult a BMK (Budapesti Művelődési
Központ) szervezésében, s a mai napig is tart,
immár országos szintű programként. Ennek
keretében egy 25 órás tanfolyamon, kis
csoportokban, a gyakorlatban sajátítják el az
idősek az internet használatának legfontosabb
elemeit.251
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Nyugdíjas
csoportok,
Magyarországon

szervezetek

Számos
olyan
szerveződés
található
hazánkban, melynek tevékenységi köre az
időskorral kapcsolatos, ezek nagy része az
igen kiterjedt önszerveződő nyugdíjas klub,
vagy egyesület kategóriába tartozik, de találunk
minisztériumi szinten működő, országos, helyi
szintű, általános és speciális téma köré
kialakult csoportot is. Ezek közül a
legfontosabbakat fogom a következőkben
nagy
vonalakban
áttekinteni,
a
legáltalánosabbtól a legspecializáltabbig.
Az Idősügyi Tanács egy tanácsadó testület,
mely a kormány mellett működik, s a Szociális
és
Munkaügyi
Minisztérium
Idősügyi
titkárságán belül működik. Feladatai az
időseket érintő jogszabályok esetében a
javaslattevés, véleményezés, érdekvédelem,
konzultációs
feladatok,
és
bizonyos,
hatáskörébe utalt ügyekben való koordináció.
A tanács évente négyszer ülésezik, munkájáról
terveket tesz közzé és éves jelentést készít. 252 Az
Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) nem
csak
az
idősekkel
kapcsolatos,
de
mindenképpen fontos megemlíteni. Az EBH
országos hatáskörű szerv, melynek feladata a
diszkrimináció elleni küzdelem, melynek
szerves része az ageizmus elleni fellépés. A
szervezethez mindenki fordulhat, aki tanácsot
kér, információt keres a diszkrimináció
megnyilvánulási
formáiról, az érintettek
jogairól, illetve panaszt, vagy bejelentést tenne
hátrányos megkülönböztetés miatt253. Hasonló
kategóriába tartozik a 2004 óta létező
Betegjogi,
Ellátottjogi
és
Gyermekjogi
Közalapítvány, mely ezen csoportok jogainak
védelmét tűzte ki céljául.254
Ezeknél jóval konkrétabban foglalkozik az
időskorral
a
Nyugdíjasok
Országos
Képviselete,255
mely
szintén
ellát
érdekvédelmi feladatokat, emellett más,
alatta elhelyezkedő szervezeteket működtet,
stratégiák
kidolgozásában
vesz
részt,
igyekszik erősíteni a generációk közötti
együttműködés különböző formáit, valamint
olyan
nemzetközi
szervezetekkel
is
kapcsolatban áll, mint az EURAG. Másik nagy
szervezet a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet
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az Éveknek” Országos Szövetsége,256 melynek
hasonló feladatköre és céljai vannak, mint a
NYOK-nak és szintén tagszervezete olyan
nemzetközi
szövetségeknek,
mint
az
előzőekben említett EURAG vagy a FIAPA.
Tagjainak száma megközelíti a 150 ezret, s
közös célként a köztudatban az idősekről
kialakult kép formálását, a korcsoport pozitív
oldalának és jellemzőinek hangsúlyozását és
bemutatását tűzték ki. A Szövetség emellett
megalapította az „Életet az éveknek” díjat is,
melyet olyan valaki kaphat meg, aki
bebizonyította, hogy az idősekért cselekedett.
Az
önszerveződéses
alapon
létrejött
nyugdíjas klubok, körök, egyesületek száma
hazánkban igen magas, minden helységen
találhatunk néhány nyugdíjas szerveződést.
Ezek lehetnek hagyományos klubok, ahol a
tagok összejárnak beszélgetni, programokat
szerveznek, mulatságokat tartanak, de
lehetnek
speciálisan
egy
téma
köré
szervezett csoportok is, például népdalkörök
vagy vállalati nyugdíjas egyesületek. Jelen
írásomban két nyugdíjas klubban elvégzett
vizsgálat alapján igyekszem feltárni a tagok
szokásait, az aktív időskor jellemzőinek
meglétét, illetve főbb irányait.
Vizsgálat
Vizsgálatom célja felmérni, hogy a X.
kerületben élő nyugdíjasklubok tagjainak
életében milyen szerepet játszik az aktivitás,
illetve azon hipotézisem bizonyítása, miszerint
annak ellenére, hogy az aktív időskor témája
országos és nemzetközi szinten is igen
felkapottnak számít. Sok Európai Uniós
dokumentumban
is
mélyrehatóan
foglalkoznak az idősek helyzetével, az aktív
időskor megvalósíthatóságának feltételeivel,
valamint biztosításával, az átlagnyugdíjas
életében nem érzékelhető olyan mértékű, pozitív
irányú változás, mint arra számítani lehetne.
A mintavételi módszer és
csoportok meghatározása

a

költségráfordítást igényelne, mint amennyi
jelen dolgozatomnál rendelkezésemre áll, egy
kis mintás, nem reprezentatív kérdőíves
felmérést végeztem, melyet esettanulmánynak
tekintek, s melyhez kiválasztottam két olyan
nyugdíjas klubot, melyek véleményem szerint
átlagosnak mondhatóak, s melyeknek főbb
jellemzőikre a következőkben részletesebben
ki fogok térni. A megkérdezettek száma
összesen 38 fő, 18 az Őszirózsa és 20 a Harmat
klub tagja.
A
két
klub,
melyeket
kutatásomhoz
kiválasztottam, hasonló területen működik, ám
több dologban is különböznek, így a két
csoport közötti különbségek vizsgálatára is
lehetőség nyílt. Mindkét klub Kőbányán,
Budapest X. kerületében található, egymástól
néhány kilométerre, s a tagok otthon laknak,
tehát nem egy idősotthon saját klubjában
végeztem a felmérést, mivel ez a speciális
lakókörnyezet másféle vizsgálati szempontok
figyelembevételét is indokolttá tette volna. A
Harmat Nyugdíjas Klub 2002-ben alakult és
önszerveződéses alapon működik, a vezetőt
a tagok közül választották, s évi tizenkét
alkalommal, minden hónap harmadik keddjén
találkoznak a Pataky Művelődési Központ
nagytermében, itt osztják meg egymással
ötleteiket és észrevételeiket, a közérdekű
információkat257 és tervezik meg a következő
havi programokat, kirándulásokat, ünnepeket.
Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub ezzel szemben a
Kőbányai
Családsegítő
Szolgálat
szervezésében működik, az időseknek a
programszervezésbe inkább csak közvetetten
van beleszólásuk, s elsősorban színvonalas
előadások, kirándulások, filmdélutánok alkotják
a programkínálatot. A klubvezetők elmondása
alapján a Harmat Klub vonzáskörzete jóval
nagyobb, a X. kerület több részéről is érkeznek
a tagok a gyűlésekre, ezzel szemben az
Őszirózsa Klub tagjai földrajzilag szűkebb,
zártabb kört alkotnak, főleg a környékbeli
utcákból és néhány lakótelepről érkeznek.

vizsgált

Azt figyelembe véve, hogy egy teljes, Budapest
egészét
lefedő,
reprezentatív
kutatás
kivitelezése jóval nagyobb energia- és

A kérdőív szerkezete
Egy négyoldalas kérdőív258 önálló kitöltésére
kértem meg a klubtagokat, melyre a
kéthetente, a Harmat Klub esetében havonta
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megrendezett klubdélutánok egyikén került
sor. Bár a kérdőív összeállításánál külön
figyelmet fordítottam a tagoltságra és a
betűméretre, s előzőleg egy 4 fős csoporton
kipróbáltam azt, mindkét találkozón jelen
voltam, emellett a kitöltési hajlandóság
növelésének érdekében kis csoportokban
tájékoztattam a résztvevőket a vizsgálat céljáról,
és válaszoltam a felmerülő kérdésekre. A kitöltés
körülbelül 10 percet vett igénybe, de nagy
eltéréseket tapasztaltam mindkét csoportban:
volt, akinek 20 percnél is tovább tartott, mások
6-7 perc alatt végeztek.
A kérdőívben szereplő kérdések közül az első
néhány bevezető, demográfiai jellegű volt,
mint például a válaszadó neme, kora és családi
állapota,
ezután
a
gazdasági
aktivitás
felmérését segítő kérdések következtek, melyek
az egyének végzettségére, nyugdíj előtti
foglalkozására,
jelenlegi
munkavállalására
vonatkoztak. Külön csoportot képeznek a
szabadidő
eltöltését,
a
különböző
elfoglaltságok gyakoriságát mérő kérdésekmelyekre egy táblázatban a megfelelő rubrika
beikszelésével lehetett válaszolni-, zárásképpen
pedig a diszkriminációval kapcsolatos és az
életminőséggel való elégedettség fokát mérő
kérdésekkel zártam a kérdőívet.
A vizsgálati eredmények bemutatása

A válaszadók demográfiai jellemzői
A két vizsgált klub tagjainak átlagéletkora igen
hasonló, 71,3 illetve 71,6 év, bár az Őszirózsa
Klub tagjainak életkora közelebb áll egymáshoz,
a legfiatalabb klubtag 64 éves, míg a
legidősebb 86. A Harmat Klub tagjainak
életkora 51 és 88 év között mozgott,
kevésbé volt egységes. Jelentős különbség
mutatkozott ezentúl a gyűlésen részt vevők
nemek szerinti megoszlásában is, mely ilyen
kis mintanagyságnál is feltűnő eltérést
mutatott: mindkét csoportban többségben voltak
a női válaszadók, a Családsegítő Szolgálat
klubjában csak hölgy tagok voltak jelen a
felmérés délutánján, s a Harmat Klubban is
csupán a kérdőívet kitöltők 30%-a volt férfi.
Szintén az országos átlaghoz közelített a
felmérésben részt vevők családi állapota az
Őszirózsa klubban, ugyanis a tagok 56%-a
özvegy, 22%-a elvált és ugyanilyen arányban
találunk házastársukkal élőket. A Harmat
Nyugdíjas Klubban ezzel szemben a házasok
aránya a legmagasabb, 65%, azonban hozzá
kell tennünk, hogy amennyiben csak a nők
családi állapotát vizsgáljuk, ott lényegesen
magasabb az özvegyek és az elváltak aránya,
mint a férjezetteké, ezzel szemben minden
férfi
válaszadó
házasságban
él.
A
megkérdezettek iskolai végzettségét tekintve
is tapasztalhatóak voltak különbségek egyrészt
a nemek tekintetében, másrészt a két csoport
között. A következő diagram a válaszadók
iskolai végzettségének eloszlását mutatja a két
csoportban együttvéve.

Forrás: saját vizsgálati eredmények

117

Gerontoedukáció

A Harmat Nyugdíjas Klub tagjainak harmada
rendelkezik felsőfokú végzettséggel, míg
ugyanez az arány az Őszirózsa esetében
csupán 17%, s ez utóbbiban jóval magasabb
azon nők aránya, akiknek nincsen szakmai
végzettségük, csupán érettségivel rendelkeznek,
vagy a 8 általános iskolai osztály elvégzése
után szakmát tanultak, s az érettségit később
sem szerezték meg. Ennek az alacsonyabb
mutatónak részben magyarázatot adhat a
régebben jellemzőbb családmodell, mely szerint
a férfiak voltak a családfenntartók, s a nők
háztartásbeliként
a
háztartással
és
a
gyermekek
ellátásával
foglalkoztak,
de
valószínűbb, hogy nagyobb befolyással bír,
hogy Kőbánya ezen részein több olyan gyár is
működött, ahol sok betanított munkást
alkalmaztak, így a megélhetéshez nem
feltétlenül volt fontos minél magasabb iskolai
végzettség megszerzése.
A válaszadók szociális helyzete
A családi állapot a legtöbb esetben
következtetni
enged
arra,
hogy
a
megkérdezettek kikkel élnek együtt- a
házasságban élők Harmat Klub tagjai között
tapasztalt magas aránya minden esetben azt
jelentette,
hogy
ezek
az
egyének
házastársukkal, néhány esetben pedig emellett
gyermekeikkel is együtt élnek. Ezzel szemben
az özvegy nők magas aránya a másik
csoportban többféle kérdést is felvet,
elsősorban a társas kapcsolatokkal és a
megélhetéssel kapcsolatban. Általánosan
elfogadott tény, hogy az iskolai végzettség
nagyban enged következtetni az anyagi
helyzetre is, ám emellett az is befolyásoló
tényező, hogy az egyén egyedül él-e, hiszen
két jövedelemforrásból(legyen az nyugdíj,
vagy munka) jóval egyszerűbb fenntartani az
életszínvonalat. Sok olyan költség merül fel
egy háztartásban, mely az ott élők számától
nagy részben független, például a közüzemi
díjak nagy része is csak kis mértékben függ
a fogyasztástól, a fűtésszámla pedig szinte
egyáltalán nem. Így tehát aki idős korára
egyedül marad, jóval nehezebb anyagi
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helyzetbe kerül, mint aki házastársával, vagy
családjával él a nyugdíjkorhatár elérése
után is. Emellett, bár kevés adat található a
témában, a másokkal való együtt élés nagy
hatással van az egyének társas kapcsolataira és
szociális aktivitására is. A megkérdezettek közül
azon egyéneknek, akik egyedül élnek, társas
interakcióik szűkebb körben mozogtak, a
kérdőív azon kérdésére adott válaszaik
alapján,
miszerint
jelöljék
be
azon
embereket, akikkel naponta, esetleg napi
többször találkoznak, jelentősen kisebb azon
személyek köre, akikkel rendszeresen tartják a
kapcsolatot, így nagyobb eséllyel szűkül be
életterük.
Annak ellenére, hogy a megkérdezettek fele
felsőfokú
végzettséggel,
vagy
legalább
érettségivel rendelkezik, a gazdasági aktivitás
igen alacsony szintű, nagyon kevesen
dolgoznak a nyugdíj mellett, mindkét klub
tagjai közül összesen négyen válaszoltak
igennel arra a kérdésre, hogy dolgoznak-e a
nyugdíj mellett. Bár a mintavételi szám
alacsony
volta
miatt
nem
tekinthető
komolyabb
bizonyítéknak,
mindenképpen
érdekes összefüggést mutat a gazdasági
aktivitás és az elégedettség szintje. Ezek
alapján azon válaszadók, akik nyugdíjas
koruk
ellenére
vállalnak
munkát,
az
átlagosnál magasabb számmal jellemezték
elégedettségi szintjüket. Emellett fontos azt
is kiemelni, hogy a munkavállalás alacsony
aránya részben azzal magyarázható, hogy
sokan
életük
korlátozó
tényezőjeként
megjelölték az egészségügyi problémákat, mely
a már korábban tárgyaltak szerint is az egyik fő
probléma
a
magyarországi
idősek
foglalkoztatásával kapcsolatban.
A válaszadók napi elfoglaltsága
A
munka
világából
való
kilépéssel
megnövekedik az egyének rendelkezésére
álló szabadidő, s az ezzel való rendelkezés
sokat elárul az aktivitási szintről. A
megkérdezett klubtagok legtöbbjének naponta
végzett elfoglaltságai között leggyakrabban a
televízió-nézéssel és a rádióhallgatással,
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valamint a háztartási feladatok ellátásával
találkozhatunk. Ez egybevág a KSH 2001-es
vizsgálatával, mely szerint 10 vizsgált európai
ország közül Magyarországon a legmagasabb,
átlagosan 3,5 óra az egy napra jutó tévénézés
aránya, valamint a mosással és vasalással
töltött idő is hazánkban a legtöbb, átlagosan
napi 80 percet töltenek az emberek ezen
tevékenységekkel.259 Jelentős volt emellett a
rendszeresen olvasók aránya is, a legtöbben
napi, vagy heti többszöri elfoglaltságként
jelölték meg azt. Előnyben voltak ilyen
szempontból a Harmat Klub tagjai, hiszen a
havonta esedékes gyűlésre rendszeresen a
Pataky Művelődési Ház egyik termében kerül
sor, mely egy épületben van a Fővárosi
Szabó
Ervin
Könyvtár
kőbányai
kirendeltségével,
s
a
nyugdíjasok
kedvezményes áron válthatnak olvasójegyet,
míg az Őszirózsa Klub specializáltabb
környezetben
rendezi
délutánjait,
a
Családsegítők épületében. Külön vizsgáltam
azon kiemelt területeket, melyek az aktív
időskor témakörében is fontos szerepet
kapnak (gazdasági aktivitás, tanulás és
internetezés), mégpedig olyan szempontból,
hogy melyikkel milyen gyakran foglalkoznak, s
ezáltal milyen szerepet tölt be, egyáltalán
megjelenik-e napi elfoglaltságaik között.
nagyobb
Ennél a
kérdéskörnél
jóval
eltéréseket figyeltem meg a két nyugdíjas klub
tagjai
által
adott
válaszok
között,
s
tapasztalataim szerint ezek nagymértékben
összefüggenek. Azon nyugdíjasok, akik stabil
helyen dolgoznak, vagy rendszeresen alkalmi
munkákat vállalnak, nagyobb számban és
gyakrabban
használták
az
internetet,
valamint a tanulást, jelentősen nagyobb
számban
jelölték be, mint rendszeres
elfoglaltság. Ennek oka az lehet, hogy a
munkavállaláshoz ma már elengedhetetlen a
digitális írástudás, nemcsak amiatt, hogy a
legtöbb munkánál számítógépen történik az
adatok kezelése, de az álláshirdetések és az
álláskeresés felülete is a világháló. Emellett az
internet
használatának
ismerete
óriási
mértékben „megnyitja” a világ kapuit az
egyének számára, rendkívül nagy szerepet
játszik a formális, informális és non-formális
tanulásban,
a
tájékozódásban,
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információszerzésben és az általános jellegű,
vagy
speciális
területre
fókuszáló
művelődésben is. Vizsgálatom eredményei
alapján jelentős korrelációt mutat emellett
ezen faktor az általános elégedettséggel is,
mely átfogóbb képet ad az egyének
véleményéről saját életükről. Néhány esetben
azonban eltérő eredmények születtek az
elégedettségi szinttel kapcsolatban, mint az
előző, kevésbé direkt kérdésekre adott válaszok
alapján várható lett volna.
A válaszadók általános elégedettsége
Az
életminőséggel
való
elégedettség
mértékének vizsgálata mindkét klubban hasonló
eredményeket hozott, de az Őszirózsánál
kissé alacsonyabb volt ez a mutató.
Általánosságban megállapítható, hogy az
elégedettség és az életkor nem áll szoros
összefüggésben, azonban azt nagymértékben
befolyásolja
az
egészségi
állapot.
A
megelégedettség ötfokú skáláján mindkét
klubban a 3-ast jelölték be legtöbben, azonban
azon megkérdezettek, akik nyugdíjas koruk
ellenére dolgoznak és családjukkal együtt
élnek, magasabb értéket jelöltek meg,
legtöbben az 5-öst. Ez magyarázatot adhat
arra, miért voltak elégedettebbek a Harmat
Nyugdíjas Klub tagjai, hiszen a négy fő, akik
nyugdíj mellett dolgozik, illetve a házasságban
élők nagy része ezen csoport tagja.
A diszkriminációval kapcsolatos kérdésre
szinte mindenki azt a válaszlehetőséget
jelölte be, hogy nem érte még hátrányos
megkülönböztetés idős kora miatt, s csupán
néhányan, szám szerint 4 klubtag válaszolt
igennel arra a kérdésre, hogy tapasztalt-e már
ilyen típusú megkülönböztetést. Érdemes
megemlíteni, hogy azon válaszadók, akik érezték
már magukat koruk miatt diszkriminálva,
mind az udvariatlanságot, tiszteletlenséget
jelölték be ennek megnyilvánulási formájaként,
egyikük sem hozott konkrét példát, sokkal
inkább az idősekhez való általános viszonyulást
nem találták megfelelőnek. Ha a témában
végzett vizsgálatok alapján feltételezzük,
hogy az ageizmus gyakori jelenség a XXI.
századi
Magyarországon,
akkor
ezen
eltérésnek oka lehet egyrészt az, hogy az
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emberek saját korosztályukkal, esetleg hasonló
érdeklődésű
emberekkel
jóval
többet
találkoznak, s ezen közegben a kisebb
eltérések miatt kevesebb lehetőség van a
diszkrimináció megnyilvánulására. Másrészt a
gazdasági aktivitás alacsony szintje (vagy
még inkább hiánya) az ageizmus egyik
legkézzelfoghatóbb formája, a munkahelyi
diszkrimináció terepe szűnik meg, így
előfordulhat, hogy ezek az idős emberek
valóban nem találkoznak olyan hozzáállással,
melyet koruk válthat ki a többi emberből,
míg például egy aktív munkavállaló 65 éves
kora felett már úgy érzi, hogy másképpen
bánnak vele, mint fiatalabb munkatársaival.
Összefoglalás
Az Európai Uniós időspolitikával kapcsolatos
dokumentumainak
meghatározásait
összefoglalva három olyan fő tényező van,
melyek alapvetően meghatározzák az időskori
aktivitás szintjét, s ezek a gazdasági aktivitás, az
élethosszig tartó tanulás megvalósulása és a
szabadidő eltöltésének módja, melyek segítése
részben az andragógusok feladatát képezi. A
Lisszaboni stratégiában megfogalmazott célok
eléréséhez
az
időskori
munkavállalás
támogatása elengedhetetlen, melyhez azonban
sok egyéb tényező figyelembevétele szükséges.
Ezek közül az egyik legfontosabb az általános és
időskori egészségügyi állapot javítása, ugyanis
jelenleg a hazai jelentések alapján ez a
munkavállalás egyik fő akadálya, nemcsak a 65
év fölöttiek körében, de a fiatalabb generációknál
is. Az öregségi nyugdíjban részesülők gazdasági
aktivitása ennek ellenére leginkább az
egyének
megélhetésének
szempontjából
fontos, a gazdaság egészének szempontjából
jelentősebb és reálisabb cél az idősödő (vagyis
50
és
65
év
közötti)
munkavállalók
munkaerőpiacon tartása. A folyamatos képzés
és fejlesztés szintén azt a célt szolgálná,
hogy
a
munkavállalók
a
változó
kihívásoknak
meg
tudjanak
felelni,
a
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munkaerőpiac elvárásai és a technológiai
változások fontosságának felismerésével és az
ezekhez való alkalmazkodóképesség fejlesztése
által.
Ennek
ellenére
Magyarországon
elsősorban az általános művelődés a cél a
képzések és programok nagy részénél, a
munkaerőpiacon tartó- vagy arra felkészítő
képzések szerepét főként az OKJ-ban (Országos
Képzési Jegyzékben) szereplő, illetve a cégek
saját képzései töltik be, azonban országos
szinten ez nem képes megoldani a
problémákat.
Szintén
nagymértékben
korlátozza a munkavállalók elhelyezkedését
egy bizonyos kor után a munkaadó által
tanúsított ageista hozzáállás, s ennek
megoldása
lehet
az
egyik
kulcs
a
magyarországi munkaerőpiac problémáinak
megoldásához, mely egyrészről a betöltött
állások megtartásához már tárgyalt képzettségi
szintjének és rugalmasságának emelését
jelenti, másfelől pedig a munkaadók viszonyát
az 50 fölötti munkavállalókhoz, például az
alkalmazásukhoz kötött támogatásokkal vagy
kedvezményekkel.
A két nyugdíjas klubban végzett vizsgálatom
alapján hipotézisem, mely szerint annak
ellenére, hogy nemcsak Európai Uniós szinten,
de hazánkban is egyre többet foglalkoznak az
aktív időskor témakörével a különböző
szervezetek
és
dokumentumok,
az
átlagnyugdíjasok életében egyáltalán nem,
vagy csak kis mértékben jelennek meg ennek
hatásai, igazolást nyert. A vizsgált csoportok
tagjai közül nagyon kevesen dolgoznak a
nyugdíj
mellett,
rendszeresen
végzett
tevékenységeik köre igen szűk. Annak ellenére,
hogy a megnövekedett szabadidő lehetőséget
adna a művelődésre, önképzésre, a tanulás és
az internethasználat idejük nagyon kis részét
tölti ki, melynek oka egyrészt, hogy kevés olyan
program létezik, mely kifejezetten ezt a
korosztályt célozza meg, illetve ezek nem
elérhetőek a számukra (anyagi vagy más
okokból), vagy nem ismerik lehetőségeiket.
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