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Jászberényi József 
 
A Gerontoedukáció immár ötödik számát olvashatja képernyőjén az érdeklődő – ezúttal a 
fordítások és a lektorálások elhúzódása miatt nem négy negyedéves szám formájában, hanem egy 
egész évet felölelő kiadványként.  

Folyóiratunk 5. száma azonban nem csak ebben különbözik a tavalyiaktól, hanem abban 
is, hogy lassan kikristályosodik egy rovat-struktúra, amely a külföldi és a hazai témák 
összegereblyézése és értelmezése mellett a koralapú diszkriminációról, illetve az idősek és a média 
viszonyrendszeréről külön rovatokban is szól. Nem véletlen ez, hiszen a Zsigmond Király 
Főiskolán immár negyedik éve folyó geronto-andragógiai kutatások fő profiljairól van szó – 
egyrészt mind az Andragógia BA, mint az Andragógia MA-képzésben a hallgatók számára 
feladatként adjuk a nemzetközi gerontoedukációs gyakorlatok megismerését; másrészt számos 
kurzusunkon tanítjuk a sajnos még mindig nem különösebben számos hazai jó gyakorlatokat is. 
Ezen kívül a koralapú diszkrimináció kérdéseiről külön is szólunk több szakunk több kurzusa 
keretében (legutóbb például, 2012 őszén a Kommunikáció BA-szakosok Társadalmi 
kommunikáció óráján); s főiskolánk létszámában és kvalifikált tanári hátterében legerősebb 
szakján, a Kommunikáció és médiatudomány BA kurzusain (sőt: államvizsgáján külön tétel 
formájában) az idősek és a média téma is rendszeresen előkerül.  

Részletesebben ismertetvén ezen számunkat: a Gerontoedukáció 5. számában egy 
általános, de szemléletében a szakmánkból olyan gyakran és oly fájóan hiányzó hermeneutikai 
belátásokat is működtető, s a jövőre vonatkozó javaslatokat is megfogalmazó osztrák geronto-
andragógiai, bevezető tanulmány után a fentieknek megfelelően először egy, a ZSKF-en készült 
Kommunikáció BA-szakos szakdolgozat kerül közlésre, amelynek írója munkáját azóta TDK-
dolgozattá alakította.  

Az idősek magyarországi mediális ábrázolását, szerepeltetését és sajnos nagyon gyakori 
diszkriminációját saját kutatással is vizsgáló tanulmány után kezdődik a nemzetközi kitekintés. A 
ZSKF-en alapképzést és az ELTÉ-n andragógiai mesterképzést végzett Szattelberger Dóra Az 
idősek művelődése francia és hazai példákon keresztül írásában leíró módszerrel nemcsak egyes francia, 
hanem kanadai francia gyakorlatokat is ismertet. Lancsák Tibor: Állami pillér az időskor kutatásában 
c. írásában, a főiskola levelezős kommunikáció BA-szakos hallgatójaként komoly nyelvtudásról és 
tájékozottságról bizonyosságot téve ismerteti a National Institute on Ageing intézményi 
szerkezetét és kutatásait. Ezután – az óceánon túl maradva – egyik geronto-andragógia 
szakirányos, andragógia mesterszakos hallgatónk, Zsákai Attila írása következik, amelyben egy 
nyugdíjas várost, Elliott Lake-t mutat be, az idősoktatáson keresztül. Innen Finnországba vezet az 
utunk: Illés Lilla, főiskolánk kiváló, andragógia mesterszakos hallgatójának fordításában 
olvashatunk északi nyelvrokonaink gerontoedukációs munkáiról. Göcze Fruzsina geronto-
szakirányos, mesterszakos hallgatónk Gerontoedukáció Dél-Afrikában című írása a Gerontoedukáció 
címmel futó mesterszakos kurzuson született évfolyamdolgozatként, s Gelencsér Dóra munkája is 
így jött létre, A svéd gerontoedukáció címmel, utóbbiból azonban csak a legfontosabb ide tartozó 
részletet közöljük. 
 Az Ageizmus-rovatban két fordítás olvasható: az első egy külföldön klasszikus, nálunk 
szinte ismeretlen szöveg az amerikai munkahelyi ageizmusról, és az ellene folyó széleskörű 
küzdelemről. A másik pedig egy kiváló esszé a baby-boomerek generációjának a korábbiaktól 
eltérő gondolkodásáról és igényeiről. A két írást olvasva nemcsak az amerikai világba pillantunk 
be, hanem megfogalmazhatjuk azt is, hogy „ma lesz a holnap tegnapja” – azaz: az ottani problémák 
nemsokára itteniek lesznek, azaz a két írás az ezekre való felkészülést is segítheti.  



Gerontoedukáció 5. 
 

Gerontoedukáció 5. – Zsigmond Király Főiskola, Gerontoedukációs Kutatóközpont 2 
 

 Házunk tája rovatunkban Berek Andrea, a ZSKF-en andragógia BA-szakot végzett, az 
ELTÉ-n masterszakot végző hallgató saját kutatását olvashatják, amelyet a Nyugdíjasok Óbudai 
Akadémiája III. félévében végzett. Itt szeretném kiemelni, hogy a Gerontoedukációs 
Kutatóközpontunk legnagyobb vállalása, a Nyugdíjasok Óbudai Akadémiája 2013 februárjában 
kezdi IV. félévét. A sikeres III. félévet lezártuk, s ezzel kapcsolatban a legnagyobb örömhírünk 
az, hogy 22 tanfolyam zajlott falaink között – az idősek oktatása egyetemek részéről 
Magyarországon még soha nem volt ilyen széles körű, mint ebben a félévben nálunk, 
Békásmegyeren (nem véletlen, hogy a szakmában egyre inkább a NYÓÁ-t „békási modell‖-ként 
emlegetik).  
 Számunk zárása a NYÓA III. féléve záró előadásának eredeti, bő változata. Széles Tamás 
püspök úr elküldte nekünk előadásának nyomtatott változatát, amelyet ezúton is köszönünk. 
 Előszavam zárásaként a ZSKF komplex geronto-andragógiai munkájára térve még néhány 
jó hírt szeretnék megosztani az olvasókkal, amelyek bizonyítják: a ZSKF továbbra is a hazai 
idősoktatás zászlóshajója. Ezt nemcsak a sikeres NYÓA-kezdeményezés mutatja, hanem az is, 
hogy tavasszal Gyömrőn, tavasszal és ősszel Szentendrén, ősszel Pestszentlőrincen és a budapesti 
Bálint-házban is tartottunk kihelyezett előadásokat, s ezek a programok folytatódnak 2013 
tavaszán is. Ezen kívül lassan már megszámlálhatatlan azon konferencia-előadások száma, 
amelyeket kollégáim és jómagam tartunk Magyarországon gerontoedukációs témákban. Mindez 
jól mutatja a terület iránti felsőoktatási érdeklődés fokozódását, s bízom abban, hogy ennek 
következtében a legfontosabb eredmény, ami egyben az egész hazai gerontoedukációs 
tevékenységnek a fő célja is lehet, mihamarabb megvalósul: minden olyan 50 év feletti ember, akit 
egészsége nem akadályoz a tanulásban, valamilyen nonformális vagy formális képzésben 
tanulóként vesz részt Magyarországon, azaz: hazánk időstanuló országgá válik.  
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Franz Kolland: Képzés és aktív öregedés  

 
 
Ha minden generációt integrálunk a képzésbe, akkor kölcsönös előnyök jönnek létre, mert az 
erőforrások és esélyek jobban kiegyenlítődnek. A tanulás ebben a megközelítésben nem azt 
jelenti, hogy kereső tevékenységben vagy kereső tevékenységért tanulni, hanem személyes és 
társadalmi fejlődést is jelent. A képzést a maga generatív funkciójában kell érteni és nem csak 
tevékenységként, amelyet minden generáció csak saját maga számára folytat. 

A képzés és az intergenerációs tanulás fontos célok az idősödő társadalmakban, vagy – 
jobban mondva – a hosszú élet társadalmaiban. Az élethosszig tartó tanulás a gyors szocio-
demográfiai és technológiai változás társadalmában egzisztenciális szükségesség. 

Az időskort ilyen összefüggésben önálló és aktív életszakaszként kell elismerni. Nem 
pihenő vagy hátralévő szakaszként. Az időskor életszakasza egy – a törvény által szabályozott 
korhatárok bevezetésén és a jóléti állam biztosításán alapuló – külön életszakasz, amely saját 
kihívásokkal jár együtt. Mindenesetre az időskor külön életszakaszként való meghatározásával 
nem az a szándék, hogy az embereket ebben az életfázisban homogén szociális csoportként 
kezeljék. Sokkal inkább szociális és térbeli helyzet, nem és etnicitás szerinti nagyfokú 
heterogenitásból és eltérésből kell kiindulni. 

Az öregség külön életszakaszként való elismerése az is jelenti, hogy értékes szakaszként 
vesszük tudomásul, amelyből potenciát lehet meríteni (vö. Köster/Schramek/Dorn 2005, 227. 
o.). A hosszú élet elsősorban nem egy alárendelt életszituációra utal, hanem sokkal inkább az 
alakulás és fejlődés lehetőségeire. Az öregedés továbbfejlődést jelent és kedvező feltételek estén 
nem csak egy tovább folytatott, hanem egy másképpen alakuló vitalitást és kielégülést. 

A 20. század vége óta egyre nagyobb számban lépnek az öregedés fázisába olyan 
korosztályok, amelyek nem csak szociálisan vannak biztosítva, hanem jó egészségi állapotnak is 
örvendenek. De hogyan élik meg az emberek ténylegesen ez az életszakaszt? Milyen társadalmi és 
kulturális elvárások jönnek létre az öregekkel szemben? 

A „morbiditási nyomás‖ tézisének a képviselői igazolják, hogy az öregedés szerkezeti 
változása az idős emberek növekvő vitalitásához vezet (l. Fries 1980). Hasonló irányban mennek 
a „Seattle Longitudinal Study‖ kutatási eredményei, amelyek az 1889 és 1973 között korcsoportok 
növekvő teljesítményét támasztják alá (l. Schaie/Willis/Caskie 2004). Az öregség 
struktúraváltozásának ezzel az optimista tényállásával áll szemben Paul B. Baltes pesszimista 
perspektívája. Baltes a pozitív tudományos felismeréseket csak a harmadik életkorra (kb. 60-tól 80 
év) fogadja el (l. Baltes 2006). A negyedik életkorban (80 évtől), így Baltes, az adaptív „én-
plaszticizmus‖ beleütközik a korlátaiba (l. Baltes 2001). A plaszticitás alatt az egyén változó 
környezeti feltételekhez való alkalmazkodását kell érteni. 

A harmadik életkorban történő változásokkal összefüggésben, amelyek az idős emberek 
jobb életminőségére és erőforrásaira utalnak, ezen felül még időskori paradoxonról (l. Backes 
1997) ill. szocializálási résről (l. Kade 2009) is szó esik: habár a harmadik életkorban lévő 
embereknek jobb életminőségük és több erőforrásuk van, a társadalom ezt nem használja ki. 

Az öregkor társadalmi szerepét a posztmodernizmusban általában nemigen határozták 
meg. Ennek véleményem szerint azonban az az előnye, hogy (még) lehetséges az alakítása. A 
képzés ennek egy fontos feltétele. 

Dietmar Köster egy szocializálási modellt javasol, amely megfelel a 60-tól 80 évesek 
autonómiájának, és túlmutat a keresői tevékenységen. Ehhez hozzátartozik a társdalom öregkori 
képének megváltoztatása, amely a keresői életből való kiszakadást a visszavonulással vagy 
egyenesen a társadalomban való részvétel végével köti össze. Eszerint nem csak arról van szó, 
hogy a korhatárt és az alkalmazhatóságot (= employability) megnöveljük. Sokkal inkább szükség 
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lenne az öregség szocializálásának távolabbra mutató modelljére (l. Köstner 2002). Nem a vita 
activa-ról, a tudatosan alakított életről van szó, mint az Hannah Arendt megfogalmazta (l. Arendt 
1960). Véleményem szerint arról van szó, hogy olyan tevékenységeket kell folytatni és fejleszteni, 
amelyek „tisztázott‖ értelmi vonatkozást mutatnak fel. Nem az aktivitás miatti tevékenységekről, 
hanem irányított tevékenységről van szó. 

Ismételten hangsúlyozni kell: Ha a foglalkozás utáni életszakaszban való szocializálásról és 
szociális részvételről beszélünk, akkor még fokozottabban kell figyelni a nemi viszonyra és a 
migrációs hátterekre. Ha csak egészen általánosan foglalkozunk az idősebb emberek szociális 
részvételéről, akkor elveszítjük szem elől a nők és férfiak különböző életvilágát, az egyes 
személyek különböző jövedelmi és képzési helyzetét és a kulturális-etnikai változatosságot. 
 
Aktív öregedés 
A koncepció, amely az öregkor szocializálását a posztmodernizmusban alátámasztja, a WHO által 
kifejlesztett „aktív öregedés‖ koncepció. Az aktív öregedés alatt az emberek lehetőségeinek 
optimalizálásnak folyamatát értjük. Ilyen optimalizálás történik az egészség megtartásához 
hozzájáruló életstílus és szociokulturális részvétel által. Az „aktív‖ szó a tovább folytatódó 
részvételt jelenti a szociális, gazdasági, kulturális, spirituális és civil életben. Jelentős feltételei 
ennek a tovább folytatódó részvételnek a társadalom részrendszereiben a tanulási és képzési 
folyamatok. A tanulási folyamatok által juthatunk felismerésre a saját szociális helyzetünket 
illetően (l. WHO 2002). 

Empirikus tanulmányok alapján bebizonyosodik az öregedési folyamatban lévő aktivitás 
potenciálja és a késői életfázisban életelégettséghez szolgáló aktivizáló intézkedések szükségessége 
(l. Rowe/Kahn 1997). Aki képzési aktivitásokban vesz részt és testileg aktív, jobb egészségi 
állapotot és végeredményben alacsonyabb morbiditást mutat fel. 

Az egyén szemszögéből az aktivitás azt jelenti, hogy az egyénnek megvan a lehetősége a 
képességeit kibontakoztatni, mindenkori személyes fejlődési célját erőfeszítés által elérni. A 
fejlődés nincs „programozva‖, akarat és erőfeszítés által vihető előbbre. Ez az empirikus 
öregedéskutatásból származó tényállás (l. uo.) jól összeköthető a képzésteóriai gondolatokkal. Ez 
alapján írja Hans-Joachim Heydorn, hogy a képzés egy hosszú, rögös út. Nem hirtelen ugrás vezet 
a „szabadság birodalmába‖. A képzés munka, konkrét harc az egyéni és társadalmi egzisztencia 
feltételeivel (l. Heydorn 1980). 
 
Az öregség életszakaszának képzési tényezői 
Egyáltalán mi az öregség életszakaszának képzési célja? A nyugdíjazás után a képzési cél a 
szakképzettségről a kulturális irányultságra tevődik át. A kulturális irányultsághoz tartozik a 
gondolkodás közvetítése, a racionalitás és a tudományosság fejlődése és a kompetenciák 
kibontakozása a reflexióra és önálló vélemény létrehozására (l. Becker 2009). Nem a saját 
viselkedés irányítatlan megváltozásáról van szó, hanem a saját világ kitágításáról. Ehhez fantázia, 
kreatív betekintés és cselekvésképesség szükséges (l. Rosenmayr 2007). Nem csak magáról a 
tanulásról van szó, hanem felismerésről, amely a saját cselekvési lehetőségeket bővíti. Mire van 
szükség a felismeréshez? Elegendő a szisztematikus tudás rendelkezésre bocsátása? Elegendő 
gerontológiai kutatási eredményekre hivatkozni? 

Az időskori képzés indokaként elsősorban mindig azokat az empirikus öregedéskutatásból 
származó eredményeket hozzák fel, amelyek arra utalnak, hogy a kognitív teljesítőképesség 
egészen a magas életkorig adott és ezért alig lépnek fel korlátok a tanulási képességben (l. 
Schaie/Willis/Caskie 2004). De a tanulási képesség bebizonyítása még nem elég a tanulási készség 
megalapozásához. A – legalábbis kísérletekben – kimutatott öregkori kognitív teljesítőképesség 
szükséges, de nem elegendő feltétel a képzésben való részvételhez. 

Egy második képzési feltétel az idősebb emberek cselekvési mindennapja. Az öregkori 
tanulási folyamatok számára alapvető a mindennapi tudás és az egyéni tapasztalat. Ezek 
élettörténetileg épülnek fel. Eszerint az öregkori képzés és a geragógika nem csak a 
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tudományosan létrehozott tudásra, hanem a mindennapi cselekvési követelményekre és a 
biográfiai tapasztalatokra is alapozhatnak. Az időskori tanulás azokra a változásokra 
vonatkoztatható, amelyek a nyugdíjazásból kifolyólag adódnak, olyan változásokra, amelyek 
magasabb életkorban egészségi tekintetben jelentkeznek, technológiai változási folyamatokra és a 
szociális kapcsolatokban történő változásokra. Mindezen aspektusok a tanulást és a képzést 
történésként határozzák meg, amely idősebb kori és időskori életfeltételeket figyelembe veszi és új 
életesélyeket generál. 

A kognitív és a mindennapi életfeltételek mellett van egy alapvető harmadik aspektus is az 
időskori képzésben: a képzés alanya. Ha a folyamatok alatt, amelyek során az egyének 
szocializatorikusan szereznek tudásállományt, valamint észlelési, értelmezési, cselekvési és 
értékelési mintákat, nem csak bevésődési és befolyásolási folyamatokat értünk, hanem a magát 
képző egyén saját teljesítményét is, akkor megfelelő konceptuális alapra is szükség van. Ilyen 
alapot kínál az ön- illetve alanyi képzés (l. Scherr 2009). Egy a modern társadalmak 
önmegértésének megfelelő alanymodell alapján irányul – egy önmagának felelős cselekvő-, döntő 
és ítélőképes egyén modellje alapján. 

Az ön- illetve alanyi képzést meg kell különböztetni a tanulási folyamatoktól. Az ön- 
illetve alanyi képzésről csak olyan tanulási folyamatokra való tekintettel kell beszélni, amelyekben 
az egyéni ön- és világmegértés alapszerkezetei körvonalazódnak, megszilárdulnak, illetve 

megváltoznak. Az önképzés így egy „jövő felé nyitott konstrukciós teljesítménnyé‖ (l. uo.) válik.
1
 

Az (ön)képzési folyamatokat az jellemzi, hogy az egyének különböző dimenziókban reflexív 
önviszonyt tudnak létrehozni. A reflexió tárgyává emelik esztétikai, morális és politikai 
meggyőződéseiket, valamint életterveiket. Ez azt a képességet és készséget feltételezi, hogy az 
egyének a saját szubjektív, magától értetődő életvilági bizonyosságuktól képesek távolságot 
tartani, a lehetséges alternatívákat mérlegelni, valamint kérdezősködni a biográfiai genezisük és 
szociális érvényesülési feltételeik felől. 

A felsorolt három feltétel képezi az öregkori képzés illetve a geragógiai cselekvés keretét. 
Ha ezekben az aspektusokban a felnőttképzésből származó szempontok is felismerhetőek, akkor 
együttműködésben ábrázolják az öregségi életszakasz különlegességét. 
 
Felnőttképzés és geragógika 
Hol vannak a felnőttképzés és a geragógika közös pontjai és különbségei? Sok közös pont van 
megadva a teoretikus koncepciókban és a diszciplináris elhelyezésben. Mégis van egy sor 
különbség. Ezek közé tartozik először is a geragógika közelsége a gerontológiához. Az 
öregedéskutatás jelentős, az öregkori tanulási képességet és a képzési folyamatok kontextusát 
érintő kutatási eredményekkel stimulálja a geragógikát. A tanulási képesség szempontjából ezek a 

folyékony/kristályos intelligenciához
2
 kapcsolódó eredmények, amelyek az öregkori képzés 

alapjául szolgálnak. A kontextus-befolyások szempontjából az „Environmental-Docility-
Hypothese‖-t (l. Lawton/Simon 1968) kell megemlíteni, amely a magasabb életkorban ható 
környezeti faktorok növekvő jelentőségére utal. Ez alatt azt értjük, hogy az idősebb embereknek, 
akik egészségileg terheltebbek, kedvezőbb környezeti feltételekre van szükségük, hogy részt 
vehessenek a képzési folyamatokban. Másodszor különbségek mutatkoznak a felnőttképzés és a 
geragógika között a gyakorlati orientáltságban. A geragógikai cselekvést az idősebb és magas korú 
emberek speciális igényei határozzák meg, miközben különbséget kell tenni a diverzitási 
szempontok között, pontosabban a képzéstől távol álló idősebb nők és férfiak igényei között, a 

                                                 
1
 Ebben az összefüggésben arról van szó, hogy a tudás, kompetencia, értékek, normák stb. pedagógiai közvetítésének 
szándéka és a pedagógiai programok (didaktikák és módszerek) által meghatározhatatlan szubjektív elsajátítás 
folyamata között szisztematikus különbséget kell tenni. 

2
 Az intelligencia különböző tényezőkből tevődik össze. Kristályos szerkezetű és folyékony/fluid intelligenciákat 

különböztetünk meg, amelyek az öregkorban különbözőképpen fejlődnek. Míg a folyékony intelligencia, amely a 
reakció gyorsaságával és a szavak folyamatosságával függ össze, csökken, addig a kristályos intelligencia, amely a 
tapasztalati tudást és az információkat öleli fel, nő (l. Horn/Cattell 1967). 
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különböző kulturális helyzetű migránsok között vagy a kognitív szempontból jól képzett illetve 
kognitív szempontból korlátozott személyek között. Ebben a gyakorlati orientáltságban a 
részvételben való lehetőség minőségi kritériuma az élet második feléhez alkalmazott didaktikának 
(l. Buboltz-Lutz et al. 2010). 

Egy harmadik megkülönböztetés lehetséges Gerhard Breloer szerint (2000) az öregkori 
életszakasz antropológiai meghatározásának kontextusában. Breloer ehhez Erik Erikson 
életszakasz-koncepcióját használja. Eszerint a felnőttképzés a hatodik és hetedik életszakaszra 
vonatkozik (ezek a korai felnőttkor és a felnőttkor), míg a geragógika feladata a nyolcadik 
életszakaszban (az öregkorban) van, amelyet az érettség határoz meg. Ebben a stádiumban az 
egyént az én-integritás utáni keresésben támogatjuk. 
 
A képzésben való részvétel hatásai 
Milyen hatások adódnak az időskori képzésben való részvételből, milyen okozati befolyások 
igazolhatóak empirikusan? Bár a következőkben bemutatott kutatási eredmények a képzés egyedi 
hatására fókuszálnak, egyéb tényezők is fellépnek. Képzés, egészség, jövedelem és szociális 
területi helyzet erősítik egymást kölcsönösen. 

Egészségügyi felismerések alapján pozitív hatásként lehet említeni a folytonos mentális 
stimulációt a jó egészség megtartására. Neurológiai kutatások azt mutatják, hogy a mentális 
tréning pozitívan befolyásolja az intellektuális képességeket, úgy, hogy csökkentheti illetve 
visszafordíthatja az emlékezetvesztést. A tanulás mindenképpen az agyi struktúra 
megváltozásához vezet (l. Kotulak 1997). És: a képzés iránt érdeklődő személyek képesek jobban 
elkerülni a szívbetegségeket és magas vérnyomást, mert korábban mennek orvoshoz és az 
öndiagnózis által megfelelő megelőzést és közbeavatkozást folytatnak. Ezen felül az öregebb 
emberek, akik tanulási folyamatokban vesznek, jobban fel tudnak épülni a betegségekből. Pl. 
korábban kerülnek fekvőbeteg kezelésből otthoni kezelésbe (l. uo.). 

Az idősebb emberek képzési magatartásainak vizsgálatai azt bizonyítják, hogy egy 
megfelelő aktivitási szint ezen a területen kedvező hatással van az életelégedettségre és az 
egészségre (l. Khaw 1997). A képzés és az egészséges életmód fitten tartanak. Az alacsonyabb 
végzettséggel rendelkező megkérdezettek jelentősen kevesebbet mozognak, és gyakrabban 
szenvednek súlyproblémáktól mint a velük egykorú magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők 
(l. Börsch-Supan et al. 2008). 

Az élethosszig tartó tanulás és az öregkori képzés jelentősen hozzájárulnak a 
társadalomban való részvételhez. Csökkentik az elszegényedés fenyegetettségét és növelik az 
esélyegyenlőséget. Összefüggés áll fent a képzésben való részvétel és elkötelezettség valamint a 
tanulás és a politikai részvétel között is. Az idősebb emberek, akik továbbképzik magukat, 
szívesebben vesznek részt társadalmi munkában, jobban bíznak a politikai intézményekben, 
szívesebben vesznek részt aláírásgyűjtési akciókban és politikai vitákban (l. Kollad/Ahmadi 201). 
Ezen felül meggondolandó, hogy az öregedési folyamat szociális kontextusban, tehát barátságok, 
(egykori) munkakapcsolatok, szomszédi kapcsolatok és családtagok szociális hálójában megy 
végbe. Ebből kifolyólag a képzésben való részvétel nem csak azoknak a személyeknek jelent 
gazdagodást, akik közvetlenül látogatják a tanfolyamokat vagy saját maguk akarnak megdolgozni a 
tudásért, hanem a képzésnek „spread effect‖-jei vannak, hat a szociális környezetre is. 

A képzési aktivitások felsorolt (pozitív) okozati hatásait az életminőségre értékelhetnénk 
indifferenciált képzési optimizmusnak is, ha egyidejűleg nem világítanánk rá okokra és korlátokra. 
Miért foglakoznak ezekben a vizsgálatokban főleg pozitív hatásokkal? Valószínűleg a képzési 
optimizmus, amely a pozitív hatások ábrázolása által jön létre, vezet ahhoz, hogy visszautasítsuk 
az életkor deficitmodelljét. Ebben az értelemben szolgálják az empirikus eredmények a normatív 
új orientálódást. 

A pozitív effektusok ábrázolásával azonban nem szabad elhanyagolni, hogy mennyire 
erősen jelen vannak az egész életpálya folyamán a képzési egyenlőtlenségek és a képzéshiány, és 
hogy ezek a negyedik életkorban részben még erősödnek. Ha a 70 év felettieknek csak a negyede 
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jut hozzá az új információs technológiákhoz (lásd Statistik Austria 2009a), akkor nem „technikai 
űrről‖ van szó, hanem kettős szociális hátrányról. Nem csak bizonyos, a szociális helyzet számára 
jelentős készségek hiányoznak, hanem a modern dolgok központi projektjének, a 
tudástársadalomnak a lecsatolására is sor kerül. 
 
Az időskori képzésben való részvétel 
A képzési folyamatoknak az életpályára gyakorolt bizonyítottan pozitív hatásai ellenére a tényleges 
részvétel a képzésben a foglalkozás utáni életfázisban csekély. Ausztriában ez úgy mutatkozik 
meg, hogy a nem formális képzési aktivitásokban való részvétel, azaz az elmúlt 12 hónapban 
történő tanfolyamra járás, a különböző életkori csoportokat összehasonlítva erősen váltakozik. 
Míg a 35-től 44 éveseknek majdnem a fele járt tanfolyamokra, addig az 55-től 64 éveseknél az 
arány szűk negyedre csökken (lásd Statistik Austria 2009a). A központi kérdésfeltevés a 
következőképpen hangzik: mely feltételek azok, amelyek az öregkori képzési érdeklődés 
visszaesését magyarázzák vagy másfelől közelítve, a részvételi hányadost növelik? Egy pillantás a 
képzési politikára az mutatja, hogy a folyamatos tanulásnak és felnőttképzésnek a harmadik és 
negyedik életkorban alárendelt szerep jut. Képzési- és társadalmi-politikailag az élethosszig tartó 
tanulásról való elképzelések elsősorban a keresőkorban lévő személyre és ezzel a szakmai 
tevékenységre irányulnak (l. Fiebe/Jana-Tröller 2008). 

A nyugdíj utáni képzés csekély jelentőségének azonban nem csak a képzésnek és a hivatás 
gyakorlásának a korlátozásához van köze, hanem az életkor szociális konstrukciói is befolyásolják 
(l. Walter et al. 2006). Azok az életkori képek hatnak gátlóan a tanulásra, amelyek az öregedést a 
leépüléssel és a függőséggel kötik össze. Ehhez hozzátartozik, hogy az idősebb foglalkoztatottakat 
ritkábban küldik továbbképzésre, mert kevésbé számítanak tanulóképesnek (l. Brauer/Clemens 
2010). Negatív indoklásokkal találkoznak szembe. Az idősebbeket tehát nemcsak hogy nem 
bátorítják, hogy képzési rendezvényeken vegyenek részt, hanem elbátortalanítják őket azáltal, 
hogy csekélyebb tanulási képességeket és tanulási potenciált tulajdonítanak nekik. 

Ezeken a tényezőkön kívül társadalomszerkezeti és családi feltételeteket kell még 
megemlíteni, amelyek a képzési motivációra kihatnak. A társadalomszerkezeti feltételek közé 
tartozik, hogy a kiváltságos népcsoportokba tartozók számára nagyobb a valószínűsége annak, 
hogy egy továbbvezető képzési utat tudnak abszolválni, mint a hátrányosan megkülönböztetett 
társadalmi rétegek számára. Így szisztematikus összefüggés áll fenn a szociális származás és a 
képzésben való részvétel között. A családi feltételeket tekintve meg kell említeni egy fontos 
szempontot: a nők szerint családi feladataik állandóan akadályozták illetve akadályozzák őket 
abban, hogy tovább képezzék magukat (l. Kolland 2005). 
 
Perspektíva 
Az élethosszig tartó tanulás öregkorban történő erősítésére létezik egy új képzési charta, amely a 
négygenerációs társadalomra fókuszál. A négy generáció a 25 év alattiak, a 25 és 50 év közöttiek, 
az 50 és 75 év közöttiek valamint a 75 év fölöttiek (l. Schuller 2010). A képzési szerződés nem 
jogi értelemben vett szerződés, hanem inkább társadalmi megállapodásra utal. Ebben az új 
képzési kontraktusban az erőforrások igazságos elosztásáról van szó a négy életszakaszon 
keresztül tartó képzés számára. A szerződés teljesítéséhez szükség van egy „hitelrendszerre‖, 
amely lehetővé teszi a képzési rendszer magas áteresztőképességét. Valamint koherens nemzeti 
keretrendszer megalkotásáról van szó. 

Miért van szükségünk erre a képzési chartára? Azért, mert a társadalom demográfiai 
változásban található. A várható élettartam meghosszabbodása új képzési megértést is kíván, 
amely túlmutat az iskolai képzésen és minden generációt magában foglal. Ha minden generációt 
integrálunk a képzési rendszerbe, akkor kölcsönös előnyök jönnek létre, mert az erőforrások és az 
esélyek kiegyenlítődnek. A tanulás ebben a megközelítésben nem azt jelenti, hogy kereső 
tevékenységben vagy kereső tevékenységért tanulni, hanem személyes és társadalmi fejlődést is 
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jelent. A képzést a maga generatív funkciójában kell érteni és nem csak tevékenységként, amelyet 
minden generáció csak saját maga számára folytat. 

A szeniorokat érintő jövőorientált képzési politika feladata kitalálni, hogy hogyan lehet az 
élethosszig tartó tanulást témává tenni és olyan struktúrákat létrehozni, amelyek az idősebb 
emberek számára egyenjogú és akadálymentes hozzáférést biztosít a kiváló és sokoldalú tanulási 
kínálathoz (l. ehhez Waxenegger 2011). Ide számítanak többek között a következő irányvonalak 
és prioritások: 

Az esélyegyenlőség feltételeinek megalkotása a képzéshez és tanuláshoz való időskori 
hozzáférés során 

Az öregkor, az öregedés és az az intergenerációs tanulás különbözőségének figyelembe 
vétele 

Az idősebb emberek számára nyújtott képzési kínálat minőségi normáinak átalakítása 
A kvalifikációs kínálat megteremtése az időskori képzés különböző szintjein 
A képzési tanácsadás fel- és kiépítése és az információ javítása az idős emberek számára a 

foglalkozás utáni életszakaszban 
A lakóhelyhez közeli tanulási kínálatok kiépítése, valamint 
A továbbképzési lehetőségek megteremtése az új információs és kommunikációs 

technológiák területén. 
 
A cikk forrása: Franz Kolland, Bildung und aktives Altern, Magazin – Erwachsenenbildung.at, 
2011/13. 11-19. 
 
(fordította Varga László – Jászberényi József) 
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Maróti Noémi: Az idősek diszkriminációja a kereskedelmi médiában  

 
Bevezetés 

 „Azért vagyok itt, hogy rávegyem önöket arra, szálljanak szembe azokkal a hatalmas lelki 
pusztításokkal, veszteségekkel és költségekkel, amelyeket nemzetünknek el kell szenvednie az időskorúak 

hátrányos megkülönböztetése miatt.‖  

Doris Roberts 2002.3 
 

Az „őszülő évszázad‖ kifejezéssel, 2009-ben felsőoktatási tanulmányaim legelső kurzusán 
találkoztam életemben először. Szakdolgozati témaválasztásom mellett elsősorban aktualitása 

szólt, hiszen a jelenleg is zajló antropológiai forradalom
4
 kapcsán, a napnyugati társadalom egyik 

legégetőbb problémájával nézünk szembe.   
Míg napjaink nyugati társadalmaiban a születések és egyben a lakosság száma csökken, 

ezzel egyidejűleg a várható élettartam és az idősek száma folyamatosan növekszik. A XX. század 
során az ember átlagéletkora több mint kétszeresére növekedett, és becslések szerint 2030-ra a 
legtöbb ország társadalma idősödő társadalommá válik. Természetesen nem az a fő probléma, 
hogy időseink száma növekszik, hanem az, hogy az egyre csökkenő számú aktív keresők nem 

tudnak helytállni idősebb társaikért.5 A jelenleg is zajló, és előreláthatóan hosszasan elhúzódó 
demográfiai válság kezelésében társadalmunk kiemelkedő médiumai sem oldják a feszültséget, 
ahelyett, hogy a fiatalokat az idősebbek tiszteletére és megbecsülésükre orientálnák, vagy csak 
egyáltalán tudomást vennének az ötven év feletti korcsoport létezéséről, és potenciális 
célcsoportként kezelnék, többnyire nyelvi és képi diszkriminációt alkalmaznak velük szemben.  
 Médiaszakos hallgatóként már jó ideje foglalkoztat a kérdés, hogy ha társadalmunk 

elsődleges információszerzési forrása a televízió,
6
 akkor a műsorszolgáltatók – leszámítva néhány 

tematizált csatorna e problémára irányuló műsorát – miért tűntetik fel negatívan, vagy rekesztik ki 
az idős korosztályt, hiszen ők teszik ki a médiafogyasztók számának jelentős részét. Véleményem 
szerint ezekkel a negatív audiovizuális megjelenítésekkel azt érik el, hogy egy olyan világban 
öregszünk meg, amely azt sugallja, hogy az öregség egy csapás, amely megfosztja az embert az 
egészségétől, szellemi frissességétől, ahol 50 év felett az ember már alkalmatlan munkavégzésre, 
emberi kapcsolatokra és önálló döntésekre. 

Dolgozatom témaválasztásának másik oka az volt, hogy kíváncsivá tett, hogy a 
kereskedelmi televíziók diszkrimináló tevékenysége hogyan hat a hazánkban élő idősebb 
korosztályra. Valóban érzékelik-e időseink, hogy ki vannak rekesztve a kereskedelmi csatornák 
által diktált modern szórakoztató iparból? Tapasztalják-e az ellenük irányuló bántó mediális 
megnyilvánulásokat, és sértőnek érzik-e a késő modern médiakörnyezetben felkapott tegező, 
szlengekkel teli kommunikációt? Dolgozatomban az általam végzett nem reprezentatív felmérés 
többek között ezekre a kérdésekre is választ ad, és kiderül, hogy időseink a mai magyar 
társadalom teljes értékű tagjainak érzik-e magukat, vagy úgy vélik, hogy napjaink vezető 
médiáinak képi és nyelvi világa nem hozzájuk szól.  

                                                 
3
 Doris Roberts előadásának eredeti angol nyelvű szövege: http://www.globalaging.org/elderrights/us/doris.htm 

letöltés ideje: 2011.11.02. 
4
 Endreffy Zoltán: Öregedő Európa 2007.02.21 http://www.mabesz.org/index.php?item=130 letöltés ideje: 

2011.10.02. 
5
 Jászberényi József: A társadalom rétegződése, előadás, ZSKF (2009.09.11) 

6
 Jobbágy Tamás: MFP konferencia az 50+ -os korosztály televíziós szokásairól. (2010) 
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Ageizmus 
Az ageizmus kifejezés a szakirodalom szerint az életkor szerinti diszkriminációt jelenti.  A 
fogalmat Robert Neil Butler, amerikai gerontológus, pszichiáter, az amerikai öregedéstudományi 
intézet igazgatója 1968-ban használta először, de ő még csak kifejezetten az idősekre értette a 

szisztematikus sztereotipizálás és diszkrimináció meghatározását.7  Butler életpályáját szeretném 
néhány mondatban kiemelni, hiszen mindamellett, hogy az ageizmus fogalmának alapító atyjáról 
van szó, az amerikai professzor egész életét az idősek problémáinak kutatására szentelte. Már a 
Columbia Egyetemen való tanulmányai során megtapasztalta ezeket a súlyos diszkriminációkat, és 
ekkor döntött úgy, hogy fellép ellenük. 1963-ban megjelent „Human Aging‖ vagyis „Emberi 
öregedés‖ című könyvben - amelyet több kutatótársával együtt adott közre - bebizonyította, hogy 
a szenilitás nem szükségszerű következménye az öregedésnek, ez az állapot olyan betegségek 

következtében jön létre, amelyek többnyire megelőzhetőek.8 1975-ben az amerikai kongresszus 
engedélyével és támogatásával, Butler létrehozta a Nemzeti Öregedéskutató Intézetet, és ettől az 
időponttól kezdve hosszú évtizedeken keresztül stratégiai feladatának tekintette, hogy az 
idősekkel szembeni méltóságteljes bánásmód, életminőség és az egészségmegőrzés kérdéskörei 
fontos szerepet kapjanak a társadalomban. Butler munkásságának köszönhetően tudhatták meg 
világszerte, hogy az időskor számos lehetőséget foglal magába mind tanulás, fejlődés, de akár az 
intimitás tekintetében is. Utóbbira példa az 1976-ban megjelent „Love and sex after 60‖, vagyis 
„Szerelem és szex 60 év felett‖ című könyve, amelyet feleségével közösen készítettek el. Saját 
tapasztalataikat írták le, felhívva a figyelmet arra, hogy ebben a korban sem szégyen beszélni erről 
a témáról, s nem szükséges hogy lezáruljon az intimitás az idősek számára. A mű sikerét igazolja, 
hogy több millió példányszámban kelt el az Egyesült Államokban. Szintén ebben az évben jelent 
meg „Why Survive? Being Old in America‖ vagyis „Minek túlélni? Idősnek lenni Amerikában‖ 
című könyve, amellyel Butler egy válságidőszakban igyekezett felhívni a figyelmet arra, hogy az 
idősek problémáival kezdeni kell valamit, időspolitikát kell kialakítania a mindenkori kormánynak. 
A Pulitzer-díjjal jutalmazott gondolatébresztő könyv szerepet játszott abban, hogy Amerikában 
már a hetvenes években széles társadalmi körben útjának indultak az idősek diszkriminációja 
elleni kezdeményezések, aminek az eredménye az, hogy napjainkban talán az egész világon az 

Egyesült Államokban a legjobb nyugdíjasnak lenni.9 Butlernek számos publikációja és előadása 
volt évtizedeken át a témával kapcsolatosan, világszerte indultak kezdeményezések és kutatások 
az ageizmus project keretében, amelyekről a későbbiekben is fogok példákat írni. 
 Az eddigiek során általam is említett „idős‖ szót sokat halljuk napjainkban, de kiket is 
nevezünk pontosan időseknek? Jelen dolgozatomban a marketing kutatás kategorizálását követve, 
az ötven év feletti korosztályt említem idősnek, és saját kutatásomban is ezt a célcsoportot fogom 
vizsgálni, ugyanis annak ellenére, hogy ma már a kifejezést tágabb értelemben is használják, a 

legtöbb „ageista‖ diszkrimináció továbbra is az időseket érinti a világon.10  Az időskori ageizmus 
formáit az amerikai Anti-Ageism Taskforce vagyis az Ageizmus Elleni Munkacsoport 2006-ban a 
következő négy típusra osztotta; személyes- egyéni, intézményes, intencionális, és nem szándékos 

ageizmus.11 Számomra kézzelfoghatóbb, és többrétű a következő tipizálás, miszerint ismeretesek 
a lakóhelyi, munkahelyi, alkalmazáskori, családon belüli, egészségügyi, gazdasági, nyelvi és 
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http://www.polgariszemle.hu/app/interface.php?view=v_article&ID=373&page=0, letöltés ideje: 2011.07.18 
8
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mediális diszkrimináció típusok,12 amelyek közül a legfontosabb és legszembetűnőbb a 
munkahelyi és a nyelvi diszkriminatív megnyilvánulások.  Az ilyen jellegű negatív fellépések ellen 
az általam korábban említett amerikai példák mellett, az Európai Unióban is számos sikeres 
kezdeményezés indult az elmúlt évtizedben, amelyek közül a legfontosabb antidiszkriminációs 
projekteket szeretném ismertetni a következőkben. 
 
2.1. Antidiszkriminációs projektek 
Nagy Britanniában már több évtizede foglalkoznak a kor alapján történő megkülönböztetés 
felszámolásával. Ezzel a céllal alakult például az 1940-es évek óta aktív Age Concern nevű 
kormány független szervezet is, amely elsődleges célkitűzése, olyan világot teremteni az idősebb 
társadalom számára, amelyben egyenlő jogokat biztosítva, kiegyensúlyozott, biztonságos és 
kényelmes életet tudnak élni az idős állampolgárok. A szervezet az időseket érintő több 

kérdésben is végzett már felméréseket, egyik ilyen volt az 1999-ben folytatott vizsgálata,13 
amelynek keretén belül 35 000 háziorvost kerestek fel személyesen, és kérdezték meg őket az 
idősebb korosztály egészségügyi ellátásával kapcsolatos tapasztalataikról. A megkérdezett 
háziorvosok háromnegyede vallotta, hogy a kor alapján történő diszkrimináció jelen van az 
egészségügyi ellátásban, és kiemelt fontosságúnak tartják, hogy a klinikai ellátásokat mindenki 
egyenlő mértékben megkapja. A megkérdezett háziorvosok elmondták továbbá azt is, hogy 
tapasztalataik szerint az esetek 42 százalékában sajnálatos módon ez nem történik meg, az 
idősekkel szemben a fiatalabb korosztály kap prioritást az orvosi ellátásban. Az Age Concern 
számos konkrét esetet összegyűjtve, a legmagasabb politikai szintekre vitte a problémát, és 
elismertette az ageizmus e típusának létezését és igazságtalanságát. Nagy Britanniában az óta 
sokkal komolyabban veszik az ilyen eseteket, amelyek száma az elmúlt évtizedben látványosan 
csökkent. 

Uniós szinten is léteznek ilyen szervezetek, az egyik legfontosabb az Európai Unió több 

tagállamából hálózatot képző Age Platform Europe.14 Honlapján három kiemelt fontosságú 
projekt is megtalálható, amelyek kifejezetten az ötven év feletti korosztállyal kapcsolatos 
kérdésekre hívják fel a figyelmet, hangsúlyozva az ellenük irányuló fellépések megelőzését, illetve 
kezelését.   

Az első, az Európai Parlament egyik e problémára irányuló projektje, a Daphne 
programból később kialakult Daphne Eustacea, amelynek jelentése: „európai stratégia, az 
öregkori durva bánásmód ellen‖. A projekt eredetileg 1997-ben indult, célja felvenni a harcot, a 
nőket, fiatalokat, és gyermekeket érintő erőszak ellen. A program több száz személy, és szervezet 
közös munkájának köszönhetően újabb kiaknázatlan területre bukkant, az idősekkel kapcsolatos 
kérdéskörben. Fontosnak tartják, hogy már fiatal korban megismertessék az emberekkel jogaikat, 
ezzel elkerülve, hogy idős korban kiszolgáltatott helyzetbe kerüljenek.  A projekt Európai Unió 
által támogatott AGE nevű szervezete 11 partnerrel karöltve, hálózatot képezve segíti a program 
népszerűsítését annak érdekében, hogy Európa legsebezhetőbb állampolgárait megvédje. A 
szervezet egyik pillére a 13 nyelven letölthető European Charter, amely okiratba foglalja az 
idősek, a nők, és a segítségre szorulók jogait, másik pillére pedig az Accompanying Guide, amely 
segítségével a szervezet igyekszik megértetni és gyakorlatban alkalmazni, érvényesíttetni ezeket a 
jogokat. A projektben résztvevő tagállamok szervezeteinek aktív munkájának köszönhetően, 
sikerült felhívni a társadalmak figyelmét, a bántalmazott idősek megvédésének fontosságára, 
amely a jövőre nézve is kiemelt fontosságú lesz, hiszen az elkövetkezendő évtizedekben időseink 
száma az öregedő Európában egyre növekszik. Mind a charter, mind a guide létrehozásával, 
sikerült átfogó képet alkotva kidolgozni és nyilvánossá tenni azt az eszközrendszert, amely 
segítséget nyújt az időskori bántalmazás elleni küzdelemben, így a programban résztvevő 
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stakeholderek együttműködésével minden érintetthez eljuthat a számukra szükséges információ. 
Elgondolkodtató tény, hogy amíg a 13 nyelv között megtalálható a román, a lengyel, a szlovén, és 
a cseh is, sajnálatos módon Magyarország állampolgárai nem informálódhatnak anyanyelvükön a 
chartában összefoglalt jogaikról. 

Szintén jelentős szerepet tölt be az ugyancsak EU AGE platform által vezetett WE DO 
projekt, amelynek célkitűzése, harmonikusan együttműködő európai szervezeti kapcsolatokat 
kiépíteni, az időskori méltóságteljes élet elérése érdekében. A 12 tagállamból létrejött 18 partner 
által működtetett projekt a Daphne Eustacea folytatása, de az előző projekttel ellentétben a WE 
DO a megelőzésre helyezi a hangsúlyt. A 2010. december 1-én indult, 2 évre tervezett projekt 
nevében is megfogalmazza célját, hiszen a WE DO a Wellbeing and Dignity for Older People 
rövidítése, vagyis „Jólét és méltóság az idősebb emberek számára‖. Nagy hangsúlyt fektetnek az 
együttműködésre, így a két év alatt számos közös konferenciát biztosítanak a programban 
részvevők számára, hiszen a tapasztalatokat egyidejűleg uniós, tagállami, és lokális szinteken is 
gyűjtik. Reményeik szerint, a projektben résztvevő összes partner által kidolgozott nemzeti 
stratégiákat, tapasztalatokat a különböző tagállamokból érkező szervezetek a jövőben is 
megosztják majd egymással, és az ebből születő új gondolatok, kezdeményezések által hosszú 
távon fogják segíteni egymás munkáját. 

A harmadik kiemelkedő fontosságú projekt az Inclusage, amely szociális identitású 
kezdeményezés. Feladata, több aspektusból megvizsgálni mind lokális, mind nemzetközi 
szinteken az idősek anyagi helyzetét és szükségleteiket. A hasonlóan EU támogatású 2007-ben 
indult 7 éves program célkitűzése, az esélyegyenlőség biztosítása úgy a munkaerőpiacon, mint a 
szociális jogalkotás terén, az Európai Unió összes tagállamában. 

Az antidiszkriminációs projektekről szóló kitekintést több okból is fontosnak tartom 
megemlíteni szakdolgozatomban. Egyrészről szeretném felhívni a figyelmet az Age Concern 
példamutató munkájára, különös tekintettel a hazánkban jelenleg is uralkodó idősekkel szembeni 
egészségügyi diszkriminatív helyzetre, ami már most is segítségért kiált.  Kérdés hogy a 
legfontosabb dolgot, az egészségünket és a vele járó ellátást országunk elöregedő népességének 
legfelsőbb vezetői hogyan fogják orvosolni. Másrészről elgondolkodtató tény, hogy míg a magyar 
társadalom a nyugati társadalmak civilizációjához sorolja magát, eltérően az európai gyakorlattól, 
és számos szomszédos országunk aktív részvételétől, az imént említett projektek hálózataihoz 
csatlakozott mintegy százhatvanöt szervezet egyike sem magyar. Függetlenül attól, hogy 
Magyarország nem is csatlakozott ez idáig az ilyen jellegű európai kezdeményezésekhez, mégis a 
honlapot működtetőknek köszönhetően az internetes oldal magyar nyelven is elérhető, hiszen 
céljuk, az összes tagállamában élő, közel 150 millió, ötven év feletti polgár figyelmét felhívni az 
őket érintő kérdésekre.  
 
2.2. Munkahelyi diszkrimináció 
Míg a történelem során a társadalmak túlnyomó többségében, az idősebb generáció tagjait 
élettapasztalatuk, bölcseleteik miatt tisztelet, és megbecsülés övezte, mind hadászati, stratégiai 
döntésekben, mind a gyógyászatban és számos szakterületen nélkülözhetetlen volt tudásuk és 
véleményük, addig napjainkban a munkaerőpiac veszteseinek mondhatóak.   

„Az öregedéssel kapcsolatos hátrányos megkülönböztetések 95%-a abból a feltételezésből 
ered, hogy az idősek szellemi teljesítőképessége leépül. Ezek a feltételezések igen erősen hatnak 
az idősödő emberek tudatára, holott ezek többsége alapvetően félelmekből és előítéletekből 

táplálkozik.‖15 
Az idősekre vonatkozó sztereotípiák, mint a „nem bírnak lépést tartani‖, „az 

idősebbeknek magas a bérigényük‖ vagy „az idősebbek már nem akarnak dolgozni‖ 
gondolatokra, számos kutatás cáfolt rá. Ilyen például a 2004-ben végzett Hewitt Inside „Legjobb 
munkahely‖, amely felmérésen közel tízezer magyar munkavállaló véleményét összegezve 
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kiderült, hogy az ötven év feletti munkavállalók kevésbé kritikusak a felső vezetéssel, és erősebb 
érzelmi kötődést mutatnak a munkahelyük iránt, nehéz szívvel válnának meg vállalatuktól, mint 

fiatalabb kollégáik.16 Ezekből az eredményekből is kiderül, hogy az előítéletek egyes emberekre 
lehet, hogy jellemzők, de általánosságban nem igazak. Sajnos a magyarországi munkaerő-piaci 
helyzet ennek ellenére beigazolja az ageizmus ezen típusát. „Elmúltam ötven, nincs állásom, 

gyakorlatilag lehúzhatom a rolót!‖17 Az ilyen, és ehhez hasonló kijelentéseket minden esetben 
keserű tapasztalatok előzik meg, és sajnálatos módon mindennaposnak számítanak. Az esetek 
többségében felsővezetői döntésre, a cégek munkaerő toborzói a középkorú jelentkezők 
önéletrajzát olvasás nélkül kidobják, mondván, fiatalabb munkaerőt keresnek. Teszik mindezt 
annak ellenére, hogy hazánkban a munkahelyi ageizmus törvénysértésnek minősül a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Törvény értelmében, mely pontosan leírja ennek tiltását, 

felhívva a figyelmet az egyenlő bánásmód követelményére.18 Felmerül tehát a kérdés, hogy a sok 
éves munkatapasztalat és a rutin már semmit sem számít? Mitől jobb egy friss diplomás csupán 
elméleti tudással rendelkező munkaerő?  

Az egyik legérintettebb korosztály a magyar demográfiai robbanást jelentő baby-boom 
nemzedék, a Ratkó-korszakban 1950 és 1956 között született generáció. A korszak névadója, a 
magyarországi kommunista diktatúra előbb népjóléti, majd egészségügyi minisztere Ratkó Anna, 
akinek népesedéspolitikájának fő pillére az abortusztilalom volt, amellyel a politikai vezetők 
mesterségesen szándékoztak felduzzasztani az ország népességét. Az tény, hogy a társadalmat 
érintő 1989-90-es magyarországi rendszerváltás, a napjainkban középkorú magyar baby-boom 
nemzedék tagjait már érett felnőttkorban érte, és a kapitalizmussal érkező multinacionális cégek 
által diktált elvárások többségének nem feleltek meg képzettségeik, és kompetenciáik. Olyan új 
fogalmakkal kellett megismerkedni, mint piacgazdaság, szolgáltatás, pályázat, tender, menedzserek 

és számos új nyelvi elemek.19 A külföldi cégek által elvárt idegen nyelvek ismerete, a 
számítógépek, majd az internet használatának rohamos elterjedése komoly és azonnali 
felzárkózást igényelt a korábbi államszocializmusban „nyugdíjas állás‖-t betöltő dolgozóktól, akik 
nehezen alkalmazkodtak a megváltozott körülményekhez főként azért, mert abban az időben a 
politikai vezetők nem vették számításba a geroedukációs továbbképzések létfontosságát.  

Nyugat-európai mintára, az elmúlt egy évtizedben, hazánkban is több program készült a 
középkorúak geroedukációs továbbképzésére, amelyben vezető szerepet tölt be a Zsigmond 
Király Főiskola, illetve számos kezdeményezés indult a „digital divide‖ jelenség csökkentésére, 
amelyben kiemelkedő fontosságú a Budapesti Művelődési Központ szervezésében 2002-ben 
indult „Kattints rá nagyi‖ program, amellyel az idősek számára az ország közel 40 pontján van 
lehetőség az internet felhasználás elsajátítására. Az erőfeszítések ellenére EU-s viszonylatokban 
Magyarország szinte sereghajtó az aktív időskorúak munkavállalásában. Az Európai Unió 
statisztikai hivatalának adatai alapján az európai országokban az 55-64 év közötti korosztály átlag 
46,3%-a volt aktív a 2010-es évben, hazánkban ez az adat 34,4% csupán, ami azért is elkeserítő, 
mert még szomszédos országaink is, mint Románia és Szlovákia is 40% feletti adatokkal 
rendelkezik. Uniós szinten listavezető Svédország, ahol ugyanezen korosztályra vonatkozólag 

70,5%-os az aktív keresők aránya.20 Ezen adatok tükrében nyilvánvaló, hogy hazánkban a 
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geronto-andragógiának kiemelkedő szerephez kell jutnia az elkövetkezendő években ahhoz, hogy 
felzárkózzunk az uniós átlaghoz. 
 
Nyelvi diszkrimináció 
A nyelv és a beszéd, a verbális kommunikáció alapja, amely konvenciók rendszerén alapul, 
gondolataink kifejezéséül szolgál, kultúránk és identitásunk meghatározója.  

A nyelvhasználatban megjelenő megkülönböztetésnek kiemelkedő szerepe van, hiszen, az 
ageizmus egyik legtöbbször előforduló, mégis legkevésbé szembetűnő típusával állunk szemben. 
Mindennapjainkban jelen van, és sajnálatos módon már-már annyira természetesnek tűnik, hogy 
észre sem vesszük. Magyarországon kiváltképp fontos, hiszen anyanyelvünk az egyik 
legszínesebb, és legváltozatosabb szókinccsel rendelkező nyelv a világon. Napjaink felgyorsult, 
trendeket követő társadalmában, amelyben szinte hétköznaposnak számítanak új nyelvi 
elemekként a szlengek, az idegen kifejezések, mint például „fájl‖, „lájkol‖, de mostanában 
találkozhatunk a „guglizik‖ kifejezéssel is, amelyek kapcsán időseink joggal érezhetik úgy, hogy ez 
a nyelvi világ nem hozzájuk szól.  

Akár közéleti, politikai kommunikációról, akár társadalmi kommunikációról, vagy vizuális 
kommunikációról beszélünk, a nyelvi környezet mindenkire hatással van, megfogalmazza a 
körülöttünk lévő világot, elvárásokat támaszt, igényeket ébreszt, és kialakít általános 

sztereotípiákat.21 A nyelvi diszkrimináció az élet több területén tapasztalható, úgy munkahelyi 
környezetben, mint közintézményekben, családon belül vagy az oktatásban. Az ilyen 
kommunikációs interakciók negatívan befolyásolhatják az egyén énképét, hatással lehetnek a 
pszichéjére, negatív önbecsülést eredményezhetnek, sőt önbeteljesítő jóslatként is kihathatnak az 
öregedés folyamatára. Számos esetben fordul elő, hogy az idősebb korosztály, ha nem a számára 
megszokott nyelvi környezettel találkozik, akkor a szerepkompetencia hiányában vagy elzárkózik 
a kommunikációtól, vagy pedig a társadalmi elvárás miatt, felvállalja a számára kellemetlen 
szerepet, melyet kommunikációs partnere ruházott rá. Ide tartozik a tegeződés kérdése is, amely 
napjainkban már több területen előfordul, és amelynek használatáról megoszlanak a 
szakvélemények. A tegeződés témakörét dolgozatomban több másik példával a mediális 
diszkrimináció fejezetben fogom részletesen bemutatni. A nyelvi diszkrimináció, nem kizárólag a 
nyelvhasználatra korlátozódik, hanem arról is szól, hogy az idősek jelenlétében gyakran lassabban, 
artikuláltabban beszélünk, feltételezve, hogy az illető hallása és/vagy beszédértése már rosszabb, 

mint fiatalabb korában.22   
 
 
Mediális diszkrimináció 
A médiában megjelenő kor szerinti megkülönböztetés szakdolgozatom fő témájának alapja. 
Ahogy Frank Schirrmacher fogalmazza meg könyvében, napjaink médiái fiatalság-kultusszal 

sugalltak. Schirrmacher annak a fiatalság-kultusznak23 a felszámolására hívja fel a figyelmet, 
amelynek kialakulása ugyan a hatvanas évek elejére tehető, ám egyben a jelen kultúrájának 
normarendszerét és szemléletmódját, valamint a társadalmi értékrendszer reflexiójaként 

értelmezhető nyelvi- és vizuális kultúránkat határozza meg.24  Manapság is ez a kulturális 
szemléletmód a domináns, amelyben társadalmunk idősebb tagjait szinte alig foglalkoztatják a 
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médiában, s ha mégis szerepelnek, akkor többségében negatív színben tüntetik fel őket. Az idősek 
ily módon történő, médiából való kiszorítását igazolja Jászberényi József 2007-2008 fordulóján 

végzett reklám vizsgálata,25 amely a tanulmányozott időszak magyarországi televíziós 
reklámjaiban, az időskorúak megjelenését vette górcső alá. A kutatásból világosan kiderült, hogy 
az idősek elenyésző számban jelentek meg a reklámokban, a vizsgált 350-es mintából mindössze 
62-ben szerepelt idős ember, ami azt jelenti, hogy a reklámok 77,4 százalékában egyáltalán nem 
jelent meg ez a korosztály. Még rosszabb a helyzet, ha súlyozottan vizsgáljuk a tanulmányt, és 
mérlegeljük azt is, hogy a 62 reklámból, 21-ben télapóként jelentek meg az idősek, mivel a 
karácsonyi időszakra esett a vizsgálat. Sajnálatos módon a mai napig az a tendencia az általános, 
hogy a reklámokban feltűnő idős korosztály vagy háttérben statisztaként, vagy vicc tárgyaként, 
vagy beteg emberként jelenik meg. Mind a gyógyszercégek, mind a kozmetikai ipar által számtalan 
fiatalító termék reklámozása, azt a kényszert sugallják, hogy muszáj megvásárolni ezeket a 
szereket, mert ezek nélkül időseink nem érezhetik jól magukat, és szinte nem is lehetnek egyenlő 
tagjai a társadalomnak. Ám nem kell feltétlenül erre a két iparra szorítkoznunk, az egyik 

legdiszkriminatívabb reklámspot26 egy csokoládé fogyasztására buzdít, ha esetleg elfogyna az 
energiánk. Filmjében ezt úgy mutatja be, hogy a fiatal baseballozó férfiak között, az egyik játékost 
egy idős hölgy testében ábrázolja, akit a játék közben hanyatt is vágnak. A reklámkészítők nyilván 
úgy érezték, hogy ez még nem elég, így a következő nyelvi fordulattal: „Úgy mozogsz, mint az 
öreganyám!‖  megerősítették az ageizmus tipikus esetét. Miután a játékos fogyaszt a csokoládéból, 
erőre kap, és a meccs folytatódik tovább, ekkor egy másik játékost tepernek le, akit ez esetben 
pedig egy idős férfiként ábrázolnak.  

A Snickers-nek nem ez volt az első felháborodást kiváltó marketing agyaga, a 2007-es 
évben, a termék promócióját úgy mutatták be, hogy két férfi fogyasztotta ugyanazt a csokoládét, 
majd az utolsó falatnál összecsókolóztak. Az imént általam említett reklámok mindegyike 
diszkriminatív, mégis meglepő volt számomra a társadalom eltérő reakciója a két reklámspottal 
kapcsolatban. Míg az utóbbit, egyetlen alkalom vetítése után visszavonták a meleg szervezetek 
tiltakozásának nyomására, addig az általam említett ageista reklámspot máig meglévő promóciója 
a csokoládét gyártó cégnek. Felmerül a kérdés, hogy miért vagyunk ennyivel elnézőbbek az 
időseket érő támadásokkal szemben?  Természetesen léteznek pozitív példák is, és az elmúlt 
néhány évben a hazai reklámszakma is kezdi felismerni a nyugaton már több éve megszólított 
„Senior Market‖ –et. Ilyen példa a Suzuki cég 2011-es reklámarcaként bemutatott „Zsófi néni‖, 
akinek karakterét úgy ábrázolják, mint szorgalmas kitartó munkatárs, aki a kezdetektől, aktív 
munkájával járult hozzá a cég sikereihez, és a kétmilliomodik gépjármű eladásához is. Hasonlóan 
pozitív példa az ugyanebben az évben felbukkant marketing kampánya a Cora hipermarketnek, 
ahol a „Gizi néni elintézte‖ szlogennel, egy 60 év körüli hölgyet választott reklámarcának az 
áruházlánc, és így hirdette aktuális akciós kínálatát.  

A duális média és egyben a kereskedelmi csatornák megjelenésével, szinte 
robbanásszerűen terjedtek el olyan új kommunikációs és vizuális elemek a televízió képernyőjén, 
amelyek korábban elképzelhetetlenek voltak. Az egyik legfontosabb kommunikációs különbség, a 
tegeződés elterjedése. Annak a tegeződésnek, amely néhány évtizeddel ezelőtt még a közvetlen 
családon belül sem volt gyakori, s amely mára szinte az élet minden területén jellemző, annak 
ellenére, hogy használatáról a különböző generációk eltérő véleménnyel vannak, és sok esetben 
diszkrimináló lehet. A kommunikációnak mindig célja van, de a közlésmód a különböző 
szituációkban eltérő lehet. A nyelvi eszközök megválasztása mindig attól függ, hogy 
mondandónknak mi a szándékoltsága, más stratégiát választunk akkor, ha csupán tájékoztatás a 
célunk, és mást akkor, ha a partner megnyerésére törekszünk. A mediális kommunikációban, ha a 
reklámokra gondolunk, akkor az előző mondatból egyértelműen kiderül, hogy a tegeződés 
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használata, a bizalomba férkőzés eszköze. Hasonló a helyzet a rádiós és a televíziós műsoroknál 
is, ahol a műsorkészítők a nézőben, illetve a hallgatóban azt az érzést szeretnék kialakítani, mintha 
közvetlen családi, baráti kapcsolatban állnának velük, így megnyerve hosszú távú hűségüket. 
Mindamellett hogy a tegeződő érintkezési forma egyre elterjedtebb és elfogadottabb, akadnak 
helyzetek, amikor nem teljesen helyénvaló az alkalmazása. Erre példa Domonkosi Ágnes egyik 

tanulmányában27 szereplő televíziós műsorvezető kommunikációja. A műsorban a játékosokat a 
keresztnevükön szólítják, és a fiatal férfi játékvezető kezdeményezi a kölcsönös tegeződést.  
 Domonkosi Ágnes, példájában azt a helyzetet szemlélteti, hogy milyen az, amikor a 
csapatban lévő egyik játékos korára való tekintettel, a játékvezető kivételezve, a magázódás mellett 
dönt: „Szervusz Szilárd! Üdvözlöm Ferenc! Lehet helyet foglalni. Szervusz Ida! Remélem, jól 
érzitek magatokat, és Ferenc is jól érzi magát!‖ Ebben a szituációban nem meglepő, hogy a 
néhány évvel idősebb Ferenc azonnal felajánlotta a tegeződést, nyilvánvaló hogy kirekesztve 
érezte magát a többi játékoshoz képest, függetlenül attól, hogy a feléje irányuló magázódást, a 
játékvezető udvariasságnak szánta. Ilyen, és ehhez hasonló helyzetek mind a televíziós, mind a 
rádiós kereskedelmi csatornák, műsoraiban tapasztalhatóak nap, mint nap, például a két, országos 
frekvenciával rendelkező rádió reggeli interaktív műsoraiban, korra, nemre való tekintet nélkül 
rendszeresen a tegező érintkezést használják a műsorvezetők, a hallgatókkal történő telefonos 
kommunikációjuk során. 
 A mediális diszkrimináció esetében meg kell említenünk a marketingkommunikációt, mely 
egy aszimmetrikus kommunikáció, azaz egyirányú üzenettovábbítást jelent, ahol a befogadónak 
nincs lehetősége visszacsatolásra, az üzenet küldőjének pedig, magának a kommunikátornak sincs 
lehetősége közvetlen módon mérni a reakciókat. A marketingkommunikáció közvetett 
kommunikáció, hiszen egy közbeiktatott közeg csatornáján keresztül zajlik. Ebbe a kategóriába 
sorolandók a korábban említett audiovizuális televíziós reklámok is, de most elsősorban azon 
vizuális elemekre szeretnék kitérni, amelyekkel a közterületi plakátokon, reklámfotókon, 
nyomtatott sajtóban, és az interneten keresztül kerülünk kapcsolatba. 

A közterületi plakátok közül hazánkban, talán a legnagyobb közfelháborodást Andres 
Serrano fotóművész kiállításának promóciója okozta, amelyet a MEO- Kortárs Művészeti 
Gyűjteményben mutattak be a 2002-es évben. A művész gyakran dolgoz fel olyan kényes 
témákat, amelyet világszinten állandó viták kísérnek, ilyen például az abortusz, vagy a szexualitás 

extrém formái, felhívva a figyelmet a dolog fontosságára.28 Ezúttal a retrospektív fotókiállítás 
népszerűsítő plakátján egy meztelen idős nő volt látható, amelyet kihelyezése után 
közfelháborodás követett, majd Tarlós István, a harmadik kerület akkori polgármestere elrendelte 
a plakátok köztérről való eltávolítását, hivatkozva azok közszemérem-, törvénysértésére. A 
világhírű művész nemzetközileg is elismert fotójának kritikáját Kováts Lajos, a múzeum 
igazgatója nem hagyta szó nélkül, és válaszában megalázónak nevezte a polgármester 
intézkedését, amiből az tűnt ki, hogy megöregedni közszeméremsértő. Hasonlóan vegyes 
érzelmeket váltott ki egy holland szocialista kampányfilm, amelyben egy 86 éves idős hölgy 

vetkőzik meztelenre, tiltakozva az egészségügyi reform időseket érintő negatív hatásai miatt.29 
Mindamellett hogy az általam említett példák meglehetősen szélsőségesek, azért fontos 
hangsúlyozni, hogy míg az első példában említett idős nőt ábrázoló plakátokból mindösszesen 
harminchárom darab került kihelyezésre, addig napjainkban több ezer, fiatal nőkről készült 
meztelen fotóval találkozunk a bulvár újságokban vagy az interneten, de ezek a jelenségek 
mégsem vonnak maguk után közfelháborodást.  A szomszédos Szlovéniában például még ennél 
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is merészebb példák vannak, egy szalámit forgalmazó cég promóciójaként meztelen keblek 

láthatóak a közterületi plakátokon,30 de egy grafikai biennálét is óriás poszteren habos mellek 

megjelenítésével népszerűsítettek.31 Felmerül tehát a kérdés, hogy amíg a közvélemény számára a 
fiatalság szépségének nyilvánossá tétele elfogadható, addig az idősek meztelen ábrázolása még 
kulturális vonatkozásban is elítélendő?  
 A korábban általam említett kozmetikai ipar szemránckrém reklámjait is felülmúlja az 
Adobe Photoshop közterületi plakátja, amelyen egy idős hölgy arcát retusálják „tökéletesre‖, a 
következő szlogennel:     „A ráncok 100%-át tünteti el, bizonyítottan.‖ 
A promóciót a közvélemény értelmezheti úgy is, mint paródiaként megjelenő válasz azon 
hihetetlennek és egyben hiteltelennek tűnő kozmetikai cégek reklámjaira, akik ígéretük szerint a 
ráncok közel 80%-ától szabadítják meg használóját, de az üzenet kódolható a befogadó részéről 
akár úgy is, hogy az arcon semmi keresnivalója nincs a ráncoknak, az öregség jeleit el kell tüntetni. 
Akárhogy is értelmezzük az üzenetet, az tény, hogy a számítástechnikai programot népszerűsítő 
reklám célközönsége elsősorban a 18-49 év közötti korosztály, és nem a „senior market‖. Többek 
között azért sem, mert a számítógépes-
internetes felhasználás tekintetében az 50 
év feletti korosztály sajnos alul marad a 
fiatalabb korcsoporthoz képest. Az 
internet felhasználásról, és az ezzel 
kapcsolatos diszkriminációról a 
későbbiek során fogok konkrét példát is 
írni, most a következő közterületi 
plakátra szeretném felhívni a figyelmet, 
ahol az óvszereket forgalmazó DUREX 
cég, egy idősebb hímző nő ujjára gyűszű 
helyett kondomot húz, amellyel a 
reklámkészítők mintha azt akarnák 
sugallni, hogy ebben a korban a szexualitásnak nincs helye. Diszkrimináló továbbá a közismert 
fogkrém reklámplakátja is, ahol a COLGATE ezúttal egy távol keleti foghiányos idős nő képével 
népszerűsíti termékét, nevetség tárgyává téve ezzel az időskori 
foghullás problémáját. 

Sajnos számos ilyen, és ehhez hasonló negatív példát lehetne 
felh
ozn
i a 
klas
szik
us 
rekl
ám
hor
doz
óko
n 
meg
jele
nő ageista megnyilvánulásokra, de szerencsére több olyan kezdeményezés is van már, ahol az 
idősebb korosztály létezését és érdeklődését is komolyan veszik. Pozitívnak mondható, hogy a 
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nyomtatott médiumok skáláján is tapasztalhatóak már kifejezetten az idősebb korosztály számára 
készített folyóiratok. Ilyenek a Nyugdíjas Élet, a KORhatár, és a Generációnk című magazinok, 
amelyek többségében az idősebb embereket érintő kérdésekkel foglalkoznak, ahol mind tartalom, 
mind a lapok szerkesztése is idomul a célcsoporthoz, ilyen például a nagyobb betűméret 

használata, és a lazább sorközök szerkesztése.32  
 
A korábban említett fiatalság-kultusz szembetűnik a különböző rádiós és televíziós csatornák 
műsorszórásában is. Nyíltan kijelenthetjük, hogy a programok többsége, sem 
kommunikációikban, sem képi megnyilvánulásaikban nem az ötven év feletti korosztályról, s 
legfőképpen nem hozzájuk szól. Ez azért is elgondolkodtató, mert hazánkban az ötven év feletti 
korcsoport, a teljes népesség 40 százalékát teszi ki, a televíziónézők tekintetében pedig 50 

százalékát képzik a befogadó közönségnek.
33 Fontos adat továbbá az is, hogy az egy főre jutó napi 

átlagos tévénézési időben élen álló idős korosztály, a maga 365 percével
34
 a legpotenciálisabb 

médiafogyasztónak kellene minősülnie, szemben a média által elsődleges célcsoportnak számító 
18-49 éves közönséggel, akiknél ugyanez az adat 244 perc. 

Szakdolgozatomban nem célom részletesen kitérni a médiahatás elméletekre, mégis az 
ilyen magas számok ismeretében elengedhetetlenül fontosnak tartom megemlíteni, hogy az ilyen 
túlzott mértékű médiafogyasztókat George Gerbner magyar származású médiakutató, kultivációs 

elméletében „heavy viewers‖-nek, azaz megszállott nézőknek definiálja.35 Gerbner megszállott 
nézőknek nevezi azokat a médiafogyasztókat, akik naponta, legalább 4 órát töltenek a televízió 
előtt. A kultivációs elmélet lényege, hogy azok számára, akiknek huzamosabb időn keresztül a 
televízió az elsődleges információs forrás, azoknak szűk valóságképe alakul ki, negatívabbnak, 

erőszakosabbnak értékelik a világot, mint a kevesebbet tévénézők.36 Az elmélet szerint a 
megszállott tévénézők jobban félnek éjszaka az utcára menni, bizalmatlanok, gyanakvóbbak, és 
szerintük nagyobb az esély rá, hogy erőszakos cselekedetbe keverednek. Függetlenül attól, hogy a 
kultivációs elmélet a tömegkommunikáció egyik legvitatottabb elmélete, hiszen a többcsatornás 
televíziózás révén nem beszélhetünk egységes televíziós világképről, mégis azt gondolom, hogy a 
magyarországi tömegmédiumoknak kiemelkedő szerepük van az egyén világról alkotott képének 
megítélésében. Ezt alátámasztja az a tény is, hogy a televízió, napjaink leghitelesebbnek tartott 
tömegkommunikációs médiuma, amely az általa meghatározott témák kommunikációjával képes 
befolyásolni, hogy mit gondoljunk egy adott eseményről, vagy jelenségről.  Itt nagyon lényegesnek 
tartom kiemelni a tematizációt, azaz hogy a befogadó közönség az adott médium szerkesztősége 
által, előre meghatározott témákról fog információt szerezni, és véleményformálásában az adott 
csatorna „segíti‖ a nézőt, különböző szakértői vélemények bemutatásával. Ez a korábban említett 
2010-es évi felmérésben szereplő napi átlagos 365 perces televízió nézés tekintetében 
tulajdonképpen azt jelenti, hogy az idős korosztály azt gondolhatja, hogy a világban az történik, 
amit a televízión keresztül megtapasztal.  2010 decemberében azt a feladatot kaptuk a főiskolán, 
hogy elemezzünk ki egy közszolgálati és egy kereskedelmi televíziós csatorna híradóját, majd írjuk 
le tapasztalatainkat. A két híradó közötti alapvető különbség már a közlésmódban is 
megmutatkozott, de tartalmilag is jelentős volt az eltérés. A kereskedelmi csatorna híradójának 
több mint 50 százaléka erőszakkal, bűnüggyel, borzongással és katasztrófákkal kapcsolatos 
híranyagokat tartalmazott, míg a közszolgálati médiában ezek a típusú hírek a 30 százalékot sem 
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érték el. A korábban említett közlésmódbeli eltérés is szembetűnő volt, a kereskedelmi csatorna 
bulvár jellegű hangvétele erős kontrasztot mutatott a közszolgálati televízió komoly szavú 
hangvételével szemben. Elszomorító, hogy ez a tendencia máig meghatározó, és ugyanúgy 
megfigyelhető az agresszióval teli szappanoperák, valóságshow-k, és a délutáni talk-show-k 
esetében is. Mindezt azért is tartom lényegesnek leírni, mert a felmérések szerint, évek óta az RTL 
Klub és a TV2 a legnézettebb televíziós csatornák, és időseink esetében beigazolódni látszik 
Gerbner megszállott nézőkre vonatkozó hipotézise, hiszen lépten-nyomon azzal szembesülünk, 
hogy időseink körében egyre elterjedtebb a zárkózottság, nem szívesen mozdulnak ki 
otthonukból, mert félelemmel tölti el őket mindaz, amit a kereskedelmi televíziókon keresztül 
„injekciózik‖ beléjük a média. Kutatási munkámban természetesen ezt a kérdést is körül fogom 
járni. 
 Szakdolgozatomban, kiemelt szerepet szánok a késő modern médiakörnyezet egyik 
műfajában, a valóságshow-kban előforduló kor alapján történő diszkriminatív 
megnyilvánulásokra. Ezen belül is, elsősorban a Valóvilág című valóságshow sorozat utolsó két 
szériáját fogom boncolgatni az ageizmus tekintetében. 
 
3.1. Késő modern médiakörnyezet 
Napjaink késő modern médiakörnyezetét, két korábbi időszak előzte meg, és ahhoz hogy átfogó 
képet kapjunk, először néhány mondatban szeretném ismertetni a múltat. Médiatörténeti 
szempontból megkülönböztetünk modernista társadalomtudományi-, posztmodern kulturális-, és 
késő modern médiakörnyezetet. Alapvető különbség a modern és a posztmodern szemléletmód 

között a populáris kultúra eltérő megítélésében gyökerezett.37 A modern médiakutatók a 
tömegkultúrát negatívan ítélték meg, az elit kultúráját reprezentálták, amellyel kirekesztették az 
alsóbb társadalmi osztályokat. A mediális diszkrimináció ebben az időszakban, épp ellenkezőleg 
jelent meg, mint manapság, a modern médiakörnyezet közérdeket szolgáló médiájából ugyanis 
kimaradt a fiatalok, de még a nők, és a kisebbségek reprezentációi is. A hangsúly a híreken és a 
politikai műsorokon volt, a kiszolgáltatott helyzetű közönséget, Császi Lajos írásában, passzív 
bábunak, „tehetetlen zombinak‖ nevezi. Ezzel szemben a posztmodern időszakban már egy 
pozitívabb csengésű populáris kultúra volt tapasztalható, ahol a magánember volt a címzett. 
Bevonták a korábban kirekesztett társadalmi csoportokat, továbbá a vizsgálatok tárgyát képezték 
a bizonytalan jelentésű szórakoztató programok is, mint a szappanoperák. Ebben az időszakban a 
közönséget már aktív befogadónak identifikálták, és vizsgálták a kódolás-dekódolás folyamatát is. 
A különbséget Macleod egyik mondatával tudnám szemléltetni, aki a posztmodern 
médiakörnyezet kulturális fordulatát így fogalmazta meg: „Nem az a kérdés, hogy a média mit 
csinál az emberekkel, hanem az, hogy az emberek, mint csinálnak a médiával.‖ Részben ez a 
korszakalkotó áttörés jelentette, és fektette le az alapjait napjaink késő modern 
médiakörnyezetének. 

Mára, teljesen felborultak a korábbi jellemzők, hiszen az információs társadalom, a 
komputerek, az internet, a kereskedelmi televíziózás elképesztően gyors elterjedése, teljesen új 

társadalmi és kulturális helyzetet teremtettek.38 A késő modern médiakutató már elemzi azokat a 
jelenségeket is, amelyek részeseként saját magát is feltételezi. Ez a médiavilág már kihívást jelent a 
kutatók számára, vizsgálják a változást, és elfogadják a szórakozás és a szórakoztatás igényét is. A 
közönség itt már tartalomlétrehozó, tartalommegosztó, tudatos és motivált médiahasználó, akinek 
a kegyeiért a műsorszolgáltatók versenyeznek. A szórakoztató kereskedelmi csatornáknak, az 
állami szabályozások értelmében, kötelességük lett a hírszerkesztés, magas nézettségüknek 
köszönhetően viszont a közszolgálati csatornáknak új nyelvi és képi elemeket kell alkalmazniuk, 
és szórakoztató műsorokkal kell kiegészíteniük programjaikat a versenyben maradás érdekében. 
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Megjelennek új hibrid műfajok, melyek a korábban élesen elválasztott információs-dokumentum, 

és szórakoztató show műsorok sajátos összeolvadásából jöttek létre, ilyenek a valóságshow-k is.39 
Ezt a használatot az empirikus médiakutatás „mindenevő gyakorlatnak‖ nevezi, amelyben a 
populáris kultúra és a magas kultúra fogyasztása már nem különül el egymástól, sem a társadalmi 

csoportok között, sem az egyes emberek mindennapi életében.40 Ezekben az új 
médiaműfajokban már egyre sűrűbben fordulnak elő olyan audiovizuális elemek is, mint a szex, az 
erőszak, és az agresszió különféle formái, amelyeket a korábbi időszakok hivatalos 
médianyilvánosságából kizártak. A késő modern médiaidőszak újszerűsége, a mindennapi 
botrányok, szenzációk, tragédiák nyilvánossá tételében mutatkozik meg, amelyet Hartley & 
Joshua Green fogalmaz meg kifejezően: „A bajkeverők éppen azok, akikre a többségi médiának 
szüksége van, mert az identitások kulturális szférájának reprezentációja a konfliktus egy színházi 

előadását igényli, melyhez szélsőségek kellenek.‖41 Ebből az idézetből is nyilvánvalóvá válik, hogy 
napjaink médiáit, a korábban kirekesztett és lenézett szórakoztató, populáris műfajok dominálják. 
Kérdés az, hogy ezeknek a műsoroknak mely korosztály a célközönsége, és hogy a televíziónézők 
50 százalékát képző ötven év feletti korosztály hogyan viszonyul ezekhez a műfajokhoz. 
Kutatásomban többek között ezekre a kérdésekre is választ fogok keresni, ám előbb szeretném 
bemutatni a valóságshow műfaját, amelyben sajnálatos módon szintén több esetben tapasztalható 
az idősekkel szembeni diszkrimináció.    
 
3.2. Valóságshow-k 
A valóságshow mint műfaj, tág értelemben meghatározható úgy is, mint egy olyan televíziós 
műsor, ami folyamatosan megtörténő eseményeken alapul és valamilyen formában valóságos 
eseményeket mutat be. Szakdolgozatomban, amikor a valóságshow-t, más néven reality show-t 
említem, akkor azon definíciót értem ez alatt, amelyben az adott műsor a szerkesztők által előre 
felépített szisztéma mentén halad, de a szerkesztésbe folyamatosan bevonják a nézőket, akik 
szavazataikkal befolyásolják a műsor kimenetelét. A szintén a szerkesztők által előre 
meghatározott, eltérő karakterű szereplők hétköznapi emberek, akik huzamosabb ideig egy izolált, 
kamerákkal felszerelt ingerszegény környezetben élik életüket, a külvilágtól elzártan, céljuk hogy 
megnyerjék a főnyereményt, és ezzel együtt a nézők szimpátiáját, akik szavazataikkal dönthetnek a 
játékban való bennmaradásukról. 

 Az elmúlt évtizedben a televíziós csatornákon teret nyerő reality műfaj a világ számos 
országában aratott sikert, s máig nézők millióit vonzza a képernyők elé. Egyedi műsor 
struktúrájával, a késő modern médiakörnyezet által képviselt interaktív jellegével, és a szereplők 
életének legintimebb részletekig történő bemutatásával a műfaj hazánkban is nézettségi 
rekordokat döntött úgy, hogy közben az esetek túlnyomó többségében már a leendő műsorban 
résztvevők között is kizárta az idősebb korosztály részvételét. Mielőtt konkrét példákat 
szemléltetnék a diszkrimináció e típusáról, szeretném ismertetni a valóságshow műfaj történetét, 
honnan indult az a reality, ami napjainkban is töretlenül birtokolja az országos kereskedelmi 
televíziós csatornák főműsor idejét, s amely a klasszikus médiumokban is rendszeresen helyet kap, 
hiszen nem telik el úgy hét, hogy a legnépszerűbb internetes, rádiós, nyomtatott bulvár médiumok 
ne foglalkoznának a műsorokban történtekkel, vagy azok szereplőivel.  

A reality műfaj kezdetei több évtizeddel ezelőttre tehetőek, egészen az 1970-es évekre 
nyúlnak vissza a gyökerei, amikor is az amerikai PBS (Public Broadcasting Service) 1973-ban 
előrukkolt az „American Family‖ című 12 részes sorozatával. Napjaink valóságshow-ival a 
sorozat csupán abban egyezik, hogy hétköznapi emberek életébe nyújtott bepillantást egy 
amerikai család mindennapjainak bemutatásán keresztül. Ezt követően jó pár év elteltével, 1991-
ben indult el a „Biosphere 2‖, ami tulajdonképpen egy kísérleti laboratórium volt, amelyben 
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eredeti terv szerint két éven át vizsgálták volna, hogy a civilizált modern társadalomban élő nők és 
férfiak, hogyan tudják magukat fenntartani az 1,25 hektár területű mesterségesen előállított zárt, 
természeti környezetben. A műsor válaszául az MTV (Music Television) producerei útnak 
indították a „The Real World‖ című műsort 1992-ben, amely az alapjait fektette le napjaink 
beköltözős valóságshow-inak. Eredetileg a csatorna egy szappanoperát tervezett, de a szűkös 
költségkeretek miatt, új ötlettel álltak elő egy olyan műsor létrehozásával, ahol nincs szükség 
rendezőre, forgatókönyvíróra és a színészeket is lehet helyettesíteni hétköznapi emberekkel. 
Ebben a műsorban jelent meg először az a fajta szisztéma, amely napjaink reality műfajának az 
egyik alappillére, miszerint a szereplők eltérő karakterek szerint vannak összeválogatva. Ennek 
sikerét igazolja, hogy a 2011-es évben a műsor a huszonötödik évadját kezdte meg, és ezek a jól 
bevált, több éve meghatározott karakterek a mai napig változatlanok. A 18 és 25 év közötti 
korosztályú szereplők eltérő szocializációs hátterűek, különböző vallási, kulturális, szexuális 
beállítottságúak, így a műsor tágabb nézői réteget ragadhat meg, hiszen minden médiafogyasztó 
megtalálhatja a hozzá legközelebb álló egyént, amellyel azonosulni tud. A „The Real World‖ 
műsorában viszont a valóságshow-k fő védjegyeként ismert kiszavazások, a huszonnégy órán át 
forgó mindent rögzítő kamera, és a teljesen elzárt ingerszegény környezet még nem valósult meg. 
A világon az első, a mai értelemben vett valóságshow az 1997-ben képernyőkre került 
„Expedition Robinson‖ volt, amelynek számunkra ismertebb amerikai változata a „Survivor‖, 
amely máig a legnépszerűbb és nyereséges túlélő-show az amerikai kontinensen. A „Survivor‖ 
Magyarországon is sikert aratott a 2003-as illetve 2004-es évadban. A műsor struktúrája hogy a 
szereplők egy külvilágtól elzárt szigeten élnek több héten keresztül, ahol különféle feladatokat kell 
elvégezniük, és minden héten közös döntéssel hazaküldenek egy személyt a csapatból, majd végül 
a győztest pénznyeremény illeti. A „Survivor‖ című műsorról a későbbiek során példát is fogok 
felhozni. Az általam definiált valóságshow-t, mint műfajt, a holland Endemol társaság 1999-ben 
hozta létre „Big Brother‖ címmel, amely meghódította a világot. Hozzávetőlegesen 70 

országban42 készítették el és vitték sikerre a műsort. A külvilágtól teljesen elzárt bekamerázott 
házban 12 különböző karakterű ember él együtt több hónapon át, akik a szerkesztők által 
meghatározott feladatokat végeznek el. Létszámuk hetente csökken, a szereplők egymást 
szavazzák ki, illetve a nézők által küldött szavazatok alapján esnek ki a játékból. Az első szériát 
Hollandiában a szereplők élőben közvetített szex jelenete juttatta csúcspontjára, míg a korábbi 
nézettség 27,5%-os mutatókat hozott, addig az utolsó részre az abban az időben televíziót néző 

közönség 53%-a kísérte figyelemmel a műsort.43  

A szabályozott keretek44 között zajló műsor Magyarországon 2002-ben jelent meg a TV2 
csatornáján, amelyre a konkurens kereskedelmi csatorna az RTL Klub gyorsan reagált és még 
ugyanebben az évben létrehozta az első magyar valóságshow-t „Való Világ‖ néven. A hazai 
produktum szinte ugyanazon pillérekre épül, mint konkurenciája, csupán néhány szerkezeti 
struktúrában térnek el egymástól. A következőkben a „Való Világ‖ valóságshow-ban megjelenő 
idősekkel szembeni diszkriminációra szeretném felhívni a figyelmet néhány példával, ezen belül is 
a negyedik és az ötödik szériában előforduló eseteket fogom górcső alá venni. Választásom azért 
is esett a „Való Világ‖ című valóságshow-ra, mert ellentétben a konkurens csatorna korábbi 

műsorszórásán lévő „Big Brother‖-el,45 a hazai produktumnak már az ötödik szériája fut sikerrel 
az RTL Klub műsorán.  

                                                 
42

 Robert Kiener: Tudástár: Valóságshow http://www.rd.hu/Tudástár_Valóságshow?page=2 letöltés ideje: 2012. 
január 27. 
43

 Forrás: Vargha Dóra: Egyesült Államok, Egyesült Királyság: A reality show története 
http://emc.elte.hu/www/frutta/nemzetkozi/05usaak.html letöltés ideje: 2012.01.28. 
44

 A szereplőket szerződés köti a játékszabályok betartását illetően, ha ezeket megszegik, büntetésben részesülnek, de 
vannak olyan szabályok is, amelyek megszegése azonnali kizárást eredményez, ilyen például a fizikai agresszió 
alkalmazása egy másik játékossal szemben.  
45

 Magyarországon a „Big Brother‖ című műsorból mindösszesen két széria futott a 2002-es és a 2003-as évben. 

http://www.rd.hu/Tudástár_Valóságshow?page=2
http://emc.elte.hu/www/frutta/nemzetkozi/05usaak.html
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3.3. „Itt a lét a tét‖ 
Az országos televíziós kereskedelmi csatorna stábja által megalkotott magyar valóságshow, a 
„Való Világ‖ első három sorozata után, 7 év kihagyást követően a 2010-es évben kezdte meg 
negyedik szériáját. Ahogy azt az előzőekben említettem, a Magyarország legnépszerűbb reality 
show-jaként fémjelzett műsor, struktúrájában szinte megegyezik a holland Endemol társaság által 
létrehozott „Big Brother‖ című reality show szisztémájával, néhány hazai újítást leszámítva. Már a 
műsor, tegeződő szlogenje is, a „Vigyázz most mindenről te döntesz!‖ megerősíti a 
szakdolgozatomban korábban elemzett diszkriminációs esetet. Közvetítés tekintetében az igazi 
nagy áttörést már a „Való Világ‖ harmadik szériája hozta, megteremtve ezzel a hazai televíziós 
„kukkolás‖ műfaját. Az RTL Klub által naponta sugárzott összefoglalókon túl, az M+ csatornán a 
széria forgatása alatt közel 2800 órán át folyamatosan élő közvetítés útján lehetett figyelemmel 
kísérni a villalakók életét. Ez a folyamatos élő közvetítés az utolsó két szériában már nem a 
televízió képernyőjén volt látható, hanem napjaink késő modern média időszakát átható és 
egyben meghatározó világhálón, ahol az online „kukkolás‖ egyrészt korlátozódott a késő esti, 
éjszakai és a hajnali órákra, másrészt pedig a cenzúrázás miatt késleltetve lehetett betekinteni a 

villa létbe.46 A több hónapon át főműsor időben futó negyedik szériában szintén újítás volt, hogy 
az interneten interaktívvá tették a show-t, így ennek részeként a nézőket is bevonták a 
műsorkészítésbe, és az ott leadott nézői szavazatok alapján dőlt el az azt követő napok programja. 
Ilyen például, hogy mely villalakók aludjanak együtt, vagy esetleg töltsenek kettesben egy 
romantikus vacsorával egybekötött estét. Ez a fajta mediális modernizáció tulajdonképpen tovább 
fokozta a „digital divide‖, más néven digitális szakadék jelenséget, ami ebben az aspektusban azt 
jelenti, hogy azok az emberek, akiknek bármilyen okból kifolyólag nincs napi szintű internet 
hozzáférésük, elesnek a műsorszerkesztés lehetőségétől.  

Erre a probléma hívja fel a figyelmet Szekfű András is könyvében.47 Szekfű, úgy fogalmaz 
a kilencvenes évek második felében felbukkanó digitális szakadék jelenségéről, mint azon 
kommunikációs társadalmi egyenlőtlenség, amely a számítógép- és internetterjedés által olyan 
megosztottságot elindító folyamat, amelynek következménye, hogy a társadalom azon tagjai, akik 
meg vannak fosztva az információs társadalom modern kommunikációs eszközeitől, azok az élet 
számos területén kerülnek hátrányos helyzetbe azon szerencsésebb társaikhoz képest, akik aktív 

használói ezeknek az eszközöknek.48  
Az elmúlt évtizedben az internet felhasználók száma hazánkban is folyamatosan növekvő 

tendenciát mutat, de korcsoportonként eltérő. 2010 második félévében Magyarországon az 50-69 

év közötti korosztály mindössze 30%-a használta havi rendszerességgel a világhálót,49 míg a 15-

24 év közötti korosztálynál ez az adat 86%.50 Mindez azt jelenti, hogy az ötven év feletti 
korosztály, noha ötven százalékát képezi a napi rendszerességgel televíziót nézők befogadó 
közönségének, ebben a korcsoportban csupán minden harmadik ember élhetne az internetes 
szavazás lehetőségével. Sokuknak tehát, ha szándékukban is állna a kereskedelmi csatorna 
valóságshow-jában napi szinten interaktívan nézőként részt venni, különböző okokból kifolyólag 

                                                 
46

  Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Val%C3%B3_Vil%C3%A1g_4 letöltés ideje: 2012.02.13. 
47

 Szekfű András: Kommunikáció, nyilvánosság, esélyegyenlőség Magyarországon. Gondolat kiadó 2007. 18-22.o. 
48

 Szekfű András, könyvében továbblép a kezdeti fizikai értelemben vett internet hozzáférés terén tapasztalható 
különbségeken, és a „digital divide‖ jelenséget Van Dijk fogalmi rendszerének bemutatásával négy különböző, 
egymásra épülő szakaszban szemlélteti. Ezen belső tagolódások a következők: 1; Motivációs hozzáférés, 2; Materiális 
vagy fizikai hozzáférés, 3; Készségi hozzáférés, 4; Használati hozzáférés. 
49

 Forrás: NRC Piackutató Kft. Internetpenetráció riport 2011/Q3 
http://nrc.hu/hirek/2012/01/13/Internetpenetracio letöltés ideje: 2012.01.29. 
50

 Uniós szinten hazánk szintén elmarad az átlagtól, amely a heti rendszerességgel történő internet felhasználásra az 
55-69 év közötti korosztálynál 40%-os, a 16-24 év közötti korosztálynál pedig 91%-os adatokat jelent. Forrás: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-11-066/EN/KS-SF-11-066-EN.PDF letöltés ideje: 
2012.01.29. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Val%C3%B3_Vil%C3%A1g_4
http://nrc.hu/hirek/2012/01/13/Internetpenetracio
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-11-066/EN/KS-SF-11-066-EN.PDF
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ezt ingyenesen az internet útján nem tehetik meg, így számukra az interaktivitás legfeljebb a heti 
szintű emelt díjas telefonhívásokra és sms-ekkel történő szereplői kiszavazásokra terjed ki. 
 A valóságshow-ban megjelenő mediális diszkrimináció tényét leginkább a negyedik és 
ötödik szériának promóciója igazolja. Míg a negyedik szériában inkább a vizuális elemekben 
tapasztalható, addig az ötödik részben a műsor előzetes verbális kommunikációjában jelenik meg 

az ageizmus e tipikus fajtája. A „Való Világ‖ egyik 2010-es promóciójában51 egy idős házaspár 
utazik gépjárművében, miközben az autórádióból a valóságshow zenéje hallatszik, amelyet az idős 
férfi próbál elkapcsolni, de a többi frekvencián is ugyanaz szól. A rádiókapcsolgatás miatt nem 
figyel, és egy építési területhez érve erőset fékez, amitől a férfi fogprotézise kiesik. Míg ő a 
műfogsorát igyekszik visszahelyezni, felesége a body builder kinézetű, izmos építőmunkás férfiak 
félig meztelen felsőtestében gyönyörködik, majd az egyiküket kézmozdulatával magához is 
csalogatja. A következő képkockában már az autóban a férfi helyén az egyik izmos építőmunkás 
ül az idős nő mellett, amikor elhangzik a műsor szlogenje: „Vigyázz most mindenről te döntesz!‖ 
A műsor készítői ugyanennek a szériának a promóciójaként elkészítették az előbbi előzetesnek a 

„párját‖,52 ami tulajdonképpen az előző történet folytatása. Az előbbi rövidfilmben látott idős 
férfi ezúttal a padon ülve elkeseredetten nézi végig, hogy feleségével és autójával elhajtanak, majd 
felemelve a fejét kellemes meglepetésére három fürdőruhás csinos fiatal lány jelenik meg az 
építőmunkások személyében. A kameraállás itt is közelről hangsúlyozza a nőies idomokat, majd 
az előző reklámban elhangzó szlogennel egyidejűleg itt a férfi a botjával mutat rá a számára 
szimpatikusnak tűnő fiatal nőre. A reklámokkal a kereskedelmi csatorna az idős korosztálynak 
mintha azt akarná sugallni, hogy meglévő partnereiket cseréljék fiatalabbra, vagy ha ez nem 
sikerül, akkor az ehhez hasonló katarzis élményt a valóságshow-ban szereplő fiatalok „kukkolása‖ 
fogja számukra nyújtani. Azt, hogy miért feltételezem, hogy a műsorban kizárólag fiatalok 

szerepelnek, a Való Világ ötödik szériájának promóciója53 bizonyítja, amelyben szó szerint 
hangzik el a szereplők jelentkezésére buzdító szöveg: „ha elmúltál már 18, de még nem vagy 45 
éves…‖. Azt gondolom, ezzel egyértelműen meghatározták a szerkesztők, hogy mely korosztályt 
szeretnék célcsoportként kiválasztani a hónapokon át tartó főműsor időben sugárzott nyers 
beszédben, szexuális tartalomban bővelkedő realityben. Alapvetően nem lenne indokolt a 45 év 
feletti emberek kizárása, a műsorban lévő feladatokat, mind fizikailag, mind mentálisan 
tökéletesen el tudná látni az idősebb korosztály jelentős része, és bizonyosan a nézők csoportja is 
bővülne, hiszen a korábban említett szereplő karakterével történő azonosulás nem csupán 
gondolkodásmódban, de a hasonló korúak tekintetében is megnyilvánul. Erre példa az amerikai 
„Survivor‖ 2000-ben forgatott valóságshow sorozata, amelyben az egyik legnépszerűbb 
résztvevő, az akkor 72 éves Rudy Boesch egykori tengerészgyalogos volt. A túlélő reality sokkal 
komolyabb kihívást jelentett a szereplők számára, mint a „Való Világ‖, hiszen itt a versenyzőknek 
saját maguknak kellett megteremteniük életfeltételeiket a szigeten, ami fokozott megpróbáltatás 
volt úgy fizikailag, mint szellemileg. A veterán, Vietnámot megjárt katona mégis eljutott a fináléig, 
és számos fiatalabb versenytársát utasította maga mögé, végül a harmadik helyen végzett, és csak 
azért esett ki, mert a másik két társa tényleg jobb volt nála. A műsor nézettségét illetően fontos 
kiemelnem, hogy a nyári időszakban az Egyesült Államokban kiugró nézettségnek számító 25 
milliós nézői szám, a záró epizódra már 58 millióra emelkedett, és mindamellett hogy a 
legnagyobb rajongói tábort a tizennyolc és harmincnégy év közötti korosztály jelentette, Rudy 
Boesch jelenlétének köszönhetően, az idősek is előszeretettel kísérték figyelemmel a CBS 

(Columbia Broadcasting System) televízió társaság produkcióját.54 A veterán katona példájából 
kiindulva, fontosnak tartom megemlíteni, hogy a „Való Világ‖ ötödik szériájában a „veterán‖ 

                                                 
51

 Forrás: http://www.valovilag.hu/vv4/video/106517 letöltés ideje: 2012.01.29. 
52

 Forrás: http://www.valovilag.hu/vv4/video/107269 letöltés ideje: 2012.01.29. 
53

 Forrás: http://www.vvilag.info/video/valo-vilag-5-promo/ letöltés ideje: 2012.01.29. 
54

 Dombrádi Krisztián: Fogkefés Robinsonok.  Magyar Nemzet 2000.10.14. Forrás: 
www.mno.hu/portal/printable?contentID=13428&sourceType=MN letöltés ideje: 2011.07.28 

http://www.valovilag.hu/vv4/video/106517
http://www.valovilag.hu/vv4/video/107269
http://www.vvilag.info/video/valo-vilag-5-promo/
http://www.mno.hu/portal/printable?contentID=13428&sourceType=MN
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kategóriában a 35 éves Péter került be játékosként a villába. A megtévesztő névvel ellátott 
karakterrel ugyanis a műsorkészítők arra utaltak, hogy a kategóriába jelentkezők már szerepeltek 
korábbi valóságshow-ban is, tehát nem az idősebb korosztály műsorban való képviseltetése volt a 
céljuk.   
Szintén a „Való Világ‖ ötödik szériája kapcsán szeretném felvetni azt az esetet, amely tipikus 
példája a tömegkultúra ideológiájának megjelenésére. A konkrét példa előtt, röviden vázolom a 
tömegkultúra ideológiáját Ien Ang tanulmányának segítségével. Ien Ang Hollandiában végzett 

kutatásában55 a „Dallas‖ című szappanopera kapcsán, általa feladott újsághirdetésen keresztül azt 
vizsgálta, miként manifesztálódik a tömegkultúra ideológiája a hirdetésre válaszadók körében. 
Ang, három csoportra osztotta a nézői típusokat, megkülönböztetett „Dallas‖-t gyűlölőt, ironikus 
nézőt, és „Dallas‖ rajongót. A vizsgálatból kiderült, hogy mindhárom nézői csoport elfogadta a 
tömegkultúra negatív megítélését, ám maga a tömegkultúra ideológiája, leginkább az első két 
csoportra volt jellemző. Az eltérés csupán annyi, hogy az ironikus néző miközben nézi a 
szappanoperát, cinikus kommentjei hozzáfűzésével elhatárolódik a tömegkultúrától, jelezvén 
ezzel, hogy magasabb szinten áll és más értékrendet képvisel. Ez az ironikusság viszont 
lehetőséget ad számára, hogy lelkiismeret-furdalás nélkül, szórakoztató kikapcsolódást, élvezetet 

nyújtson számára a „Dallas‖ mint a „rossz tömegkultúra‖ nézése.56 Ezzel szemben a „Dallas‖-t 
gyűlölők csoportja számára a műsor bosszúságot és dühöt hordoz, és mindamellett, hogy 
letagadják ugyan, de nézik a sorozatot, vagy ha nem is nézik, de tudnak róla és a nyilvánosság felé 
teljes mértékben elzárkóznak az adott műfajtól, egyben megvetnek minden azzal kapcsolatos 
dolgot. A „Való Világ‖ nézői esetében is megtapasztalható ez a tendencia, nagyon kevés ember 
vallja magát rajongónak, lépten-nyomon az ironikus nézővel, és a valóság-show gyűlölővel 
találkozunk a világháló fórumain. Az ötödik szériában megjelenő tömegkultúra ideológiájának 
egyik példáját emelem most ki, ami nagy nyilvánosságot kapott, révén hogy prominens személy 
adott ki közleményt a valóságshow-ra vonatkozólag. Ismeretes hogy az egyik szereplő, dr. Dadi 
Eszter ügyvéd, a játékban való részvételének idejére felfüggesztette ügyvédi tevékenységét, mégis 

beköltözése után már másnap feljelentés érkezett ellene a Budapesti Ügyvédi Kamarához.57 Ezt 
követően nem sokkal a Budapesti Ügyvédi Kamara vizsgálatot rendelt el, és fontolóra vette a 
játékos elleni fegyelmi eljárás megindítását, hivatkozva arra, hogy az ügyvédek viselkedésével 
szemben magasabb az elvárás a többi emberhez képest, és nem engedhetik meg, hogy bárki 

lejárassa a szakmát.58 A hivatalos kamarai hírlevélben a következő mondat szerepel: „A kamara 
elnöke, mint a fegyelmi jogkör gyakorlója, ügyvédhez méltatlannak tartja a valóságshow-ban való 

szereplést.‖59 A közleményből nyilvánvalóvá válik, hogy Dr. Réti Lászlót a Budapesti Ügyvédi 
Kamara Elnökét ugyanúgy jellemzi a tömegkultúra ideológiája, ahogy azt a korábbi példákban 
említettem, hiszen alapjaiban megveti az adott műsort, függetlenül attól, hogy a kamarai tag 
milyen magatartást tanúsít a „Való Világ‖ játékban történő szereplése idején. Az esettel 
kapcsolatosan mind a szakmán belül, mind a nyilvánosság fórumain eltérő vélemények alakultak 
ki. Az viszont tény, hogy a valóságshow a késő modern médiaidőszak tömegkultúrájának 
meghatározó műfaja, de hogy időseink akár ehhez a műfajhoz, akár más televíziós műsorokhoz 
hogyan viszonyulnak, milyenek a tévénézési szokásaik, ezekre kérdésekre is kerestem a választ 
kutatásom során, amelyet a következőkben fogok részletesen bemutatni. 
 
 

                                                 
55

 Ien Ang: A Dallas és a tömegkultúra ideológiája. Replika kiadó 17-18.o., 201-214.-o. 
56

 uo. 
57

 Forrás: http://www.stop.hu/bulvar/nem-adja-fel-ugyvedi-palyajat-vv-eszter/998848/ letöltés ideje: 2012.02.16. 
58

 Forrás: http://www.rtlklub.hu/hirek/belfold/cikk/506025 letöltés ideje: 2012.02.16 
59

 Forrás: 
http://www.bpugyvedikamara.hu/hirlevel/buk_hirlevel_173_szam_adocsomag_uj_torvenytervezetek_szalay_szalon
_publikalo_ugyvedek_konyvbemutato/ letöltés ideje: 2012.02.16. 

http://www.stop.hu/bulvar/nem-adja-fel-ugyvedi-palyajat-vv-eszter/998848/
http://www.rtlklub.hu/hirek/belfold/cikk/506025
http://www.bpugyvedikamara.hu/hirlevel/buk_hirlevel_173_szam_adocsomag_uj_torvenytervezetek_szalay_szalon_publikalo_ugyvedek_konyvbemutato/
http://www.bpugyvedikamara.hu/hirlevel/buk_hirlevel_173_szam_adocsomag_uj_torvenytervezetek_szalay_szalon_publikalo_ugyvedek_konyvbemutato/


Gerontoedukáció 5. 
 

Gerontoedukáció 5. – Zsigmond Király Főiskola, Gerontoedukációs Kutatóközpont 25 
 

Kutatás 
Szakdolgozatom e fejezetében a kutatási munkámat és annak eredményét fogom ismertetni. Az 
50 év feletti korosztály televíziónézési szokásairól végeztem kutatómunkát, amelyhez az 
empirikus hipotetikus kvalitatív kérdőíves interjút alkalmaztam, amelynek alanyai a Zsigmond 
Király Főiskola intézményén belül működő Nyugdíjasok Óbudai Akadémiájának 50 évesnél 
idősebb hallgatói voltak. A kvalitatív kutatás nem reprezentatív, strukturálatlan, minőségi, feltáró 

jellegű kutatási módszer, amely kis mintán alapul és a probléma megértését szolgálja.60 A kérdőív 
összeállítása során ügyeltem arra, hogy az általam felállított hipotézisekre és az adott témán belül 
felmerülő további releváns kérdésekre is választ kapjak, amelyeket a későbbiek során ki tudok 
elemezni.  
Kutatásom folyamatának szakaszai a következők voltak: 
Hipotézis megfogalmazása 
Kutatási terv elkészítése 
Kérdőív összeállítása 
Kérdőíves interjúk kitöltetése (terepmunka) 
Kérdőíves interjúk gépre vitele 
Kérdőívek kiértékelése 
Kutatási eredmények prezentálása, Összefoglalás 
Tanulmányom korábbi fejezeteiben már utaltam az általam megfogalmazott hipotézisekre, 
amelyek kiindulópontjai voltak szakdolgozatom elkészítésének. Feltételezéseim a következők 
voltak: 
(H1) Társadalmunk idősebb tagjainak az elsődleges információszerzési forrása a televízió, s úgy 
érzik, az audiovizuális médiából minden számukra szükséges információt megkapnak a világ 
történéseiről. 
(H2) Időseinknek a túlzott televíziónézés hatására szűk valóságképük alakul ki, amely kihat a 
reális világról alkotott képükre, ezáltal erőszakosabbnak látják azt, és esténként félnek kimenni az 
utcára. 
(H3) Az 50 év feletti korosztály folyamatosan tapasztalja az országos kereskedelmi csatornák 
ellenük irányuló mediális megnyilvánulásait, szerintük a televízióban kevés idős ember jelenik 
meg, s ha szerepelnek is, sok esetben negatívan tüntetik fel őket, amit a maguk részéről is 
bántónak éreznek. 
(H4) Az idősebb korcsoport tagjai úgy vélik, hogy a kereskedelmi csatornák műsorai nem 
hozzájuk szólnak, úgy érzik a késő modern médiakörnyezet által diktált szórakoztató ipar 
kirekeszti őket, sokszor nem találnak maguk számára ideális programot és inkább preferálnának 
egy olyan televíziós csatornát, ami az ő korosztályukkal kapcsolatos kérdésekkel foglalkozna. 
Kutatásom célja tehát az általam megfogalmazott hipotézisek megerősítése, vagy azok 
megcáfolása volt, amelyet a kérdőívet kitöltők válaszaiból vontam le konklúzióként. 
Kutatási tervem elkészítésének első lépése az volt, hogy meghatározzam, milyen technikát fogok 
alkalmazni ahhoz, hogy megfelelő információhoz jussak az általam megkérdezettek által. Ehhez a 
kvalitatív kérdőíves interjút választottam, mert ez a módszer lehetővé tette számomra, hogy a 
kutatásom során, a témámmal kapcsolatosan sok kérdést tegyek fel úgy, hogy azokat minél több 
ember megválaszolhassa. Ezután a kérdőív összeállítása következett, amely szerkezeti 
felépítésénél fontosnak tartottam, hogy az elején néhány mondatban tájékoztassam a válaszadókat 
a kérdőívem céljáról, annak struktúrájáról, és nem utolsó sorban anonimitásáról.  Szintén kiemelt 
fontosságú volt, hogy a feltett kérdések érthetőek és áttekinthetőek legyenek, továbbá 
odafigyeltem a megfelelő betűméret használatára és a lazább szerkesztésre, amelyek a vizsgált 
korcsoport igényeinek megfelelőek. A kérdőív (lásd melléklet) 27 kérdésből áll, amelyek többsége 
zárt kérdés, ami azt jelenti, hogy általam megadott válaszlehetőségek közül jelölhették be a 
megkérdezettek a rájuk leginkább jellemzőt. A zárt kérdések előnyei között szerepel, hogy a 

                                                 
60

 Dr. Skriba Judit: Médiamarketing, előadás ZSKF. (2011.03.18.) 



Gerontoedukáció 5. 
 

Gerontoedukáció 5. – Zsigmond Király Főiskola, Gerontoedukációs Kutatóközpont 26 
 

feldolgozásuk könnyebb, mint a nyitott kérdéseké, és a kapott válaszok is homogénebbek azáltal, 
hogy az előre meghatározott válaszlehetőségek közül tudnak bejelölni a megkérdezettek, ami 
egyben felgyorsítja a folyamatot is, hiszen az alanyoknak nem kell sokat időzniük a válaszadással. 
Ez azonban hátránnyal is jár, ugyanis előfordulhat, hogy az előre megadott válaszok nem fedik le 

teljes mértékben a valóságot,61 így szükségesnek tartottam 3 kérdésnél is lehetőséget adni 
individuális gondolatok kifejtésére.  
 Az 5 oldalból álló kérdőívem első részét bevezető kérdésekkel kezdtem, amelyek 
kifejezetten a televíziónézési szokásokra fókuszálnak. Itt néhány kérdésnél több válaszlehetőséget 
is biztosítottam a kitöltők számára, továbbá ennél a résznél volt lehetőség néhány nyitott kérdés 
megválaszolására is. A bizalmi légkör kialakítása után, a második résznél egyes szám első 
személyben írt kijelentő mondatokat alkalmaztam, amelyekben érzéseket, gondolatokat 
fogalmaztam meg napjaink televíziós műsoraival kapcsolatosan. Igyekeztem a mondatokat úgy 
megfogalmazni, hogy azok ne legyenek befolyásoló hatással a hipotéziseim megerősítésére. Ennél 
a résznél a kérdőívet kitöltők, skálázási módszer alapján 1-5-ig terjedő számskálán jelölhették be 
az alapján, hogy az állítások mennyire jellemzőek rájuk. Ezt a következő példával szemléltetem: 
 
 „6./Úgy érzem, a televízióból minden szükséges, számomra fontos információt 
megkapok a környezetem, és a világ történéseiről.‖ 
                  1   2   3   4   5  
                     (egyáltalán      (nagyon ritkán        (előfordul)     (általában jellemző   (teljesen 
jellemző  
  nem igaz)      igaz)             rám)   rám) 
            □       □           □  □  □ 
A Likert-skálának a lényege, hogy a válaszadó egy adott állítással való egyetértésének, vagy éppen 

egyet nem értésének mértékét fejezi ki.62 Azért választottam a skálázást ennél a résznél, mert azt 
gondolom, ezzel a módszerrel lehet a leghatékonyabban számszerűsíteni az adott témával 
kapcsolatos érzések, attitűdök pozitív vagy negatív voltát. A mérésnél fontosnak tartottam azt is, 
hogy ha a válaszadó számára nem releváns az adott kijelentés, vagy nem foglalkozott korábban az 
adott gondolattal, akkor esetleges semlegességét jól láthatóan tudja jelezni, így páratlan számú 
skálaértékeket állítottam fel, ami alapján a középső válaszlehetőség lehet a semleges. Ehhez képest 
ugyanannyi pozitív, vagyis egyetértő, illetve negatív, azaz elutasító válaszlehetőséget biztosítottam. 
A kérdőívet kitöltők, az arra kialakított négyzetben tudták „X‖-el bejelölni válaszukat. Az utolsó 
oldalon, a kérdőív végén helyeztem el a statisztikai adatokra vonatkozó kérdéseket, úgynevezett 
levezetőként. Ezek az adatok ugyanolyan fontosak voltak számomra, mint bármelyik másik 
kérdés megválaszolása, hiszen ezek nélkül nem tudtam volna mélyebben kielemezni az 
eredményeket.  
 Az éles kitöltés előtt próbát végeztem kis mintában, közel 10 fővel töltettem ki a 
kérdőívet. Sem a válaszadókkal, - a kérdőív kitöltése után történő beszélgetés során - sem a 
későbbiekben leellenőrzött teszt minta elemzésénél nem kaptam negatív visszajelzést, illetve 
érthetetlenségre utaló választ, és nem tapasztaltam hiányosságokat sem. 
A kérdőívem alanyai kiválasztásánál fontosnak tartottam, hogy az 50+-os korosztályon belül is 
eltérő nemű, korú, családi állapotú, anyagi helyzetű, és iskolai végzettségű személyek kerüljenek 
megkérdezésre, továbbá azt is, hogy mind a munkavállalói oldal, mind pedig a nyugdíjasok 
csoportja képviseltesse magát a kutatásban. Az ingyenesen látogatható Nyugdíjasok Óbudai 
Akadémiájának előadásainak egy részén már kutatásom előtt is részt vettem, személyesen 
beszélgettem több hallgatóval, és úgy ítéltem meg, hogy a kérdőívem alanyaival szemben 
támasztott követelményeknek tökéletesen megfelelnének. A kérdőívem kiosztásánál a jelenlévők 
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közül csupán néhányan zárkóztak el a kitöltéstől, közülük 2 fő jelezte, hogy nincs otthonában 
televíziókészülék, illetve páran fiatalabbak voltak a vizsgált korcsoportnál. Összesen 156 fő 
töltötte ki a kérdőívemet, életkoruk 50-92 év közötti. A létszámból a nemek aránya: 110 fő nő és 
46 fő férfi. Munkahelyi aktivitás vonatkozásában a kérdőívet kitöltők összetétele: 26 fő aktív 
munkavállaló és 130 fő nyugdíjas. Családi állapot tekintetében 41 fő egyedülálló, 45 fő özvegy, 70 
fő pedig kapcsolatban illetve házasságban él. 
 
 
Kérdőívek kiértékelése 
 
Az eredményeket elsősorban összességében vizsgáltam, de kérdésenként eltérően, külön górcső 
alá vettem a válaszok kiértékelésénél nemek, a munkában való aktivitás, a családi állapot, illetve a 
tévénézéssel eltöltött idő szerinti eltérést. 
Az első kérdés a napi szintű televízió nézésre fordított időre irányult.  

 
 
Forrás: saját kutatás 
 
Összességében a válaszadók 42%-a 2-4 órát, 30%-a 1-2 órát, 20%-a 4 óránál többet, és 8%-a 
jelölte be, hogy legfeljebb 1 órát tölt a TV képernyője előtt. Ezek az adatok az eltérő nemek, és 
családi állapot tekintetében sem mutattak jelentős eltérést, viszont a munkában való aktivitásnál 
igen. Míg a nyugdíjasok többsége a 2-4 órát jelölte be, addig az aktív munkavállalók fele 1-2 órát 
nézi naponta a televíziót. A leginkább televíziót nézők a kapcsolatban élő nyugdíjas férfiak, 
akiknek fele 2-4 órát, és 38%-uk pedig 4 óránál többet tölt a TV képernyője előtt.  
A második kérdésnél, a napszakok szerinti megoszlásban a kérdőívet kitöltők több 
válaszlehetőséget is megjelölhettek. A megkérdezettek átlagban 2 választ karikáztak be. A 
legkedveltebb médiahasználati időszak az esti órákban nyilvánul meg, amelyet a válaszadók 88%-a 
jelölt be, ezután a második kedvelt időszakok a reggeli, illetve a délutáni órák, mindkét napszaknál 
az adatok 35%-ot mutatnak. A nemek között tapasztalható némi eltérés, míg a női válaszadók 
93%-a, addig a férfiak 78%-a nézi a televíziót esténként, ellenben míg a reggeli időszakban a 
férfiak 48%-a, addig a nők csupán 31%-a kíséri figyelemmel a műsorokat. Ezen utóbbi százalékok 
szinte megegyeznek a délutáni adatokkal. A munkavállalók és a nyugdíjasok vonatkozásában is 
jelentős eltérés látható, az esti időszak kivételével szinte minden napszakban. Míg a reggeli 
órákban a munkavállalók csupán 19%-a, addig a nyugdíjasok 38%-a nézi a televíziós műsorokat, 
és szinte megegyezik az eltérés a déli, illetve a délutáni időszakban. Ezek a számok nem 
meglepőek, hiszen az aktív munkavállalók ezen időszakokban általában dolgoznak. Ez 
megmagyarázza, az éjszakai órákban való televíziózásnál lévő különbséget is, ahol a százalékos 
arányok megfordulnak, és a munkavállalók csoportjából kétszer annyian kísérik figyelemmel az 
éjszakai műsorokat, mint a nyugdíjasok. A meglepő adatot mégis a délelőtti órák televízió nézési 
adatai hozták, ahol, míg a munkavállalók 19%-a jelölte be az időszakot, addig a nyugdíjasoknál ez 
az adat csupán 15%. Ez abból adódhat, hogy a megkérdezettek között volt néhány olyan aktív 
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legfeljebb 1 órát; 

8%; 8% 
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órát; 30%; 30% 

Sorozatok3; 2-4 
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Napi TV nézéssel eltöltött idő 
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munkavállaló, aki elmondta, hogy délutáni, illetve éjszakai műszakban dolgozik, így délelőtt van 
ideje tévénézésre, továbbá a délelőtti tévénézés több aktív munkavállaló esetében a hétvégi és a 
munkaszüneti napokra korlátozódik. 
A harmadik kérdésre, hogy mely csatornákat milyen intenzitással nézik, a legtöbb érzelmet a 
válaszadókból a közszolgálati csatornák váltották ki. 
 

 
Forrás: saját kutatás 
 
Több olyan kérdőívvel találkoztam a feldolgozás alkalmával, amelyekben szinte csak azok az adók 
voltak a skálán bejelölve, amelyeket vagy preferálnak, vagy pedig amelyek elől kifejezetten 
elzárkóznak a megkérdezettek, a többi csatornáknál viszont nem voltak nézettségre utaló 
jelölések. Ebből arra következtettem, hogy sok esetben a válaszadók, a számukra közömbös 
csatornákat kihagyták a jelölésből. A legtöbb választ a Magyar Televízió 1-es csatornája kapta, a 
megkérdezettek 88%-a fejezte ki jelölésével, hogy milyen intenzitással nézi a közszolgálati 
csatornát. A televíziós csatorna ez által a megkérdezettek körében a legnézettebbnek minősült, és 
mindamellett, hogy a Duna TV és az M2 csatornái az összesített skálázásnál több szavazatot 
kaptak, mégis a második helyen az RTL Klub, harmadik helyen pedig a TV 2 csatornája foglal 
helyet a nézettségi listán. A válaszadók a külföldi csatornákat és a rajzfilm csatornákat jelölték 
meg az általuk legkevésbé nézettnek, ezeket a sportcsatornák követik. Fontosnak tartom 
megjegyezni, hogy nemek tekintetében sem volt szignifikáns eltérés a sportcsatornák 
nézettségénél. Ennél a kérdésnél lehetőséget adtam a kérdőívet kitöltők számára, hogy felsorolják 
az általuk preferált, ellenben a kérdőívben nem szereplő televíziós csatornákat. A kérdőívet 
kitöltők 14%-a írta be az ATV, 6%-uk a Story TV, és közel 5%-uk jelölte meg a Paprika és a Cool 
TV csatornáit, mint általuk kedvelt televíziós műsorszolgáltatókat. 
 A negyedik kérdésem a kedvelt műsortípusokra tért ki, ahol szintén több 
válaszlehetőséget jelölhettek meg a kérdőívet kitöltők. 
 

TV csatornák nézettségi intenzitása 

1=Egyáltalán nem nézi

2=Nagyon ritkán nézi

3=Előfordul hogy nézi

4=Általában nézi

5= Nagyon sokat nézi
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Forrás: saját kutatás 
 
A legkedveltebb műsortípus a híradó-hírműsorok, amelyet a megkérdezettek 92%-a jelölt meg, 
ezt követték a természet-, ismeretterjesztő filmek 67%-os nézettséggel, harmadik helyen pedig a 
filmek-mozifilmek kategória áll 51%-al. Szakdolgozatomban az általam kiemelt valóság-show 
műfajt, a kérdőívet kitöltők csupán 20%-a kíséri figyelemmel. Ezekből a válaszokból arra lehet 
következtetni, hogy időseink körében a televízió nézés elsődleges célja az információszerzés, 
illetve az ismeretek bővítése, és csak ezután következik a szórakoztatás igénye. Mivel – ahogy azt 
korábban említettem - a szakirodalom a késő modern médiakörnyezetet mindenevő gyakorlatnak 
nevezi, fontosnak tartottam ezen adatokat megvizsgálni a 4 óránál többet TV-t nézők körében, 
hiszen feltételezhető, hogy ebbe a kategóriába tartozók, már nem szelektálják a műsorokat olyan 
mértékben, mint a náluk kevesebbet tévézők. Az adatok szinte minden műsortípusnál magasabb 
százalékokat mutatnak, jelentős eltérést viszont a szappanoperák-sorozatok, illetve a valóság-
show műfaja hozott. Míg az összes megkérdezett 33%-a jelölte be a szappanoperákat, addig a 
Gerbner által definiált megszállott nézők 50%-a kíséri figyelemmel a sorozatokat. Hasonló a 
helyzet a reality kategóriában, míg a teljes fókusz csoport csupán 20%-a jelölte be a műfajt, addig 
a 4 óránál többet tévézőknél ez az adat 41%. A későbbiek során, ezt a kérdéskört még össze 
fogom vetni további eredményekkel. 

A kérdőív első részének utolsó kérdése a megkérdezettek három kedvenc műsorára 
irányult. A nyitott kérdésre összesen 118-an írták le kedvenc műsoraikat, amelyek között 
legtöbben, a válaszadók 47%-a a híradó műsorát írták be. A második helyen a közszolgálati 
televízió szórakoztató vetélkedője a „Maradj Talpon‖, és az RTL Klub „Barátok közt‖ című 
sorozata azonos mennyiségben szerepeltek, a kérdést kitöltők 12%-a írta le kedvenc műsorai 
között. A harmadik helyen a TV2 „Jóban-rosszban‖ című sorozata áll, amelyeket a válaszadók 
10%-a jelölt meg preferált műsoraként. Közel 10%-os eredményt ér el az ATV csatorna „Egyenes 
beszéd‖ című beszélgetős műsora, az RTL Klub „Fókusz‖ című közéleti magazinműsora, a „Való 
Világ‖ reality műsor, és az „X-Faktor‖ tehetségkutató zenés show-műsor is. Ezek a százalékok 
magasnak mondhatóak egy nyitott kérdés megválaszolása esetén, hiszen közel 60 féle műsor 
került leírásra a kérdést megválaszolók részéről, tehát nagy volt a szórás. A válaszok többek 
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között azért sem meglepőek, hiszen az ATV csatornát leszámítva, a megkérdezettek körében 3 
legnézettebb televíziós csatorna esti főműsor idejében (a kérdőív kitöltésének időpontjában) 
sugárzott programok kerültek megnevezésre a válaszokban. A valóság show-k nézettségére, amely 
kategóriába a „Való Világ‖ című műsor is beletartozik, egy későbbi kérdésemnél még vissza fogok 
térni. 
 A kérdőív második részénél, a korábban említett Likert-skálázási módszert alkalmaztam, 
és az általam előre szerkesztett egyes szám első személyben írt kijelentő mondatokra adott 
válaszok kiértékelését fogom most részletezni.  
 A kérdőívem hatodik pontjában lévő kijelentő mondat, egyben az egyes számú 
hipotézisem. Arra voltam kíváncsi, hogy a válaszadók valóban úgy érzik-e, hogy a televízióból 
minden, számukra szükséges információt megkapnak a környezetük, és a világ történéseiről. A 
válaszadók 42%-a azt válaszolta, hogy előfordul, de 39%-al alig maradtak le azon válaszadók, akik 
azt jelölték be, hogy általában jellemző rájuk, hogy a televízióból kapott információ kielégíti az 
igényüket. A kérdőívet kitöltők közel 11%-a viszont azt vallotta, hogy nagyon ritkán igaz rájuk az 
állítás, közel 5%-uk jelölte be hogy teljesen jellemző rájuk, és csupán 3%-uk jelezte azt, hogy 
egyáltalán nem igaz. 
 A következő 3 kérdésnél a kettesszámú hipotézisemre igyekeztem választ kapni. 
 A hetedik pontnál először arra voltam kíváncsi, hogy a válaszadók mennyire érzik igaznak 
a maguk részéről azt az állítást, hogy a sorozatokban, szappanoperákban feltűnő események 
tükrözik a reális életben lévő családi, baráti és más emberi kapcsolatokat. Mivel a szappanoperák 

lényegi velejárója az agresszió,63 kíváncsi voltam, hogy időseink, e műsorokban megjelenő 
élethelyzeteket mennyire tekintik valósnak. A válaszadók 33%-a szerint előfordul, hogy a valós 
életből merítik az eseményeket, 26%-uk szerint nagyon ritkán igaz, és 24%-uk szerint pedig 
egyáltalán nem igaz az állítás. A megkérdezettek csupán 16%-a gondolta, hogy általában a reális 
életben is megjelenő élethelyzetek manifesztálódnak ezekben a műsorokban, és mindösszesen 
1%-uk jelölte meg, hogy teljesen igaz az állítás. A kérdést körüljártam részletesebben is, 
megvizsgáltam, hogy a válaszok hogyan oszlanak meg azon megkérdezettek között, akik 
korábban bejelölték a szappanoperákat és a sorozatokat, mint általuk preferált műsorokat. 
Összesen 52 kitöltő karikázta be ezeket a műfajokat, vagyis a válaszadók valamivel több, mint 
33%-a jelezte, hogy nézi, ami nem feltétlenül fedi a valóságot, bizonyosan többen kísérik 
figyelemmel ezeket, ismerve a korábban bemutatott nézői típusokat Ien Ang tanulmányából. Az 
52 főből huszonkettő, vagyis 42%-uk gondolta, hogy előfordul, 31%-uk jelölte be, hogy általában 
jellemző, 19%-uk pedig azt jelezte, hogy nagyon ritkán jellemző. Közülük csupán 6% gondolta 
azt, hogy egyáltalán nem igaz, és 2%, hogy teljesen igaz az állítás. A diagramon jól látható, hogy 
inkább az e műsorokat nézők többsége véli úgy, hogy a cselekmények a valós életet ábrázolják. 
 

                                                 
63

 Tóth Péter István: Agresszió és erőszak a vizuális médiában, előadás ZSKF (2010.11.20) 
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Forrás: saját kutatás 
  
 A kérdőívem következő két pontjánál, a televíziós hírműsorok által prezentáltak alapján, 
arra kerestem a választ, hogy időseink valóban úgy gondolják-e, hogy erőszakosabb világban 
élnek, mint néhány évtizeddel ezelőtt, és esetleg emiatt inkább zárkózottabb életet élnek. A 
feltételezésemet szükségesnek láttam két külön pontban megfogalmazni, az esetleges eltérések 
miatt. 
 A nyolcas pontnál először tehát csak arra utaltam, hogy az utóbbi években megnövekedett 
a bűncselekmények, a tragikus események, a balesetek száma, és erőszakosabb a körülöttünk lévő 
világ, amelyet a televízió hírműsorai is rendszeresen alátámasztanak számunkra. A válaszadók 
33%-a jelölte meg, hogy teljesen jellemző rá a mondat, 30%-a karikázta be, hogy általában 
jellemző rá a kijelentés, és 28%-uk jelezte, hogy előfordul, hogy így érez. A megkérdezettek 
csupán 5%-a vélte úgy, hogy az állítás nagyon ritkán igaz rá, és mindösszesen 4% jelezte, hogy 
egyáltalán nem igaz. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy utóbbi két csoport válaszadóinak 69%-
a, egy korábbi kérdésnél, azt válaszolta, hogy legfeljebb 1-2 órát néz televíziót naponta. 
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Forrás: saját kutatás 
 
A kilencedik pont az előzőek folytatása, aminél arra utaltam, hogy az erőszakosabbnak vélt világ 
miatt, esténként időseink inkább otthon maradnak, mert félnek egy esetleges utcai támadástól. Itt 
a válaszadók 31%-a érezte úgy, hogy ez egyáltalán nem jellemző rá, 21%-uk jelölte azt, hogy 
általában jellemző rá, és 20%-uk karikázta be, hogy előfordul. A kérdőívet kitöltők 15%-a írta, 
hogy nagyon ritkán jellemzi őt a mondat, és 13%-uk hogy teljesen jellemzi őket.  
 

 
Forrás: saját kutatás 
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Ezt a kérdéskört megvizsgáltam a 4 óránál többet tévét nézők körében is, és jelentős eltérést nem 
tapasztaltam. A pozitív és a negatív mértékek közötti megoszlásnál voltak különbségek, de ha 
összességében néztem az elutasító, illetve az egyetértő jelöléseket, szinte azonos százalékos 
eredményeket találtam. 

A következő pontnál arra voltam kíváncsi, hogy időseink számára fontos-e, hogy a 
televíziós csatornák közül olyat válasszanak, amely inkább a magas kultúra kategóriájába 
sorolható műsorokat sugároz. A magas kultúra kifejezésén ez esetben azt értem, hogy az adott 
televíziós csatornák műsorszórásaikban, többségében tanulással, művelődéssel kapcsolatos 
témákat mutatnak be. A mondatra, hogy szívesen néznek olyan csatornákat, ahol több értéket 
állítanak elő, a megkérdezettek 73%-a, a 4-es, illetve az 5-ös válaszlehetőségeket jelölte meg a 
skálán, vagyis, hogy általában, vagy teljesen jellemző rájuk. A kérdőívet kitöltők 16%-a válaszolta, 
hogy előfordul, és csupán 11%-uk jelölte be az 1-es és a 2-es válaszokat, vagyis, hogy nagyon 
ritkán, vagy egyáltalán nem igaz rájuk az állítás.  Utóbbi két csoport kitöltőinek külön 
megvizsgáltam, hogy egy korábbi kérdésnél mely televíziós műsorokat jelölték meg számukra 
preferáltként. A híradót-hírműsorokat követően, a természet-ismeretterjesztő filmek, és a 
szappanoperák-sorozatok szerepelnek, mindkét műfaj 65%-os nézettséggel. Harmadik helyen a 
valóság-show műfaja szerepel 47%-al. Utóbbi két műsortípusnál, ezek a százalékok még a 
korábban vizsgált megszállott nézők által hozott százalékokat is felülmúlják, tehát ennél a vizsgált 
csoportnál valóban beigazolódni látszik, hogy az áltagnál jóval nagyobb mértékben nézi a 
televíziót szórakoztatás céljából. 

A tizenegyedik pontnál arra voltam kíváncsi, hogy az ötven év feletti korosztály 
képviselői, mennyire jól kiválasztott célcsoportjai a televíziós reklámoknak, és milyen mértékben 
érzik azokat magukénak. Mindamellett, hogy a mondat pozitív csengésű volt, amelyben 
szándékosan kedvező színben tüntettem fel a reklámokat, mégis a válaszadók 57%-a, az 1-es 
választ jelölte be, vagyis hogy egyáltalán nem igaz rájuk az állítás, miszerint örömmel kísérik 
figyelemmel azokat, szimpatikusak, és pozitívan hatnak vásárlási szokásaikra. További 23%-uk azt 
válaszolta, hogy a mondat nagyon ritkán igaz rájuk, és 17%-uk pedig hogy előfordul. 
Mindösszesen 2%-uk válaszolta, hogy általában jellemző rá, és 1 %-a volt a válaszadóknak, akik 
az 5-ös választ jelölték be. Ezen számok tükrében nyilvánvaló, hogy az 50+-os korosztály passzív 
befogadóként jelenik meg a televíziós reklámoknál.  
 A következő feladatnál arra kerestem a választ, hogy időseink - szocializációs igényeik 
miatt- éreznek-e arra vágyat, hogy értékes tagjai legyenek egy olyan társadalomnak, ahol a 
részvétel a média élményközösségen alapul. Lépten, nyomon találkozunk azzal az élethelyzettel, 
hogy egy, a korábbi napokban sugárzott televíziós műsorról, annak szereplőiről írnak a 
nyomtatott, az elektronikus médiumok, rádiós műsorokban folytatnak róla eszmecserét, és 
folyamatosan beszélnek róla az ismeretségi körünkben is. A közösségi véleményformáló réteg 
által egyezményesen elfogadott médiatermékek ismerete pedig szükséges lehet ahhoz, hogy az 
adott mikrokörnyezet értékes tagjai legyünk. Előfordul-e, hogy időseink csak azért néznek meg 
egy számukra nem kedvelt televíziós programot, hogy ismeretségi körükben ne kerüljenek a 
kívülálló szerepébe, egy, a társadalom többsége számára preferált műsorral kapcsolatos diskurzus 
folyamán. A kérdés, kifejezetten kereskedelmi csatornák fő műsoridejében megjelenő 
szórakoztató műsorokkal kapcsolatosan merült fel bennem, mint például a tehetségkutató zenés 
műsorok, vagy a valóság-show-k, amelyek feltételezéseim szerint nem az általam vizsgált 
korosztályhoz szólnak, de a késő modern médiakörnyezet meghatározó elemei. A kitöltők 49%-a 
válaszolta azt, hogy egyáltalán nem jellemző rá, 22%-uk hogy nagyon ritkán jellemzi őket, és 26%-
uk nyilatkozta azt, hogy előfordul, hogy csak azért néznek meg egy számukra nem tetsző műsort, 
mert nem szeretnének kívülállóként részt venni a környezetükben folyó, az adott programról 
szóló diskurzusban. Mindösszesen 3%-uk jelölte be hogy a kijelentés általában jellemző rá, és nem 
volt olyan megkérdezett, aki azt válaszolta volna, hogy teljesen jellemzi őt a mondat. Ebből az 
következik, hogy időseink túlnyomó többsége, nem érzi szükségszerűnek, hogy több ismeretet 
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szerezzen a fiatalabb generáció számára szerkesztett programokról, csupán azért, hogy az ezzel 
kapcsolatos diskurzusok értékes résztvevői legyenek.   
 A következő kérdésemnél a hármas számú hipotézisemnek egy részére kerestem a választ. 
Azt állítottam, hogy a kitöltő, a mai modern világban nem érzi bántónak, ha egy idős embert 
kifiguráznak a televízióban. A megkérdezettek 35%-a jelölte meg az 1-es számú választ, sőt, 
többen kézzel oda is írták: „Bántónak érzem.‖, 26%-uk jelezte, hogy előfordul, és további 17%-
uk válaszolta, hogy nagyon ritkán igaz rájuk az állítás. A kitöltők 15%-a jelölte be a 4-es választ, 
vagyis hogy általában nem érzik bántónak az idős emberek televízióban való kifigurázást, és 7%-
uk volt, akik azt válaszolták, hogy teljesen jellemző rájuk az állítás. Függetlenül attól, hogy a 
mondat a televíziós reklámmal kapcsolatos kérdéskörhöz hasonlóan pozitív csengésű volt, mégis 
a válaszadók többsége nem értett vele egyet. A részletesebb kiértékelést, további, ezzel a témával 
kapcsolatos kérdésekkel együtt fogom elvégezni. 
 A következő két pont a valóság show-k nézettségére, és az általam vizsgált korosztály 
ezzel a műfajjal kapcsolatos nézői aktivitására irányult. Az első mondat arról szólt, hogy a 
válaszadó kifejezetten szereti figyelemmel kísérni a kereskedelmi csatornák valóság-show-it, 
érdekesnek és szórakoztatónak találja a fiatalokról készített összeállításokat és az élő show-kat. Az 
összes kitöltő 52%-a jelezte, hogy ez egyáltalán nem igaz rá, 21%-a jelölte be, hogy előfordul, és 
13%-a pedig hogy nagyon ritkán jellemző rá az állítás. A kérdőívet kitöltők 11%-ban a 4-es 
választ jelölték meg, vagyis hogy általában jellemzi őket, és 3%-uk, hogy teljesen jellemző rájuk a 
műsor figyelemmel kísérése. Ha összevetem a korábbi kérdésekkel, akkor elmondható, hogy ezek 
az adatok nagyjából korrelálnak egymással, hiszen a preferált műsortípusok megjelölésénél a 
valóság-show-k a teljes fókuszcsoport 20%-a részéről került bekarikázásra, illetve a nyitott 
kérdésnél a válaszadók 10%-a írta le a „Való Világ‖-ot egyik kedvenc műsoraként. Egy korábbi 
kiértékelésnél azt az eredményt kaptam, hogy a 4 óránál többet tévézők 41%-a jelölte be a reality-
t, mint általa kedvelt műfajt. Ezúton azt vizsgáltam, hogy ezeknél a válaszadóknál milyen adatok 
jöttek ki. Ennek értelmezésében segítségül szolgál a következő diagram. 
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A megszállott nézők körében, mind az 1-es válaszra, vagyis hogy egyáltalán nem nézik, mind a 3-
as válaszra, vagyis előfordul, hogy nézik a valóság-show-kat, 31,5-31,5%-os értékek kerültek ki. 
Ezt követték a 4-es választ jelölők 25%-al, akik általában nézik a műsort, 9%-uk írta, hogy nagyon 
ritkán kíséri figyelemmel, és 3%-ukra teljes mértékben igaz az állítás. Tehát míg az összes 
válaszadó többségét az jellemzi, hogy egyáltalán nem nézik a valóság show-kat, addig a 4 óránál 
többet tévézők többsége (még ha nem is rendszeresen) azt vallotta, hogy nézi. Megvizsgáltam azt 
is, hogy miként oszlott meg azon korábbi válaszadók között a számskála jelölése, akik a kérdőív 
elején bekarikázták a műfajt, mint általuk preferált programot. Mindamellett, hogy az előző 
összesített adatokhoz képest, többségük valóban kiugró mértékben hozta a korábbi álláspontját, 
mégis meglepő volt számomra, hogy 6%-uk állította ezúttal, hogy egyáltalán nem nézi, és 13%-uk 
pedig hogy nagyon ritkán nézi a műsort. 
Maradva a kérdéskörnél, a következő pontnál arra kerestem a választ, hogy milyen mértékben 
vesznek részt időseink e műsorok interaktivitásában, vagyis hogy hozzájárulnak-e szavazataikkal a 
műsor kimeneteléhez. A megkérdezettek 61%-a jelölte meg az 1-es választ, 12%-a a 2-es választ, 
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14%-a a 3-as választ, 10%-uk a 4-es választ, és 3%-uk az 5-ös választ jelölte be.  Ami azt jelenti, 
hogy még azok közül is, akik az előző kérdésnél azt válaszolták, hogy előfordul, hogy nézik a 
műsort, egy részük nem vesz részt a szavazásokban. Az viszont jól látható, hogy az előző 
kérdésre az összes válaszadó körében 4-es és 5-ös jelöléssel rendelkező adatok, szinte 
megegyeznek az utóbbi állításnál szereplő ugyanezen válaszlehetőségekkel, tehát azon 50+-os 
valóságshow rajongók, akik rendszeresen kísérik figyelemmel a műsort (13-14%), azok aktív 
befogadóként, a késő modern médiakörnyezet interaktív jellegével is élnek.  
 A tizenhatos számú feladatnál szintén a hármas számú hipotézisemnek egy részére 
kerestem a választ. Itt kifejezetten arra vonatkozott az állítás, hogy a vizsgált korosztály úgy érzi, 
hogy saját korcsoportjának reprezentálása háttérbe szorul a kereskedelmi csatornák műsoraiban, 
és a reklámokban. A válaszadók 39%-a jelölte be, hogy előfordul, 24%-uk, hogy általában 
jellemző rájuk, és további 19%-uk írta le, hogy teljesen jellemző rájuk az állítás. A számskálán az 
egyet nem értés irányába, a megkérdezettek mindösszesen 18%-a jelölte azt, hogy egyáltalán nem, 
vagy csak nagyon ritkán jellemzi őt az állítás. Ezen adatokból egyértelműen kiderül, hogy időseink 
érzékelik a velük egyidős emberek alulreprezentáltságát a duális média kereskedelmi területén. 
 A következő pontban szintén a harmadik hipotézisemre fókuszáltam. A tizenhármas 
mondat ellenőrző kérdéseként helyeztem el újra állításomat a kérdőívben. Ez esetben viszont 
nem pozitív csengésben tüntettem fel a mondatot, hanem azt kellett megerősíteniük, illetve 
megcáfolniuk a válaszadóknak, hogy a televíziós műsorokban, az idősek, sok esetben negatív 
kontextusban történő feltüntetését, illetve kizárását, a maguk részéről is bántónak érzik. A 
válaszadók 35%-a a 3-as lehetőséget jelölte meg, vagyis előfordul, hogy így érzik, 22%-uk azt 
válaszolta, hogy általában jellemző rá, és további 20%-uk pedig azt, hogy teljesen jellemzi őket az 
állítás. 15%-a a megkérdezetteknek válaszolta, hogy nagyon ritkán igaz rá, és csupán 8%-uk 
cáfolta meg teljesen a korosztályuk elleni diszkrimináció létére vonatkozó állítást. Ahhoz, hogy a 
hármas számú hipotézisemre egyértelmű választ kapjak, szükségesnek találtam mindhárom 
pontban megadott válaszok együttes elemzését, amelyhez a következő diagram szolgál segítségül. 
 Az ábra nyilvánvalóvá teszi, hogy míg azon gondolatok, érzések, amelyek az idősekkel 
szembeni mediális diszkrimináció megerősítése mellett szóltak, a válaszadók többsége az 
egyetértés mellett döntött. Annál a mondatnál viszont, amely a kereskedelmi médiában megjelenő 
időskori ageizmus ellen irányult, pedig döntő többséggel a válaszadók cáfolata rajzolódik ki. 
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Forrás: saját kutatás 
 
 A tizennyolcadik pontnál, napjaink országos kereskedelmi televíziós csatornáira jellemző 
szexuális tartalmakban, nyers beszédben, és durva bánásmódban gazdag műsorokkal kapcsolatos 
reakciókra voltam kíváncsi a vizsgált korosztálynál. Pontosabban arra, hogy időseink, 
elkapcsolnak-e az adott csatornáról, ha számukra nem tetsző tartalmi elemek jelennek meg a 
televízió képernyőjén. A válaszadók 34%-a teljes mértékben egyetértett az állítással, és 
ugyanannyian, 26-26%-uk jelölte be a 3-as és a 4-es válaszokat, vagyis hogy előfordul, illetve 
általában az jellemzi őket, hogy ilyen esetekben elkapcsolják a készüléket. A megkérdezettek 
csupán 14%-a jelezte egyet nem értését, megjelölve az 1-es, és a 2-es válaszlehetőségeket. 
 Kérdőívem utolsó két pontja a négyes számú hipotézisem kérdéskörére épült. 
 Az első részben arra a mondatra kellett reagálniuk a kitöltőknek, hogy sokszor, a 
kereskedelmi csatornák műsorszórásában alig találnak a maguk számára ideális programot, úgy 
érzik, azok nem hozzájuk szólnak, a célcsoport inkább a fiatalabb korosztály képviselői. A 
válaszadók 41%-a jelölte be a 3-as lehetőséget, vagyis, hogy előfordul, 26%-uk írta, hogy általában 
jellemző rájuk, és 19%-uk a teljes egyetértését adta az állításra. A megkérdezettek 10%-a jelezte, 
hogy a mondat nagyon ritkán jellemzi őt, és csupán 4%-ukra egyáltalán nem jellemző. Fontosnak 
tartom megjegyezni, hogy az előző pontnál is a válaszadók 14%-a fejezte ki egyet nem értését, 
tehát nagyjából ez az a réteg, aki kifejezetten szórakoztatónak találja a késő modern 
médiakörnyezet kereskedelmi csatornái által nyújtott műsorokat. Megerősíti mindezt az a tény is, 
hogy korábban szinte ugyanez a százalékos adat jött ki azon valóság show rajongókra is, akik 
élnek az interaktív műsorszerkesztés lehetőségével is.  
 Ugyanezen kérdéskör második részénél, a kitöltőknek arra a mondatra kellett számskálán 
elhelyezniük álláspontjukat, hogy hasznosnak találnának, és szívesen néznének egy olyan 
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televíziós csatornát, ami kifejezetten az 50+-os korosztállyal kapcsolatos kérdésekről szóló 
műsorokat sugározna. Itt a válaszadók 33%-a jelölte be, hogy előfordul, további 30%-uk írta, 
hogy általában jellemző rájuk, és 20%-a fejezte ki, hogy teljes mértében jellemzi őt az állítás. A 
kérdőívet kitöltők mindössze 10%-a jelölte meg hogy nagyon ritkán, és csupán 7%-uk hogy 
egyáltalán nem érdekelné őket egy ilyen csatorna műsorszolgáltatása. 
 
Kutatási eredmények prezentálása. Összefoglalás 
Szakdolgozatom problématörténeti áttekintésében részletesen tértem ki az időseket érintő 
diszkriminációkra. Az ageizmus több típusát konkrét példákkal szemléltettem, és igyekeztem 
felhívni a figyelmet társadalmunk egyik legégetőbb problémájára, hiszen öregedő 
társadalmunkban időseink száma az elkövetkezendő években folyamatosan növekedni fog. Az 
élet számos területén változtatásokra lenne szükség, hogy az idősek helyzete megoldódjon, úgy a 
munkaerőpiacon, mint az egészségügyben, a magán, a köz és a kereskedelmi szektorokban is. A 
mediális diszkriminációra tértem ki a legrészletesebben, hiszen médiaszakos hallgatóként 
feladatomnak tekintettem, hogy felhívjam a figyelmet a problémára. Döbbenten vettem arról 
tudomást, hogy az időseink által képviselt senior market erősen alulreprezentált, továbbá ez a 
korosztály számos diszkriminatív megnyilvánulás elszenvedője. Elengedhetetlenül fontosnak 
tartom, hogy a médiával kapcsolatos intézmények újrastrukturálják tevékenységüket, és több 
figyelmet szenteljenek az idősebb korosztály képviselőinek.      
 Kutatásom során a szakdolgozatom kiindulópontjaiként, bennem megfogalmazódott 
idősekkel kapcsolatos mediális diszkriminációra épülő hipotéziseimre kerestem a válaszokat. Az 
50+-os korosztály képviselőinek közreműködésével, számos szokást, észrevételt, gondolatot és 
érzést tudtam meg napjaink televíziós csatornáiról, vagyis arról, hogy időseink milyennek látják a 
duális média audiovizuális műsorszórását. 
 Kutatásom eredményeit fogom most ismertetni röviden összefoglalva, kiemelve a 
legfontosabb részleteket. 
 Időseink számára az esti órák minősülnek a legkedveltebb médiahasználati időszaknak, és 
vélhetően ekkor a híradó-hírműsorokat nézik, ugyanis a válaszadók döntő többsége ezt a 
műsortípust jelölte meg számára preferált programként. Az első hipotézisem ezzel beigazolódott, 
hiszen azon állításommal is többségében egyetértettek a megkérdezettek, miszerint időseink a 
televízióból, minden számukra fontos információt megkapnak a világ történéseiről.  A televíziós 
csatornák közül, a Magyar Televízió 1-es csatornája a legnézettebb, ezt követi a két országos 
kereskedelmi csatorna, az RTL Klub, és a TV2. Kutatásom során azt tapasztaltam, hogy napjaink 
késő modern médiakörnyezetében lévő tematizált csatornáknak is fontos szerepe van időseink 
életében. Ezt alátámasztotta számomra az is, hogy az ismeretterjesztő csatornák is kiemelkedő 
nézettségi indexet szereztek, továbbá a természet-ismeretterjesztő filmek a második legkedveltebb 
műsortípusként lettek megjelölve a kérdőíveken. Mindez megerősítette bennem azt a gondolatot 
is, hogy időseink számára a televízió nézés elsődleges célja az új ismeretek szerzése. A kérdőívek 
kiértékelésénél beigazolódott ugyanis, hogy a legtöbben fontosnak tartják, és igénylik, hogy a 
televízióban több értéket állítsanak elő. Bizakodom abban, hogy ez a fajta tudásvágy és 
információ éhség, társadalmunk idősebb tagjainak többségére jellemző, így az élethosszig tartó 
tanulás lehetőségében remélhetően a média is nagyobb mértékben fog részt venni.  
 A második hipotézisem csak részben igazolódott be, ugyanis a válaszadóim többsége, a 
kérdőívek által kitöltöttek alapján, nem néz 4 óránál többet televíziót naponta. Erre reagálva 
viszont szeretném elmondani, hogy többször ellentmondásokat véltem felfedezni a tévénézéssel 
eltöltött idő kapcsán. Azt tapasztaltam, hogy többen talán nem mérték fel jól a saját 
televíziózással eltöltött idejüket. Ezt azért gondolom, mert sok olyan kérdőívvel találkoztam, ahol 
a napi tévénézésre 1-2 órát jelöltek be, de a napszakoknál bejelöltek legalább hármat, a kedvenc 
műsoraiknál pedig felsoroltak több olyan napi szintű programot, amely legalább 3-4 órás 
televíziózást jelent. Maradva viszont a kitöltött eredményeknél, a hipotézisem azon része, hogy a 
túlzott televízió nézés hatására szűk valóságképük alakul ki, és esténként emiatt félnek kimenni az 
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utcára, időseink többségére tehát nem jellemző. A válaszadók csupán 1/3-a erősítette meg 
egyértelműen ezt az állításomat, és különösebb eltérést még a 4 óránál többet televíziót nézők 
vizsgálatánál sem tapasztaltam. A hipotézisem azon része viszont beigazolódott, hogy a televízió 
által közölt információkból időseink többsége erőszakosabbnak látja a világot. Ez szerintem 
zömében köszönhető a kereskedelmi csatornák híradóinak, amelyek a műsoridő nagy részében 
tragikus eseményekről, bűncselekményekről és balesetekről számolnak be.   
 A kutatásom során az is beigazolódott, hogy az idősebb korosztály képviselőinek zöme, 
nem érzi azt, hogy kiválasztott célcsoportja lenne a televíziós reklámoknak, továbbá többségében 
arra sem éreznek késztetést, hogy csupán azért megtekintsenek egy adott műsort, - noha az 
számukra érdektelen - hogy értékes tagjai lehessenek egy olyan társadalomnak, amely a média 
élményközösségen alapul. Utóbbinál kifejezetten a kereskedelmi csatornák főműsor idejében 
sugárzott zenés tehetségkutató műsorokra, illetve a valóság-show-kra gondoltam, amelyek 
történéseiről mind a nyomtatott, az elektronikus médiumokban, a rádióban, és a 
mikrokörnyezetünkben is folyamatosan beszélnek. Szakdolgozatomban részletesebben elemzett 
reality műfaj nézettségére is kitértem a kérdőívemben. A legkedveltebb médiahasználati időszak 
műsorszórásán lévő, három műsortípus közül, míg a filmeket időseink több mint fele, a 
sorozatokat-szappanoperákat 1/3-a, addig a valóság-show műfaját csupán 1/5-ük kíséri 
figyelemmel, és még kevesebben vannak azok, akik aktív befogadóként vesznek részt a reality 
műsorok interaktív szavazásain.  
 A harmadik feltételezésem is beigazolódott sajnos, hiszen az 50+-os korosztály többsége, 
válaszaival megerősítette mind azt a feltételezésemet, hogy úgy érzik, korosztályuk 
alulreprezentált a televíziós csatornák műsoraiban, mind pedig azt, hogy ha szerepelnek is, akkor 
negatívan tüntetik fel őket. Többségük, ha nem is minden esetben, de mindezt bántónak érzi a 
maga részéről. Ezt a kérdéskört három különböző pontban is vizsgáltam a kérdőívemben, hol 
pozitív, hol negatív csengésű állításokat alkalmaztam, mert biztosan akartam tudni, hogy ez a 
különösen fontos téma, milyen érzéseket, gondolatokat rejt a megkérdezettekben. 
Végeredményben a válaszok összevetésénél tökéletesen kirajzolódott a hipotézisem megerősítése, 
amely jelzés étékű lehet a jövőre nézve a televíziós csatornák műsorszerkesztői számára. Ezt 
alátámasztja az is, hogy a negyedik hipotézisem is részben beigazolódott, ugyanis időseink egy 
része úgy véli, hogy ha nem is minden esetben, de többször előfordul, hogy nem találnak, maguk 
számára ideális programot, és úgy érzik, a kereskedelmi csatornák műsorai sokszor nem hozzájuk 
szólnak. Azt gondolom, hogy negyedik hipotézisem ezen része azért nem kapott határozottabb 
megerősítést az 50+-os korosztály részéről, mert szerencsére több olyan tematizált csatorna is 
létezik már napjainkban, amely lefedi érdeklődési körüket, mégis többségük úgy gondolja, 
hasznos lenne számára egy olyan televíziós csatorna, amely kifejezetten az ő korcsoportjukkal 
kapcsolatos kérdésekről szóló műsorokat szolgáltatna. 
 
 
Zárógondolatok: 
Dolgozatom végeztével úgy érzem, sikerült választ kapnom mindazon kérdéseimre, amelyek az 
idősek és a média kapcsolatáról fogalmazódtak meg bennem. Már szakdolgozatom első 
fejezeteiben is sikerült konkrét példákkal alátámasztanom a médiában megjelenő időskori 
ageizmus voltát, amelyet a vizsgált korosztály képviselői, kutatási munkám során is igazoltak 
számomra. Érzéseik, szokásaik és gondolataik által még közelebb kerültem a témához, amely 
további vizsgálatokra adhat lehetőséget. Mivel a kutatásomból az derült ki, hogy időseink 
televíziónézésének elsődleges célja az új ismeretek megszerzése, továbbá hasznosnak találnának 
egy olyan televíziós csatornát, amely az ő korosztályukkal kapcsolatos kérdésekkel foglalkozna, 
szükségesnek tartanék további vizsgálatokat végezni ezen a területen. Mivel a híradó-hírműsorok 
után a legnépszerűbb műsorfajták a természet-, ismeretterjesztő műsorok voltak, így 
szükségesnek látnék ezen belül is további felmérést végezni, hogy az 50+-os korosztály által, mely 
konkrét témák a preferáltak. Az időseink igényei szerint összeállított programok műsorszórása 
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további lehetőséget adna az egész életen át tartó tanulásnak, amelyben a média is ily módon 
kivehetné a szerepét. Fontos lehetne az is, hogy időseink számára – szemben a jelenlegi 
rendszeres drámai történetek reprezentálásával - a televíziós műsorokban gyakrabban kerüljenek 
bemutatásra korosztályuk aktív és sikeres tagjai, akik pozitív példájukkal inspirálhatnák az idősebb 
televíziónézőket is arra, hogy használják ki az aktív időskor lehetőségeit, amely számos szépséget 
rejt magában, csupán fel kellene fedezni azokat. 
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Szattelberger Dóra : Az idősek művelődése francia és hazai példáko n keresztül  

 
A téma indoklása 
Dolgozatomban geronto-andragógiai témával foglalkozom, miután a tudományterület 
napjainkban kiemelt jelentőséggel bír. Információs társadalomban élünk, ahol kiemelt fontosságú az 
élethosszig tartó tanulás, a Lifelong Learning, mivel alapkompetenciák hiányában, napra kész 
szakmai és egyéb ismeretek nélkül, az emberek munka világában és a mindennapokban is nehezen 
juthatnak előbbre. 
 Jelenleg Európában a népesség folyamatos öregedésének tendenciái figyelhetők meg. Egyre 
kevesebb gyermek születik a világban, a demográfiai adatok riasztóak. A kutatási eredmények azt 
is mutatják, hogy az egyre növekvő életszínvonal és a javuló orvosi ellátás, illetve az egészségügy 
folyamatos fejlődése miatt magasabb lett a várható élettartam, egyre több az idős ember 
Európában. Problematikus ez idő szerint az a tény is, hogy a legnépesebb, az 1950 és 1970 között 
született baby-boom nemzedék hamarosan nyugdíjba vonul, illetve ez részben már meg is történt. 
Az említett jelenség a csökkenő gyermeklétszám mellet számos nehézség forrása lehet a gazdaság 
szempontjából. A változások a kialakult nyugdíjrendszert is komolyan veszélyeztetik, a 
gazdaságilag aktív és a passzív népesség arányának eltolódásával a jövőben szükségessé válhat a 
már nyugdíjban lévő generációk visszatérése a munka világába azon réteg esetében, akik 
alkalmasak arra, hogy ismét aktív munkavállalókká váljanak, vagyis nem küzdenek egészségügyi 
vagy mentális problémákkal.  
 Az előbb kifejtett okok miatt lényeges, hogy az ötven év felettiek lépést tartsanak a 
környezetünkben végbe menő változásokkal, folyamatosan képezzék magukat, és művelődjenek. 
Az oktatás utóbbi években tapasztalható átalakulása miatt az idősebb generációknak fontos lenne 
olyan alapvető ismereteket megszerezni, amelyekre tanulmányaik idején még nem volt mód vagy 
lehetőség. Ilyen elengedhetetlen ismeret például az angol nyelven történő kommunikáció, illetve a 
számítástechnikai eszközök és az internet alkalmazása. Erre a két területre érdemes a legnagyobb 
hangsúlyt fektetni az ötven év felettiek képzésén belül. Vizsgálódásom során találtam a témában 
pozitív példákat, melyeket dolgozatomban részletesen fogok ismertetni.  
 Terveim között szerepel a későbbiekben tanfolyamok szervezése ötven év felettieknek, 
lehetőség szerint egy olyan intézmény keretein belül, mely kimondottan az idősebb generáció 
számára kínál képzéseket, elsősorban angol nyelvtanfolyamokat a kezdőtől a haladó szintig, 
valamint informatikai képzéseket, a munkaerőpiac és a munkáltatók elvárásait figyelembe véve.  
 Hazánkban a felnőttkori tanulásban történő részvétel ez idő tájt igen alacsony, és ez a 
tendencia az idősek körében még kedvezőtlenebb képet mutat. A külföldi országok esetében jobb 
eredményeket láthatunk, dolgozatomban ezekre is kitérek, különös tekintettel a Franciaországi 
viszonyokra.  
 Hazánkra jellemző, hogy az ötven év felettiek nagyon várják a nyugdíjba vonulás idejét. A 
nyugdíjas kor sztereotipikusan és a valóságban is főként pihenésből áll. A felnőttképzés területén 
dolgozóknak ezt a hozzáállást kell megváltoztatniuk, és minél szélesebb körben rávezetni az 
embereket az időskor aktív eltöltésének fontosságára. Ezen bármiféle önművelés, művelődés, 
képzéseken való részvétel értendő, de ide tartozik például a klubokba járás és a médiafogyasztás 
is, mint az informális tanulás eszköze. Az idősebb generációkat az informális tanuláson keresztül 
lenne a legkönnyebb bevonni a képzési rendszerbe, tekintettel arra, hogy sokan negatív 
tapasztalatokat szereztek a közoktatással kapcsolatosan, ezért a formális oktatás kötelezővé tétele 
esetükben nem lenne célravezető.  

A fentebb kifejtett okok miatt vizsgáltam az idősek művelődési lehetőségeit Magyarországon és 
Franciaországban, illetve francia nyelvterületen. A hazai lehetőségek esetében tájékozódtam a 
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nyugdíjas szabadegyetemek, tanfolyamok és klubprogramok kínálatáról. Magyarországon több 
olyan intézmény található, mely számos képzési, művelődési programot biztosít az időseknek. 
Ezek tevékenységét mutatom be, majd francia példákat ismertetek a témában. 
  Napjainkban az idősek sokszor szembesülnek negatív előítéletekkel, általánosításokkal. A 
fiatalabb generációk képviselői feltételezik, hogy, idősebb korban romlanak a képességek, 
nehezebb az új ismeretek elsajátítása, a megszerzett tudás alkalmazása. Az ötven év felettiek 
felnőttképzésbe történő aktív bevonása érdekében ezen állításokat az érintetteknek figyelmen kívül 
kell hagyni, bízva saját adottságaikban, az évek során megszerzett tapasztalataikban. A témakörben 
több kutatást is végeztek, ezek azt bizonyítják, hogy bár az idő előrehaladtával bizonyos 
képességek valóban gyengülhetnek, az új ismeretek elsajátítása megfelelő módszerek 
alkalmazásával idősebb korban is lehetséges. Szakdolgozatom további fejezeteiben ezt bővebben 
ki fogom fejteni.  
 Több kutatási eredmény szerint számos külföldi országban a hazainál lényegesen nagyobb a 
részvétel az élethosszig tartó tanulási folyamatban. Ennek tükrében a magyar képzési lehetőségek mellett 
vizsgálat alá vetem a franciaországi programkínálatot, valamint ismertetek néhány felnőttképzési 
szempontból példaértékű kanadai kezdeményezést.  Francia nyelvtudásomra támaszkodva 
kerestem nemzetközi példákat, a hangsúlyt Franciaországra fektetve mivel általános vélekedés 
szerint ott az idősebb emberek - azon belül kiváltképp a hölgyek - nagyobb tiszteletnek 
örvendenek, mint nálunk, életminőségük lényegesen kedvezőbb a hazainál. Ennek 
alátámasztására szolgálhat az összehasonlítás, kiemelve a követendő példákat a témakörben.  
 Első lépésként a jelen helyzet a feltérképezésére vállalkozom, elősegítve ezzel a 
tudományterület fejlődését a felnőttképzésben való nagyobb részvétel előmozdítása érdekében, 
amennyire ez egy szakdolgozat keretein belül lehetséges. Dolgozatomban a hangsúly főként az 
idősek tanulási kedvének fokozásán van, ezen túl a képzéskínálat feltérképezése a fő irányvonal.  
Mindkét tényező számottevő a munkaerőpiaci aktív részvétel szempontjából. 
 
Hipotézisek 
Az elsődleges feltételezésem az, hogy az ötven év felettiek képességei nem romlanak számottevően, 
és nem vesztik el tanulási képességüket sem az idő múlásával. Ezt a feltevést szakirodalom alapján 
fogom vizsgálni. Tisztában vagyok vele, hogy a képesség kevés a tanuláshoz, a belső motiváció 
legalább annyira lényeges szempont, ezért a tanulási kedvre is ki fogok térni az időseknek 
szervezett programok vizsgálata során. 
 A másik fontos tényező az idős emberek hozzáállása az új technológiák alkalmazásához. Az 
oktatás szempontjából fontos ennek vizsgálata is, mert teljes elzárkózás esetén nehéz feladat a 
munkavállalás szempontjából elengedhetetlen számítógépes ismeretek átadása, megtanítása.  
  Ezen indokok miatt a két hipotézisem a következő: 
 Az emberek idős korban is taníthatók és van is kedvük tanulni. 
 Az idősek kevésbé nyitottak az új technológiák felé. 
 
Kutatási módszer 
Dolgozatomban elméleti kutatást végeztem, megvizsgálva a magyar és a francia oktatási és 
művelődési rendszert az idősek számára nyújtott programlehetőségeken és azok számán 
keresztül, különös tekintettel az idősek jelentkezési arányára és a tanulási kedvére. Elméleti 
kutatásomat egy empirikus megfigyeléssel egészítem ki, melynek alapját egy megvalósult programon 
való részvétel adja, mert az elmélet önmagában nagyon hasznos, de gyakorlatokkal kiegészítve 
lehet igazán jó eredményt elérni. 
 Az internetes videómegosztó oldalakon is felfigyeltek arra a tényre, hogy az idősek 
számára speciális oktatási módszerek szükségesek. Több videófelvétel található az interneten, melyek 
közül többet be fogok mutatni és elemezni azokat a dolgozatom későbbi fejezeteiben. A lehető 
legtöbb gyakorlati példát meg kell figyelni a geronto-andragógia témán belül, a későbbi 
alkalmazások sikeressége végett. 
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Szakirodalmi áttekintés  
Elengedhetetlen a szakirodalmak és kutatások alapos szemügyre vétele a témában, különös 
tekintettel arra, hogy a téma szakavatott professzorai hogyan vélekednek az idősek tanulási 
képességeiről és fő motivációiról. A tudományterület újdonsága miatt viszonylag kevés a 
kapcsolódó szakirodalom. Ebben a fejezetben az említett művek bemutatása, rövid összefoglalása 
a cél. 
 
A gazdaság és a társadalom folyamatosan változásokon megy keresztül. Tény, hogy egyre 
kevesebb gyermek jön világra, a korábbi, népesebb nemzedékek viszont nemsokára elérik a 
nyugdíjas kort, ha ez még eddig nem következett be. Emellett a folyamatosan fejlődő egészségügy 
egyre hosszabb élettartamot segít elő. Az öregedő népesség egész Európában problémát jelent. Ez előbb-
utóbb a gazdaság teljes felborulását vonhatja maga után, mivel nem lesz elegendő aktív 
munkavállaló a munkaerőpiacon. Ennek a helyzetnek a megoldása a munkavégzésre alkalmas idős 
generációk visszavezetése a munka világába, akár a nyugdíjas életforma megszakításával is. Ehhez 
elengedhetetlen az idősek folyamatos szellemi aktivitásának szinten tartása és a tevékeny időskor. 
Sajnálatos módon jelenleg az idősek megbecsülése a társadalomban igen alacsony, ezen 
változtatni kell. Elengedhetetlen az idősek önbecsülésének növelése, a negatív sztereotípiák 
megszüntetése. Meg kell említeni azt is, hogy a prognosztizált társadalmi változások 
bekövetkezése esetén, a fiatalok száma lényegesen kevesebb lesz, mint az időseké. Amennyiben 
nincs kellő tisztelet a nagyobb lélekszámot képviselő idős generációval szemben, az nem csak 
értelmetlen, hanem a társadalmi viszonyokra is rányomja a bélyegét. (Schirrmacher, 2007, 43-57. 
o.)  

Az időskornak, mint az élet jellemző korszakának meghatározására több lehetőség is 
rendelkezésünkre áll, többféle életkor szakaszolás létezik. A hanyatlás, mint ennek a kornak a 
természetes velejárója minden szakaszolásban jelen van, csupán a hozzá tartozó életkor 
különbözik. Van olyan értelmezés, amely már a hatvanadik évtől jellemzőnek tartja, van, amely 
szerint csak a nyolcvanadik életév fölött következik be. (Zrinszky, 2008, 15-16. o.)  

Az idősödéssel számtalan sztereotípia kapcsolható össze, melyek lehetnek negatívak és pozitívak 
is. Több kutatás született a témában és mindkét tényezőre találunk példákat. A pozitív 
sztereotípiák közé tartozik többek között az idősek áldozatkészsége a gyermekeik iránt, illetve a 
nagyfokú segítség, melyet nyújtanak környezetükben. A családi életre jótékonyan hat, ha az idős 
hozzátartozók osztoznak a mindennapi örömökben és a gondokban is, akik tiszteletet 
érdemelnek és joguk van saját magánéletükhöz, példaképpen ahhoz, hogy szerelmesek legyenek. 
(Dobossy – S. Molnár – Virágh, 2003, 19. o.) 

Számos negatív előítélet elemzésére is sor kerül ugyanennek a vizsgálatnak a keretében, 
ahol fiatalokat és időseket is megkérdeztek az időskor negatív motívumairól. Itt főleg negatív 
tulajdonságokat és személyiségvonásokat fogalmaztak meg a válaszadók, például hogy az idősek 
gyakran eltúlozzák anyagi jellegű problémáikat, beleszólnak a fiatalok életébe és gyanakvóak. 
(Dobossy – S. Molnár – Virágh, 2003, 20. o.) 

Az idős korral történő képesség- és teljesítményomlás nem törvényszerű. Bár az tény, hogy a tanulási 
képességek maximuma fiatal korban jellemző, negyven és ötven év felett sem romlanak 
látványosan az adottságok. Az intelligenciateszteken a húszas évek elején járóknál figyelhető meg 
a legjobb teljesítmény, ám idővel a mentális folyamatok lassulása mellett a verbális folyamatok 
romlása nem mutatható ki idős korban. (Jászberényi, 2009, 65-66. o.) 

A kor előrehaladtával nem figyelhető meg törvényszerűen a teljesítmények romlása, mivel számos 
tényező befolyásolja az elért eredmények alakulását. Ide sorolható a megelőző életszakaszokban 
szerzett tapasztalat, a korábbi tanulási eredmények, illetve a képzési forma, melyben az illető élete 
során részt vett. (Sz. Molnár, 2005, 9. o.) 
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Elengedhetetlen az emberek aktivitásnak megőrzése időskorban is, a nyugdíjas kori passzivitás helyett a 
„kései szabadságként‖ való megélés lenne a fontos, mely az időspolitikának is fő elve. (Boga, 
2000, 149. o.) 
 Kiterjedt kutatások foglalkoznak a Föld népességének folyamatosan öregedésével, melyek eddig soha 
nem látott változást vetítenek előre a népességet illetően. Életmódunkhoz hozzátartozik 
számtalan káros anyag fogyasztása, melyek felgyorsítják az öregedés folyamatát, ám minden 
öregedés egyénre szabott, nem azonos ütemben zajlik. (Iván, 2000) 
 Nehézséget jelent a népesség számára az, hogy az időskorral, mint jelenséggel a 
történelem során az alacsonyabb átlagéletkor miatt kevéssé találkoztak. Napjainkra jellemző az 
orvostudomány robbanásszerű fejlődése, a fejlett világban jobb életszínvonalat sikerült elérni, 
mint az eddigiekben bármikor, az átlagéletkor ugrásszerűen megnövekedett. A társadalom számára, 
mely nem szokott hozzá az egyre nagyobb számú idős jelenlétéhez, ez új helyzetet teremt. Elsőként meg 
kell tanulni együtt élni az idősekkel, másrészt gazdasági okokból szükség lehet az idősebb 
generációk munkaerőpiaci jelenlétének meghosszabbítására, esetenként a már nyugállományba 
vonultak reintegrálására. (Schirrmacher, 2007, 175. o.) 
 Érdemi lépés lenne a munkaadók ösztönözése a 45 év feletti munkavállalók alkalmazására, ennek 
megvalósítása érdekében mind pénzügyi, eszmei és tudatformáló támogatásra is szükség van. Az 
intézkedés eredményeként a munkavállalók megtapasztalhatnák azt a számos előnyt, melyet egy 
45 év feletti munkavállaló nyújt. A munkaadók támogatását ki lehetne terjeszteni a pályakezdőkön 
kívül a 45 év feletti munkavállaló alkalmazása estén is. (Sz. Molnár, 2005, 31-32. o.) 
 Az ageizmus jelenléte rontja az idősek lehetőségeit a munkán belül. Napjainkban jellemző a 
kor alapján történő hátrányos megkülönböztetés, mely megnehezíti az idősek munkavállalását, még 
nagyobb terhet róva a romló gazdasági helyzetre. Mindezek mellett a jelenség hozzájárul az idős 
emberek önbecsülésének csökkenéséhez és társadalmi státuszuk romlásához. (O’Sullivan, 1994, 
125. o.) 
 Manapság egyre jellemzőbb a gerontofóbia, az idősektől, időskortól való félelem, mely a 
média hatásának is betudható. A világ, amelyben élünk, sokszor mutatja mindennél fontosabbnak 
a szépséget és a fiatalságot. A gyermekmeséket olvasva ugyanez állapítható meg, gyakran a negatív 
szereplő ezekben a történtekben a boszorkány, aki idős asszony képében jelenik meg, tehát már 
kisgyermekkorban ezt sugallják, hogy az idősektől félni kell. (Schirrmacher, 2007, 129-136. o.) 
 Az idősek gyakran jelennek meg negatív szerepben a médiában is, például a reklámokban, ahol, 
általában szenilisnek, nagyot hallónak ábrázolják őket, pedig a társadalmi és gazdasági változások 
miatt szükség lenne a pozitív megjelenésre, hogy mindenki elhiggye, hogy képes tanulni és aktívan 
közreműködni a világban. Kár lenne a negatív sztereotípiák miatt veszni hagyni az idősek 
birtokában lévő tapasztalatokat. (Jászberényi, 2009, 133-151. o.)   
 Az idősek médiában történő megjelenítéséről Jászberényi József is végzett kutatást 2007. 
december 24-e és 2008. január 10-e között, melyben televíziós reklámokat figyelt meg. A kutatás 
arra irányult, hogy az idős emberek milyen gyakran jelennek meg a médiában, és milyen 
szerepben. Eredményként azt kapta, hogy mindössze a reklámok 17,7%-ában szerepelnek idősek, akkor 
is általában statisztaként, télapóként (melyet más korosztály nem játszhat), vicc tárgyaként vagy 
tanácsadóként pozitív és negatív szereplőként egyaránt. (Jászberényi, 2009, 134-137. o.) 
 A médiában történő zömmel negatív megjelenítés elgondolkodtató annak tükrében, hogy 
idős korban a médiafogyasztás jellemző időtöltésnek mondható, sokan főként otthoni tevékenységeket 
végeznek, betegség, vagy balesetektől való félelem miatt ritkán mozdulnak ki otthonukból. (Nagy, 
2008, 93-135. o.) 
 Magyarországon az idősek digitális írástudása alacsony, a hatvanöt év felettieknél 4% alatti. Ez 
az arány külföldön az idősek körében magasabb. Emellett hazánkban az interneten sem figyelhető 
meg számottevően az idősek jelenléte. Kutatás kapcsán elemezték, hogy internetes képkeresés 
során a találatok hány százalékán szerepel idős ember és az eredmény azt mutatta, hogy több 
tízezer képből mindössze tíz és húsz között mozgott azoknak a képeknek a száma, melyeken 
ötven év feletti ember volt látható. (Jászberényi, 2009, 121-132. o.) 
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Az idősek tanulási motivációi különbözőek. A munkaügyi központoknál jelentkezettek között 
jellemző volt a munkahely elvesztésétől való félelem, ám ez is tovább osztható két külön területre, 
mert egészen más belső indíttatás jellemző azokra, akik önszántukból jelentkeznek a képzésekre, 
és másféle azoknál, akiket a munkaadóik „beiskoláznak‖, ez utóbbiak kényszernek érzik a 
tanulást. Az iskolai végzettség is hatással van a tanulási aktivitásra, a jobban képzettek 
motiváltabbak az alacsonyabb végzettségűeknél. (Sz. Molnár, 2005, 11. o.)    
 Amennyiben az idős emberek a munkaerőpiacon kívánnak maradni, folyamatosan fejleszteni kell a 
képességeiket, a képzési kínálatban azonban ritkán találhatók készség és képességfejlesztő 
programok, azok is zömmel személyiségfejlesztő tréningek formájában. Franciaországban sikerrel 
működik az entertainement mental, vagyis „elmeedző rendszer‖, ahol a gondolkodási 
műveleteken és a már meglévő tudás elmélyítésén van a hangsúly (Maróti, 2005, 43. o.) 
 A folyamatos ismeretszerzéssel megelőzhető a későbbi képességromlás, ezért nem lehet 
elhanyagolni a tanulás fontosságát semmilyen életkorban sem. Több tényező befolyásolja az egész életen 
át tartó tanulásban való részvételt, többek között az iskolai végzettség vagy a kultúra, melyben élünk. 
Sokan szerezetek negatív tapasztalatokat a közoktatásban töltött tanulási idő alatt, de a tanulás az 
utóbbi években megváltozott és az új módszerek eredményesebb képzéseket tesznek lehetővé. 
(Jászberényi, 2009, 121-132. o.)  
Nem helytálló az idős emberekről általános igazságokat megfogalmazni és következtetéseket levonni, mivel 
rendkívül fontosak az egyéni különbségek. Idősebb korban egyre markánsabbá válnak a 
személyiségjellemzők, a fiatalkori viselkedéshez képest bizonyos tulajdonságok megerősödnek. 
Időskorban a már kialakult tulajdonságok változása kevéssé jellemző. (Maróti, 2005, 37. o.)  
 Az idős emberek hatalmas mennyiségű előzetesen megszerzett tapasztalat birtokában 
vannak. Ezek átadása más korosztályok számára megvalósítható új ismeretek elsajátítása vagy új 
végzettség megszerzése során az intergenerációs tanulás révén. (Striker, 2005, 95-121. o)  
 Az idősek tanulási igényei nem tipizálhatóak, nem lehet korcsoportonként általános igényeket 
meghatározni és a képzési illetve közművelődési feladatokat kizárólag eköré szervezni, mert 
számos egyéb jellemző is szerepet játszik, többek között a szociokulturális státusz, társadalmi 
háttér, életmód-jellemzők, melyek feltárása szintén elengedhetetlen, derül ki a KSH felméréséből. 
(Csoma, 2000, 69-94. o.)  
 A demográfiai adatok ismeretében lényegbe vágó minél több képzési lehetőség biztosítása az 
idősek számára. Ez a lehetőség a fiatalok számára is példaértékű lenne az élethosszig tartó tanulás 
kialakulásához. (Sz. Molnár, 2005, 32. o.) 
 Az idősek munkahelyeken történő újra alkalmazásánál kizáró ok lehet az időskori 
emlékezetromlás. Fiatalon valóban könnyebb az információk befogadása az viszont tény, hogy a 
korai életszakaszban megszerezett tudás idős korban kristályosodik ki, vagyis előny és hátrány 
egyaránt megfigyelhető. Érdemes fiatal korban minél több ismeretre szert tenni, megfigyelni 
minél több munkafolyamatot és egyéb, a mindennapi élet során fontos tevékenységet, mert ezek 
az ismeretek idősebb korban vissza fognak köszönni. (Maróti, 2005, 44. o) 
 A sikeres külföldi szerveződések közül lényeges kiemelni a The University of Third Age 
(U3A) szervezetet Nagy-Britanniában, mely Harmadik Kor Egyeteme (HKE) néven fordítható le. 
Ezeket a képzéseket önkéntesek vagy aktivisták szervezik. Ők javasolják a témákat, illetve a 
javaslattevők a téma oktatójává is válhatnak tevők. Az intézményhálózat visszanyúlik egészen 
1972-ig, Franciaországba, Toulouse-ba, ahol egy nyári egyetem szerveződött idősek számára, mely 
a mai napig aktuális és figyelemfelkeltő témákkal várja az érdeklődőket. 1973-ban létrejött egy 
nemzetközi szervezet, AIUTA néven, mely számos országban szervez képzési programokat 
időseknek számtalan témában. Ezen szervezetek finanszírozása országonként eltérő, 
Franciaországban például állami támogatással működnek, Nagy-Britanniában pedig önköltséges 
alapon. 2009. január elsején alakult meg ennek az egyetemtípusnak a távoktatási változata, Virtual 
University of Third Age elnevezéssel. Széles tanácsadói kör segíti az ebben a formában tanulni 
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vágyókat. Itt telefonos információs szolgálatok, közkönyvtárak, illetve számos internetes központ 
és honlap áll az érdeklődők rendelkezésére. (Jászberényi, 2009, 70-71. o.)  
 
 Az idősek képzési formáit tekintve érdemes a külföldi országok lehetőségeit górcső alá 
venni, A „Harmadik Kor Egyeteme‖ kezdeményezés is gyakori jelenség, mind Európában, mind 
Észak-Amerikában. Nálunk jelenleg a 45-50 éves emberek képzése viszonylag ritka, bár az is tény, 
hogy hazánkban is több lehetőség adott azon idősek számára, akik művelődni és tanulni akarnak. 
Ilyen például a Miskolci Egyetem és az Egri Tanárképző Főiskola kezdeményezése, ahol kifejezetten ezen 
korosztálynak indítottak külön tagozatot történelemből, illetve angol és német nyelvből. 
Elmondható, hogy ezekben az intézményekben a célközönség elsődlegesen tájékozódni akar, de 
lehetőség van szakképzettség szerzésére vizsgálatokkal és dolgozatok írásával. (Maróti, 2005, 49. 
o.) 
 A szakirodalmi szemelvények alapján kijelenthető, hogy az állandó önképzéssel megelőzhető a 
képességek romlása és biztosítható a szellemi aktivitás az életkor előrehaladtával. Az idősekkel 
szemben kialakult negatív előítéletek megváltoztatásával elősegíthető a korosztály aktivitásának 
fokozása elődlegesen az oktatás, majd a munkavállalás világában. Az intergenerációs tanulás révén a 
fiatalabb generációk számára is rávilágítana az élethosszig tartó tanulás szükségszerűségére és 
hasznosságára. 
 
 
Magyarországi áttekintés –  AZ IDŐSEK KÉPZÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK  
Magyarország néhány jelentős történeti eseményéről adok rövid áttekintést, melyek hatással vannak mai 
gazdasági helyzetünkre, kiemelek néhány tényezőt ahol valamilyen kapcsolódás figyelhető meg 
franciaországi történésekkel. A későbbi összehasonlítás miatt rá kell világítani a lényegbe vágó 
eltérésekre, miután a két ország helyzete sokban különbözött a történelem során. 
 Az európai népek példának tekintették a francia forradalom eszményeit, mely 
Magyarországon az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeire volt hatással. 
Magyarország abban az időben a perifériaállamok közé tartozott, legfőbb feszültségi forrás 
feudalizmus felszámolása, a jobbágyfelszabadítás és a függetlenség kérdése volt. Franciaország 
ezzel ellentétben a nagyhatalmi státusszal bírt, ahol a társadalmi feszültségek megoldása volt az 
események mozgatórugója. Magyarországon ekkor elsődlegesen a nemzeti törekvések voltak 
jellemzők, ellentétben a nyugati államokkal, akik már kivívták függetlenségüket. Hazánk az első 
világháborúban a vesztes oldalon állt, idegen érdekek érvényesítéséért kényszerült súlyos 
emberáldozatot hozni. Az első világháborút lezáró Trianoni Békeszerződés, megalkotásában 
francia döntőbíróság is részt vett, a diktátum következményeként a történelmi Magyarország 
felbomlott. A második világháborúba hazánk a területi revíziós célok érvényesítése miatt 
Németország oldalán lépett be ám ezt a háborút is elvesztettük. Magyarország a Szovjet 
érdekszféra része lett. Franciaország győztesként fejezte be a második világháborút, ennek 
következtében társadalmi és gazdasági helyzete egyaránt lényegesen kedvezőbben alakult. 
 A hidegháború időszakában felvett külföldi hitelek az ország teljes eladósodásához 
vezettek, ez a mai napig kihat gazdaságunkra. A súlyos gazdasági helyzetet az 1989-ben 
bekövetkező politikai átalakulás sem enyhítette.  
 Hazánk az Európai Unióhoz 2004. május 1-én csatlakozott. A többi tagállamhoz viszonyítva 
hazánkban a bérek alacsonyak, az államháztartás deficites, az államadósság magas.  
 Az átlagos havi nyugdíj Magyarországon mintegy 88 ezer forint, mely az európai 
országokéhoz viszonyítva rendkívül alacsonynak mondható. A nyugdíjkorhatár jelenleg hatvanöt 
év. 
 A lakosság egészségügyi állapotát tekintve hazánk az Európai országok rangsorában az 
utolsók között helyezkedik el. Magyarországra a népességfogyás jellemző, a halálozások száma 
meghaladja az élve születések számát. A lakosság halandósága főleg a 45 és 60 év között magyar 



Gerontoedukáció 5. 
 

Gerontoedukáció 5. – Zsigmond Király Főiskola, Gerontoedukációs Kutatóközpont 49 
 

férfiak körében magas. Jelenleg Magyarországon az egészségügyi ellátórendszer súlyos 
problémákkal küzd. (Fekete, 2004) 
 
 
Franciaországi áttekintés – AZ IDŐSEK KÉPZÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 
Franciaország a történelem során mindvégig nagyhatalmi pozíciót töltött be, 1789-ben pénzügyi, 
társadalmi és ideológiai válság hatására tört ki a francia forradalom és politikai rendszerváltás 
történt. 1789. augusztus 26-án megszületett az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata, ami a 
modern Franciaország legfontosabb dokumentuma, a világ alkotmányainak példaképe az egyéni 
szabadságjogok és a politikai egyenlőség megfogalmazása miatt.  
 Mindkét világháborúban a győztes oldalon állt, ám a második világháborút követően 
elveszítette nagyhatalmi pozícióját és háborús úton gyarmatait is, így napjainkban már 
másodrendű hatalom. A hidegháború végén megtörtént a közeledés Németország felé, 
felszámolva ezzel az évszázadokra visszanyúló történelmi ellentétet.  
Az Európai Unióhoz való csatlakozás dátuma: 1957. március 25. 
 Gazdaságát tekintve Franciaország a fejlett országok közé sorolható, az egy főre jutó GDP-vel 
európai rangsorolásban a kilencedik helyen áll, illetve az Eurostat adatai szerint világszinten a 
tizenhetedik. 
 A téma miatt elengedhetetlen a népesség rövid bemutatása. Franciaországra a 
népességnövekedés a jellemző, jelenleg Európa a harmadik legnépesebb országa. A társadalmon 
belül itt is folyamatos öregedés figyelhető meg. Előrejelzések szerint az ország hatvan évesnél idősebb 
lakosainak száma különösen 2035-ig fog növekedni, amikor az 1950 és 1970 között született 
baby-boom generáció minden tagja eléri a hatvanadik életévét. A hatvan évnél idősebbek tábora 
2007-ben a lakosságnak még csak a 21%-át tette ki, ám a becslések szerint ez a ráta 2035-ben 
31%-os lesz, 2060-ban pedig elérheti a 32%-ot is a társadalmon belül.  
 Franciaországban a nyugdíjrendszer kétszintű, mely a szolidaritás és az újraelosztás elvén 
működik. A nyugdíjasok az átlag bruttó jövedelmük 53,3%-át kapják meg, a férfiak átlagosan havi 
680 Euróra számíthatnak (mintegy 182 ezer forint), a nők pedig 490 Euróra (131 ezer forint). 
 Az egészségügyi állapotot tekintve meg kell említeni, hogy a gondozásra szoruló idősek 
száma jelenleg 1 millió 167 ezer fő, mely egyre emelkedik, előzetes becslések szerint ez a szám 
2040-re el fogja érni az 1 millió 680 ezret. Ezek az idősápoló intézmények jelenleg 397 ezer 
embernek adnak munkát, főként nőknek. Átlagosan az ilyen intézményekbe 80-85 éves korban 
kerülhetnek be a lakók. 
 
Idősügy Magyarországon és Franciaországban 
 
Magyarország 
Ebben az alfejezetben a magyarországi Idősügyi Nemzeti Stratégia rövid bemutatására kerül sor. 
 
Központi kérdés az időskorra való felkészülés, továbbá annak meghatározása, hogy mely 
feladatok tartoznak az egyén hatáskörébe, és melyeket kell a mindenkori államinak biztosítania. A 
Stratégiában az aktív időskor hirdetése szerepel, kihangsúlyozva az idősek aktivitásának és 
függetlenségének a megőrzését. Meghatározó pont továbbá a társadalmi kohézió megőrzése.    
 Ezután javaslatok következnek a cselekvési terv kidolgozásához. A szöveg elsődlegesen a 
mai hetven év felettieket tekinti fő célcsoportnak. Csökkenteni kell a fiatalok előzetes negatív 
sztereotípiát, valamint a pozitív idősképet kell kialakítani a társadalomban.  Elengedhetetlen a 
generációk közötti kapcsolatok és együttműködés fejlesztése, az idősek öngondoskodásának 
javítása, a foglalkoztatási és munkaerőpiaci részvétel erősítése, alternatív képzési módok 
biztosítása, illetve a környezet-, társadalom- és egészségtudatosság. 
 2009-ben azonnali intézkedések kezdődtek, melyek elsődlegesen kutatási háttéranyagok 
összegyűjtésére irányultak, sor került továbbá egy „tudásközpont‖ kialakítása. Az öngondoskodást 
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választó idősek számára piaci alapon nyújtandó lakhatást biztosítottak és sor került az 
egészségügyi szolgáltatások összehangolásával a demenciában szenvedő betegek külön 
támogatásának kialakítására.  
 2010-ben további kiemelt intézkedések szerepeltek a célkitűzések között, részben az 
előbbiekben is említett programok továbbfejlesztésére, részben új feladatok megvalósítására, ilyen 
például a geriátriai képzések és szakképzések fejlesztése, illetve fogyasztójogi/ellátott jogi 
szabályok kiterjesztésére idősek számára.  
 Hazai viszonylatban is számos jó gyakorlat szerepel a Stratégiában, például szenior 
sportprogramok létrehozása, idősügyi konferenciák, rendezvények szervezése és azok számának 
bővítése, testhezálló gyakorlatok az internet- és számítógép használat terén, számos tábor/ 
találkozó idősek részére illetve az Idősek Otthon Lakásprogram a méltó időskor megteremtéséért. 
 
Franciaország 
Ebben az alfejezetben a franciaországi Idősügyi Nemzeti Stratégia legfontosabb pontjainak bemutatása 
következik. 
 
Az első kiemelkedő idősügyi kezdeményezést Nicolas Sarkozy mandátumának elején hirdette 
meg, ez a dépendance, azaz függőség vagy rászorultság reform volt, melynek révén az olyan idősek, akik 
támogatásra vagy ellátásra szorulnak, családi, állami vagy magánotthonoknál kapnak segítséget és 
gondoskodásban részesülnek. A reform sajnálatos módon 2007 óta egyre csak tolódik. 
Folyamatban van a kérdéssel foglalkozó törvény kidolgozása, melynek kiindulópontja a „nemzeti 
szolidaritás” lesz, valamint várhatóan rögzítésre kerül a nyugdíjasok egészségügyi biztosításának az 
aktív munkavállalókéhoz történő igazítása.  
 Összehasonlítva a magyar Idősügyi Stratégiával, jól látható az, hogy hasonló elvek alapján 
szerveződik a jövőben az idősügy mindkét országban, de jelenleg cselekvési tervek, törvényjavaslatok 
vannak terítéken, melyek, 2007 óta nem valósultak meg. 
  Hazánkra is számos kezdeményezés jellemző, a stratégiákban sok előremutató javaslat 
szerepel ám a megvalósítás időpontja bizonytalan. 
 
 
Művelődési lehetőségek az időseknek Magyarországon 
Az ezt követő fejezetben különféle, az idősek számára kínált hazai művelődési lehetőségeket mutatok 
be, majd áttérek a francia példákra és lehetőségekre is.  
 
A Nemzeti Felnőttképzési Intézet felmérése szerint a felnőttképzéssel foglalkozó nonprofit 
szervezetek fő célközönségnek nem az idős embereket tartják. Az anyagi nehézségekkel küzdő 
szervezetek általában nehezen találnak támogatót a képzéseikre, és azokra elsősorban a munkaerőpiaci 
képzésekhez kapcsolódó témában számíthatnak. Problémát jelent a pályázatoktól való függés 
illetve az alaptőke hiánya is. Az idősek számára szervezett képzésekkel az alapvető probléma az, 
hogy a résztvevőknek minimális térítési díj szabható meg, és az áremelés lehetősége kizárható, az 
idős emberek kedvezőtlen anyagi helyzete miatt. Az említett programok szervezőiben gyakran fel 
is merül az időseknek szánt tanfolyamok megszüntetésének gondolata, mivel idősek képzési 
programjainak szervezéséhez nehéz forrást találni, ezért is példaértékűek és elismerésre méltóak 
az alábbi programok. 
 
Szépkorúak Akadémiája (Miskolc)  
Szépkorúak Akadémiája címmel került megrendezésre egy előadássorozat a Miskolci Egyetem és 
a MINŐIES Alapítvány (Miskolci Nőknek is Esélyt) jóvoltából 2009. szeptember 18. és 2010. 
május 31-e között a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával. Az egyetem nyolc 
karának és egy intézetének diszciplínái voltak elérhetők a legalább érettségivel rendelkező, ötven év feletti, 
tanulni kívánó korosztály számára. Az oktatási rend 2 féléves felnőttképzés volt, mely összesen 128 
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órát kínált a résztvevőknek (félévenként 64-et). Az előadásokat és konzultációkat a Miskolci 
Egyetem kiváló oktatói tartották, melyek a központi épületen belül hangzottak el. A tanulni 
vágyók többek között az alábbi témákból hallgathattak meg előadásokat: a jog alapfogalma és 
szükségessége, az időskorúak és a bűnözés kapcsolata, a szerződésekben rejlő csapdák, az 
áldozattá válás megelőzésének lehetősége, a Föld és az élet keletkezése, az időskor általános 
egészségügyi problémái, az időskorban történő egészségfejlesztés lehetőségei, az időskori 
szerepek megváltozása a családi és társadalmi közegben. Az előadások pénteki napokon 
délutánonként 1 óra és fél 6 közötti időpontban kerültek megrendezésre. A MINŐIES 
Alapítvány rendelkezik Felnőttképzési Nyilvántartási Számmal, így a jelenlévőkkel felnőttképzési 
szerződést kötött. Azok a résztvevők, akik az előadások legalább 80%-án igazoltan jelen voltak, 
tanúsítványt kaptak az egyetem logójával ellátva. A könnyebb követhetőség érdekében az 
előadások tematikus vázlatát a hallgatók nyomtatva is megkapták. A résztvevők félévente 2.500 Ft 
önrésszel járultak hozzá a képzéshez. Az előadás tervezett létszáma 60 fő volt. Óriási volt az 
érdeklődés, a tervezett létszám szinte megduplázódott, a képzésre 102-en iratkoztak be az előirányzott 
60 fő helyett. A jelenlevők többsége miskolci volt, ám akadt olyan hallgató is, aki Debrecenből 
járt be az előadásokra. (Matiscsákné, 2010) 
 
Nyugdíjasok Óbudai Akadémiája (Zsigmond Király Főiskola) 
A Zsigmond Király Főiskolán már több éve kiemelt fontosságúnak tartják, hogy az iskola hallgatói 
tanuljanak az idősekről, idősödésről, 2011 szeptemberében Budapesten elsőként megnyitotta kapuit a 
Nyugdíjasok Óbudai Akadémiája, ahol szeptember 15-től minden csütörtökön 14 órai kezdettel 
előadássorozat várta olyan ötven év felettiek jelentkezését, akik új ismereteket akarnak szerezni. A 
rendezvénysorozat ingyen látogatható, azok a résztvevők akik mind a 12 alkalommal megjelennek az 
előadásokon, majd azt követően a kötetlen beszélgetéseken, oklevelet kapnak. Az érdeklődők 
sokféle témában szerezhetnek jártasságot a téma szakavatott professzoraitól, mint például az 
idősek szociális helyzete, az internet használata, munkalehetőségek időskorban, illetve az élet 
meghosszabbításáról szóló elméletek, a teljesség igénye nélkül. Az előadások műsorvezetője az 
ismert újságírónő, Endrei Judit. A főiskolán sokan remélik, hogy a kezdeményezés miatt egyre 
többen kapnak kedvet ötven év felett is a tanuláshoz, Nyugat-Európa számos országához 
hasonlóan. (Jászberényi, 2011) 
 
TIT: József Attila Szabadegyetem 
A témakör áttekintése során meg kell említeni a Tudományos Ismeretterjesztő Társaság által 
szervezett, jelenleg is működő nyugdíjas szabadegyetemet, mely a József Attila Szabadegyetem 
által szervezett idősprogram.  A szabadegyetem 2004 őszén két párhuzamosan megrendezésre 
kerülő előadássorozattal vette kezdetét, melyek 16 -16 előadásból álltak. Figyelemre méltó a 
résztvevők létszáma ezeken a programokon, az első kurzuson 40, a másodikon 52 fő vett részt. A 
szabadegyetem sokszínű programkínálatával ma is vonzza az érdeklődőket. A képzéseknek nem 
előfeltétele semmilyen szakképzettség vagy iskolai végzettség, bárki beiratkozhat nemtől és kortól 
függetlenül. Az előadások témakörei a teljesség igénye nélkül: biológia, egészségügy, társadalmi 
problémák. A témakörökön belül a résztvevők saját előzetes ismereteiket tárgyalhatják meg, 
kérdéseket tehetnek fel, illetve művelődési igényeik feltárására is sor kerül. Nem maradhat el az 
első programsorozat néhány előadáscímének felsorolása a sokszínűség szemléltetése végett: „Az 
öregedés egyéni és társadalmi problémái‖, „A nagybányai iskola‖, „Utazás a középkori 
Magyarországon‖, „Karácsony a zenében‖, „Ismerkedés óegyiptomi emlékekkel‖, „Szerelem, 
nemiség az irodalomban‖, „Űrtörténelem‖, „Csontritkulás, kopásos ízületi betegségek‖, „A 
balkon virágosítása‖. Az előadások kéthetente kerülnek megrendezésre. A foglalkozásokon 
résztvevők a program végén látogatási bizonyítványt kapnak. Lehetőség van csak egy-egy előadás 
látogatására a helyszínen váltott napijegyekkel, nem szükséges az egész kurzusra beiratkozni, ha 
valakinek csak egy-két előadás keltette fel a figyelmét. A nyugdíjas szabadegyetem népszerűségét 
bizonyítja az is, hogy megalakult a szabadegyetemet végzettek klubja, mely szervezetnek 2004-ben már 
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153 tagja volt. A legkedveltebb témakörök újabb rendezvényekkel együtt szerepelnek, már ismert 
és új előadókkal. Érdemes kiemelni, hogy a résztvevők is aktívan közreműködnek a képzések 
szervezésében. (Tudományos Ismeretterjesztő Társaság, 2005) 
 
Nógrád megyei Idősek Népfőiskolája program 
Ezt a programot a Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület szervezi, fő célja pedig az idősek mentális 
létének teljesebbé tétele oly módon, hogy az ismeretszerzésen túl a közösséghez tartozás, a szellemi 
frissesség megőrzése is fontos szerepet kap a programokon. Az említett előadások 16 alkalommal 
kerültek megrendezésre a salgótarjáni József Attila Művelődési Központ Klubtermében. A 
képzésen résztvevők létszáma itt is számottevő: tavaly közel 100 fő kísérte figyelemmel az előadásokat 
heti rendszerességgel. (Tudományos Ismeretterjesztő Társaság, 2005) 
 
A programokon résztvevők magas létszámából arra lehet következtetni, hogy az idősek érdeklődők 
és motivációjuk van a tanuláshoz. A képzést sikeresen elvégzők száma is magas, volt, ezek a tagok 
klubot is alakítottak. 
 
Annak ellenére, hogy Magyarországon kevéssé jellemző a felnőttek tanulni vágyása, például a 
skandináv országokhoz viszonyítva, ahol köztudottan kiemelkedően magas a részvétel a 
felnőttoktatásban, az előbbiekben felsorolt időseknek szervezett képzéseken mégis magas létszám volt 
megfigyelhető. A példa azt bizonyítja: hasznos lenne minél több ilyen program biztosítása idősek 
számára Magyarországon. További lehetőség gyanánt egy olyan országos hálózat kiépítése is nagy 
előnyökkel járna, mely az idősek igényeit felmérve szervezne helyi programokat, így a lakóhelyi 
elszigeteltség sem jelenthetne problémát.  
 Magyarországon nincs elegendő összeg időseknek szóló képzések szervezésére, a 
szükséges forrásokat más programoktól elvonva lehet csak biztosítani, holott az időseknek szóló 
képzésekre szükség van, hiszen a programokkal elérhető szellemi frissen tartás elengedhetetlen a 
későbbi munkaerő-piaci reintegrálás érdekében. (Magyar Népfőiskolai Társaság, 2005) A 
szabadidő hasznos eltöltésére is lehetőségeket kell biztosítani az érdeklődőknek, mely a 
munkaerő-piaci aktív részvételhez vezető út első lépése.  
 
Ajkai Nyugdíjas Szabadegyetem 
2011-ben nyitotta meg kapuit Ajkán a nyugdíjas szabadegyetem, jelentős számú hallgató részvételével. 
Az első előadást Simaházi Zsuzsanna pedagógus tartotta, aki az egyik ajkai általános iskolai 
egykori igazgatója volt. Az említett előadásra március 2-án, a Nagy László Művelődési és 
Szabadidő Központ színháztermében került sor. Beszédet tartott Horváth József polgármester-
helyettes és Paulics István is, ezt követően pedig megnyitották a 2011-es tanévet a nyugdíjas 
szabadegyetemen. A nyitó előadást „Az ajkai oktatás története‖ címmel Simaházi Zsuzsanna 
tartotta. Előadása főként a XVII.- XIX. századi iskolákról és tanítókról szólt Ajkán és környékén, 
ezen túlmenően oktatástörténeti és történelmi elemekben is gazdag előadást tartott.  
Az előző feltevés itt sem cáfolódott meg, számottevő az érdeklődés az időseknek szervezett 
programok iránt, mely lemérhető volt a jelentkezettek létszámán is. (Sipos, 2011) 
 
Munkácsy Mihály Nyugdíjasok Szabadegyeteme 
2004-ben két évtizedes fennállását ünnepelte a Munkácsi Mihály Nyugdíjasok Szabadegyeteme, 
mely az idős korosztály körében nagy érdeklődésnek örvend. „A Pécs-Baranyai Tudományos 
Ismeretterjesztő Társulat 1984-ben hozta létre a Munkácsy Mihály Nyugdíjasok Szabadegyetemét 
azzal a céllal, hogy az lehetőséget adjon a nyugdíjasok számára a szervezett ismeretszerzésre, 
előadások, művelődési alkalmak megteremtésére; hogy találkozási lehetőséget, hasznos és 
tartalmas időtöltést  biztosítson azok számára, akik szervezett formában nem kötődnek 
munkahelyekhez, más közösségekhez; hogy fórumot biztosítson az időskorúak számára az 
élettapasztalatok átadásához és a véleményalkotáshoz; hogy segítséget nyújtson az időskori 
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elmagányosodás problémáinak megelőzésében, enyhítésében; hogy klubszerű keretekben 
biztosítsa a társasági és a társas együttélés lehetőségét‖ (Munkácsy Mihály Nyugdíjas 
Szabadegyetem, 2011). Megalakulását követően hamar népszerűvé vált ez a szabadegyetemi forma, csak 
az „egyetemi tagozatok‖ hallgatói létszáma 160 és 170 fő között mozog. Az előadások kéthetente 
kerülnek megrendezésre, és lehetőséget biztosítanak az információszerzésen kívül az azonos 
szociológia körbe tartozó közösség kialakítására is. A hallgatóknak mind az életkora, mind a pályaképe 
nagy eltéréseket mutat. Ugyanúgy jellemző az úgynevezett „friss nyugdíjasok‖ bekapcsolódása, mint a 
már 15-20 éve munkajogilag nem aktívak részvétele. A beiratkozások fő motivációja általában az 
ismeretszerzés, illetve „az információk koncentráltan történő megszerzésének belső igénye.‖ 
(Munkácsy Mihály Nyugdíjas Szabadegyetem, 2011) Az eltelt két évtized alatt a 
szabadegyetemnek sikerült kialakítania sajátos arculatát, melybe pontosan beletartoznak az 
egyetemi szintű előadások, illetve a szakmai és közösségi évfordulók. Az egyetem programjaiba 
tartoznak még a rendszeresen szervezett autóbuszos kirándulások, tárlatlátogatások, ezek 
általában az előadásokon elhangzottakkal állnak kapcsolatban, illetve idegenforgalmi szempontból 
is érdekes helyszínekre és akár külföldi országokba is eljuthatnak az érdeklődők. A cikk írásának 
időpontjában 168 hallgató iratkozott be az adott tanév két szemeszterére. A két félévre osztható 
program/ képzés témakörei a teljesség igénye nélkül a következők: irodalomtörténet, szociológia, 
művészettörténet, helytörténet, néprajz, csillagászat, meteorológia, földrajz tudományok. A 
képzési programok kialakításánál mindig figyelembe veszik a hallgatók érdeklődését, ezen túlmenően 
meghatározóak még: „a helyi információk, a közvetlen környezet, a város fejlődési folyamatainak 
megismerése és figyelemmel kísérése, valamint az előadók személyisége‖ (Munkácsy Mihály 
Nyugdíjas Szabadegyetem, 2011). Pozitívumként említhető meg az a tény, hogy a pécsi 
tudományos és művészeti élet számos jeles személyisége, valamint a közélet több kiemelkedő 
képviselője találkozott már a Nyugdíjas Szabadegyetem résztvevőivel. „A Munkácsy Mihály 
Nyugdíjasok Szabadegyetemét a Pécs-Baranyai TIT működteti. Mind a programok szervezését, 
mind a szervezeti keretek gondozását az egyesület biztosítja. A pénzügyi feltételek megteremtéséhez az 
utóbbi években Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatása ad segítséget, ami lehetővé teszi a 
szabadegyetem tradícióinak gazdagítását.‖ (Munkácsy Mihály Nyugdíjas Szabadegyetem, 2011) 
 A napjainkban is jól prosperáló Munkácsy Mihály Nyugdíjasok Szabadegyeteme minden 
tekintetben példaértékű, mind az ötlet, mind a megvalósítás, mind a finanszírozás területén. 
Érzékelhető, hogy a helyi önkormányzat számára fontos, a nyugdíjasok művelődési lehetőségének 
megteremtése, és ehhez anyagi támogatás biztosítása. Az előző példák alapján az derült ki, hogy 
az idősek részére szervezett programok esetében a finanszírozás nehézkes, Pécs esetében viszont 
kijelenthető, hogy a városvezetés kiemelt feladatnak tekinti a programlehetőségek biztosítását.  
 
Az idősek számítástechnikai oktatása 
Napjainkban egyre inkább jellemző az információs társadalom térhódítása. Az élethosszig tartó tanulás 
e tárgykörben a kiemelt jelentőségű, az ismeretek aktualizálása nélkül egyre kevésbé lehetséges 
munkaerő-piaci részvétel. Meghatározó szerepet tölt be az IKT eszközök ismerete, és azok 
használata is. Ezek nélkül az eszközök nélkül nem egyszerű az elhelyezkedés és a munkában való 
helytállás, életünket szinte minden területen behálózza a számítástechnika és az internet. Tény, 
hogy ezen a területen az idős generáció tagjai hátrányban vannak a fiatalabb korosztályokhoz képest. 
Abban az időben, amikor a mai 45-50 éves korosztály tanulmányait végezte, ezek az ismeretek 
még kevéssé voltak elterjedve. A munkába állás sokkal egyszerűbb volt, a megfelelő végzettséggel 
könnyen el lehetett helyezkedni, és sokan egészen a nyugdíjba vonulásukig ugyanazon a 
munkahelyen tevékenykedtek. Mára a világ nagy átalakuláson ment keresztül, a fentebb említett 
információs társadalom térhódításával már az említett készségek és képességek nélkül nehéz 
megfelelni a munkaerőpiac elvárásainak. A számítógép és az internet használata, az angol nyelv 
tudása és a folyamatos tanulás elengedhetetlenné vált.  
 Napjainkban egyre inkább előtérbe került az elöregedő társadalom problémája, 
amennyiben nem lesz elegendő aktív dolgozó a gazdaságban, szükség lesz az idősek valamilyen 



Gerontoedukáció 5. 
 

Gerontoedukáció 5. – Zsigmond Király Főiskola, Gerontoedukációs Kutatóközpont 54 
 

szintű „visszaintegrálására” a munkaerőpiacra. Az időseknek szükségük lenne az elvárt képességek 
vagy készségek elsajátítására, ebben pedig az élethosszig tartó tanulás és az aktív időskor jelenthet 
segítséget.  
  A Budapesti Gazdasági Főiskola egy 2009-ben végzett hallgatója kutatást végzett a 
témakörben.  
 A következőkben bemutatom az erről készült szakdolgozat főbb eredményeit, miután a 
témát kiemelt jelentőségűnek tartom a geronto-andragógia területén.  
 Egyre távolabb kerül egymástól az informatikát használó és az azt nem használó réteg. Itt 
megfogalmazódik az információs társadalom törvénye: „aki nem tart lépést a fejlődéssel, az nem 
lemarad, hanem elvész‖. Az idős korosztály tagjai között sokan vannak azok, akik idegenkednek 
az új technológiáktól, pedig a korosztály már amúgy is kirekesztettnek tekinthető a társadalomból.  
 Egy 2007-es felmérés szerint a magyarországi lakosok internet- és számítógép-használata az 
elmúlt időszakban emelkedett, ennek ellenére a 65-74 éves korosztálynak még 10%-a sem használja a 
számítástechnika vívmányait. Kiemelt feladat ennek a korosztálynak igényeit megismerni és azok 
alapján fejleszteni az adott területet, vagyis a számítógép és internethasználat lehetőségeit. 
(Toman, 2009, 14. o.) 
 
Egy országos szintű, kifejezetten időseknek szervezett informatikaoktatással foglalkozó hálózat 
létrehozása jelentős előrelépést jelentene a gazdaság javítása területén. Tény az, hogy az idősek nem, 
vagy csak kevéssé rendelkeznek a szükséges alapokkal az informatika terén. A leginkább használt médium, a 
televízió és a rádió, melyet főként információszerzésre használnak, de nem zárkóznak el az 
informális tanulás lehetősége elől sem. Kihasználva a televízió tömegvonzó erejét, minél több 
művelődéssel és kultúrával foglalkozó műsor sugárzása lehetne az első lépés informális tanulás, az 
aktív időskor felé. Az első szakdolgozatom ezzel a témával foglalkozik (Szattelberger, 2010). 
Miután az idősek a média által legjobban elért célközönség, az említett eszközök informális 
tanulásra való felhasználása nagy előrelépést jelentene az élethosszig tartó tanuláshoz, növelhetné 
a szabadegyetemi oktatásban való részvételt.  
 Az UNESCO már 1976-ban megfogalmazta, hogy nem csupán a felnőttek, de a nyugdíj 
előtt állók oktatása is kiemelt jelentőségű a társadalom számára. Konkrét célokat fogalmazott meg a 
témában, melyek közé tartozik a fiatal és az idősebb korosztály közötti kommunikáció elősegítése annak 
érdekében, hogy könnyebben megértsék egymás sajátos problémáit az intergenerációs tanulás 
lehetősége által. Az időseknek segítséget kell kapniuk a szabadidejük hasznos eltöltéséhez, fel kell 
készíteni a korosztályt a társadalmi és a gazdasági változások követésére, elő kell segíteni a 
kevéssé ismert területeken való jártasság megszerzését, valamint a jó szellemi és fizikai 
teljesítőképesség megőrzését. Fel kell ismerni azt a tényt, hogy még soha nem élt ennyi idős 
ember a Földön és ez a korcsoportot nagyban hozzá tud járulni a gazdaság és a társadalom 
fejlődéséhez, ehhez elengedhetetlen az egyenlő esélyek biztosítása részükre az oktatás és a 
művelődés területén.  
 Az Európai Bizottság munkaanyaga, a Memorandum 2000-ben célként tűzte ki az 
információs és kommunikációs eszközök bevonását az élethosszig tartó tanulás rendszerébe. A megfelelő 
jártasság elsajátítása elengedhetetlen minden korosztály számára. A hangsúly itt a minden korosztályon 
van, ezért nyilvánvalóan az idősebb korosztályok informatikai képzésére, a számítógép és az 
Internet szélesebb körben történő használatára utal a Memorandum. (Toman, 2009, 16-17. o.) 
 Napjainkban az időseknek is fontos lépést tartani a változásokkal, és folyamatosan részt venni 
az élethosszig tartó tanulásban. Ennek megvalósítása nehézségekbe ütközhet, mivel az idősebb 
generáció tagjai nehezebben tolerálják a változásokat, mint a többi korosztály. Az időseknek a 
tanulás során számos problémájuk akadhat a fiatalabbaknak készített tananyagokkal, ezért speciális 
igényeiket szem előtt kell tartani képzésük során. Ilyen például a nagyobb betűtípus, a nagyobb sorköz 
használata, az oktató lassabb és hangosabb beszéde, illetve rövidebb tanóra. (Id. mű 25. o.) 
 Európai Uniós tagországokhoz viszonyítva hazánkban alacsonyabb a részvétel a 
felnőttképzésben, ezen belül az idős korosztály részvételi aránya elenyésző. (Id. mű, 2009, 25. o.) 
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 Az idősek makacsul ellenállnak bárminemű tanulásnak, írja a szerző. (Id. mű 25. o.) Ez a 
kijelentés könnyen cáfolható, ezen kívül nem releváns, mivel az eddigi idősprogramok vizsgálatán 
keresztül jól látható, hogy számos program indult idősek számára, melyeken nemcsak a tervezett 
létszám telt be, hanem nagyszámú túljelentkezés is megfigyelhető volt. 
A tapasztalati tanulás az idősek számítástechnikai oktatásában kiemelt jelentőséggel bír, mivel 
ezeket az ismereteket csupán elmélet alapján nem lehetséges elsajátítani. Az idős generációnak 
nagyobb lemaradása van ezen a területen más korosztályokhoz képest, illetve hazánkban nagyobb 
lemaradás jellemző, mint az Európai Unió tagországaiban.  
  Hasznos lehet az idősek tanulásában a problémamegoldó gondolkodásra ösztönzés, hiszen ha a 
korosztály magáénak érzi a felvetett problémát, máris hatékonyabb tanulásról beszélünk. Ez a 
megállapítás valamennyi felnőtt tanulókra jellemző, nem kizárólag az idősek sajátossága. A 
tanulási hatékonyság növekedése figyelhető meg, ha a végrehajtás azonnal hasznosítható a 
probléma megoldására. Az idősebb tanulók esetében is elengedhetetlen, hogy jusson elég idő a 
kérdések feltevésére, illetve azok megválaszolására. Ezen korosztály esetében figyelmet kell 
fordítani arra, hogy felmerült kérdéseket ne tartsák magukban a résztvevők. Az idősebb 
korosztály tekintetében kisebb létszámú csoportok alkalmazásával jobb eredmény érhető el, 
ezáltal könnyebb odafigyelni a részt vevőkre és több idő jut egy-egy emberre. Az ismétlés szerepe is 
meghatározó, mert így több sikerélmény éri a tanulókat az óra folyamán, ha már megismerték a 
választ és a kérdés újra előkerül. Így jobban rögzül a hallott információ, ami az esetleges 
memóriaromlásnál is fontos lehet. Szem előtt kell tartani az idősek tanulásánál, hogy a tanulni 
való szövegben ne használjunk ismeretlen szavakat, próbáljuk az idegen kifejezéseket visszaszorítani 
és olyannal helyettesíteni, melyek könnyen érthetőek mindenki számára, így meg tudjuk 
akadályozni a lelkesedés hamar történő elillanását.  (Id. mű, 26. o.)    
 Az Európai Unió E-befogadás politikája is meghatározó jelentőségű a témában. Az E-
befogadás digitális befogadást jelent, melynek alkalmazásával az idősek élhetnek a digitális eszközök 
adta lehetőségekkel. A dolgozat először az E-elérhetőségre tér ki, melynek az a lényege, hogy 
mindenki számára könnyedén elérhetővé kell tenni az IKT eszközök használatát. Esetünkben az 
lenne a legfontosabb, hogy kimondottan idős emberek igényei szerint készült eszközöket tudjon 
használni az említett célcsoport. A nagyobb monitor, a nagyobb távolság a billentyűk között, az 
állítható betűméret, megkönnyítené a használatot és növelné a jelenleg nem túl magas alkalmazási 
arányt.  
 Az idősek IKT eszközökben való jártassága megakadályozná a társadalmi perifériára kerülést, 
lehetővé téve új kapcsolatok kialakítását vagy a meglévők napi szintű fenntartását. A felsorolt a 
változásokhoz fontos lenne az E-kompetenciák megléte, vagyis az IKT eszközök használatának 
ismerete. Nem elégséges azonban az eszközhasználatban való jártasság megszerzése, lépést kell 
tartani a technológiák robbanásszerű és állandó változásával. Ez a mozgatórugója az élethosszig 
tartó tanulás folyamatának. 
 Az közismert, hogy az idősek az IKT eszközökhöz való hozzáférés tekintetében 
periférián helyezkednek el. Az említett célcsoporton belül kevesen férnek hozzá a fejlett 
technológiához, ennek következtében nincs lehetőségük annak rendszeres és készségszintű 
alkalmazására. Az Európai Unió céljai között szerepel a hozzáférés arányának javítása, elősegítve az 
IKT eszközök mind szélesebb körű használatát. Ezen felül a földrajzi E-befogadásra is, figyelmet 
kell fordítani, az elszigetelt területen élők számára is megteremtve a lehetőségeket, hogy a távolság 
se szabhasson gátat a tudás alapú társadalomban való aktív részvételnek. Központi szerepet 
játszana egy Befogadó E-kormányzat kialakítása is, mely olyan közszolgálati rendszert hoz létre és 
működtet az oktatás területén, amely szem előtt tartja, ezen felül pedig ki is elégíti minden csoport 
szükségleteit. Ez a kezdeményezés ösztönzően hatna a tanulásban és a közösségi életben 
egyaránt.  
 Az említett célkitűzések helytállóságához nem férhet kétség, az elméleti kidolgozás 
területén is tapasztalható folyamatos előrelépés, ugyanakkor a megvalósítás várat magára, holott 
ezekre a változásokra a gazdaság és a társadalom szempontjából is mihamarabb szükség lenne. 
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 Az „Idősödés jólétben az információs társadalomban cselekvési terv‖ (Európa Bizottság, 
2007) lényege az, hogy az idős generáció tagjai hatalmas és eddig kiaknázatlan lehetőséget rejtenek az 
információs társadalomban, a birtokukban lévő felhalmozott tudás és a megszerzett élettapasztalat 
miatt. A társadalomnak igénybe kell vennie a felhalmozott tudásmennyiséget, nem engedhető meg 
idős rétegek perifériára szorulása. Az információs társadalomban ennek a tudásnak és 
tapasztalatnak rendkívül nagy szerepe lehet. Elengedhetetlen, hogy az időseket visszaintegráljuk 
először az oktatásba, majd pedig a munka világába. (Id. mű 28-37. o.) 
 Annak az oka, hogy jelenleg az IKT eszközök használatában kevéssé jellemző az idősek 
részvétele, az lehet, hogy igényeiket eddig nem vették figyelembe, nem ismerték fel bennük a potenciális 
célközönséget. Ezen változtatni kell, ha szakértelmüket, tapasztalataikat ki akarjuk aknázni. Több 
vizsgálat is igazolja, hogy az idősek tanulási képességei nem romlanak rohamosan az idő 
múlásával. Fontos azonban tanulási igényeik felmérése, azok szem előtt tartása és alkalmazása a 
speciálisan idősek számára szervezett képzések előkészítése során. Az idősek kompetenciái nem 
rosszabbak más korosztályokhoz viszonyítva, figyelembe kell azonban venni sajátos igényeiket, 
mint minden más célcsoport esetében az oktatás területén.  
 Az idősek számára kialakított speciális IKT eszközök létrehozása nagy lépést jelentene 
IKT eszközök használatában való jártasság megszerzésében. Egyúttal biztos piaci háttér jönne létre 
a korosztály igényeire alakított IKT-k gyártására és azok folyamatos fejlesztésére. Ezzel egyrészt 
javulnának az idősek jelenlegi életkörülményei, másrészt könnyebben átadható lenne a 
birtokukban lévő felhalmozott tudás és tapasztalat.  
 Ezen a területen Magyarország kezdeményezéseit sem hagyhatjuk figyelmen kívül. A 
fejlődés érdekében Magyarország az első lépést az információs társadalommá válás útján az 
Európai Unióhoz való csatlakozással tette meg 2004-ben. Ezt további lépéseknek kell követnie, 
hogy a csatlakozástól várt fejlődés ne csupán szándék maradjon. Számos lemaradásunk van a 
tagországokhoz képest, melyeket mielőbb pótolnunk kell és fel kell zárkóznunk a többi 
tagországhoz.  
 Az e-Magyarország pontok létrehozása mérföldkőnek számított a felzárkózás útján. Ezeken a 
pontokon az lehetőség nyílt érdeklődők számára a számítástechnika és az internet-használat 
alapjainak elsajátítására, gyakorlására és későbbi felhasználói szintű alkalmazására. 2004 és 2006 
között 3503 ilyen pont jött létre, melyek működtetése a megszabott időn túl nem volt biztosított, 
holott szükséges lenne az életben tartásuk. A programok megszűntetésének leginkább financiális 
okai lehetnek, miután az érdeklődés hiánya nem jellemző ezen a területen.  
 A finanszírozás kérdése többször visszatérő probléma a programok szervezésénél, hiszen a 
korszerű informatikai eszközök beszerzése nagy költségigénnyel jár. Kiemelt jelentőségű lenne, 
hogy az idős generáció a legkorszerűbb technológiával ismerkedjen meg és lépést tudjon tartani 
az eszközök fejlődésével. Erre a célra internet hozzáféréssel is rendelkező számítógépek lennének 
a legalkalmasabbak ennek finanszírozása plusz terheket ró a képzések szervezőire.  
A szükséges forrásokat pályázatokból lehetne előteremteni. A témához kapcsolódó pályázatok, ideértve az 
uniós pályázatokat is, segíthetnek a financiális problémák megoldásában. A sikeres pályázati 
anyagok összeállításához a szervezőknek el kell sajátítani a szükséges módszertant.  
 Kormányzati források bevonására is szükség lenne, azonban a jelenlegi gazdasági 
helyzetet ismerve ennek kevés a realitása.  
 Az informatikai képzések között meg kell említeni az Internet Akadémia elnevezésű 
kezdeményezést, mely kapocs az idősek szabadegyetemi programjai és az informatika oktatása 
között. A program keretében olyan, időseknek szóló előadássorozatról van szó, mely az internetezést 
helyezi előtérbe. A kezdeményezés célja, hogy hasznosítható ismereteket nyújtson a résztvevők 
számára, mindezt gyakorlatias formában. Az előadássorozat azért jött létre, hogy elterjessze a 
szélessávú internetezést, illetve meghonosítson egy modern számítógép, és internet használati 
kultúrát hazánkban az idősek körében.   
 Az Internet Akadémia előadásai mintegy másfél órásak, bemutatva a számítógép és az 
internet használatát, az elméleti oktatást gyakorlati példákkal is alátámasztva. A résztvevők az órák 
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után ismertetőfüzetet kapnak, mely hasznos információkat tartalmaz az internethasználatról. Az 
előadások igen népszerűek, a férőhelyek viszont korlátozottak, ezért a részvétel előtt 
bejelentkezés szükséges akár telefonon, akár a már megismert interneten keresztül.  
 Az Internet Akadémia is jó példa annak illusztrálására, hogy az idősek nem zárkóznak el 
az új ismeretek és technológiák elől, megcáfolva ezzel azt a hipotézist, melyet dolgozatom elején 
az előzetes feltevéseim között szerepeltettem. A résztvevők tekintetében itt is túljelentkezés 
tapasztalható, ahogy bármely más szabadegyetemi program esetében a témán belül. 
 Az előbbiekben említett témák mindegyike követendő kezdeményezést, ám igazán nagy 
népszerűségnek a „Kattints rá, Nagyi” program örvend, mely a legismertebb informatikai tanfolyam idősek 
számára. Ezt a kurzust először 2002-ben indították el a Budapesti Művelődési Központban, és a 
fő célja az volt, hogy bevezessék az időseket az információs társadalomba az alapfokú 
számítástechnikai ismeretek elsajátítása révén. Ennél a programnál már a bevezetés során, az első 
alkalommal jellemző volt, a kiemelt érdeklődés. A program azóta többször is megrendezésre 
került. A kurzus meghirdetése utáni pár napban óriási túljelentkezést tapasztaltak a szervezők, 
elmondható tehát, hogy a tanfolyam beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Az érdeklődés 
napjainkban is töretlen, várólistára kerülnek azok, akik részt akarnak venni a képzésen és 
hozzávetőleg egy évet kell várni a jelentkezőknek, hogy megkezdhessék tanulmányaikat.  
 A hivatkozott dolgozat keretein belül interjú készült a program szervezőivel. Ebből kiderült az, 
hogy főleg egyéni jelentkezők vesznek részt a tanfolyamon, nem releváns a csoportos jelentkezés. 
A tanfolyami részvétet egyfajta ismerkedési lehetőségnek is tekintik a résztvevők, tekintettel a 
hasonló életkorra és érdeklődési körre.  
 A képzés egy 25 órás, kiscsoportos, gyakorlatorientált tanfolyam, amelynek a fő célja az, hogy 
a résztvevők megismerkedhessenek a számítógép- és az internethasználat alapjaival. Itt az 
érdeklődők megtanulhatnak például e-mailezni, elsajátíthatják az interneten keresztül történő 
böngészés és  keresés fortélyait, illetve bepillantást nyerhetnek digitális világban való tájékozódás 
alapjaiba. A képzések mindig délelőtti időpontban vannak, reggeli után kezdődik és még ebéd 
előtt befejeződik a program, figyelembe véve a korosztály szükségleteit és napi rutinját. Egy 
alkalom 4 tanórából áll egy szünetet beiktatásával.  
 A csekély térítési díjból – személyenként 1000 Ft – a résztvevőknek teát és süteményt is 
biztosítanak az előadások alatt. Nem csak hölgyek jelentkezhetnek a képzésre, a program szeretettel 
várja azoknak az uraknak a jelentkezését is, akik kedvet éreznek arra, hogy megismerkedjenek a 
számítástechnika és az internet adta lehetőségekkel. A képzésben résztvevők aránya kezdetben 
70-30% volt a hölgyek javára, ám már ez az arány mára 60-40%-ra változott. Meg kell azonban 
említeni azt is, hogy minél idősebb a résztvevő, annál jellemzőbb, hogy hölgyről van szó. Az itt 
dolgozók elmondása szerint túlsúlyban vannak a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők, a résztvevők 
mintegy 55%-a rendelkezik diplomával. Igazolódik az andragógia egyik alapvető elve: aki élete 
során hozzászokott a tanuláshoz, az a későbbiekben is igényli az új ismeretek elsajátítását. 
 Felmerül az a kérdés is, hogy akadályokba ütközhet az idősek oktatása, mivel az előítéletek 
szerint, ez a korosztály ellenérzéssel viseltetik mindenféle újdonság iránt, főleg akkor, ha az 
valamilyen modern technológiát képvisel. A program sikeressége megcáfolja a szkeptikusokat.  
 Az interjú során igazolódott, hogy a képzés előtt kevesen tudják azt, hogy mire 
használható az internet, illetve a képzés ideje alatt a résztvevők rácsodálkoznak arra, hogy eddig 
milyen csekély ismerettel rendelkeznek a tárgykörben. Internet-népszerűsítő plakátok 
alkalmazásával az érdeklődők hasznos információkra tehetnek szert, többek között arra, hogyan 
tudakozódhatnak gyógyszerek hatóanyagairól az interneten, vagy hogyan lehet a világ bármely 
pontját megcsodálni egy webkamera segítségével. A program szervezésénél nagyon ügyelnek arra, 
hogy a csoporton belül azonos tempóban haladjon az oktatás, bár ez nagy odafigyelést igényel. A 
tanfolyam előtt nincs előzetes tudásszint mérés, emiatt különböző előismeretekkel kerülnek egy 
csoportba az idősek. A programszervezők nagy figyelmet szentelnek a lemaradókra, ez kisebb 
létszámú csoportban egyszerűbb és megvalósíthatóbb, mint tömeges részvétel esetén. Így minden 
tanuló személyes figyelmet kap az oktatótól, nem kell sokat várni, hogy mindenkinek egyénileg 



Gerontoedukáció 5. 
 

Gerontoedukáció 5. – Zsigmond Király Főiskola, Gerontoedukációs Kutatóközpont 58 
 

megtanítsák többek között az egérhasználatot, mely a megosztott figyelem és a finommozgások 
alkalmazása miatt nem egyszerű feladat. A tanfolyam egy játékos vizsgával zárul, ha ezen megfelel a 
tanuló, akkor látogatási bizonyítványt kap. Ezen kívül lehetőség van a „Folytassa, Nagyi!” 
klubfoglalkozáson való részvételre, ahol egyrészt kérdéseket tehetnek fel az idősek az eddig 
tanultakról, és gyakorolhatják az elsajátított kompetenciákat. Pontos statisztikája nincs a 
Budapesti Művelődési Központnak arról, hogy a résztvevők közül ténylegesen hány százalék válik 
rendszeres felhasználóvá, de tény, hogy a tanfolyamot elvégzők közül sokan járnak vissza szinten 
tartani megszerzett ismereteiket. A tanfolyamot végzett idősek egy része a későbbiekben magának 
vásárol otthonra infrastruktúrát, mások családjuktól kapják meg a szükséges eszközöket.  
 A finanszírozás kérdése minden program szervezésénél kritikus pont, ez itt sincs 
másképp. A képzés már 22 helyszínen fut védett márkanévvel, melyet eleinte egy a Főváros által 
kiírt pályázat tett lehetővé, ezután Újbuda Önkormányzat támogatásával működött, majd a UPC 
Magyarország is szponzorrá vált. A tanfolyam eredményei közé sorolható az a tény, hogy már 
több mint 2000-en végezték el ezt a képzést, illetve csak a 2008-as évben a számítógépet és 
internetet használó idősek száma 1500-al növekedett a program jóvoltából. A tanfolyamot az 
Európai Unió is elismerte azzal, hogy az e-Befogadás legjobb gyakorlatai közé sorolta.  
Tervben van egy haladó tanfolyam indítása a „nagyiknak‖, a szükséges tematika kidolgozásával, 
ám erre akkor lenne lehetőség, ha nagyobb anyagi és humán erőforrással állna a képzést 
megvalósítók rendelkezésére, de erre egyelőre nincs kilátásuk.  (Toman, 2009, 44-47.o.) 
 Kérdőíves kutatás készült a témában az informatika és az idősek kapcsolatáról, melyet a 
szakdolgozat szerzője készített. Nagy figyelmet fordított az idős emberek igényeire a kérdőív 
készítésénél. Az átlagosnál nagyobb betűket használt, a jobb olvashatóság miatt, illetve minden 
kérdésénél külön jelölte, hogy egyéni gondolatokat vár a kérdésre, vagy az adott válaszok közüli 
választást. Ügyelt arra, hogy a megfogalmazás mindig egyértelmű és világos legyen. Fontos volt a 
rövid idő alatti kitölthetőség, ezért preferálta a feleletválasztós kérdéseket. 
 Rákérdezett a nemre, lakóhelyre, iskolai végzettségre és az életkorra. Ezen kívül 
érdekelődött az IKT eszközök, illetve a számítógép használat gyakoriságáról. Ezután következtek 
azok a kérdések, melyek a számítógép alkalmazására vonatkoztak, továbbá felmérték 
tájékozottságukat a számítógép és internethasználat költségeinek tekintetében. Többek között az 
szerepelt még a kérdések között, hogy részt vennének-e egy idősek számára indított tanfolyamon; 
tudják-e, hogy mi az internet; mire használják azt; mire jó az e-mail és a Google. 
 A kérdőívek értékelése során vizsgálták, hogy milyen összefüggés van a válaszadók 
lakóhelye és jövedelme között. Nem igazolódott az előzetes feltételezés, miszerint aki fővárosban 
lakik, általában magasabb jövedelemmel rendelkezik és fordítva.  
Arra a kérdésre, hogy a kutatásban résztvevők hány százaléka rendelkezik IKT eszközökkel, a 
válasz magasabb arányt mutatott, mint ami az előzetes feltevésekben szerepelt, a megkérdezettek 
37%-ának vannak ilyen eszközei.  
 Több táblázat készült az eredmények jobb bemutatása és átláthatósága érdekében, mely a 
jelenleg kifejtett eredményeket szemlélteti. (ld. Mű 49-75. o.) Látható, hogy a kor előrehaladtával 
egyre csökken a számítógéppel rendelkezők száma. Az ötven év felettieknél szinte mindenkinek van 
számítógépe, a hetvenöt éven túliak esetében pedig senkinek sincs. Azoknak a válaszadóknak, 
akik rendelkeznek számítógéppel, 14%-a mégsem fizetett elő internetre, ez az összes válaszadó 
5%-a volt. A megkérdezettek 32%-a rendelkezett internet hozzáféréssel.  
 A kor és az internet-előfizetés kapcsolata a számítógép birtoklásnak eredményeihez 
hasonlóan alakul. Minél idősebb az illető, annál kisebb az esély, hogy előfizet internetre, illetve annál kisebb 
a valószínűsége, hogy a későbbiekben élni fog ezzel a lehetőséggel. 
 A megkérdezettek 63%-a használ számítógépet, ez nagyobb hányad, mint a számítógépet 
birtoklók aránya.  Előfordul, hogy valaki nem rendelkezik saját eszközzel, de a munkahelyén, vagy 
közösségi/ művelődési házban van lehetősége ilyen eszközök használatára. Számos lehetőséget ki 
lehet még ragadni ebből az eredményből, de az egy esetben sem volt jellemző, hogy valakinek 
rendelkezésére állnak eszközök, de nem használja azokat. 
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 A megkérdezettek 75%-a minden nap alkalmazza ezeket a technológiákat a tevékenységeiben. 
Heti rendszerességgel a megkérdezettek 18%-a, havonta pedig 7% használja a számítógépet. A 
vizsgálat során nem volt olyan válaszadó, aki havi rendszerességnél ritkábban használna 
számítógépet, megállapítható tehát, hogy az idősek sem szívesen nélkülözik ezeket az eszközöket 
egy hónapnál tovább, mely más korosztályok esetében is hasonlóképpen alakul.  
 A számítógépet és internetet a megkérdezettek 84%-a kapcsolattartásra használja, 80%-a 
szövegszerkesztésre és 77%-a az interneten történő információkeresésre. A felhasználót több, 
mint fele szokott játszani a számítógépen, és ugyanennyien tárolják rajta digitálisan formában 
fényképeiket.  
 Arra a kérdésre, hogy a résztvevők elvégeznének-e egy kimondottan időseknek szervezett 
számítástechnikai tanfolyamot, 27% válaszolt igennel. A többség azért válaszolt nemmel, mert 
nincs motivációja (35%), 8% tartotta drágának a tanfolyamot, a megkérdezettek 30%-a pedig 
egyéb indokra hivatkozott, fizikai távolság, megromlott látás stb.  
 A megkérdezettek közül senki sem mondta, hogy fél újra iskolapadba ülni, mert attól tart, hogy 
kinevetnék a kora miatt, mert ennyi idősen újra tanulni akar. 
 Lényeges momentum a téma szempontjából az, hogy az időseknek van kedvük és motivációjuk 
a tanuláshoz, nem tartják feleslegesnek az élethosszig tartó tanulást, továbbá nem félnek attól sem, 
hogy idős koruk ellenére újra iskolapadba üljenek.  
 A megkérdezettek 49%-a még nem hallott olyan időseknek szóló informatikai képzésről, 
mely ingyenes, 51% pedig találkozott már hasonlóval a korábbiakban.  
 Visszaköszön ennél a pontnál a témában való jártasság az idősek részéről, mely újabb 
megerősítést jelent a témában, mivel ha tájékozódnak ezekről a kérdésekről valószínűleg 
érdeklődnek a képzések iránt, beiratkoznának valamilyen tanfolyamra, tehát van kedvük tanulni. 
(Id. mű 49-75. o.)  
 
Franciaországi művelődési lehetőségek az időseknek 
TA- Nyaralási projekt időseknek (2007 nyara) 
A projekt célja az, hogy az idősotthonok lakói ellátogathassanak 4 napra a Sainte Marguerite 
szigetre, hogy kiszakadjanak a mindennapokból. A nyaralás elősegíti az önbecsülés erősödését, új 
helyek felfedezését, új tapasztalatok szerzését, a kulturális turizmus segítségével, hogy a résztvevők jól 
érezzék magukat, miközben új kultúrákat ismernek meg. Amennyiben a résztvevők is sikeresnek 
értékelik ezeket a nyaralásokat, később más régióba vagy akár külföldre is szerveznek még ilyen 
utazásokat. (leSocial, 2007) 
 
Az idősek innovatív projektjei 
 A népesség elöregedése fontos kérdés, új társadalmi kihívásokat teremt, melyek számos új 
fejlesztési területet nyitnak meg. A legfőbb cél az idősek helyzetének javítása, ide tartozik az 
idősek életkörülményeinek javítása, elszigeteltségük csökkentése. Ebben a projektben egy építőipari 
szervezet a JURA Habitat szeretné megoldani az idősek lakhatását, illetve olyan idősotthonok 
létrehozását, melyekben fontos szerepet kapna az idősek szórakozása, koordinálása és különféle 
szolgáltatások létrehozása a számukra. (JURA Habitat, 2009) 
 
Időskorúak tanulása  
 
Időskori tanulási eszközök  
Sok idős ember dolgozik régóta a szakmájában, ugyanakkor sokuknak vannak problémái az 
információs és kommunikációs technikákkal, melyek az elmúlt évtizedekben nélkülözhetetlenné 
váltak a munka világában. A tanulással sok betegséget is megelőzhető, ilyen például az Alzheimer-
kór, ezért lenne szükség arra, hogy az időseknek részt vegyenek különféle tanulási folyamatokban, 
elősegítve ezáltal a szellemi szinten tartást. Elengedhetetlen az idősek esetében a megfelelő 
szakkifejezésekkel és módszerekkel történő oktatás, a feladatok leegyszerűsítése, illetve a folyamatos 
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ismétlés. Az e-learning-es eszközök is hatásosak lehetnek az idősek oktatásánál, mint például CD-
ROM, tanulást segítő e-mail-ek, flip chart-ok (bár ez nem tartozik szorosan az e-learning eszközei 
közé). Előnyös lenne az idősek számára az informatikai ismereteket oktatása, számítógépes 
tanfolyamok elvégzése, melyekből nagy a kínálat, több, mint 30 tanfolyam közül választhatnak, 
ezek között van online is. A rosszabb hallás és látás miatt hasznos lehet az idősek számára a 
nagyobb a billentyűzet és a képernyő alkalmazása. Ezek a tanfolyamok azért is említésre méltóak 
az idősek számára, mert a program segítségével kicsit kiszakadnak az otthoni környezetből, és „mobilabbá” 
válnak. (Howticle, 2009) 
 
Díjnyertes e-learning 
Valerie Dey indított egy e-learning-es képzési programot egy idősotthonban, melynek keretein 
belül elsősorban az egészséges életmódot oktatta időseknek 2 héten keresztül, alkalmanként 2 
órában. A cél nem konkrétan az idősgondozás volt, hanem az új ismeretek szerzése. 10 téma került szóba a 
képzésen, mint például a munkahelyi veszélyek, higiénia és egészséges életmód. A képzési 
program díjat is nyert. (Fondation Caisses d'Epargne pour la solidarité, 2008) 
 
Tanuljuk meg meghallgatni az időseket! 
A Képzési Központ Egészségügyi és Szociális szervezete előadássorozatot tartott az idősödésről, 
felfigyelvén a demográfiai változásokra. Florence Douguet francia szociológus szerint nagy 
probléma, hogy manapság a családok atéves sztereotípiák miatt gyakran magára hagyják korosodó 
családtagjaikat. Szerinte ezt úgy lehetne mérsékelni, hogy a fiatalabb generációkat megtanítják 
meghallgatni az időseket, illetve segítik a kommunikációt az idős emberekkel. Diákok is részt vettek 
ezen az előadássorozaton, ők az ápolásról és az etikáról tartottak előadásokat.  (Lecointre, 2011) 
 
Időskorúak oktatása 
 
Élethosszig tartó tanulás 50+-osoknak: 
A várható élettartam megnövekedése miatt megnövekedett a nyugdíjellátásban töltött évek száma. 
A tanulás nem hagyható figyelmen kívül idős korban sem, és elengedhetetlen, hogy a közösség 
foglalkozzon a bekövetkezett társadalmi-, fizikai- és környezeti változásokkal. Sajnos napjainkban 
jellemző az ötven év felettiek hátrányos megkülönböztetése a munkaerőpiacon, viszont a 
demográfiai változások figyelembe vételével jó megoldás lenne az üres álláshelyeket idősekkel feltölteni, 
a megfelelő képzettség megszerzése után. Ezért dolgoztak ki egy speciális képzésformát, mely az 
időseket 3 csoportba osztja: előrehozott korhatár, nyugdíjkorhatár és öregségi korhatár. Formális 
non-formális és informális képzésben is tanulhatnak, lényeges a gyakorlat, valamint az hogy 
megtanítsák az idős embereket az új technikai eszközök használatára. (Kern, 2008) 
 
Idősek ma és holnap (társadalmi-gazdasági szempontok figyelembe vétele)  
Változások következnek be az idősek életében, a társadalmi átalakulások miatt. Ezt 5 szempontra 
bontja a szerző: részvétel az oktatásban, részvétel a munkaerőpiacon, jövedelmi változások, 
pénzügyi felkészülés a nyugdíjra és fogyasztási változások. Megfigyelték, hogy mind 
Franciaországban, mind a kanadai Québec-ben növekedett az iskolai végzettség az elmúlt időben, 
nőtt a nők részvétele a munkaerőpiacon és növekedett a fizetésük is. Ezen kívül nőttek a 
jövedelmek az idősek körében, és már szűkebb a szakadék az aktívak és az idősek bevétele között 
Franciaországban. Változások várhatók a nyugdíjra és a nyugdíjkorhatárra vonatkozóan. 
(Gauthier, 2010) 
 
Az idősek és a LLL 
PING műhelyek: Az új technológiák és az idősek (Nantes régióban, 2010-2011) 
 Az a cél, hogy közelebb hozzák az idősekhez az IKT technológiákat a kreativitás és a művészet 
segítségével különböző workshop-okon vendégművészek közreműködésével. Itt példaként hozza 
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a digitális fényképezőgép használatának elsajátítását. Ezzel próbálják ösztönözni az időseket más 
IKT eszközök használatának elsajátítására és ezzel a kommunikáció és a véleménynyilvánítás 
gyakori alkalmazására az említett eszközök segítségével.  (Senior Actu, 2010) 
 
Le CCAS Geriátriai Központja 
Ez a szervezet segítséget nyújt az idős embereknek, például személyre szabott szolgáltatások, 
információnyújtás és tanácsadás formájában. Emellett minden héten, előre megadott időpontban 
memóriajátékok és workshop-ok szórakoztatják a résztvevőket, segítve ezzel a nagyobb 
memóriakapacitás kialakítását. (Ville-Claix, 2010) 
 
Az idősek integrálása 
Dolgozzon idősekkel!  
Ezen az oldalon olyan munkalehetőségek kerültek felsorolásra, melyekkel segítséget nyújthatnak az idős 
embereknek mindennapjaik során. Az oldalon gyakran kerül szóba az idősek kirekesztettsége elleni 
harc, ezen munkalehetőségek által. Itt olyan munkákat ajánlanak, mint például pszichológiai és 
orvosi segítségnyújtás az időseknek, szociális munka, vagy például társadalmi, gazdasági és családi 
tanácsadás. (Asceillance-Retraite, 2009) 
 
Intergenerációs képzések 
Szorosabbra fűzni az idősek és a fiatalok kapcsolatát 
A L’AIPA vagyis az Idősek Nemzetközi Éve rávilágít arra, hogy foglalkozni kell az idősekkel. A 
fiatalokkal meg kell értetni, hogy milyen demográfiai változások mennek végbe, és hogy egy idős 
ember is lehet hasznos tagja a társadalomnak. Erre egy olyan programot szerveztek, ahol az idősek 
régi, családi recepteket tanítanak a fiataloknak, a fiatalok pedig számítógép használatra oktatják az időseket. 
Sok negatív sztereotípia jellemző napjainkban az idősekre vonatkozóan, ezek megváltoztatására 
azért van szükség, mert az idős ember nagyon értékes „erőforrás‖ a birtokában lévő 
felhalmozódott tapasztalatok miatt. A cél többgenerációs programok létrehozása, melyben a 
fiatalok és az idősek kapcsolatot alakítsanak ki egymással, akár szórakozás miatt, akár az 
egymástól való tanulás által vezérelve. (L’Anné internationale des personnes agées, 2007) 
 
Az idősebb emberek tanítják a fiatalokat főzni 
A fiatalok „leszoktatása‖ a cél az egészségtelen ételek fogyasztásáról oly módon, hogy idős 
önkéntesek segítségével megtanítják nekik a főzés alapjait. Az ötlet miniszterelnöki javaslat alapján 
született. (Senior Actu, 2005) 
 
Számítógépes ismeretek „átvitele‖ fiatalok és idősek között 
A projekt célja az volt, hogy diákokat és nyugdíjasokat megtanítsák együtt dolgozni, és ezáltal 
együtt élni. Az idősek számítógépes ismereteket tanultak a diákoktól, akik értékelték azt. Meglepő 
megfigyelés volt, hogy a nyugdíjasok milyen könnyen tanultak meg bizonyos ismereteket. 
Pozitívum volt, hogy létrejött a kölcsönös tudásátadás a diákok és a nyugdíjasok között. Az 
idősek informatikát tanultak a fiataloktól, a diákok pedig odafigyelést és megértést az idősektől, 
mely kölcsönös bizalmat alakított ki a két különböző generáció között. (Agevillage, 2007) 
 
Harmadik Kor Egyeteme  
A Harmadik Kor Egyetemei Franciaországban kiemelt jelentőségű programok, mivel az idősek 
saját maguk szervezik meg azokat a képzéseket, melyeken a későbbiekben részt kívánnak venni. Erről 
is igyekeztem minél több példát felkutatni. A Harmadik Kor Egyeteme a kanadai Sodbury-ben az 
első olyan egyetem francia nyelvterületen, mely kifejezetten idősek oktatásával foglalkozott és 
foglalkozik ma is. Ez egy független, non-profit intézmény, mely önkéntes férfiakkal és nőkkel, 
szám szerint öt-hét fő részvételével szervezi meg a képzéseit. A célja, hogy kulturális és szellemi 
tevékenységeket biztosítson az idős korosztály számára. Az intézmény 1993 májusa óta működik. 
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Rengeteg lehetőség várja az ide látogatókat, mint például nyelvtanfolyamok, számítógépes tanfolyamok, 
előadások különféle témákban úgy, mint alternatív gyógyászat, vallás és táplálkozás. Geronto-
andragógiai szempontból pozitív példa ebben az intézményben egy Annette Coderre nevű hölgy, 
aki 87 évesen PhD fokozatot szerzett az intézmény jóvoltából. (Université du Troisiéme Age de 
Sodbury, 2010) 
 
Harmadik Kor Egyeteme (UTA)  
A kanadai Sherbrook Egyetemen kifejezetten idősekre szabott továbbképzési programokat 
hirdettek meg, melyekhez semmilyen előzetes tudás és végzettség nem szükséges. Itt tíz héten keresztül 
tanulhatnak az idősek előadásokon, szemináriumokon, műhelygyakorlatokon, főként művészetet, 
történelmet, nyelvet, filozófiát, irodalmat, politikát és egészségügyet is, a teljesség igénye nélkül. 
Ezzel segíti az egyetem az idős emberek beilleszkedését a társadalmi életbe. (Université de 
Troisiéme Age de Sherbrook, 2010) 
 
„Szabadidő Egyetem‖ 
Ez egy mindenki számára nyitott egyetem (diákok, dolgozó emberek, nyugdíjasok), Toulouse 
történelmi negyedében. Az egyetem várja mindazokat, akik szeretnének új ismeretekre szert tenni, 
emellett folyamatos workshop-ok és konferenciák kerülnek megszervezésre. Elismert szakemberek 
oktatják az alábbi tudományterületeket: történelem, művészettörténet, jog, környezetvédelem, 
földrajz, geopolitika, mozi, színház, zene, civilizációk és kultúra, irodalom, filozófia, pszichológia. 
(Le Centre d’Initiatives Artistiques, 2011) 
 
La gestion des âges (= age management) 
Életkor-kezelés és munka 
A Saturn projekt az utóbbi időben kezdett el foglalkozni a társadalom elöregedésével, ennek 
hatására a foglalkoztatással és a munkakörülményekkel. Konkrét intézkedésekkel javítanák az idősek 
helyzetét a munkahelyeken, jobb biztonsági feltételek megteremtésével. Előbb-utóbb elengedhetetlenné válik 
a munkában töltött idő meghosszabbítása, fontos ugyanakkor a munka nehézségi fokát 
figyelembe venni mind fizikai, mind szellemi értelemben. Nagy problémát jelent napjainkban az 
idősekkel szembeni sok negatív sztereotípia, illetve az alacsony (helyesebben fogalmazva ma már 
nem megfelelő) képzettség.  (Le Projet Saturn, 2007) 
 
 
Age management 
A népesség elöregedése nagy probléma napjainkban, ez munkaerőhiányt generál a 
munkaerőpiacon. Az idősebb munkavállalóknál sokszor az ismeretek elavulása a probléma, ezért 
több nagyvállalat szeretné frissíteni a dolgozók ismereteit és kompetenciáit HR osztályaik segítségével. Ezen 
felül megoldás lehet még a fiatal és idős munkavállalók kölcsönös együttműködése a munka 
során, mert ezzel növelni lehet a hatékonyságot. (Santé Entreprise, 2011) 
 
Idősek tanfolyamairól készült Videofelvételek elemzése 
A gyakorlati megvalósítás mindig lényeges pont a képzések tekintetében, éppen ezért nem lehet 
csak az elmélet alapján tájékozódni. A YouTube videó megosztó oldalon keresztül is található 
számos felvétel időseknek szervezett képzésekről. 
 Magyarországi példák közül a Babilon Nyelvstúdió szenior angol nyelvtanfolyama kiemelkedő, 
erről több megközelítésből is találhatók videók az oldalon, mint például egy adott angol tanóra 
felvétele két ötven év feletti hallgatóval, a másik pedig az oktatóval készült rövid interjú. 
 Az óra végig angolul folyt, gördülékenyen ment a tanulókkal a munka, a mondatalkotás 
alapján magas szintű angoltudás volt jellemző a hallgatókra. Előzetes tapasztalataimat figyelembe 
véve nem láttam különbséget az óra megtartásában, más nyelvtanfolyamokhoz képest. Ez pozitívum és 
negatívum egyszerre. Egyrészt pozitív, mert nincsen semmilyen „megbélyegzés‖, nem beszélnek 
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úgy a tanulókkal, mintha szellemileg visszamaradottak lennének, ami a fiatalabbak részéről 
gyakran megtörténik az idősek felé. Itt a negatív sztereotípiákra kell gondolni, mint például 
hangosabban kell beszélni az idősekkel. Ebből a szempontból pozitívumként értékelhető, hogy 
ilyen nem szerepelt a felvételen.  
 Negatívumként említhető meg, hogy nem alkalmaztak speciális oktatási módszereket az ötven év 
feletti hallgatók tanításánál. Minden korosztálynak, minden csoportnak megvannak a sajátos igényei 
az oktatás során, de ebben az esetben sem az igények felmérésre, sem azok kielégítésére nem volt 
példa. Tény, hogy a videó időtartamából adódóan nem volt bőséges a kapott információ 
mennyisége. Azonban az megkérdőjelezhető, hogy az életkorral összefüggő speciális igények 
figyelembe vétele nélkül eredményes lehet-e az oktatási folyamat. 
 Az oktatóval készült interjú ellentétben állt a megvizsgált órával, ami azért is feltűnő, mert az 
interjúalany és az óra oktatója ugyanaz a személy volt. A hölgy, aki a két ötven év feletti tanulót 
oktatta megállapította azt, hogy az ötven év felettiekkel (ezek szerint a két hallgató is ebben a 
korcsoportba tartozik) hangosabban kell beszélni. Ez a kijelentés cáfolható, mert egy ötven éves, 
munkaképes korú embernél nem törvényszerűség a hallásromlás. Egy hatvan év feletti tanulónál 
sem célszerű általánosítani, mert nem törvényszerűségekről beszélünk, hanem speciális tanulási 
igényekről. Akkor szükséges a hangosabb beszéd, ha azt igényli a képzésben résztvevő, nem 
akkor, amikor betöltötte a hatvanadik életévét és ez az ötven év felettieknél még inkább 
elmondható. Ezt követően az oktató a tanulók szorgalmát emelte ki, továbbá azt a tényt, hogy már 
mindketten többször voltak külföldön, ahol alkalmazni és gyakorolni tudták az órákon tanultakat. 
Előfordulhat, hogy ezekkel az idős tanulókkal lassabban kell haladni, mert gyakran nyújtanak segítséget a 
gyermekeiknek és az unokáiknak, emiatt megtörténhet, hogy kevesebb idejük jut a tanulásra.  
 A megfigyelésekből azt a következtetést lehet levonni, hogy az idős emberek oktatása 
szükségszerű, oktatásukra speciális módszereket kell alkalmazni, ám ezek alkalmazása a 
felvételeken nem volt tapasztalható. 
 Felvetődik a kérdés, hogy a képzés szervezői miért ítélték meg úgy, hogy az időseket elkülönítve 
kell oktatni a fiataloktól? Tény, hogy az idősek bármely más korosztállyal együtt történő oktatásának 
megvannak az előnyei és a hátrányai egyaránt. Az integrált csoportokban a tananyag elsajátítása 
ugyanolyan hatékony lehet, mint szeparált képzés esetén. Biztosra vehető azonban, hogy az 
igények minden korosztály oktatásánál eltérőek. Köztes megoldásra lenne szükség, mert a 
korosztályok közötti szolidaritás erősítése 2012 évben kiemelt Uniós célkitűzés. 
  
Külföldi oktatási módszerek illusztrálására is elengedhetetlen videofelvételt keresni az 
összehasonlítás végett, ám kicsi az esély éppen a magyar példával összevethetőt találni. 
Legalkalmasabbnak a francia nyelvterületen elhelyezkedő kanadai Sherbrook-i Szabadegyetemen 
készült felvétel mutatkozik az összehasonlításhoz, ahol nyelvi képzések is folynak. A spanyol nyelvi 
kurzus igen népszerű a nyelvi képzéseken belül a szabadegyetemen. Ezen kívül pedig az 
intézmény programkínálatában főleg előadások szerepelnek, általában Power Point bemutató 
kíséretében. Jellemző témák a filozófia, asztrológia, ezen kívül pedig lehetőség van számítógépes 
ismeretek elsajátítására. Az egyetem szlogenje az, hogy sohasem késő tanulni, éppúgy, mint a 
Zsigmond Király Főiskolánál. Ez a mondat nagyon találó, tökéletesen megfogalmazza az aktív 
időskor és az élethosszig tartó tanulás filozófiáját, valószínűleg ezért ennyire népszerű. Ez az 
egyetem tökéletes időtöltés azok számára, akik érdeklődnek a tudományok iránt, remek 
szabadidős lehetőséget biztosít az idős korosztály számára.  
 Az imént említett videók összehasonlításakor az alkalmazott oktatási módszerek különbségét 
nem hagyhatjuk figyelmen kívül. A magyarországi nyelviskolánál a gyakorlatorientált képzést 
preferálják, míg a kanadai egyetemen az előadásokra fektetik a hangsúlyt. A tananyag jellegéből 
adódóan sem célravezető ebben az esetben a gyakorlati képzés, viszont lehetetlen kizárólag az 
előadás módszerével hatékonyan dolgozni és elérni a kívánt szintet. Az alapvető különbséget az 
oktatási/ képzési cél határozza meg, mely a módszer kiválasztásánál szintúgy meghatározó.   
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Megfigyelések egy megvalósult programon 
2011. szeptember 29-én részt vettem a Zsigmond Király Főiskola által szervezett Nyugdíjasok Óbudai 
Akadémiájának harmadik előadásán, melyet Vasali Zoltán, a főiskola adjunktusa tartott „Idősek az 
Európai Unióban‖ címmel. Az előadás a tagországok különböző nyugdíjrendszereinek 
bemutatására fektette a hangsúlyt, bemutatva a tagországok által tervezett, illetve már véghezvitt 
nyugdíjreformokat és pozitív külföldi példákat. Az előadás után egy húszperces kötetlen 
beszélgetés következett a témában.  
 A résztvevők a terembe belépve, kaptak egy nyomtatványt, mely elsősorban jelenléti 
ívként szolgál, másrészt arra is rákérdezett, hogy milyen témákat hallgatnának szívesen a tanulni 
vágyók a későbbiekben. Sok főiskolai hallgató és oktató is részt vett az előkészületekben, a 
kérdőívek kiosztásánál és egyéb feladatoknál is. A főiskolán kiemelt fontossággal bír ez a téma, amelybe 
a hallgatókat és az oktatókat is aktívan bevonják. Az előadás megkezdése előtt dr. Jászberényi 
József, a Zsigmond Király Főiskola intézetvezetője üdvözölte a hallgatóságot, illetve bejelentette, 
hogy bár a hallgatók nagytöbbsége a 3. kerületből érkezik az előadásokra, egyre többen jönnek már a 13. 
kerületből is a főiskolára, hogy újra tanulhassanak. Ez látszott a létszámon is, mert a főiskola 
legnagyobb előadótermében került megrendezésre a program, és nehezen lehetett szabad helyet 
találni az előadás ideje alatt. Az előadó oktatóról fontosnak tartom elmondani azt, hogy jól 
érthetően beszélt, ismételte a lényegesebb információkat, elősegítve ezzel a megértést. A vázlatát 
Power Point bemutatón vetítette ki, mely jól látható és színeiben kellően kontrasztos volt. Az 
előadás végén egy rövid vita alakult ki a magyar nyugdíjrendszerről és a hazai gazdaság jelenlegi 
helyzetéről, tehát érzékelhető volt, hogy a hallgatóságot kellően megragadta a téma. A negatívumként 
lehet megemlíteni azt, hogy az előadás végén, a kötetlen beszélgetés előtt nagyon sokan elkezdtek 
készülődni, kimentek a teremből, megzavarva ezzel a kérdezőket és a válaszadó oktatót.  
 Összegzésképpen az előadás jól megszervezett és gördülékeny volt, ezen kívül és az idős 
korosztályt valóban érintő és érdeklő témát járt körül.  
 
Az eredmények összegzése 
A dolgozat összegzéseként elmondható, hogy az idősek képzését tekintve a helyzet nem olyan 
kiábrándító, mint amilyenre a szakirodalmak olvasása és az élethosszig tartó tanulásról készített 
statisztikák tanulmányozása után számítani lehetne. Dolgozatomban az előremutató gyakorlati 
alkalmazásokat térképeztem fel és mutattam be a témán belül, reprezentatív vizsgálatot nem 
végeztem. Mint kiderült, az idősek taníthatók és nyitottak az új ismeretek befogadására, ennek 
érdekében képzéseken, szabadegyetemi programokon vesznek rész a nyugdíjba vonulást 
követően is. Az idősek számára szervezett tanfolyamok jelentős hányadában túljelentkezés 
tapasztalható, és a részvétel az előzetes feltevésekhez képest kedvezőbben alakul. Hazánkban az 
aktív időskor elterjedése, illetve a geronto-andragógia, mint tudományág, napjainkban még 
kezdeti stádiumban van, pozitívumként értékelhető, hogy az idősek irányából nem tapasztalható 
ellenállás a tanulás iránt Ezt támasztja alá az a tény, hogy az időseknek szervezett tanfolyamokon 
nemcsak a tervezett létszám telt be, hanem, egyes programok esetében várólistát kellett vezetni a 
jelentkezőkről. Olyan hazai programról is beszámolhatunk, ahol a tervezett létszám 
megkétszereződött. Több programnál megfigyelhető volt, hogy nem csak az adott környékről 
érkeznek az érdeklődők a képzésekre, hanem a szomszédos településekről, kerületekből, vagy 
még távolabbról. Egyértelművé vált, hogy szükség van minél több, kimondottan időseknek szervezett 
programra, mert ezek a lehetőségek tömeges számú hallgatót vonzanak előrevetítve az időskor 
aktív eltöltésének megvalósulását. Mind a magyar, mind a francia példákból kitűnik az informatika 
alapszintű oktatásának kiemelt jelentősége az idősek esetében. Az informatikai eszközök és 
technológiák megismerése és használatuk elsajátítása az oktatás korszerűsítését is elősegítheti. 
 2012 a Nemzedékek közötti szolidaritás nemzetközi éve, meg kell ragadni ezt az alkalmat a pozitív 
időskép kialakítására a többi generációban. Ennek elősegítése érdekében össze kell hangolni a 
fiatal és az idős generáció oktatását, miután az intergenerációs tanulás révén a fiatalok és idősek 
egyaránt hasznos ismeretekre tehetnek szert. Az idősek elsajátíthatják a fiataloktól többek között 
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a modern technika vívmányainak használatát, a fiatalok részesülhetnek az idősebb generáció 
birtokában lévő ismeretekből, az évek alatt megszerzett tapasztalatok átadása során. 
 Az első hipotézisem, mely szerint az idősek kedvet éreznek a tanuláshoz és szívesen vesznek 
részt különféle képzéseken beigazolódott. A számukra szervezett tanfolyamokon tapasztalt magas 
jelentkezési arány, bizonyos képzéseken a várólisták szükségessége és esetenként a tervezett 
létszám megkétszereződése erre enged következtetni. Ezek az adatok pozitív jövőképet vetítenek 
előre az aktív időskor kialakításának tekintetében. A tanulási kedvet, az új ismeretek 
megszerzésének igényét tekintve az időskor aktívnak nevezhető. A programigények 
feltérképezésével és az ebből eredő széleskörű képzéskínálattal a tanulási kedv fokozható lenne, 
elősegítve ezzel a gazdaság és a társadalom igényeinek lehető legteljesebb kielégítését. A gazdaság 
működése folyamatosan változó tudást igényel a gazdasági élet minden résztvevője részéről. 
 A második hipotézis, mely szerint az idősek félnek az új technológiáktól, nem igazolódott be. 
Az ilyen jellegű képzésekre is jellemző a túljelentkezés, néhány esetben még az egyéb 
ismeretterjesztő programokét meghaladó mértékben is. Az idősebb generáció részéről van igény a 
modern technológiák elsajátítására és azok használatára a mindennapok során. A korszerű 
eszközök alkalmazása érdekében többen gondot fordítanak arra is, hogy megteremtsék a 
folyamatos használathoz szükséges infrastrukturális feltételeket. Ennek eredményeként a tanult 
információk a képzés végeztével nem merülnek feledésbe, így a képzés és ezzel együtt a geronto-
andragógia kitűzött céljai megvalósulnak.  
 Az idősek oktatásán belül kiemelt téma az intergenerációs tanulás, ami 2012-ben 
Európában kiemelt fontosságú, nálunk már gyökereit eresztette, Franciaországban pedig több 
konkrét kezdeményezés is történt e téren. A nemzedékek közti szolidaritás a kialakítása az aktív 
időskor szempontjából is meghatározó jelentőséggel bír. Eredményeként nagyobb tisztelettel 
fordulnának az idősek felé, ami sajnos napjainkban még kevéssé jellemző. A társadalomban rögzült 
negatív és téves sztereotípiák a korosztály munkájára és a tanulására is rányomja a bélyegét. Sok 
lehetőség rejlik az intergenerációs tanulási formában, az időseket nem kell feltétlenül elkülöníteni a többi 
korosztálytól és kizárólag más idősekkel együtt oktatni az ötven év felettieket.  A kifejezetten idősek 
számára kialakított speciális képzések javára sok érv hozható fel, de nem feledkezhetünk meg az 
intergenerációs tanulás hatékonyságáról. Kijelenthető, hogy minden generáció másban jeleskedik, 
eredményes lenne, ha egyrészről a korszerű ismereteket, másrészről az évek során megszerzett 
tapasztalatokat egymással is megoszthatnák az érintettek. 
 A dolgozat készítése során igazolást nyert, hogy az összehasonlításba bevont 
Franciaország, illetve Kanada francia nyelvterületei jó választásnak bizonyultak, mind 
felnőttképzési rendszerének fejlettségét, mind a geronto-andragógia előrehaladottságát és az 
idősek művelődési lehetőségeinek sokaságát tekintve. Franciaország a geronto-andragógia 
területén előbbre jár mint hazánk, az intergenerációs tanulásra már a Nemzedékek közötti 
szolidaritás nemzetközi éve meghirdetését megelőző időszakra vonatkozóan is találkoztam előre 
mutató kezdeményezésekkel.  
 Magyarországon az élethosszig tartó tanulásban való részvétel alacsony. Ez tény, nincs 
olyan összehasonlítás európai országok rangsorában, melyben jó helyet foglalnánk el ebben a 
tekintetben. Az idősek számára szervezett képzésekre ennek ellenére tömeges jelentkezés jellemző. Ez számos 
kérdést vet fel. Érdemes lenne vizsgálat tárgyává tenni, hogy a felnőttképzésben való alacsony a 
részvétel ellenére az időseknek szervezett programokra miért van mégis túljelentkezés? 
Amennyiben a későbbiekben szélesedik a programkínálat, az elegendő lesz-e az aktív időskor 
elterjedésére hazánkban? Miből fakadnak hazánk kedvezőtlen eredményei, ha az idősek 
nagyarányú részvétele jellemző a programokon? A felvetett kérdések további kutatási területeket 
jelölnek ki a témán belül.   
 A franciaországi helyzet vizsgálatánál kiváló kezdeményezésekkel lehet találkozni az 
intergenerációs tanulásra vonatkozóan.  Figyelembe véve a generációk sajátosságait, a tanulásban részt 
vevők közül mindenki abban segít másiknak, ami az erőssége. A fiatalok megtanítják az időseket a 
számítógépes és internetes ismeretekre, az idősek pedig a fiatalokat. a helyes táplálkozás, az 
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egészséges étkezés illetve régi családi receptek elsajátításában segítik. Ennek következtében a két 
egymástól időben távol eső generáció képviselőinél természetessé válik az egymással szembeni 
tiszteletet, ami a sztereotípiák miatt nincs meg ezek között a nemzedékek között. Az említett 
kezdeményezések nem új keletűek, ez magyarázza az idősek iránt megnyilvánuló tiszteletet 
Franciaországban  
 Magyarországi viszonylatban is szóba került, az idősek számítógépes és internetes képzése 
különféle tanfolyamok keretében. Franciaországban számos e-learning-es tanfolyammal lehet 
találkozni, melyet néhol idősotthon szervez, néhol pedig egyéb intézmény. Több párhuzam 
fedezhető fel az oly sikeres magyarországi „Kattints rá, Nagyi!‖ programmal, bár a 
kezdeményezés nem tekinthető teljesen egyformának, mivel a franciaországi példa már feltételez 
bizonyos informatikai ismereteket, amelyekkel hazánkban még csak ismerkednek az idősebb 
generáció tagjai.  
 Francia nyelvterületen számos szabadegyetem működik sikerrel, némelyik évtizedek óta, az 
egyik meghatározás a „Szabadidő Egyetem‖ már elnevezésében is sugallja az élethosszig tartó 
tanuláshoz való pozitív hozzáállást az országban. Követendő példa volna ezt nálunk is 
meghonosítani.   
 Franciaországban figyelemmel kísérik a népesség alakulással kapcsolatos tendenciákat, 
ezek alapján készülnek a jövőben végbemenő demográfiai változásokra. Az alkalmazott 
megoldások közül figyelemre méltó az a kezdeményezés, mely szerint az ötven év feletti 
munkavállalókat azokra az állásokra veszik fel, melyeket a fiatalabb generációk képviselőivel nem 
tudnak betölteni, így nem okoz problémát, hogy az idősek elveszik a lehetőséget a fiatalok illetve 
pályakezdők elől.     
 A dolgozatom elméleti kutatás, ám a gyakorlat fontossága ennél a kérdésnél sem 
elhanyagolható, a tervezett megoldásokat a gyakorlati adaptáció során lehet igazán mérni. A 
megvalósítás a Zsigmond Király Főiskolán komoly eredményeket mutathat fel. Ebben az 
intézményben kiemelt figyelmet fordítanak az idősekre és a nem új keletű az öregedő társadalom 
problémakörére, ezen kívül erőfeszítéseket tesznek a lehetséges megoldások feltérképezése 
érdekében.  Lehetőség van szabadon választható tárgyként geronto-andragógia tárgyat hallgatni, 
továbbá andragógia MA képzés keretében erre a szakirányra szakosodni. A Főiskolán évek óta 
havi rendszerességgel kerülnek megrendezésre a Gerontoedukációs Kutatóközpont előadásai az 
időskorról érdekes és minden korosztály számára aktuális témákban. A 2010 októberében 
megrendezett konferencián lehetőségem volt előadni az andragógia alapképzésen írt 
szakdolgozatomat, mely szintén geronto-andragógiai a témában íródott.  Dolgozatomban az 
ötven év feletti generációk és a média kapcsolatát vizsgáltam a mai Magyarország területén, azon 
belül is Budapesten. A demográfiai változások ellentétben állnak a napjainkban elterjedt fiatalság-
kultusszal, a társadalomra egyre inkább az idősek túlsúlya a jellemző, hangsúlyt kell tehát fektetni 
az idős emberek tiszteletben tartására. Szakdolgozatom írásakor azt vizsgáltam, hogy az idősek 
saját megítélése szerint korosztályuk hogyan jelenik meg a médiában, illetve hogy ők maguk 
milyen médiumokat kedvelnek leginkább. A vizsgálatot kérdőíves módszerrel végeztem külön az 
ötven és külön a hatvan év felettiek tekintetében. Az elkülönített vizsgálatot az eltérő életforma 
indokolta, hiszen más a napi időbeosztása egy aktív munkavállalónak és egy nyugdíjasnak. 
Kutatásom eredményeként bepillantást nyertem az idős generáció televíziózási és rádiózási 
szokásaiba, megismertem véleményüket a médiával, műsorokkal, reklámokkal kapcsolatban. 
Összességében elmondható az, hogy az idős generációk tagjai közül szinte mindenki használja a 
médiát, általában jó véleménnyel vannak a műsorokról, illetve saját korosztályuk megjelenítéséről. 
A használat elsődlegesen információszerzésre irányul, de a megkérdezettek túlnyomó többsége 
szívesen venné igénybe informális tanulásra is a televízió és a rádió műsorait. Az idősek 
önbecsülésének fokozása érdekében hasznos lenne a negatív sztereotípiák eloszlatása, ennek 
eszköze lehet a médiákban való pozitív megjelenítés.  
 A Zsigmond Király Főiskola rendkívüli figyelmet fordít geronto-andragógiai témák 
vizsgálatára, tehát ha valaki érdeklődik a tudományág iránt, annak érdemes megtekinteni a 
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főiskola programjait, miután az itt dolgozók több éves tapasztalattal rendelkeznek ebben a 
tárgykörben. 
 Az idősek tanulása és művelődése során kulcsfontosságú kérdés a módszertan, mely semmilyen 
körülmények között nem hagyható figyelmen kívül. A korosztály egyénre szabott, speciális 
igényeit ki kell elégíteni a képzések és programok során. A megvalósítás módszereire számos 
példa mutatkozott meg a vizsgálódás során. Előfordult, hogy az előadást preferálták, volt, ahol 
inkább gyakorlatorientált képzés folyt. Nem lehet figyelmen kívül hagyni az elsajátítandó célt, 
mert ez meghatározza az oktatás módszertanát. Egy számítógépes ismereteket közvetítő program 
nem alapulhat kizárólag az előadás módszerén, egy egészségügyi ismeretterjesztésre viszont 
kiválóan alkalmas ez a módszer. Elengedhetetlen az oktatási cél és a résztvevők igényeinek szem 
előtt tartása lehetőleg egyénre szabva. 
 Kiemelt fontosságú a témán belül az idősek irányába megnyilvánuló negatív sztereotípiák 
csökkentése, mert ez kedvezőtlen hatással van az önbecsülésükre, ennek folyományaként a tanulás 
és a munka világában betöltött helyükre és szerepükre is. Előrelépést eredményezne, ha a jövőben 
az idős generáció tagjai a médián keresztül, és a társadalmi gondolkodás szintjén sem nevetség 
tárgyaként, vagy demenciával küszködő betegként jelennének meg. Ennek következtében 
növekedne a tanulási és a munkavállalási kedv is, javulás állna be a gazdasági folyamatokban  
 Szükség lenne az idősekhez való viszonyulás pozitív irányba történő javítására a többi generáció 
részéről. Sajnos napjainkban ennek az ellenkezője tapasztalható. Sokan vélekednek úgy, hogy az 
időskorban már nem lehetséges érdemi tetteket véghezvinni vagy a tanulásban eredményeket 
elérni, ám ez hamis következtetés. Elengedhetetlen, hogy az időskorhoz ne úgy álljunk, mint 
„második gyermekkorhoz‖, hanem mint harmadik korhoz, melyben lehetőség nyílik az 
önbeteljesülésre az élet számos területén. 
 Amennyiben számíthatunk az idősek aktivitására, az élethosszig tartó tanulásban történő 
részvételükre, az több szempontból példaértékű más korosztályok számára is. A gazdasági 
változásokon, egy jövőben bekövetkező új rendszerű segítségnyújtáson és társadalmi 
szerepvállaláson túl van más hozadéka az idősek aktivitásának, ez pedig a példamutatás a 
társadalom többi tagja számára.  
 Ha az ötven év feletti korosztály tömegesen venne részt a felnőttkori tanulásban, az a 
fiatalabb korosztályokra is pozitív hatással lenne, meghonosítana egy új életszemléletet, melyben 
kulcsszerepet játszik a folyamatos ismeretszerzés, mely végigkíséri a társadalom tagjainak életét. 
 
Összegezve kijelenthető hogy, az idősebb a korosztály nagy odafigyelést igényel a felnőttoktatási képzések 
során. Tanulásuk eredményesebbé tehető speciális módszerek alkalmazásával, a geronto-
andragógia feladata, hogy az igényeket és szükségleteket feltárja, majd ezek alapján biztosítsa a 
tanulási környezetet, tág teret nyújtva az ismeretek befogadásához. A képzések szervezőinek és az 
oktatóknak teljes nyitottsággal és segítőkészséggel kell fordulniuk az idősek felé, így lehet a 
tanulás a legeredményesebb. Napjaink oktatási gyakorlata nagymértékben megváltozott és 
változik a hagyományos képzésekhez viszonyítva, ezért időt kell hagyni az idősebbeknek a 
modern tanulási technikák átvételére. Nem hangsúlyozható eléggé az a tény a korosztály képes az új 
ismeretek elsajátítására, és azok alkalmazására, képes hatékonyan tanulni. Ugyanakkor rendelkezik az 
eltelt életévek során felhalmozott tapasztalatokkal, melynek kiaknázása és a felhalmozott tudásanyag 
átadása a társadalom közös érdeke.  A geronto-andragógia módszereinek alkalmazásával 
teremthető meg a lehetőség a tevékeny és hasznos időskor megélésére, a szellemi frissesség 
élethosszig tartó biztosítására.    
  
Az egyén hozzáállásának kérdése, hogy kinek mit tartogat az időskor, azaz a harmadik kor mely 
egyaránt lehet az aktivitás és a folyamatos fejlődés időszaka, de jelenthet visszavonhatatlan leépülést is. 
Mindenkinek a saját döntése, hogy ezeket az éveket tartalmasan vagy sivár körülmények között 
éli-e meg. 
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Mellékletek 
Kulcskifejezések jegyzéke felhasznált forrásokkal 

Magyar 
kifejezés 

Francia 
megfelelője 

Webcímek a kifejezéshez 

időskorúak 
projektjei 
 

Projets de 
personnes agées 

http://www.fondationdefrance.org/Nos-Aides/Vous-etes-
un-organisme/Solidarite-avec-les-personnes-vulnerables/En-
France/Personnes-agees 
http://www.lesocial.fr/ecrits/affi_img.php3?image=745&an
nonce=1640 
http://www.jurahabitat.fr/projets-innovants-en-faveur-des-
personnes-agees-1231262409.htm 
 

idősek 
tanulása 
 

L’apprentissage 
des agées, 
Apprendre agées 

http://fr.howticle.com/personnes-agees-outils-d-39-
apprentissage.html 
http://www.ed.gov.nl.ca/edu/k12/french/languepremiere/
documents/Part1.pdf 
http://www.fces.fr/nosocomialesII 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Apprendre-a-
ecouter-les-personnes-agees-_56121-avd-20110323-
60137005_actuLocale.Htm 
 
 

idősek 
oktatása 
 

L’éducation des 
personnes agées 

http://lisec.unistra.fr/cv/kern 
http://appae.blog.mongenie.com/ 
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=GS_107
_0049 
 

idősek és 
LLL 
 

Personnes agées et 
l’apprentissage 
continu, 
(L’éducation, un 

parcours á vie)   

http://lisec.unistra.fr/publications/LISEC_Kern_Apprendre
_dans_la_vieillesse__les_322.pdf 
http://www.senioractu.com/PiNG-des-ateliers-nouvelles-
technologies-pour-les-personnes-agees-de-la-region-de-
Nantes_a12186.html 
http://www.ville-
claix.fr/france/DT1258365377/page/Personnes-agees.html 
 

idősek 
önsegítő 
programjai 
(self help) 
 

Programmes 
d’aider á l’auto 
pour les personnes 
agées, 
Programmes 
d’entraide pour les 
personnes agées 

 
http://www.onfp.tn/cercles/TR4/dossier/chapitre_fr_3.pdf 
 
 

idősek 
integrálása 
 

L’intégration des 
personnes agées 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/
oss_1634-8176_2003_num_2_2_945 
http://ascelliance-retraite.blog.fr/2009/05/25/travailler-

http://www.fondationdefrance.org/Nos-Aides/Vous-etes-un-organisme/Solidarite-avec-les-personnes-vulnerables/En-France/Personnes-agees
http://www.fondationdefrance.org/Nos-Aides/Vous-etes-un-organisme/Solidarite-avec-les-personnes-vulnerables/En-France/Personnes-agees
http://www.fondationdefrance.org/Nos-Aides/Vous-etes-un-organisme/Solidarite-avec-les-personnes-vulnerables/En-France/Personnes-agees
http://www.lesocial.fr/ecrits/affi_img.php3?image=745&annonce=1640
http://www.lesocial.fr/ecrits/affi_img.php3?image=745&annonce=1640
http://www.jurahabitat.fr/projets-innovants-en-faveur-des-personnes-agees-1231262409.htm
http://www.jurahabitat.fr/projets-innovants-en-faveur-des-personnes-agees-1231262409.htm
http://fr.howticle.com/personnes-agees-outils-d-39-apprentissage.html
http://fr.howticle.com/personnes-agees-outils-d-39-apprentissage.html
http://www.ed.gov.nl.ca/edu/k12/french/languepremiere/documents/Part1.pdf
http://www.ed.gov.nl.ca/edu/k12/french/languepremiere/documents/Part1.pdf
http://www.fces.fr/nosocomialesII
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Apprendre-a-ecouter-les-personnes-agees-_56121-avd-20110323-60137005_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Apprendre-a-ecouter-les-personnes-agees-_56121-avd-20110323-60137005_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Apprendre-a-ecouter-les-personnes-agees-_56121-avd-20110323-60137005_actuLocale.Htm
http://lisec.unistra.fr/cv/kern
http://appae.blog.mongenie.com/
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=GS_107_0049
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=GS_107_0049
http://lisec.unistra.fr/publications/LISEC_Kern_Apprendre_dans_la_vieillesse__les_322.pdf
http://lisec.unistra.fr/publications/LISEC_Kern_Apprendre_dans_la_vieillesse__les_322.pdf
http://www.senioractu.com/PiNG-des-ateliers-nouvelles-technologies-pour-les-personnes-agees-de-la-region-de-Nantes_a12186.html
http://www.senioractu.com/PiNG-des-ateliers-nouvelles-technologies-pour-les-personnes-agees-de-la-region-de-Nantes_a12186.html
http://www.senioractu.com/PiNG-des-ateliers-nouvelles-technologies-pour-les-personnes-agees-de-la-region-de-Nantes_a12186.html
http://www.ville-claix.fr/france/DT1258365377/page/Personnes-agees.html
http://www.ville-claix.fr/france/DT1258365377/page/Personnes-agees.html
http://www.onfp.tn/cercles/TR4/dossier/chapitre_fr_3.pdf
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/oss_1634-8176_2003_num_2_2_945
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/oss_1634-8176_2003_num_2_2_945
http://ascelliance-retraite.blog.fr/2009/05/25/travailler-avec-les-personnes-agees-6172070/
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avec-les-personnes-agees-6172070/ 
 

inter-
generational 
learning 
(education) 
 

L’apprentissage 
intergénérationnel, 
L'éducation 
intergénérationnel 
 

http://www.unac.org/aipa/liens.html 
http://www.senioractu.com/Les-personnes-agees-
pourraient-apprendre-aux-jeunes-a-faire-la-
cuisine_a4867.html 
http://www.agevillage.com/article-6003-1-initiation-a-l-
informatique-et-memoires-regionales.html 
 

harmadik 
kor 
egyeteme 
 

Université du 
troisiéme áge, 
Université du 
temps libre (= 
„szabadidő‖ 
egyetem) 

http://www.paris.fr/pratique/culture-sport-
loisirs/apprendre-a-tout-age/autres-universites-et-
enseignement-a-
distance/rub_8442_stand_33253_port_19686 
http://www.fadoqlaurentides.org/UTA.htm 
http://www.univ-
tlse2.fr/12534959/0/fiche___pagelibre/&RH=ACCUEIL?R
F=01Culture 
utasudbury.ca  
 

age 
managemen
t 
 

Gestion des ages http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-
publics/044000575/index.shtml 
http://www.agetravail.fr/web/index.php 
http://www.agir-mag.com/articles.php?th=2&art=306 
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Lancsák Tibor: Állami pillér az időskor  kutatásában  

 
Bevezető 
 
Az amerikai Nemzeti Idősügyi Intézet (National Institute on Aging) közel negyven éves múltjával az 
időskor közpénzekből megvalósuló kutatásának mintapéldája. Az alábbiakban az intézet 
létrejöttének körülményeit és működését tekintjük át. Azt a lobbizást, ami végül az intézet 
megalapításához vezetett, elsősorban az orvostársadalom kiemelkedő tagjai végezték. Ez az 
induló háttér az intézetben folyó munkát napjainkig meghatározza, és az orvosbiológiai 
megközelítés túlsúlyában érthető tetten: az idősödésre, mint természettudományos problémára 
kíván magyarázatot adni, valamint e probléma megoldására, az idősödés folyamatának lassítására 
ad javaslatokat. Emellett jelentős elméleti munkát folytat a társadalomtudományos kutatások 
széles területén is. Állami szervként, az idősödés társadalmi vonatkozásainak kezelésében segíti az 
amerikai kormányzat munkáját. Az intézet küldetése az idős amerikaiak egészségének és jólétének 
javítása orvosbiológiai, társadalomtudományi és viselkedéstudományi kutatások segítségével. A 
kutatások fő területei között találjuk az öregedés folyamatát, az időskori betegségeket, az 
időskorral járó speciális problémák és szükségletek vizsgálatát. A kutatások lebonyolítása belső és 
külső programok szervezésével zajlik. A belső programok alap- és klinikai kutatásokból állnak, 
melyek Baltimore-ban és a NIH központjában (Bethesda, Maryland) folynak. A külső programok 
egyetemi, kórházi együttműködésben valósulnak meg, képzési támogatásokat és tudományos 
munkát takarnak.  
 
Az állami szerepvállalás igénye 
Az Amerikai Egyesült Államok közvéleményében az 1970-es évek elején válik élénk vitatémává az 
idősek egészségéről és jólétéről való gondoskodás. 1971. december 2-án a Fehér Ház Idősügyi 
Konferenciát rendez. Ez a fórum fogalmazza meg ajánlásában, hogy az idősek problémáinak 
felkarolására egy különálló intézményt kell létrehozni. 1974. május 31-én születik meg az a 
szövetségi törvény, amely felhatalmazza az Egészségügyi Minisztériumot a Nemzeti Idősügyi 
Intézet megalapítására, amely október 7-én történik meg. Ettől az időponttól kezdve az időskor 
kutatása a központi költségvetésben önálló tételként jelen van.  
 
Történeti áttekintés 
Az Intézet fejlődése az alapítás óta töretlen. Működésének első évében alakul meg a 
Felnőttképzési és Idősödési Osztály, valamint a Gerontológiai Kutatóközpont, melyek további 
egy év alatt kidolgozzák az intézet kutatási tervét, ami azóta is bővül. 1982-ben fogadja az első 
beteget az Intézet Klinikai Központja, mely az Idegtudományi Klinikai Program keretében épül 
fel. 1984. óta működnek országszerte a helyi egészségügyi intézményekben az Intézet Alzheimer-
kór Központjai, ezek sikerét látva a Kongresszus 1986-ban az Alzheimer-kutatási program 
vezetőjévé teszi az Intézetet. 1988-ban újabb kongresszusi döntéssel megalakul a Geriátriai 
Kutatási és Képzési Központ. Ezzel a lépéssel az Intézet feladatai közé kerül az idősek 
önállóságát veszélyeztető betegségek kutatása. 1991-től az Alzheimer-kórral kapcsolatos program 
tovább bővül, orvosi egyetemekkel közösen klinikai kísérleti kutatások indulnak. 1992-ben a 
Michigani Egyetemmel közösen 20000 fős panelfelmérés indul, ennek keretében kétévente 
felmérik a nyugdíj előtt állók helyzetét és követik az életpályájuk alakulását. 1993-ban genetikai 
kutatási program veszi kezdetét, fonalféreggel (c. elegans), ecetmuslicával (drosophila) és 
élesztőgombával folytatott kísérletekben vizsgálják a hosszú élet és a génállomány összefüggéseit. 
1994-ben alakulnak meg az Idősödés Demográfiája Központok, melyek a rendelkezésre álló 
statisztikai adatokat új megközelítésben vizsgálják. Ebben az évben indul a menopauza biológiai 
és pszichológiai hatásaira választ kereső kutatás is. 1996-ban az Intézet testnevelési programot 
indít idősek számára. 1997-ben a Kisebbségek Időskutatási Központjainak létrehozásával 
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megkezdődik a rasszok (fekete/afroamerikai, fehér, amerikai-indián/alaszkai, ázsiai, hawaii-
csendes-óceáni) és az etnikai csoportok (spanyol ajkú/latino és egyéb) időskori különbségeinek 
feltérképezése. 2001-ben PPP-programként szerveződik meg az Osteoarthritis Kezdeményezés, 
ami az izületi gyulladás előjeleinek kutatását tűzi ki célul. 2003-ban az Intézet az Orvostudományi 
Könyvtárral együttműködve elindítja az idősek internethasználatát segítő webportált. 2004-ben 
újabb kutatás indul, ezúttal azokat a családokat vizsgálják, ahol számos családtag magas kort ért 
meg. Az elemzés arra keres választ, hogy milyen genetikai és környezeti tényezők segítették ezeket 
a szerencsés időseket hosszú életük során. 2007-ben az Egyesült Államok külügyminiszterének 
védnökségével összehívják a Globális Idősödés Értekezletet, ahol a népesség idősödésével 
kapcsolatos világméretű kihívásokra és lehetőségekre hívják fel a figyelmet. 
 
Részlegek és kutatási területek 
Az Intézet nagy számú központjában rendkívül szerteágazó tevékenységet folytat, ezért csak 
címszavakban mutatjuk be az egyes részlegek működését, melyek gyakran a tudomány speciális 
szakterületeit kutatják. 
 
Szív- és érrendszeri laboratórium 
A szív- és érrendszer idősödéssel összefüggő változásai. A szív és az érrendszer öregedése 
mennyiben járul hozzá a krónikus állapotok és a betegségek kialakulásához. A szívizomsejtek 
összehúzódó-elernyedő mozgásának alapfolyamatai, illetve az ingerület-átvivő idegpályák 
működése. Őssejtek beilleszkedése a szívizomszövetbe. A szívizomsejtek és az érfal sejtjeinek 
túlélését biztosító szabályok. A magas vérnyomás idegi-hormonális szabályozóinak keresése. Új 
kezelési módszerek kidolgozása, például életstílus váltás, új típusú gyógyszerek, gén- vagy őssejt-
beültetés. A vizsgálatokat állatokon, önkéntes személyeken, tenyésztett szív- és érrendszeri 
sejteken végzik. 
 
Sejt- és molekuláris biológiai laboratórium 
A sejtek külső hatásra adott válasza során működő jelátvitel vizsgálata. A gének szabályozó 
szerepe az olyan válaszfolyamatokban, mint a sejtnövekedés, az immunrendszer aktiválódása, 
stressz-feszültség. A sejtek közötti kommunikáció egyik főszereplőjének, a citokin fehérjének a 
működése. A sejtek anyagcseréjét és szaporodását szabályozó molekuláris folyamatok. A gének 
funkcióvesztésének és a rákbetegségnek a kapcsolata. A DNS oxidatív károsodásának, a sejtjavító 
folyamatoknak és a rákbetegségnek a vizsgálata. A kutatás célja az idősödéshez köthető leépüléses 
folyamatok és betegségek késleltetése, illetve korai beazonosításukat lehetővé tevő új módszerek 
kidolgozása. További fontos projektek a petefészekrák genetikája, a génmásolás folyamata, a 
stressz által kiváltott jelátvitel, az osztódást indító mitogén fehérje által kiváltott jelátvitel, a T-
sejtek aktiválódását vezérlő folyamatok, a DNS-hez való hozzáférést lehetővé tevő kromatin-
módosító komplex vizsgálata a  citokin fehérje génmásolása során, valamint az antitest-gének 
hirtelen szaporodása (SHM) az immunrendszer aktiválódásakor.   
 
Klinikai kutatólaboratórium 
Kalcium-ionos ingerület-átviteli folyamatok. A langerhans-szigetek kialakulása és 
inzulinkiválasztás, az inzulin érzékelése a szervezetben. Az izületi gyulladás sejtszintű változásai. A 
daganatképződés genetikai folyamata. A vizsgálatok egyik fontos technikai eszköze a mágneses 
magrezonanciás képalkotás (MRI). A sejtszerkezet genetikai változásának értelmezését egyre 
nagyobb mértékben segíti egy új tudományág, a proteomika fejlődése, mely a fehérjék szerkezetét 
és működését magyarázza. A laboratórium tömegspektroszkópiás berendezései a fehérjék 
különféle technikákkal történő vizsgálatát teszik lehetővé, ezek lézerfény segítségével, 
mátrixterítéses, aeroszolos és túlhevítéses technikákkal folynak. 
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Epidemiológiai, demográfiai és biometriai laboratórium 
Krónikus betegségek és funkcióvesztés kapcsolata. A leépülésnek és az idegrendszer zavarainak 
genetikai, molekuláris és viselkedésbeli tényezői biológiai és interdiszciplináris szemszögből. A 
biometriai részleg az epidemiológiai és demográfiai adatok statisztikai feldolgozását végzi 
informatikai eszközökkel. Az adatok feldolgozása közben, az elmúlt évek során három jelentős 
kutatási terület alakult ki: testi funkciók és ezek zavarai, az érzékelés funkciói és szellemi leépülés, 
idősödéshez köthető betegségek, illetve mindezek megelőzése. További kutatási témák: halmozott 
betegség, gyulladások, társadalmi-gazdasági státusz és egészség kapcsolata, cukorbetegség, 
energia-bevitel és fizikai aktivitás kapcsolata az elhízással.  
 
Kísérleti gerontológiai laboratórium 
Az öregedést késleltető beavatkozások kísérleti vizsgálata. Táplálékkör szűkítésének és az 
öregedés folyamatának kapcsolata főemlősökkel végzett kísérletekben. Kalóriabevitel 
korlátozásának hatásvizsgálata rágcsálókon, legyeken és fonalférgeken. Gyógyszeres, hormonális, 
genetikai beavatkozások élettartamra és időskori működésre irányuló hatásvizsgálata egereken. 
További vizsgálati irány a motoros és az emlékezeti funkciók időskori gyengülését befolyásoló 
tényezők azonosítása. 
 
Genetikai laboratórium 
A kutatások alapfeltevése, hogy az öregedés az emberi egyedfejlődés elválaszthatatlan része. 
Eszerint léteznek olyan, öregedést befolyásoló gének, melyek már az embrionális és a magzati 
életszakaszban is kifejtik hatásukat. A hosszú távú cél a szövetek öregedésének késleltetése olyan 
módszerekkel, melyeket az egyedfejlődés során már használ a szervezet. Ezeket a módszereket 
úgy lehet megismerni, hogy a gének növekedésre gyakorolt hatását vizsgálják egészséges és 
génhibás körülmények között. A kutatás tárgyát képezik még az őssejtek, melyek korlátlan 
növekedési képessége szintén segíthet a szövetek helyreállításában.  
 
Immunológiai laboratórium 
Az idősödés folyamán immunrendszerünk működése megváltozik és felléphetnek időskorhoz 
köthető betegségek. A laboratórium ezeknek a változásoknak az okait kutatja a sejtek, a genetika 
és a molekulák szintjén. Fő területek: a nyiroksejt-populációk telomer-hosszának és telomeráz 
aktivitásának molekula szintű vizsgálata (A telomer a DNS végén található ismétlődő szakasz, 
szerepe a genetikai információ védelme. A DNS minden osztódás során rövidül, de ilyenkor nem 
vész el információ, hanem csak a telomer szakasz utolsó kb. 100 bázispárja. A rövidülésnek 
szerepe lehet a sejtek öregedésében. A telomeráz enzim ezt a rövidülést pótolja vissza, 
túlműködési hibáinak szerepe lehet a sejtek kóros elburjánzásában és a rákbetegség 
kialakulásában). A nyiroksejt génjeinek működése. Az emlékező nyiroksejt kialakulásának, 
aktiválódásának és működésének molekula szintű folyamatai. A fehérvérsejtek irányítását, 
aktiválódását, tapadását és az oltások hatékonyságát befolyásoló folyamatok elemzése fiatal és 
idős szervezetben. Az antigénekkel szembeni immunválasz kialakulása transzplantáció és 
autoimmun betegségek során. A csecsemőmirigy öregedésének, zsugorodásának sejtszintű 
folyamatai (A csecsemőmirigyben érnek a t-limfociták, az immunválaszban főszerepet játszó 
sejtek. Az időskorban tapasztalt gyenge immunrendszer egyik lehetséges oka, hogy a 
csecsemőmirigy a felnőttkor elérésével zsugorodni kezd). A rákos sejtek képződésének és 
anyagcseréjének molekula szintű vizsgálata.  
 
Molekuláris gerontológiai laboratórium 
A génkészletnek és a DNS egyes működési funkcióinak (hibajavítás, sokszorosítás és átkódolás) 
idősödés során észlelhető változása. A génkészlet instabilitásának mértéke egészséges, idős és 
rákos sejtben. A Weber-Cockayne szindróma vizsgálatával olyan fehérjék azonosítása, melyek 
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kiváltják a korai öregedés jelenségét (A Weber-Cockayne szindróma egy regresszíven öröklődő 
súlyos születési rendellenesség, a betegek általában tíz, egyes esetekben húsz évig élnek).  
 
Neurogenetikai laboratórium 
Idegrendszeri betegségeknek és azok genetikai vonatkozásainak vizsgálata. Az LRRK2/Dardarin 
gén jelenlétének szerepe a Parkinson-kór kialakulásában. A későn észlelhető leépüléses 
betegségek, mint például az Alzheimer-kór genetikai előjeleinek kutatása. Génmutációk hatása a 
sejt életére. A génmutációk szerepe a rosszindulatú sejtek képződésében.  
 
 
Idegtudományi laboratórium 
Az idegsejtek alkalmazkodó-képességének változása az idősödés során. Az idegrendszer 
leépülésével járó állapotok (Alzheimer-, Parkinson- és Huntington-kór, agyvérzés) megelőzése és 
kezelése. Fő kutatási irányok: oxidatív stressz (az oxidatív stressz akkor lép fel, amikor a 
szervezetben több oxidáló vegyület keletkezik, mint amennyi a szervezet képes lebontani), 
kalcium-anyagcsere, ingerület-átvitel, táplálkozási és viselkedési vonatkozások. Bizonyított 
eredmények: a glukagon (a vér cukorszintjét emelő hormon) szerkezetére hasonlító 
peptidmolekula felelős az idegrendszer leépülésével járó betegségekért. A telomeráz enzim 
szerepet játszik az őssejtek idegsejtekké alakulásában. Az idegrendszer befolyásolni képes a c. 
elegans fonalféreg élettartamát. Az agyban levő neurotróp faktorok (fehérjék, melyek az 
idegsejtek fejlődését serkentik) jótékonyan hatnak a diétára fogott egerek cukorszint 
szabályozására és növelik az állatok élettartamát. Az idegsejtek kapcsolódási képességének 
alakításában, így a tanulásban, a memória működésében és az agyi sérülések helyreállításában 
fontos szerepet játszik a Notch jeltovábbító rendszer (a sejtközi kommunikációban a sejtfalon 
áthaladó, a sejtek fizikai kapcsolatán alapuló rendszer). Az agyvérzés kialakulására meghatározó 
módon hatnak a természetes immunválasz folyamatai és annak kulcsszereplői, a toll-receptorok 
(az ecetmuslica 1985-ben felfedezett „toll‖ (németből: nagyszerű) nevű génjéhez hasonló 
szerkezetű fehérjék). A ceramidok (a sejtfalban levő zsírmolekulák) anyagcsere-rendellenessége 
okozza az Alzheimer-kórban megfigyelt idegsejt-elváltozásokat és leépülési folyamatot. 
Ismertekké vált az emberi embrionális őssejtek molekula szintű szerkezete és ezzel együtt azok a 
folyamatok, melyek az osztódásukat és szervi sejtekké alakulásukat irányítják. 
 
 Személyiség és érzékelés laboratóriuma 
A személyiség és az érzékelés változása az idősödés során. Az idősödés pszichológiai és 
szociálpszichológiai vonatkozásainak vizsgálata hosszú távú megfigyeléssel és kísérleti 
módszerekkel. Egészséges és beteg életszakaszok váltakozása. Szellemi képességek romlását 
előjelző tényezők. Felnőtt személyiségtípusok és betegség-kockázati tényezők kapcsolata. Az 
egyes jellemvonások fejlődési görbéjének visszafejtésével a felnőtt viselkedés gyerekkori 
gyökereinek azonosítása. A jellemvonások különféle kulturális közegben való vizsgálatával ezen 
vonások speciális kulturális összefüggéseinek megfigyelése.  
 
Agyi élettan és -anyagcsere központ 
Az agy működésének változása az idősödés tükrében és betegségek közben. Bizonyítást nyert, 
hogy a bipoláris zavar (mániás depresszió) kezelésére használt egyes gyógyszerek blokkolják az 
arachidonsav képződését (az arachidonsav a sejten belüli kommunikáció egyik résztvevője, a 
sejtfalhoz érkező információ sejten belüli terjesztésében vesz részt). Emellett azt is 
megállapították, hogy megfelelően összeállított diétával fokozni lehet az arachidonsav termelését, 
azaz a gyógyszerek blokkoló hatása ellensúlyozható és ez a sejten belüli kommunikációs 
folyamatokat általában véve is javítja.  
 
Sejtdinamikai központ 
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A nitrogén-anyagcsere és a vörösvértestek működésének vizsgálata. Az oxidatív stressz hatása a 
vörösvértestekre. A vörösvértestek szerepe az amiloid plakkok szállításában és az érfali sejtekben 
való lerakódásában. A kísérletek azt mutatják, hogy a vörösvértesteknek a jövőben fontos szerep 
juthat az amiloid plakkokhoz kapcsolódó betegségek kezelésében (az amiloid plakkok 
képződésekor néhány, egyébként vízben oldódó fehérjetípus összegabalyodik és vízben nem 
oldhatóvá válnak. Ez a jelenség a polimerképződéshez hasonlít, hátránya viszont, hogy ezek a 
telepek lerakódnak a szervezetben és sejtpusztulást okoznak. Több súlyos betegség tényezői, pl. 
Alzheimer-kór, 2-es típusú cukorbetegség, Parkinson-kór, pajzsmirigydaganat, szívritmuszavar, 
érszűkület, reumás ízületi gyulladás). 
 
Viselkedés- és társadalomkutatási program 
Egészség és viselkedés, érzelmi működés változása az idősödés során. Az egészség fenntartásának 
módszerei. A genetikai tényezők szerepe a kezelésre és a beavatkozásokra adott viselkedéses 
reakciókban. A környezet hatása az időskori érzékelésre. A mindennapos tevékenységek 
(problémamegoldás, döntéshozatal), a társas kapcsolatok, az egészség érzékelésének változása. Az 
életmód javítása az érzékelési folyamatba történő beavatkozással. Szociálpszichológiai folyamatok: 
társas kultúra, társas kötődés és érzelmek, motiváció, a társas viselkedés változása az időskorban. 
Népesedés és társadalmi folyamatok: az idősek társadalmi, gazdasági és egészségügyi helyzetét 
érintő változások vizsgálata. Demográfia és népegészségügy: rokkantsági, halálozási statisztikák. 
Várható élettartam, aktív élettartam. A korfa változása. Egészség és társadalmi-gazdasági státusz 
kapcsolata, időbeli és nemzedékek közötti változása. Biodemográfia: a népesség genetikai 
összetétele. Az idősödés gazdasági vonásai: az idősek egészségének és jólétének biztosítása. 
Nyugdíjkorhatár, állami és magánnyugdíj. Jövő nemzedékek nyugdíj-jövedelmének biztosítása. 
Családi erőforrások nemzedékek közötti elosztása. A nyugdíjazás hatása az egészségre és az 
aktivitásra. Egészség és gazdasági státusz kapcsolata. A rokkantság közgazdasági költsége. Az 
idősek egészségét és jólétét növelő programok gazdasági haszna. Egészségügyi szolgáltatások és 
rendszerek: az idősekre gyakorolt hatás vizsgálata. Szolgáltatások biztosításának és 
finanszírozásának kérdései többszörösen krónikus betegek esetén. Egészségügyi költségek 
eltérései kórházak között, régiók között, ennek visszahatása az idősek kezelésére. Egészségügyi 
költségek nemzetközi összehasonlítása. 
 
Idősgondozási és klinikai gerontológiai program 
Időskori egészségügyi problémák kutatása. Esések, törések, szervi működéskiesések, 
társbetegségek, gyógyszerek kölcsönhatásai. Az idősödő szervezet eltérő reakciói gyógyszeres 
kezelés esetén. Az idősödésnek az életútra gyakorolt hatása. Egészségben és betegségben leélt 
életszakaszok összehasonlító vizsgálata. Betegség-kockázati tényezők változása az életkor 
növekedésével. Menopauza és a középkorúaknál fellépő élettani változások.  
 
Az idősödés idegtudományi és neuropszichológiai programja 
Az agy idősödése miatt fellépő idegi és viselkedésbeli változások. Érzékelés és mozgásvezérlés, 
alvás, bioritmus, sejtpusztulás, idegsejtek alkalmazkodóképességének vizsgálata. Az érzékelés 
leépülése az időskorban. Az Alzheimer-kór előzményei, lefolyása, gátló-megelőző tényezői, 
kezelési módszerei, a leépülés folyamatának megtörése. Az alapvető érzékelési funkciók (tanulás, 
memória, figyelem, kifejezőkészség, érzelmek) időskori változásának kísérleti vizsgálata.   
 
Pénzügyi háttéradatok 
 
Ezt a rendkívül kiterjedt programot az intézet a 2012-es évben 1,1 milliárd USD költségvetési 
támogatással hajtja végre.   
 
A költségvetés öt fő fejezetben részletezi a kiadásokat, melyek az alábbi ábrán láthatók. 
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Az Amerikai Egyesült Államok 2013. évre tervezett költségvetési főösszege 3603 milliárd USD, 
ebből a társadalombiztosítási és egészségügyi kiadások összege 1626 milliárd USD, azaz a 
főösszeg 45%-a. Az egészségügyi költségvetés 860 milliárd USD, ami a főösszeg 24%-a.  
 
Összehasonlításul, Magyarország 2013. évi tervezett költségvetési főösszege 15477 milliárd HUF, 
ebből a jóléti funkciókra (oktatásra, egészségügyre, társadalombiztosításra, közösségi kiadásokra)  
9049 milliárd HUF jut, ami a főösszeg 59%-a. Szűkebben vizsgálva, egészségügy címén 1902 
milliárd HUF a kiadás, ami a főösszeg 12%-a. 
 
Egy főre vetítve, az Egyesült Államokban (308 746 000 fő) az egészségügyi kiadás 2783 USD/fő. 
Ezzel szemben Magyarországon (9 982 000 fő) az egészségügyi kiadások mértéke évi 191000 
HUF/fő. A Nemzeti Idősügyi Intézet évente 4 USD/fő költségből működik,  ezzel szemben 
Magyarországon jelenleg nincs az időskor kutatását végző állami intézmény.  
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Zsákai Attila: Elliot Lake és az idősoktatás – egy jó gyakorlat Kanadából  

 
Dolgozatomban Kanada idősoktatásáról és az idősek lehetőségeiről írok - Elliot Lake településre 
koncentrálva. Ezen a településen több, nyugdíjasokkal foglalkozó intézményt és megannyi 
programot találtam. A kutatásaim során olyan intézményre is ráleltem, mely az idősek oktatásával-
képzésével és az idősekkel kapcsolatos tudásanyaggal foglalkozik, főiskolai szinten. Az ottani 
programot szintén elemeztem, s ezáltal összehasonlítható lehet a hazai képzésekkel is. 
 
Elliot Lake 
Egészen a 80-as évek végéig jellemzően uránbányászatáról mint egyfajta ‖Capital of the World‖ 
volt nevezetes, de ez a tevékenység ma visszaszorulóban van. Elliot Lake felismerte a revitalizáció 
lehetőségét, és egy olyan nyugdíjas „menedéket‖ épített ki, mely páratlan a maga nemében. 
Tehette ezt azért, mert óriási igény és szükség volt és van rá, ráadásul olyan környezetben, mely 
több százezer odalátogató ember kíváncsiságát és csodálatát váltja ki, évről-évre. Elliot Lake és a 
környező North Shore természetes, páratlan szépségű terület. A több mint 4000 kristálytiszta tó 
és folyó, homokos strandok, lenyűgöző tájak és gyönyörű naplementék, érintetlen erdők állnak 
ezen a területen. A környezet tiszta és érintetlen, friss levegő és jó minőségű víz élvezhető. Az 
erdők vegyesen lombhullató és tűlevelű fák, erdei fenyő, nyír, juhar és fenyő, cédrus és fenyő. 
Állatfajok között megtalálhatók a régió állatai: a fehérfarkú szarvas, fekete medve, borzolt fajd, 
jávorszarvas, mosómedve és a sündisznó is. A vizekben vidra, menyét, a hód és ezernyi vízimadár 
mindenütt. Elliot Lake City tiszta, modern város, amely egyesíti a vendégszeretetet és a kisvárosi 
szolgáltatásokat, egy jelentősen fejlődő városközpontban.  
 
Elliot Lake: A természetes választás! 
Elliot Lake egy vibráló közösség, ahol széles kulturális kínálattal találkozhatnak a városlakók és az 
odalátogatók. Küldetés-nyilatkozatukban továbbra is a növekedés és a kulturális sokszínűséget 
tartják szem előtt. Elliot Lake, mint egy modern város, jól kapcsolódik az üzleti lehetőségekhez, 
az aktív és nyugdíjas, négy évszakos turizmushoz, mindezt tiszta természeti környezetben. 

A szabadidős tevékenységek egész tárházáról a mindenki által elérhető honlapjukon, saját 
eseménynaptárt üzemeltetnek, melyben naprakész információkat és a programok részletes leírását 
is megtalálhatják az érdeklődők. A széles ismeretanyagot felvonultató honlapon a vizuális 
művészetek, zene, tánc, színház mellett az összes jellemző amerikai sportlehetőség is megtalálható 
és elérhető mindenki számára.  Egészségi intézményei családok számára nyújtanak prevenciós és 
gyógyulási lehetőségeket, akár nyaralás, vagy játékos táborok keretein belül. A városban a 
bányászat emlékeinek is sokat adóznak. Bányász emlékmű-helyekkel és a munkák során balesetet 
szenvedett munkavállalók kegyelethelyeivel is találkozhat az odalátogató.  
 
Üzleti élet 
Elliot Lake kitűnő befektetési lehetőségeket, előnyöket nyújt az új vagy áttelepülő 
vállalkozásoknak. A lakossági, kereskedelmi beruházásoknak köszönhetően rengeteg a 
munkalehetőség, kiváltképp a szolgáltatási szektorban. Virágzik az építőipar, a nyaralók 
építésében és a nagy társasházak kivitelezésében ugyanúgy. Új, zöldmezős beruházások, kitűnő 
infrastruktúra, megfizethető kereskedelmi területek állnak rendelkezésre. Elliot Lake hírnevét 
elsősorban annak köszönheti, hogy az üzleti életből, munkából visszavonuló egyének, párok 
telepedtek és telepednek le itt. A település nyugdíjas paradicsommá kezd válni, köszönhetően 
páratlan életminőségi lehetőségeinek, s a jólétnek.  
 
Nyugdíjas élet – lakhatás  
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Az 1987-ben alakult Elliot Lake Retirement Living cég elkötelezett a modern lakások építésére, a 
jobb életminőség megteremtésére a nyugdíjasok számára, miközben hozzájárul a gazdasági jólét 
növekedéséhez. Az Elliot Lake Retirement Living széles skáláját kínálja a Townhomes, az 
emeletes házakban lévő lakásoknak, iker- és a családi házaknak. Különböző stílusok között 
választhatnak az ott lakók és az oda törekvők, hogy az eredmény maradéktalanul megfeleljen az 
életmódjuknak és anyagi feltételeiknek. Apartmanokat kínálnak lifttel és lift nélkül. 2-3 szobás, 
igény esetén kis műhellyel, pincével felszerelve. A lakók még olyan szolgáltatásokról is 
dönthetnek, hogy kertjük ápolásával saját maguk kívánnak foglalkozni, vagy ebben is segítséget 
kérnek. Mindezt felár nélkül. Az Elliot Lake Retirement Living lakóinak nem kell aggódniuk a 
karbantartási, javítási munkák okozta problémák miatt, mert képzett szakemberek mindenkor a 
rendelkezéseikre állnak, a nap 24 órájában. A közösségi szolgáltatásokat, a lakhatást az ott élők 
életvitelét bárki megtapasztalhatja, ideiglenesen kipróbálhatja, a különböző lakhatásokat 
váltogatva.  
 
Klubok és egyesületek – az informális tanulás paradicsoma 
Elliot Lake Cityben rengeteg klub és egyesület működik, amelyekhez nagyon sokan csatlakoznak 
is, ki-ki az érdeklődési köreinek megfelelően. A ismertebb klubok közé tartoznak a következők: 
Lions, the Kinsmen, the Knights of Columbus, Loyal Order of Moose, the Masonic Lodge, the 
Royal Canadian. Ezek a klubok elengedhetetlen részét képezik a közösségi életnek, melynek a 
nyugdíjasok is aktív részvevői. A legnagyobb nyugdíjas klub a Reneszánsz Idősek Központja, 
mely közel 700 aktív törzs tagja van. A klub rendezvényeit viszont ennél sokkal többen látogatják, 
hiszen a rendezvényeken bárki részt vehet. Érdekes hogy a legnagyobb klubok közé tartozik a 
Club D'Accueil D'Age D'Or, mely természettudományi témákkal foglalkozik, valamint egy 
kertészeti társaság, melynek tagjai segítenek a környezetük szebbé tételében. Ezen kívül olyan 
különleges hobbyk is megtalálják szervezetüket, mint a háborús modellrepülő építők, vasút 
modellezők, amatőr rádiósok, zenészek, zenekarok, valamint a számítógép-építők is. 
 
Művészet  
Elliot Lake-ben erős a művészeti közösség is. A rendezvények között találhatóak államilag 
támogatott és szponzorok által fizetett események egyaránt. A helyi Művészeti Tanács égisze alatt 
mintegy 30 csoport működik. Helyben működik az Arts Council és a Lester B. Pearson Civic 
Centre, valamint a Potters Stúdió művészeti klub, melyben szőnyegszövéssel, sokszorosított 
grafikákkal és ólomüveg berendezések készítésével is foglalkoznak. Az itt készített műtárgyakat 
rendszeresen kiállítják. Ebben nagy szerepe van a városi galériának is. Nagysikerű művészi 
programot indított az Elliot Lake Entertainment Series. Ez a szervezet támogatja és szervezi a 
legismertebb kanadai előadók fellépéseit.  
 
Szabadidős programok:  
Az Elliot Lake területe már régóta kedvelt célpontja mind a négy évszakban azoknak, akik igazán 
aktív életmódot élnek. Számos szabadidős program közül válogathatnak az itt élők és az ide 
érkező pihenni, kikapcsolódni vágyók. Ilyen sport és szabadidős tevékenységek között az egyik 
legnépszerűbb a csónakázás Elliot Lake paradicsomi környezetében.  
 Téli időszakban Elliot Lake területe szintúgy végtelen lehetőségeket kínál. Lehet 
felfedezni a tájat, a természet szépségét sítalpon, de lehetőség van Curling-re és a lesiklásra is. A 
nyári sportok közül a természet adottságai miatt érdemes megemlíteni a horgászatot és a golfot. 
Elliot Lake Retirement Living Stone Ridge Golf az országban az egyik legnagyobb tapasztalattal 
rendelkező klubok egyike.  
 Rengeteg, összesen több mint 200 hektárnyi parkfelület van a város határain belül, melyek 
különböző funkciókat látnak el.  Vannak kifejezetten közösségi parkok, sport és aktív szabadidős 
tevékenységekre, pihenésre, piknikekre kialakított zöldterületek is. A természeti parkok interaktív 
kikapcsolódási lehetőségeire kiépítve 3 túraútvonal is található, összesen 14 kilométeres távon, de 



Gerontoedukáció 5. 
 

Gerontoedukáció 5. – Zsigmond Király Főiskola, Gerontoedukációs Kutatóközpont 80 
 

csatlakozik emellé egy 15 kilométeres sífutópálya is. Elliot Lake City-ben nagyon fontosnak 
tartják mindenki testmozgását. A klubokon kívül még egy különlegességgel megismerkedhetünk: 
ez pedig nem más, mint egy sajátos szabadtéri konditerem, a Glenden Fitness Park. A Parkban 
található sokféle súlyzó, és számos egyéb erősítő berendezés, melyek megfelelnek mindenki 
testmozgási igényeinek. A parkok, illetve a 13 játszótér és 5 sportpálya fenntartásáról a város 
gondoskodik.  
 
Egészségügyi intézmények 
Az egészségügyi ellátást Elliot Lake City város biztosítja, elsősorban a Szent József Központi 
Kórház 57 ágyas, akkreditált, magasan felszerelt orvosi intézményén keresztül.  

A kórházi ellátást egészíti ki egy nemrég átadott modern, családi egészségi intézmény, 
melyet a két legnagyobb idősek otthona közelében alakítottak ki. Ebben az intézményben, ahol 
kitűnő orvos-csapat működik, sok olyan vizsgálatot el tudnak végezni, amiért régebben a városi 
korházba kellett beutazni. Elliot Lake-ben található két másik egészségügyi intézmény is. A 
Sudbury Megyei Kórház és Sault St. Marie Kórház. A létesítmények kényelmesen el tudják látni a 
12000 fős város és a környező falvak teljes lakosságát. 
 A kórházak biztosítják a sebészeti, sürgősségi, szülészeti, intenzív ellátásokat. Külön 
osztályokon végeznek terápiás szolgáltatásokat, fizioterápiás és diétás tanácsadásokat, szociális 
szolgáltatásokat, valamint lelki gondozást, de még pedikűrözést is 
 
 
The Elliot Lake Institute For Learning In Retirement 
Az intézet az Institutes for Learning in Retirement, azaz az amerikai „harmadik kor 
egyetemének‖ égisze alatt működik. Elsősorban a nyugdíjas, valamint az 50 év feletti lakosság 
igényeit szolgálja ki. 
 Az intézet kizárólag önkéntességi alapon működik és a választott igazgatósági tagok 
irányítják. Az intézmény tagjai közösen vesznek részt a programok tervezésében és mindenki a 
saját tudását, szakmai hozzáértését, hozzá is teszi az előadások kivitelezésében. 

A tagok közvélemény-kutatásai alapján, olyan előadásokat is szeretnének látni, hallani, 
melyek nem kimondottan az ILR égisze alá tartoznak, de a közönség igényt tart rá. Alapvetően 
nonprofit vállalkozásról van szó, amely csak önkéntességi alapon működik. Elsősorban saját 
magukat finanszírozzák a hallgatói tagsági díjakon keresztül, némi városi és egyéb 
magánvállalkozás támogatásával. Az igazgatóság tagjai kizárólag szabadidős tevékenységként, 
társadalmi munkában dolgoznak. Elsődleges céljuk: az egész életen át tartó tanulás megteremtése, 
valamint megkönnyíteni a munkaerőpiacra történő visszatérést, új városlakók esetében a 
beilleszkedést. Megvalósítani a tanulói elképzeléseket, ötleteket. Cél továbbá, hogy a hallgatók 
fedezzenek fel új ismereteket, és azokat hasznosítsák a mindennapi életben. A már megszerzett 
tudást adják át az új társaiknak. Az intézmény alapítási elképzeléseiben elsősorban az önállóság 
szerepelt. A szervezéseket és a programok formai felépítéseit minimális szerkesztéssel és 
maximális rugalmassággal kívánták megoldani. A programok ütemezése a tanulás sebessége, a 
csoport igénye szerint alakul. Folyamatosan figyelembe veszik az új ötleteket, véleményeket és 
azokat a tanórák tevékenységéhez igazítják.  
 Az intézet folyamatosan részt vesz a Kanada-szerte megrendezett ILR-konferenciákon, 
ahol hasonló oktatási intézményekkel osztják meg egyéni sikereiket, problémáikat, melyre 
közösen keresnek megoldásokat. A The Elliot Lake Institute For Learning In Retirement olyan 
szervezet, mely méltán vívja ki az elismeréseket és tiszteleteket szerte Kanadában. Az intézet 
mindenki előtt nyitva áll, aki elfogadja a tagságot érintő szabályozásokat. A tagsági díj: 15,00 $ A 
tagsági év szeptember 1-től következő év augusztus 31.-ig tart. A hallgatók bármelyik programon 
részt vehetnek a tagsági díj ellenében. 
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Regisztráció nélkül a programok ára 18,00$ szemeszterenként. 
A programok általában 12 héten keresztül folytatódnak, heti 2 órában. Rövid programokon is 
részt lehet venni. Ezek díjai 1,5$ óránként 
 Az intézet specialitása egy olyan társadalmi esemény, mely még közelebb hozza 
egymáshoz a hallgatókat. Az előadásokat minden hónap elején, ebédmeghívással teszik 
színesebbé, közvetlenebbé. Az ebédek után általában egyedi, különleges előadásokat tartanak. 
Ezekre az ebédekre mindig előre kell helyet foglalni és a jegyek árát kifizetni. (Érdekesség: a 
jegyek ára a borravalót nem tartalmazza) 
 
 
Tallózás a The Elliot Lake Institute For Learning In Retirement programjaiból (2012) 
 
Kreatív írás 
Nem kimondottan formalizált oktatási program. Elsősorban az addigi élettapasztalatokra 
építkezik. Az évek alatt kifejlődött és alkalmazott kommunikációs képességekre épül. 
Mindenkiből megpróbálják előhozni a saját irodalmi képességeiket, fejlesztik saját irodalmi 
munkáikat. Az írás bármilyen formában megjelenhet: próza, költészet, gyermek történetek, 
önéletrajzok, stb.  
 
Bridzs       
Résztvevők: minimum 4 / maximum 16. Ez a tanfolyam kezdőknek és azoknak szól, akik 
bridzseztek a múltban, de egy kicsit „berozsdásodtak az idők alatt‖.  
 
Kötés  
Azok számára, akik fejleszteni akarják kötési képességeiket. Egymás ötleteire-tanácsaira építkezve, 
tapasztalt képzőművészek irányításával valósul meg egy sokrétű tanfolyam, elsősorban a hölgyek 
számára. 
 
Digitális fényképezés 
Ez egy szórakoztató kurzus azok számára, akik szeretnék, hogy minél többet tudjanak a digitális 
fényképezőgépek használatáról, a fényképek készítésének lehetőségeiről, tudományáról. 
Felfedezhetik az alapvető technikákat és műfajokat. Ezek közé tartozik a portré-, táj- és közeli 
képek készítése. Az oktatás alatt technikai ismereteket is szereznek a hallgatók. 
 
Foltvarrás 
Megtanulják a foltvarrás alapjait, mely jelen esetben egy régi technikára, az ún.karika foltvarrásra 
épül.  
 
 Drawing & Design 
Az oktatáson megtanulhatják, hogyan tudják a szavakat vagy gondolatokat képeken keresztül 
bemutatni. Alaptörvényei a fény, árnyék használata és kifejező szerepe. Forma és dinamika 
bemutatása, kidolgozása a gondolatokra építve. 
 
Genealógia 
A családfákat kutató Genealógia-tudomány alapfokú ismeretével elsajátítható a számítógép olyan 
használata, mely segít megvizsgálni, felkutatni saját családfánkat. Erre a legalkalmasabb forrást 
használják, azaz az internet segítségét. A képzés segít összeállítani és felépíteni a családfákat, ezek 
után dokumentálásuk és tárolásuk is a tananyag része. A képzést 5 oktatófilm is segíti.  
 
Életmentés oktatása 
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Általános túlélési kurzus, térkép és iránytű használata nélkül, vad természeti környezetben. Témái:  
bevezetés a GPS, túlélő-felszerelés használatába, ismeretátadás az alapvető tűzvédelmi, tűzgyújtási 
szabályokról és menedéképület-építési fortélyokról. Ismereteket szerezhetnek jelzési 
módszerekről, környezetvédelmi szabályokról is. 
 
Informatika 
Jó bevezetés a számítástechnika alapszintű használatába, beleértve a Windows "Wordpad", egy 
kezdő szintű szövegszerkesztő, "Paint" rajzoló program és a játékok világát. Bepillantást kapnak 
az e-mail és az internet használatába is az érdeklődők. 
 
Francia-alapfok 
Ez a program azok számára készült, akik szeretnék megtanulni a francia nyelv alapjait, 
beleértve a fonetikát és a nyelvtant. A kurzuson előtérbe helyezik a kommunikációt, amin 
keresztül élénk vita alakulhat ki, melyben a szókincs fejlesztése az elsődleges cél. 
 
Francia haladó 
Azok számára, akik a társalgási képességüket szeretnének javítani. A képzés révén a tárgyalási 
képességek javulnak. Az újságok vagy magazinok cikkei érthetőbbé válnak. 
                  
Informatika 2.  
Ezen a programon hangsúlyozottan az internet és az e-mail használatát ismerhetik meg 
részletesebben. Különleges feladatok, több címzett a CC, BCC, e-mail mellékletek csatolása, 
internetes keresés. A tananyag tartalmazza a mappák létrehozását és 
mentését, a számítógépen lévő adatok tárolását, megnyitását, különböző szövegszerkesztők, 
táblázatkezelők használatát. A képzés a Felnőttképzési központ számítógépes termében történik, 
hálózati hozzáféréssel. 
 
Qigong  
A hagyományos kínai orvoslás tudományának alapjaival ismerkednek meg a hallgatók. Ez egy 
alapvető erőforrás-fenntartásra, az egészség és jó közérzet, illetve az egészség helyreállítása 
irányuló tevékenység. A tanfolyamon Qigong-gyakorlatok segítségével testtartások, mozdulat-
sorozatok, légzési ritmus, a meditáció és az elme frissességét serkentő gyakorlatok elsajátítására 
képeznek. A Qigong használata segíti a fizikai fogyatékossággal rendelkezők tanulási lehetőségeit 
is. 
  
Spanyol-alapfok 
Ez egy alapvető spanyol nyelvtanfolyam, audió, videó kazetták és egyéb oktatási segédeszközök 
igénybevételével.  
 
 
Összegzés 
A városról szóló honlapokat böngészve elmondható: egy olyan, modern, multikulturális, 21. 
századi kisváros jelenik meg előttünk, amely jelenével számos kisváros jövőjét megmutathatja – a 
demográfiai folyamatokat ismerve egészen biztos, hogy a kanadai idős-városnak számos követője 
akad a nyugati civilizációban, a 21. század során.  
 
 
Felhasznált honlapok  
http://www.elliotlake.com/main/ 
http://www.elliotlake.com/retire/ 
http://www.cityofelliotlake.com/en/index.asp 
http://www.retireelliotlake.com/ 

http://www.elliotlake.com/main/
http://www.elliotlake.com/retire/
http://www.cityofelliotlake.com/en/index.asp
http://www.retireelliotlake.com/
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http://www.roadscholar.org/programs/canada.asp 
http://www.cityofelliotlake.com/en/recleisure/matureadults.asp 
és egyéb idősoktatással foglalkozó honlapok Kanadában és az USA-ban: 
http://www.adventureelliotlake.com/frameset.html 
http://www.adventureelliotlake.com/ 
http://www.adventureelliotlake.com/frameset.html  
http://www.50plus.com/category/home/ 
http://www1.american.edu/ilr/main.html 
http://www.mohawkcollege.ca/ 
http://www.studydiscussions.com/category/study-abroad/canada/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.roadscholar.org/programs/canada.asp
http://www.cityofelliotlake.com/en/recleisure/matureadults.asp
http://www.adventureelliotlake.com/frameset.html
http://www.adventureelliotlake.com/
http://www.adventureelliotlake.com/frameset.html
http://www.50plus.com/category/home/
http://www1.american.edu/ilr/main.html
http://www.mohawkcollege.ca/
http://www.studydiscussions.com/category/study-abroad/canada/
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Joseph D. Yenerall: Az elöregedő korosztály oktatása: A Harmadik Kor 

Egyeteme Finnországban  

 
(fordította: Illés Lilla) 
 
Finnország idősödő népességének oktatási szükségleteire a Harmadik Kor Egyeteme saját 
változatának kifejlesztésével válaszolt. Ez a cikk magába foglalja a Harmadik Kor Egyetemének 
kialakulását Finnországban, amelynek magvait az 1970-es években, Franciaországban és 
Angliában szórták el. Finnország kulturálisan hibrid Harmadik Kor Egyetemének (U3A) egyedi 
jellegzetességei jelen tanulmányhoz gyűjtött meglévő irodalmi és kutatási adatokkal kerülnek 
bemutatásra. Továbbá a mintában szereplő öt finnországi U3A időskorú tanulóinak tanulási 
érdeklődése és tevékenységeik is helyet kaptak a szövegben.  A leírás a szervezési kérdéseket is 
tárgyalja, amelyek a létszámnövekedéssel és az aggodalmakkal állnak kapcsolatban. 

Finnország a nyugati világ más országaihoz hasonlóan átesett az elöregedés forradalmán. 
Ez egy olyan gyorsan öregedő társadalom, amely népességének 14,8%-át a 65 éven felüli 
korosztály alkotja. Az 1950-es évekhez képest 7%-os növekedés figyelhető meg a késői 
életszakaszban lévők számában (Statistics Finland, 2000). A nemzet egy szociális jólét-orientált 
állam, viszonylag magas adórátával, de emellett a lakosság számára széles körű szolgáltatásokat 
nyújt a bölcsőtől egészen a koporsóig. Teljes népessége 5,5 millió fő és az alapvető demográfiai 
trendek a csökkenő termékenységi rátáról, a csökkenő halálozásról valamint az élettartam 
meghosszabbodásáról tanúskodnak (Statistics Finland, 2000). 
 Csakúgy, mint más elöregedő népességgel bíró európai társadalmak, Finnország is feltette 
a kérdést, hogyan tudnak az idősödő népesség számára lehetőséget teremteni a tanulásra. Egyre 
több lakos él hosszú ideig, viszonylag jó egészségi állapotban és elegendő nyugdíjbevétellel ahhoz, 
hogy részt vehessenek az oktatási szolgáltatások piacán. A '80-as évek elejétől kezdve a finn 
egyetemi ügyintézők és karok felismerték, hogy a nyugdíjasok számára is biztosítani kell az 
oktatásban való részvételt, hogy elkerüljék a szociális, érzelmi és fejlődési problémákat. A 
Jyvaskylai Egyetem professzorai- Jyvaskyla, Finnország-, elkezdték átvenni az 1970-es években, 
Franciaországban kifejlesztett, késői életkorban folytatott tanulás szerkezetét és filozófiáját. Egy 
oktatási mozgalom keretében importálták közép- Finnországba a szárnyait bontogató Harmadik 
Kor Egyetemét (U3A), amelyet úttörői Franciaországban, Toulouse-ban alapítottak meg 
(University of Toulouse). 
 Ez a cikk leírja a finnországi U3A-t, mint oktatási mozgalmat és fejlődő intézményt illetve 
esettanulmányokat is bemutat annak egyedi szerkezetéről és oktatási folyamatairól. 
 Emellett ismertet a közelmúltban, Finnországban, 347 idősebb résztvevő körében gyűjtött 
adatokat, amelyek áttekintenek néhány oktatási viselkedést a finnországi U3A-n belül.  
 A cikk megkísérli leírni, hogyan alakul a társadalom szerkezete az idős tagok tekintetében 
a meghosszabbodott oktatási lehetőségek által, valamint rávilágít a kortárs tanulók viselkedésére 
is. Az értekezés lezárásában megemlíti, mely kihívások tűnnek a legsürgősebbnek az élethosszig 
tartó oktatásban, különösen a finn felsőoktatás területén. 
 Tekintettel arra, hogy az oktatás szerepe rohamosan növekszik a modern társadalmak 65 
évnél idősebb lakosainak viselkedési beállítottsága kapcsán, így a bemutatott adatok remélhetőleg 
értékes információkkal szolgálnak majd a gerontológia- és az oktatási szociológia irodalma 
számára.   
 
 
Módszerek, módszertan 
Mialatt 1999-ben Fulbright- ösztöndíjasként közép- Finnországban, a Jyvaskylai Egyetemen 
kutattam, lehetőségem nyílt tanulmányozni öt U3A programba beiratkozott idősebb finn 
hallgatók mintáinak tanulmányi érdeklődését és viselkedését. Megfigyeléseim területe öt 
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különböző U3A-t ölelt fel. A látogatások alatt részt vettem órákon, megfigyeltem az előadókat és 
interjúkat készítettem az ügyintézőkkel. Hozzávetőlegesen 15 órás megfigyelést teljesítettem 
osztálytermi és előadótermi környezetben. 
Az U3A program keretében meglátogatott öt intézmény hét ügyintézőjével készítettem interjút az 
oktatási rendszerek eredetével és természetével kapcsolatban. Tekintettel a felmérés 
módszertanára, kilencből öt U3A kampuszban kértem fel hallgatókat az Oktatási Érdeklődési 
Kérdőív kitöltésére. A kérdőív finn nyelven íródott, és mindenki az anyanyelvén töltötte ki. Két 
kutatási asszisztens fordította le a hallgatók válaszait és kódolták őket a szerző számára. Minden 
kampuszban, amely a mintavétel területét jelentette (Jyvaskyla, Tampere, Oulu, Turku és Helsinki) 
az idősebb jelentkezők a kéthetente megrendezésre kerülő kurzuson kaptak egy másolatot a 
kérdőívből, amelyek kitöltött változatát a következő alkalomra kellett visszahozniuk. Jelen kutatás 
annak a 347 kitöltött kérdőívnek eredményéből készült, amelyek visszaérkeztek a kiosztott 490 
kérdőívből. 
A felmérés tartalmazott kérdéseket az idősebb tanulók személyes és szociális tulajdonságaival 
kapcsolatban. Azok az elemek, amelyek az oktatási viselkedést voltak hivatottak mérni, mint 
például a teljesített kurzusok száma, az elvégzett tanfolyamok típusa, a kurzusok, amelyeket a 
legjobban élveztek és a tanfolyamok, amelyekre a közeljövőben beiratkoznának a felmérés 
központi részét képezték.  
Emellett arra is kíváncsi voltam, mi vezette őket arra, hogy életük késői szakaszában újabb 
tanulási tapasztalatokat szerezzenek. A jobb megértés érdekében a kérdőív tartalmazott egy 
gyűjteményt a tanulás folytatásának lehetséges okairól, amelyet Daniel és több kutató fejlesztett ki 
1977-ben. A gyűjtemény bátorítja az alanyokat, hogy rangsorolják az okokat, amelyek az oktatási 
programban való részvételre ösztönözték őket. A 347 finn U3A hallgatóival készült felmérés 
eredményei összehasonlításra kerültek a szerző által az USA-ban készített hasonló felmérés 
adataival.  
 
A Harmadik Kor Egyetem Európában: Történelem, felépítés, folyamat 
Annak ellenére, hogy néhány, az élethosszig tartó tanulás mozgalmának alárendelt finn oktató 
némileg kényelmetlennek találja a Harmadik Kor Egyeteme felcímkézést, ez az elnevezés inkább 
általánosan elfogadottnak tekinthető az idősek számára elérhető továbbfolytatott tanulmányok 
struktúrájának megnevezésére ebben a társadalomban. Ezért a tanulmányban ez a megnevezés és 
koncepció lesz általánosságban használatos az időskori tanulás mozgalmának leírására 
Finnországban. 
Ahhoz, hogy megértsük a finn U3A eredetét és fejlődését, szükséges röviden áttekintenünk az 
U3A mozgalmak franciaországi és angliai örökségét.  A legtöbb kutatás a Toulouse-i egyetemet 
tekinti az U3A megmozdulás kiindulópontjának [Groombridge, 1995, Hekkinen 4. fejezet, E., 
Kuusinen, J., and Ruoppila, I. (eds.) ]. Itt történt, hogy a szervezet kezdeti modelljét az 1970-es 
években alakították ki és vezették be. A toulouse-i akadémikusok felismerték, hogy szükség van a 
francia idős lakosság képzésére, ezért speciális képzési programot állítottak össze számukra, amely 
az egyetem falai között egyedi kurzusokat, előadásokat és foglalkozásokat tartalmazott 
[Groombridge, 1995, Hekkinen 4. fejezet, E., Kuusinen, J., and Ruoppila, I. (eds.)].   
Körülbelül ebben az időben kezdődött meg az U3A mozgalom Angliában is, de az ott kialakult 
működési modell némileg különbözött a francia gyakorlattól. Franciaországban az idősebb 
tanulóknak szóló foglalkozásokat az egyetem állandó vagy adjunktusi státuszban lévő oktatói 
tervezték illetve tartották meg. Röviden, a francia U3A modell több szervezést igénylő és inkább 
fentről-lefelé szerveződőnek tűnik, természetesen az idősebb hallgatók jelentős részvételével. 
 Ezzel szemben Angliában az U3A-k sokkal inkább a vitacsoportokra fókuszálnak. Ez azt 
jelenti, hogy a tanulás iránt érdeklődő idős tanulók csoportjában maguk határozzák meg saját 
tanulási protokolljukat. Maguk közül választanak ki egy vagy több személyt, akik a vezetik, 
irányítják tanulmányaikat [Groombridge, 1995, Hekkinen 4. fejezet, E., Kuusinen, J., and 
Ruoppila, I. (eds.)]. Az U3A angol modellje a kölcsönös segítség és önkéntesség kultúráját testesíti 
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meg. Ez a design egyre gyakoribbnak tűnik az igazgatás lentről felfelé építkező modelljében. Az 
angol U3A modellben a Szabadegyetemek is részt vesznek, a testületi tagok kiválasztásán és a 
vitacsoportok valamint kurzusok számára történő helyszín biztosításán keresztül. Úgy tűnik, 
mindkét modell jól működik a saját nemzeti keretei között, habár a szerző úgy tudja, nem készült 
még olyan felmérés, amely rámutatott volna arra, hogy miért van szükség eltérő intézményi 
működésre Franciaországban és Angliában. 
 Így, amikor a finn oktatók csatlakoztak az U3A megmozduláshoz, addigra már két 
intézményi modell volt életben. Ezen létező modellek tudatában a Jyvaskylai Egyetem 
egészségügyi és pszichológiai, majd később az oktatási és szociológiai karának professzorai 
megalkották a „kulturális hibrid‖ változatot. Itt az U3A egy olyan egyetemi programot képzelt el, 
amely az egyetem erőforrásait használja fel, de erősen támaszkodik az idős finn tanulók helyi 
csoportjára, amely szemeszterről szemeszterre meghatározza saját tantervét. Az egyetem 
erőforrás- felhasználása a finn U3A kampuszaiban az előadótermek használatát valamint az 
egyetemi képzésben még részt vevő és már végzett hallgatók, tanszéki oktatók és mesterszintű 
hallgatók foglalkoztatását jelenti, akik az előadások vezetői és az előadók lettek. Fontos 
megjegyezni, hogy az U3A finn modellje magába foglalja a francia gyakorlatot az által, hogy az 
oktatási programot az egyetem oldaláról biztosítják, míg az angol protokoll az idős tanulók 
önmaguk által megszervezett tantervében jelenik meg. Ahogy látni fogjuk, más módszerekben is 
tapasztalhatók eltérések a finn modell szerkezetének tekintetében.  
 Felmérésem idején kilenc U3A működött Finnországban. Ezen központok székhelyei a 
jyvaskyla-i-, helsinki-, tamperei-, oului, turkui, joensuu-i, lappföldi-, kuopioi és vaasai egyetemek. 
Ezek az egyetemek további 24 közösségben rendelkeznek kihelyezett központtal. Az U3A 
rendszerében résztvevő finnek részvételi aránya hatalmasat ugrott 1980-tól és 1990- től a mai 
4500 főig számítva. A leglényegesebb fejlődés 1996-ban volt, amikor a finn oktatási miniszter úgy 
határozott, hogy az U3A tanulói részt vehetnek a Szabadegyetemeken és kreditet is kaphatnak 
bizonyos kurzusok után. Az U3A képzésen végzettséget nem szerezhetnek, de arra van lehetőség, 
hogy bizonyos kurzusokért kérvénnyel krediteteket kaphatnak (például szociológiai, oktatási vagy 
filozófiai témában). Ezzel szemben az U3A programok franciaországi és angliai történetében nem 
találkozhattunk ilyen kredit-gyűjtési lehetőséggel. A finn idős népesség oktatási struktúrájában és 
folyamatában ismét megfigyelhetők a kulturális hibrid jellemzők.  
Finnországban nincs végzettségi vagy életkori előfeltétele az U3A programban való részvételnek. 
Ez összhangban áll a bevonás filozófiájával, ami megfigyelhető volt az új intézmény történetében 
egészen annak francia kezdeteitől. 
Finnországban az idősebb tanulókat együtt látjuk graduate és más érdeklődő hallgatókkal 
előadásokon, vitacsoportokban (szemináriumokon), vagy kutatócsoportokban (az átlag életkor 65 
év). Ugyanakkor a tanulók túlnyomó többsége 60 éves vagy idősebb. A legidősebb tanuló- eddig- 
102 éves volt (Hietoluoma, 1999).  
 Ahogy már említésre került, az U3A programokba való beiratkozáshoz nincs szükség 
különösebb iskolázottsági előfeltételre. A „nyitott kapuk‖ politika eredményeképp a finnországi 
U3A intézményeiben némi szórás mutatkozik a múlt és jelen hallgatói népességének oktatási 
hátterében. 
 A finnországi U3A- t látogató hallgatóknak 100- 200 Finmarkot kell fizetniük 
szemeszterenként (12-14 hét), hogy részt vehessenek a programokban, főként az előadásokon. 
 Ez az összeg kb. $17-34 (euróban is körülbelül ekkora az összeg), amely lehetővé teszi, 
hogy részt vegyenek a kéthetente megrendezésre kerülő két- három órán/ előadáson. 
Amennyiben a tanulók szeretnének részt venni valamilyen speciális szemináriumon vagy 
csatlakoznának egy kutató- csoporthoz, van rá lehetőség 100- 300 Finmark ellenében 
(Hietaluoma, 1999). Az idősebb finn tanulók számára a képzés összege viszonylag szerénynek 
számít, ezért vesznek részt sokan csak érdeklődésből a képzéseken. 
A Jyvaskyla-i Egyetemen eltöltött 6 hónapos megfigyelésem alatt minden ötödik tanulóból egy, 
aki beiratkozott az előadássorozatra, szintén jelentkezett még egy tanuló- vagy kutatócsoporthoz. 
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Az U3A programról Helsinkiben, Tampereben és Ouluban megkérdezett igazgatók ezeken a 
helyeken is hasonló irányvonalakról számoltak be a kurzusokon való részvétel tekintetében a saját 
kampuszaikon. 
 
 
Az oktatási lehetőségek rendszerezése az U3A-ban, Finnországban 
A francia U3A programok az előadások és kurzusok köré központosulnak, míg az angol U3A 
program a tanulók által szervezett tanulócsoportokra helyez nagyobb hangsúlyt. Finnországban 
az U3A szerkezetét három oktatási komponens jellemzi: 1) formális előadássorozat, 2) tanuló- 
vagy vitacsoport, 3) kutatócsoport.  
 A tanuló-, a vita- és a kutatócsoportokat is szemináriumoknak nevezik. Ahogy látni fogjuk 
a tanuló- és vitacsoportok (szemináriumok) a kutatási terepmunkában különböznek a 
kutatócsoportoktól (szeminárium). A kutatócsoportok terepmunkával szerzett megfigyeléseket 
használják, miközben a tanuló- és vitacsoportok inkább hagyatkoznak a szakirodalom 
áttekintésére és a résztvevők tapasztalati tudására. Ez a három tanulási forma minden 
szemeszterben elérhető az összes U3A intézményben.  
 A kurzusok teljesítéséhez sok energiára és időre van szükség, így valószínűleg ezzel 
magyarázható, hogy a legtöbb diák a fent nevezett lehetőségek közül legfeljebb kettőt használ ki.  
Meg kell jegyeznem, hogy a vitacsoportokban vagy kutatói szemináriumokban részt vevőktől két- 
három éves elkötelezettséget is megkívánhat a kurzus. A megkérdezett négy intézmény vezetői 
szerint a hallgatók közül csak néhányan szeretnének részt venni az elkötelezettség ezen 
formájában. 
 
Az előadássorozatok (Formális oktatás) 
Kutatásom során megfigyeltem, hogy az U3A előadási napirendje szemeszterek során hat- nyolc 
előadást foglal magába (egyetemtől függően). Saját megfigyelésem alapján megállapíthatom, hogy 
az előadások kedden és csütörtökön tartják meg 13.00 és 16.00 között.  
Habár az U3A program vezetői arról informáltak, hogy igaz nincs alapvető modellje a U3A finn 
oktatási tevékenységeinek, beleértve az előadássorozatokat is, mégis vannak bizonyos 
sajátosságok, amelyek szót érdemelnek. Az előadások általános, interdiszciplináris témákat ölelnek 
fel és mindegyik koncentrál az aktuális érdeklődésre, mint például az egészség a késői 
életszakaszban, a tanulás biológiája és pszichológiája vagy az emberi természet. A – beiratkozott 
tanulók által- kiválasztott tárgykört annyi szemszögből vizsgálják, amennyiből csak lehetséges. Az 
előadássorozatok a finn U3A- központi részét képezik (Hietaluoma, 1999). Néhány egyetemi 
előadáson 500-an vesznek részt, míg másokon 40-100 hallgatót számolhatunk. Jyvaskylaban, 
Tempereben és Ouluban végzett megfigyeléseim arra mutattak rá, hogy a tipikus előadások 
hallgatósága 100-150 főt jelent.  
 Az előadássorozatok közül néhány maga után vonhat kisebb vitacsoportokat, mintegy 
utólagos tevékenységként, 25-40 résztvevővel.   
 Jyvaskyla, Tampere, Oulu kampuszaiban végzett vizsgálataim során felfedeztem, hogy az 
idősebb tanulók, akik a kéthetente megrendezésre kerülő előadásokra jártak, gyakran a kezdés 
előtt egy vagy két órával korábban érkeztek meg. Többen közülük együtt ebédeltek az 
étteremben, a kampuszon, gyakran az előadóterem épületében. Szintén megjegyezném, hogy 
milyen jól öltözöttek voltak az idősebb hallgatók. Sokan, mondhatni a legtöbben - minden 
kampuszon, ahol részt vettem az előadásokon-, öltönyt és nyakkendőt, vagy csinos, divatos ruhát 
viseltek. Pontosságukból és öltözékükből ítélve azt a következtetést lehet levonni, hogy ezek 
különleges alkalmaknak számítanak. Jegyzeteim szerint, amelyek két előadás megfigyeléséről 
szólnak, azt írhatom le, hogy az órák pontban egy órakor kezdődtek és szünet nélkül folytatódtak 
háromig. A legtöbb idősebb tanuló a helyén maradt, és figyelmesen jegyzeteltek az egész 
előadáson. Nagyon kevés tanuló találta szükségesnek, hogy mosdószünetet tartson. Ez valóban 
egy komoly esemény számukra! 
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Szemináriumok/ Tanuló- vagy vitacsoportok 
Ez a fajta szeminárium kisebb csoportok közös munkáját takarja, a hallgatói létszám 10 és 30 fő 
között mozog és függ a témától, annak részeitől. A Jyvaskylai Egyetem 1999-es őszi 
szemeszterében néhány alkalommal meglátogattam két különböző témával foglalkozó 
tanulmánycsoportot. Az egyik csoport a finn irodalomra fókuszált és 12 idősebb személy alkotta a 
csoportot, míg a másik, Tudományos kutatás és írás kurzuson összesen tíz hallgató vett részt.  
 Tipikusan, akadémiai oktatók vagy végzett hallgatók irányították a szemináriumokat. Jelen 
tanulási szemináriumok olyan tárgykört ölelnek fel, mint a fizikai gyakorlatok és egészség, 
egészség és öngondoskodás, emberi kapcsolatok, szociális konfliktusok, életciklusok, kreatív írás 
és irodalom, számítógép- tanfolyamok, amelyek megtanítják, hogyan használják az elektronikus 
levelezési rendszert vagy az internetet.  
 Más szemináriumok olyan témákról szóltak, mint a szociális tudományok, a nők kérdései, 
művészi megbecsülés, helyi történelem és önéletrajzírás (Hietaluoma, 1999). Ahogy korábban 
lejegyeztem, ezek az oktatási lehetőségek 1-4 szemeszter hosszúságúak és néhány esetben még 
hosszabbak is lehetnek. A hallgatók eldönthetik, mennyi ideig fusson a szeminárium.  
 
A Jyvaskylai Egyetemen megkérdezett PhD hallgatók közül az egyik tanuló arról számolt be, hogy 
a szeminárium, amelyet maga vezetett két évig tartott (4 szemeszter).   
 A szemináriumok alatt a hallgatók gyakran készítenek potenciális publikációkat. Két órát 
vizsgáltam a Tudományos kutatás és írás nevű vita- alapú szemináriumon. Itt számos tanuló volt 
éppen cikkírás vagy monográfia-készítés közben. Írásaikat a tanórán keresztül a szeminárium 
többi tagjával és a csoport már végzett vezetőjével felolvasás útján osztották meg. Az előadásokat 
kritikai vita követte, amely a hallgatók és a már végzettek között zajlott.  
 
Kutatószemináriumok 
A finn U3A kutatószemináriumai, amelyek főként az elöregedés témakörében zajlanak, még 
nagyon új keletűek. A kutatószemináriumok két fő területre oszthatók: (1) kutatások, amelyeket 
az U3A tanulói maguk készítettek, (2) kutatások a finn U3A működéséről és tanulóiról. 
Hietaluoma ad példát egy olyan szemináriumra, amely már elvégzett szociológiai kutatásokra 
fókuszál. 14 hallgató jelentkezett a kurzusokra és kezdett egyedi kutatásokba: (1) önkéntes munka 
idősotthonokban, (2) közösségi házak lehetőségei az idős nők számára, (3) interakció özvegy 
anyák és gyerekek között, (4) idősek megjelenése rajzfilmekben, kidolgozva Kari Suomalainen 
által, (5) az 1980-as évek népszerű irodalmának az időskorról alkotott képe, (6) A technológia 
terjedése az időskorúak életében. 
 Hietalouma 1999-ből származó jelentése szerint, mióta jyvaskylai U3A meghirdette 
tantervében az előbb hirdetett szemináriumokat, nyitottá váltak a kutatások folytatására. Továbbá 
azt állítja, hogy Finnországban más U3A- k is bevezettek kutatószemináriumokat. Helsinkiben 
például az idősek tanulási és oktatási szokásait kutató szemináriumokat indítottak, míg 
Tampereben az emberei növekedés és az életciklusok változó tanulási tevékenységét vizsgálják.  
 A kutatószemináriumok második fajtája, amely a fin U3A-k tantervében foglaltak szerint 
működik, a szervezeti önmegfigyeléssel foglalkozik. Ezen projektek célja megvizsgálni az U3A 
tevékenységét a saját profiljuk tekintetében, úgy, mint az egyetemi alapelvet, amely a harmadik 
kori tanulási folyamat fogalmi rendszerét és a metodikai kérdéseit tárgyalja. Ezeket a 
szemináriumokat a Finn Oktatási Minisztérium szponzorálja és gyakran állítanak össze 
videokazettát az U3A tanulóiról, az általuk megtartott mini- beszédekről amely a programban 
részt vevők tanulási élményeiről számolank be. Azon kazetták közül egyet, amelyet 
megvizsgáltam a kutatómunka alatt, a következő címet viselte: „Jó szüret: Az élet és tevékenység 
megértése az U3A-ban, Finnországban‖. 
 
Más tanulási tevékenységek 
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Jyvaskylaban és Helsinkiben a számítógépes osztályok nagyon népszerűvé váltak és gyakran 
iratkoznak be rájuk más szemináriumokon részt vevő hallgatók is. A számítógépes laborok akkor 
is nyitva állnak az idősebb hallgatók előtt, amikor nem hirdetik meg számukra. A vezető tanárok 
ilyen esetben is mindig szívesen állnak rendelkezésükre a szövegalkotás és az internetezés 
alapjainak elsajátításában. Jyvaskylaban az egy szemeszter hosszúságú számítógépes osztályok 
olyan népszerűek lettek, hogy várólistát készítettek a beiratkozók számára.  
 Mostanában a tamperei U3A konferenciát szervezett „Az idősebb emberek és a 
technológia, avagy az élethosszig tartó oktatás előnyei‖ című témában, amelyen részt vehetnek a 
koordinátorok, a kar- és tantestületi tagok és a tanulók is. A konferencián a Jyvaskylaban tartott 
számítógépes írás tréningekről származó korábbi tapasztalatokról és a problémákról értekeztek 
valamint terveket készítettek ezen technológiai oktatási programok jobb közérthetőségéért. 
 
Hasonlóságok a finn U3A programjai között 
Mindegyik finn U3A használja a tanulmányi tevékenységek azon taxonómiáját, rendszerezését, 
amelyet a tanulmány előző részében tárgyaltunk. Ahogy megjegyeztem, a számítógépes oktatás 
példáját használva a régebbi - a jyvaskylai és helsinki- U3A-k szélesebb kínálattal rendelkeznek a 
tantervükben szereplő témák és kurzusok terén. A nagyobb városban való elhelyezkedésük miatt 
a helsinki és tamperei U3A-k rendelkeznek a legnagyobb számú idős jelentkezőkkel. A jyvaskylai, 
helsinki, tamperei, oului és a lappföldi U3A-k kihelyezett programokat működtetnek a közeli 
városokban, míg a másik négy tanulóközpont saját környezetében nem állapodott meg ilyen 
rendszer létrehozásában. A vaasai U3A a legfiatalabb a programban (1996), ezért itt van a 
legkevesebb hallgató és a legkorlátozottabb tanterv. Az U3A kora és közösségi elhelyezkedése 
által érthetővé válnak a relatíve kicsi különbségek a finn szervezeti struktúrában és –folyamatban. 
Beszámolhatunk néhány vezető szervezeti szabványról, amelyek által az U3A programok és 
szolgáltatások egy 1989-ben alapított nemzeti és tanácsadói testület által kerülnek koordinálásra és 
fejlesztésre (Hietaluoma 1999). A vizsgált öt U3A résztvevőinek oktatási viselkedésében 
megfigyelt hasonlóságokról és különbségekről a következő fejezetben számolok be. 
 
A felmérési minta jellemzői 
 
Kor 
Habár a finn U3A nem határozta meg a belépők korhatárát, mintám 55- 86 éves résztvevőkről 
számolt be. A minta tagjainak átlagéletkora 68 év volt. 
 
Nemi megoszlás 
Mint ahogy ez várható volt, a vizsgálatban résztvevők legnagyobb része (85%) nő. A nemi 
megoszlás tekintetében ez a helyzet jellemzi az U3A más európai országokban szervezett 
programjait is, különösen az Egyesült Királyságban és Franciaországban. Nyilvánvalóan, ez a 
nemi mintázat tükrözi a nyugati nemzetek nemi különbségeit a korosodás és a túlélés 
tekintetében. Azonban az idősebb nők oktatási programok iránti nagy érdeklődését 
mindenképpen el kell ismerni. A nemi különbség okaival a nevelés iránti érdeklődés tekintetében 
még nem foglalkoztak kellően a szociológiai és nevelési szakirodalmak. 
 
Iskolai végzettség 
A finn U3A szakirodalma szerint a programba való beiratkozás nem végzettséghez kötött. A finn 
nevelési kategóriákat használva, mintánk 66 egyént (19%) tartalmazott, akik nem teljesítették az 
alapfokú oktatást (9 év). Másik 37 személy (11%) nem fejezte be a középfokú oktatást vagy 
szakképzést (12 év). A formális oktatási rendszer legmagasabb szintjét, vagyis a tudományos vagy 
szakmai programot (12 év) 62-en (18%) végezték el. 
A vizsgálati minta legtöbb tagja (n=157) vett részt valamilyen felsőfokú oktatásban élete korábbi 
részében. Ezt a csoportot is beleértve, a teljesített évek száma 13-23. A minta 110 tagja (30%) 
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egyetemi végzettséget szerzett. Így, habár nincs végzettségi követelménye az U3A tagságnak, a 
minta szerint a résztvevők körülbelül 70%-a teljesítette legalább a középfokú oktatást (12 év vagy 
több). 
 
Egyéb szociális háttérjellemzők 
A felmérésben részt vevők nagyobb része (52%) még mindig házas, 22%-uk már megözvegyült. 
A válaszadókat arra kértük, hogy sorolják fel azokat az elsődleges foglalkozásokat, amelyek 
munkájuk központi részét képezték. A vizsgálatban résztvevők többsége (45%) karrierjük 
legnagyobb részében szakmunkás vagy műszaki dolgozó volt. Az irodai és értékesítői munkák az 
elsődleges foglalkozások meghatározó részét jelentették (27%). 
 
Tanfolyam 
A mintában részt vevők által teljesített U3A kurzusok átlagos (jelentős) száma 7,5, a tanfolyamok 
tartománya 1 és 32 között volt. A teljesített kurzusok modális száma 5 (n=68). A leggyakrabban 
teljesített kurzusok két típusát a művészeti, humán, és szociális tudományok (az elvégzett 
kurzusok 35%-a) és az előadássorozatok (az elvégzett kurzusok 37%-a) alkották. 
Amikor arra kerestük a választ, hogy mely kurzusokat teljesítik a legszívesebben, a leggyakrabban 
a következő három választ adták: művészeti-, humán- és szociális tudományok (36%), 
előadássorozatok (20%) és kettő vagy több kurzustípus (28%). 
 
Miért folytatjuk a tanulást a késői életben? 
Az idősebb finn tanulókat megkértük, hogy rangsorolják az okokat, amiért további élményeket 
szeretnének szerezni az oktatás terén. A tevékenység végzése kapcsán az általuk megadott okokat 
Daniel és a többi kutató (1977) szeretné megvalósítani az Egyesült Királyságban az idősebb 
tanulók körében. Az okok az 1. táblázatban olvashatók az átlagos pontszámokkal és a rangsorolás 
szerinti sorszámokkal. 
Bizonyos eredmények nagyon tiszták.  Az oktatási élmények további gyűjtésének első számú oka, 
minden térségben „A többet tanulni- gyarapítani az általános tudást/ ismereteket‖ válasz volt. Ez 
igaz az Egyesült Királyságban tanuló idősebb hallgatókra is. (Daniel et al. 1977; Yenerall, 1977). 
Két további ok alacsony rangsorszámot ért el, amelyek az oktatás folytatásának legjelentősebb 
okai voltak. Ezek a következők: „gyakorlati kurzusokon való részvétel vagy annak teljesítése‖ és a 
„problémáink jobb megértése‖. Mindkét lehetőség arra mutat rá, hogy szükséges a dilemmák, a 
kérdések és a késői élet során megjelenő problémák megvitatása. A probléma-megoldási 
aggodalmak az időskori oktatás jelentős részét képezik. 
 
1. számú táblázat- Az U3Aprogramba való csatlakozás okainak rangsorolása 
 

Okok X Sorszám 

Általános oktatás: többet tanulni 1,68 1 

Önismeret növelése 3,87 2 

Gyakorlati információk szerzése 4,12 3 

Problémák jobb megértése 4,18 4 

Találkozni új emberekkel 4,86 5 

Új látásmód szerzése 4,87 6 

Új filozófia kialakítása 5,2 7 

Szocializálódni 7,4 8 

Ezzel szemben az ok, mint szocializáció, kevés támogatást kap, és a legalacsonyabb rangú minden 
területen. Egy további ok, hogy „más emberekkel találkozzanak‖ hasonlóan alacsony rangot 
kapott két vizsgált kampuszban, míg ennél is alacsonyabb eredményt ért el másik háromban, így 
átfogóan a legalacsonyabb sorszámú. Ennek alapján elmondható, hogy a késői életszakaszban 
folytatott tanulást a finn hallgatók főként nem szociális okokból kifolyólag teszik. Bizonyos, hogy 
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a finn és az amerikai tanulóktól származó vizsgálatok során az utóbbi tanuló sokkal magasabb 
helyre sorolják a szociabilitással összefüggő okot a tanfolyamra történő beiratkozás során 
(Yenerall, 1997, 2000). 
Ezért azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a finn tanulók sokkal biztosabbak tanulmányaikkal 
kapcsolatban. A szociális életben való fejlődés az U3A-ban való tanulás melléktermékeként is 
értelmezhető, de bizonyos, hogy nem ez a finn tanulók legjelentősebb célja. 
 
Folytatják az U3A-ban tanulmányaikat?  
A felmérés 1999. október és 1999. december között készült el. A hallgatóktól azt is 
megkérdeztem, tervezik-e, hogy részt vesznek 2000-ben is valamilyen kurzuson. A válaszadók 
elsöprő többsége (n=296, 87%) jelezte a szándékot, hogy folytatja a részvételt az U3A képzési 
programjaiban úgy, hogy 2000-ben beiratkozik legfeljebb egy kurzusra. Tisztán látszik, hogy a 
finn U3A alapvető oktatási erő lesz a XXI. század idős tanulói számára. Ez siker, habár bizonyos 
erősödő problémák már feltűntek a horizonton. 
 
Az oktatási intézmény jövője  
 
A finn társadalom XXI. század közepén is átívelő elöregedése feltételezi, hogy a közeljövőben 
több időskorú tanuló csatlakozik majd az U3A-hoz. Valóban, amint több II. világháborús és baby 
boom népességből származó „kohorsz‖ lép a 60. és 70. életévébe, úgy egyre többen jelentkeznek 
majd az U3A-ba és megnő a kereslet a változatosabb képzési programok iránt.  
 Ezek a fejlődések komoly feszültséget okoznak majd az U3A szerkezetében. A finn 
oktatók és szervezők már jelentettek nehézségeket a tanuló- és kutatószemináriumok 
kurzusvezetőinek és vitafórum vezetőinek toborzása kapcsán. Amennyiben a jövőben az említett 
szemináriumok száma és típusa megnő, fokozott számú végzett hallgató és oktató toborzására 
lesz szükség, hogy ellássák az U3A programokat. 
 Az U3A programokban való részvétel egy hasonló szellemű, a professzori státusz 
kérdéseit, promóciót, birtoklást és javadalmazási szintet megkérdőjelező időszak fogja követni. Az 
általános kar egyet fog érteni az U3A programokban való részvétellel, mint kurzusvezető úgy, 
hogy alacsonyabb státusz kapcsolódik majd hozzá? Milyen pénzügyi jutalmat kapnak majd a 
tanárok ezért a szolgáltatásért? Ugyan úgy értékelni fogják majd a tanárok munkáját az U3A-ban 
mint a hagyományos finn egyetemeken, vagy mint a nyitott egyetemeken? Az U3A programok 
keretében toboroznak és alkalmaznak majd több nyugdíjas professzort, hogy kivitelezhessék a 
kibővült kurzusajánlatot? 
 A kérdések az U3A ajánlott kurzusai, a Szabadegyetemek kreditkibocsátása és a finn 
hagyományos egyetemek között a közeljövőben valószínűleg újból a felszínre kerül majd. Az 
U3A intézményének szülőhelyén, Finnországban (Jyvaskyla), már megfigyelhetünk tárgyalásokat 
az U3A vezetői, a helyi Szabadegyetemek közigazgatási képviselői és a Jyvaskylai Egyetem 
osztályelnökei között. Ezen kívül, a Szabadegyetem és a Jyvaskylai Egyetem oktatási-, 
szociológiai- és pszichológiai osztályai egyetértenek abban, hogy az U3A programban résztvevők 
krediteket kapjanak. Ezek az osztályok részt vettek az jyvaskylai U3A programjainak 
létrehozásában. A fokozott tevékenység, beleértve a kreditekért indított petíciót, át fog terjedni 
másik nyolc U3A programra és az azokat szponzoráló egyetemekre.  
 Végül a szponzoráló egyetemek tekintetében kérdések merülnek fel az ágazati programok 
akadémiai beépüléséről (az U3A osztályok hasonlóak azokhoz a hirdetett hagyományos 
szaktárgyakhoz?), és a tandíjról (emelkedés?), amely kapcsolatban áll az U3A osztálymunkájára 
vonatkozó sürgős hitelrendszerrel. 
 Ilyen fejlődő oktatási intézményrendszer számos jelentős és érdekes változást fog 
eredményezni a finn hagyományos felsőoktatásban. A nyugati társadalmak felnőttképzéssel 
kapcsolatos kérdéseinek megválaszolása kapcsán sok további megfigyelésben nyújtanak majd 
segítséget a fejlődő finn U3A-k. 
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 Educating an Aging Society: The University of the Third Age in Finland, Educational 

Gerontology, 2003, 703-716. 
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Göcze Fruzsina: Gerontoedukáció Dél-Afrikában  

 
Afrika népessége, mint a világ több országa is, öregedő. Korai stádiumban van az ország az 
elöregedésnek, várhatóan így is fiatalabb lesz Afrika népessége a világ többi társadalmához képest. 
Ennek több oka van. Az egyik, hogy a fiatalok túlélési esélyei javulnak és a termelékenységi ráta 
csökken. A várható élettartam növekszik, a 60 év felettiek aránya meg fog 4-szereződni a mostani 
5%-ról 20%-ra a század végére. Az abszolút öreg populáció méret 13-szorosára nő, 56 millióról 
716 millióra, ez élesebb növekedés, mint a Föld többi részén. A várható élettartam jelenleg 
Afrikában a nőknél 77 év, a férfiaknál 75 év. Ez az arány kevesebb, mint az Európai átlag, de a 
hosszú élet mára Afrikában sem lehetetlen. A demográfiai adatok is azt mutatják, hogy az idősödő 
társadalommal foglalkozni kell, és egyre nagyobb hangsúlyt kap Afrikában is a Gerontológia és a 
Geriátria. 2009-ben az International Association of Gerontology and Geriatrics (IAGG) 
világkongresszusán Párizsban megalakult a az International Association of Gerontology and 
Geriatrics Afrika régió.  
 Az IAGG támogatja a fejlesztéseket és nagy hangsúlyt fektetnek a már elért eredmények 
szinten tartására. Nemzeti Gerontológiai és Geriátriai Társaság alakult meg Kenyában és 
Nigériában. Létrehoztak egy adatbázist is az időskutatással kapcsolatosan és folyamatosan 
fejlesztik az afrikai stratégiát. 
 

 
 
 
A következő IAGG nemzetközi konferenciák: 
 
Africa: October 17-20, 2012, Cape Town, SOUTH AFRICA 
World: June 23-27, 2013, Seoul, KOREA 
Europe: April 23-26 2015, Dublin, IRELAND 
Asia/Oceania: June 2015, Bangkok, THAILAND 
PanAmerica: 2015, COLOMBIA (date & city to be confirmed) 
 
South African Gerontological Association, (SAGA) 
A dél-afrikai Gerontológiai Társaság (SAGA) egy non-profit regisztrált adománygyűjtő szervezet, 
ami 1982-ben alakult. A Társaság tagjai egészségügyi szakemberekből áll, akik aggódnak az idős 
emberek egészségügyi és jóléti helyzetéért. SAGA nem egy szolgáltató szervezet, és nem biztosít 
ellátást az idősek számára. Inkább az a célja, hogy fokozza az idősekkel kapcsolatos kutatásokat, 
valamint a politikai helyzet kialakításában és végrehajtásában figyelembe vegyék az idős 
embereket és jogaikat. 
Tagjai között kutatók, orvosok, pszichiáterek, ápolók, terapeuták, szociális munkások és 
gyógytornászok vannak, sőt, mindenki csatlakozhat, aki szeretne tenni az idős emberek 
egészségügyi és jóléti helyzetének érdekében. A szervezet fő célkitűzései a következők: 
A Gerontológia képzés ösztönzése és tanítása a lehető legmagasabb szinten; 
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Egy olyan információs csatorna létrehozása, amelyen keresztül az idősek információt és segítséget 
tudnak kérni, és a lehető leghatékonyabban eljutnak hozzájuk a megfelelő hatóságok; 
A tudatosság növelése érdekében az idősek körében kormányzati és egyéb szervezetek által 
szervezett képzések a személyi jogokról. 
Az öregedéssel kapcsolatos kutatási tevékenységek fejlesztése. 
Együttműködés a nemzeti és nemzetközi szövetségekkel, a SAGA hasonló célokat szeretne 
elérni, mint a nemzetközi célkitűzések.  

 
 
Dél-Afrika idősképzése 
Dél-Afrikában a Harmadik Kor Egyetemének angol modellje terjedt el, vagyis elsősorban 
önkéntesek és civil szervezetek kezdeményezik az idősek képzését. Az első helyi idősképzés Cape 
Town-ban jött létre 2000-ben, aminek nagy sikere volt. Mára több, mint 5000 tagja van, országos 
szinten pedig több, mint 10000 tagja. Az országban 24 Harmadik Kor Egyeteme működik 
(Blaauwberg, Cape Town, Durban, George, Johannesburg, Knysna, stb.). Az időseknek sokféle 
kurzust kínálnak, és mára már kialakult egy egységes tananyag. A legtöbb helyen működnek nyelvi 
képzések, írókörök, tudományos szakkörök és történelemi, politikai vitakörök. Sok szabadidős, 
kulturális programot szerveznek, például madár megfigyelés, vagy borászat. Nagy népszerűségnek 

örvendenek a kirándulások is.  
 A Harmadik Kor Egyetemének 
hallgatói olyan emberek csoportjából 
áll, akik összejárnak megosztani 
egymással tapasztalataikat és tudásukat 
informális módon. Általában heti 
rendszerességgel összeül egy kisebb 
csoport, hogy egy-egy témát 
megvitassanak egy kurzusvezető 
segítségével. A kurzusokat mindig 
közös megegyezés alapján tartják. A 
társasághoz bárki csatlakozhat, aki 
szeretne, nincs bemeneti feltétel, és 
nem számít a nemi, faji, vallási 
hovatartozás, se a gazdasági és politikai 
körülmények. A kurzusokat általában 

hétköznap napközben tartják, amikor az időseknek megfelel. A társaság tagjainak fontos a 
részvétel és a folyamatos közreműködés. A kurzus alatt nem kapnak jegyet, vagy más értékelést, 
és a végén sincs bizonyítvány, oklevél. Az emberek saját maguk szórakoztatására látogatják a 
kurzusokat, a tudásvágy és a társasági élet miatt vesznek részt. A kurzusoknak van egy éves 
tagdíja, ami 40 rand, ez az összeg lehetővé teszi, hogy annyi kurzust látogasson meg az ember, 
amennyit szeretne. A kurzusokat általában a kurzusvezető vagy a csoporttagok otthonában tartják 
meg. Ilyenkor kurzusonként szokás 1 randot adni annak, akinél tartják teára és süteményre. 
Havonta tartanak gyűléseket, amire neves előadókat hívnak el, akik széles és érdekes témákban 
tartanak előadásokat. Ezek ingyenesek a tagoknak és a külsősöknek is. 
 
Johannesburg idősképzése 
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Johannesburgban 2001-ben alakult szervezett idősképzés, ami 2006-ra olyan méreteket öltött, 
hogy felosztották több régióra. Mára már a Harmadik Kor Egyeteme több dél-afrikai központban 
létezik és működik. Minden csoport autonóm, de szoros kapcsolatban állnak egymással, aminek 
az alapja az információcsere. Ezeknek a működése önkéntes nonprofit szervezet.  
 Minden kurzust napközben tartanak és általában a kurzusvezetők otthonában. A 
kurzusokat tartó személyek nyugdíjas akadémisták vagy lelkes amatőrök, akik szeretnék a 
tapasztalataikat és a tudásukat megosztani másokkal. A kurzusvezetők nem kapnak fizetést a 
tevékenységükért, hanem önkéntesen csinálják. A kurzusokat általában több évig tartják, ha 
kialakult és bevált egy képzés. A kurzusai nagyon sokrétűek, több témát és érdeklődést felölelnek. 
Többek között van nyelvi képzés, számítógépes ismeretek, jogi és politikai események 
megbeszélése, sétáló társaság, művészet, latin tánc és zene, költészet, kreatív írás, rajzolás és 
tanulás, stb. Egyszerre körülbelül 40 kurzus folyik Johannesburgban. Ehhez jön hozzá az 
általános gyűlés, amit minden hónap harmadik keddjén tartanak a Rosebank Union Church-ben. 
Az általános gyűlésre neves előadókat hívnak, és széleskörű témákban tartanak előadásokat. Az 
évek során már sok témát lefedtek és mindig nagy népszerűségnek örvendenek ezek az 
előadássorozatok. A havi gyűlések lehetőséget adnak még a tagok számára, hogy 
megismerkedjenek egymással és aktívabb társasági élete éljenek. A tagságnak van egy éves díja, 
ami 40 rand, ezzel az összeggel annyi kurzust lehet látogatni, amennyi szeretne részt venni. A 
tagok általában kurzusonként fizetnek 5 randot, amiből 4 randot a kurzusvezetőnek adnak, akinél 
tartják a képzést. Ebből a pénzből vesznek süteményt, teát vagy fénymásolnak. A maradék 1 
randot pedig megkapja a Harmadik Kor Egyeteme működésre és egyéb kiadásokra, például 
terembérlés, vagy nyomtatás. A kiadások a minimumra vannak szorítva, hogy mindenki számára 
elérhető legyen a képzés. Havonta egyszer tartanak Johannesburgban egy bizottsági gyűlést, ahol 
megvitatják a Harmadik Kor Egyetemének kérdéseit, problémáit. A bizottság tagok is 
önkéntesek. Hírleveleket és kör e-maileket küldenek szét a tagok számára. 
 
 
A johannesburgi kirándulás 
2010 októberében a johannesburgi U3A tagjai szerveztek egy kirándulást Grahamstownba az 
ottani U3A tagok meghívására. 16 tag indult el Johannesburgból, majd még ketten csatlakoztak a 
Cape Townból, akik olvastak erről a kirándulásról az interneten. Minden program meg volt előre 
szervezve. Az első este a Grahamstown U3A tagjai várták őket egy snack és bor bulival. Egy 
előadással kedveskedtek a Johannesburgiaknak, a helyi történésznél, aki szintén a Grahamstown 
U3A tagja. A következő hat napban felfedezték Grahamstownt, megnézték a botanikus kertet, 
egy bárány farmot és a Rhodes Egyetem campusat. Egyik este elmentek egy koncertre Rhodesbe, 
másik este meghallgattak egy előadást a galaxis és a ködfoltról, amit Eddie Baart professzor 
tartott. A kirándulás végén elmentek Hogsbackbe, ahol meglátogatták a helyi iparművészeket. A 
tagoknak nagyon tetszett a kirándulás, a Grahamstown U3A tagoknak köszönhetően nagyon jól 
volt megszervezve. A különböző városok U3A tagjai között jól működik a kapcsolat, ez a 
történet is jól mutatja az összetartást, és sokszor rendeznek egymás városába kirándulásokat. 
 
U3A Johannesburg – Kurzusok 
A kurzusokat az idős emberek igényének és érdeklődésének megfelelően alakítják. Rendszeresen 
jelennek meg az U3A tagjai számára hírlevelek, amiben az új kurzusokat és a változásokat közlik 
az idősekkel. Minden kurzus mellett megtalálható annak a neve és telefonszáma, aki tartja a 
kurzust, és nála lehet érdeklődni. Szívesen várnak újabb jelentkezőket és az új ötletekre is 
nyitottak. A 2012. áprilisi hírlevélben megjelent egy új kurzus, számítógépes ismeretek tanítása 
címen, ami szinten az idős emberek igényét szeretné kielégíteni. Ezen a kurzuson a Microsoft 
Word és Excel ismereteit tanítják. A hírlevelekben feltűntetik a külső programokat is, 
kirándulások, múzeum látogatások, stb. A Johannesburg U3A egy megszervezett, jól működő 
rendszer, aminek a kurzus tartalmai folyamatosan frissülnek, és a tagok folyamatosan bővülnek. 



Gerontoedukáció 5. 
 

Gerontoedukáció 5. – Zsigmond Király Főiskola, Gerontoedukációs Kutatóközpont 96 
 

2012. április-június 
 

Hétfő: 

 Délelőtt: 

Művészet értelmezése 

Sétáló csoport 

Beszélgetés franciául 

Olvasókör 

Latin tánc és zene 

Beszélgetés olaszul 

Délután: 

Költészet 

Scrabble (játék a betűkkel) 

 

Kedd:  

Délelőtt: 

Sétáló csoport 

Művészet és művészek Johanesburgban 

Croquet   

Délután: 

Művészet és zene video 

Beszélgetés franciául és francia szöveg olvasás 

 

Szerda: 

Délelőtt: 

Shakespeare szonett 

Festeni és tanulni 

Operák és Operettek 

Fényképészet értelmezése 

 

Csütörtök:  

Délelőtt: 

Kreatív írás 

Számítógépes szimuláció- tanuljunk meg repülni 

Régi idők jazz zenéje 

Aktuális jog és politikai események   

Délután: 

Élet házastárs nélkül 

Olvasókör-ismertetés arról a könyvről, amit olvastál  

 

Péntek: 

 Délelőtt: 

Shakespeare darabok 

Croquet 

A XX. század képekben 

 
Egyetemek Dél-Afrikában  
Dél-Afrikában sok egyetem világszintű akadémiai intézmény, ami a legjobb technikával felszerelt 
és a legújabb kutatási területeken vesznek részt. Az országban összesen 23 nyilvános felsőoktatási 
intézmény biztosít lehetőséget tanulásra és kutatásra a helyi és külföldi hallgatók számára. Dél-
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Afrika 2003-ban kezdte újra strukturálni felsőoktatási rendszerét, hogy hozzáférést biztosítson 
minden képzés számára, és újragondolják az eddigi faji alapú rendszer prioritásait. A kisebb 
egyetemeket összevonták, hogy egy nagyobb intézményt alkossanak, amely versenyképesebb. 
Ilyen intézményből hat található országszerte. Tizenegy tradicionális egyetem található, amely 
inkább elmélet orientált képzést nyújt a hallgatóknak. Hat műszaki jellegű egyetem van, amely 
inkább szakmai orientált képzés. Dél-Afrikában az államilag támogatott egyetemek a felsőoktatási 
törvény szerint működnek, de megőrzik autonómiájukat. 
 Cape Townban található az ország legöregebb egyeteme, amelyet 1829-ben alapítottak. Az 
UCT-nek (University of Cape Town) van az egyik legfestőibb campusa. Az egyetem az egyik 
legrangosabb kutatási intézmény, több neves kutatóval. Az egyetem otthont ad Groote Schuur 
Kórháznak, ahol a világon az első szívátültetést hajtották végre. 
Pretoriában 1930-ban alapították az egyetemet, és Dél-Afrikában az egyetemek között ez az 
intézmény az egyik legnagyobb. Ezen az egyetemen van a legtöbb kutatás 1997 óta. Kilenc kara 
van, ami hét campus között oszlik meg. Az állatorvosi kara Dél-Afrikában egyedülálló. 
 
Szakemberképzés Dél-Afrikában 
Általánosságban elmondhatjuk, hogy Afrikában hiányzik a szakemberképzés Gerontológiából és 
Geriátriából, néhány kivételtől eltekintve. 2008 óta van egy felmérés, amely kimutatta, hogy a 
Gerontológia és a Geriátria az abszolút nem ismert képzések között helyezkedik el. Nincsen teljes 
Gerontológia szak egyik afrikai egyetemen sem. Vannak kisebb tanegységek, például a szociális 
munka vagy nővérképzés moduljaként tanulnak a hallgatók gerontológiai ismereteket. A 
szociológia szakon kutatják az emberi társadalmat és a társas viselkedést. Több területre 
specializálódhatnak a hallgatók, mint például a szociális rétegződés, fejlődés, hatalom és politika, 
faji és nemi identitás, vállalati és szabadidős tevékenységek, stb., de vannak más területek is: 
demográfia, kutatás, gerontológia, szociálpszichológia és klinikai szociológia. A geriátriai képzés is 
hiányzik, csak a specialisták mesterképzésére korlátozódik néhány orvosi egyetemen. A 
pszichológia karok az orvostanhallgatóknak adnak Gerontológiával kapcsolatos ismereteket. 
 
Idősek biztonsága 
Az idősek között a sérülés a leggyakoribb oka a halálozásnak. Ennek megfelelően egyre nagyobb 
hangsúlyt fektetnek, hogy kialakuljon egy biztonságos kultúra az idős emberek számára. Sok 
formája létezik a biztonság kialakításának, az egyik ilyen az idősgondozó intézmények. Ezekben 
az intézményekben a fő kockázati faktor a lakóhelyek kialakításával és fenntartásával kapcsolatos, 
ami jellemzően a sérüléseket okozhatja. Ennek a ténynek a kutatására a SAPPRU (Safety and 
Peace Promotion Research Unit) egy tanulmányt készített, hogy meghatározza az intézmények 
lakórészének a kialakítását, illetve ezeknek az idősekre nézve a sérülési kockázatait. 2009-ben 
biztonsági ellenőrzéseket hajtottak végre négy idősgondozó intézményben: két helyen 
Gautengben, egyben az Eldorado Parkban és egy másik helyen Lenasiaban. Az elsődleges célja a 
vizsgálatnak, hogy felderítsék a lakosok véleményét és aggodalmaikat a veszélyeztetési 
kockázatokról, ami az ilyen intézményekben előfordulhat. A másodlagos cél az volt, amely 2010. 
és 2011. között valósult meg, hogy létrehozzanak egy szolgáltató hálózatot és egy fenntartható 
tervet a szolgáltatás nyújtására. 
 
Sikeres öregedés Pretoria belvárosában az egyedül élő idős nőknél 
Kvalitatív kutatási módszert használtak ennél a vizsgálatnál, vagyis nem számszerű eredményeket 
kaptak, hanem a célcsoportok gondolkodásmódját és véleményét kérdezték, lényege a minőségi 
jellemzés. 12 idősödő nővel készítettek mélyinterjút életkörülményeikről, akik Pretoria 
belvárosában élnek. Pretoria belvárosa az elmúlt két évtizedben egy demográfiai változáson ment 
keresztül, amely nagyrészt politikai és az ezzel járó szociogazdasági hatásnak köszönhető. A 
kutatásban résztvevők élete annak fényében lett analizálva, hogy megértsük, hogyan 
alkalmazkodtak ezekhez a változásokhoz, miközben megöregedtek. A résztvevők az öregedés 
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kihívásait ebben a speciális kontextusban értelmezték. A kutatás kimutatta, hogy azok a 
résztvevők, akik nehéz élethelyzeteken mentek keresztül korábbi életük során úgy, hogy a saját 
erőforrásaikra támaszkodtak, azok várhatóan könnyebben alkalmazkodnak az öregedés 
kihívásaira és Pretoria belvárosának változásaihoz is.  
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http://www.aag.asn.au/filelib/IAGG_Newsletter_-_April_2012.pdf 
Letöltés ideje: 2012. 05. 24. 
NEWSLETTER 2011. Vol. 19 No. 4 
http://www.egga.ee/April2011.pdf 
Letöltés ideje: 2012. 05. 25. 
University of South Africa 
http://www.unisa.ac.za/default.html 
Letöltés ideje: 2012. 05. 25. 
South African Gerontological Association (SAGA) 
http://www.ageing.ox.ac.uk/node/353 
Letöltés ideje: 2012. 05. 24. 
South African Gerontological Association, (SAGA) 
http://www.geronpta.org.za/nasionale-liggaam/ 
Letöltés ideje: 2012. 05. 24. 
Elder Safety in Residential Care Facilities 
http://www.unisa.ac.za/Default.asp?Cmd=ViewContent&ContentID=25625 
Letöltés ideje: 2012. 06. 08.  
Pretoria- Elderly Women 
http://www.unisa.ac.za/default.asp?Cmd=ViewContent&ContentID=25043 
 Letöltés ideje: 2012. 06. 09. 
South Africa's universities 
http://www.southafrica.info/about/education/education.htm 
Letöltés ideje: 2012. 06. 08. 
Johannesburg-Newsletter 
http://www.docstoc.com/docs/70205689/University-of-the-Third-Age-–-Johannesburg-Newsletter-–-
JANUARY-2011 
Letöltés ideje: 2012. 06. 09. 
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Gelencsér Dóra: A svéd gerontoedukáció  

 
Észak-Európa országaiban igen elterjedtek az úgynevezett tanulókörök (5-20 fő közötti 
létszámmal működő felnőtt csoportok). A résztvevők maguk választják ki az éppen aktuális 
témát, és annak olvasnak / néznek utána. Mivel az időskorral általában szűkül a látókör, és 
csökken az egyének társadalmi érdeklődése, a tanulókörnek ez a formája jól ellensúlyozhatja ezt a 
folyamatot. Terápiás funkciója is van tehát, fenn tudja tartani, sőt fejleszteni is képes a 
gondolkodás nyitottságát, s képes a tágabb érdeklődést tartalommal is megtölteni. Valamint nem 
utolsó sorban kialakítja és fenntartja a résztvevők közt a társas kapcsolatot, ami rendkívül 
jótékony hatású lehet az idős személyek esetében. 

 Az interneten megtalálható prezentáció
64
 (amely a 3. gerontológiai kongresszuson, és az 

AIUTA 24. konferenciáján került bemutatásra, 2010. november 15-17. között) megmutatja, hogy 
Svédországban milyen helyeken adódik lehetőségük az idősödő személyeknek a tanulásra. Az 
országban 25 egyesülettel/társasággal működnek a „Harmadik Kor Egyetemek‖ (utóbbit azért 
teszem idézőjelbe, mert keresésem alapján egy, hivatalosan is Harmadik Kor Egyetemének 
nevezhető intézményt találtam, melyet a későbbiek során be is mutatok, ennek következtében a 
többi, jelen esetben 24 egyesület/társaság nem számít hivatalos U3A-nak), melyeknek összesen 
kb. 22 500 tagjuk van. A tagság díja évi 10-40 euró között mozog. A tagok minimum életkora 55 
éves kortól kezdődik (a tagok közel fele tartozik ebbe a korosztályba). A prezentáció alapján a 
már említett tanulókörök legnépszerűbb témái közé tartozik: 
 
az idegen nyelv, 
az irodalom,  
a számítógép használat,  
a történelem 
és a természet stb. 
 

 Megnézve a svéd népfőiskolai szervezet honlapját
65
, már a főoldalon arról biztosítják az 

érdeklődőt, hogy a felnőttoktatás, -képzés széles kurzusválasztékával találkozhatunk náluk.  A 
szervezet 5 regionális „irodából‖ áll, amely a következő 5 egyetemmel működik együtt: 
 
Stockholmi egyetem, 
Uppsalai egyetem, 
Göteborgi egyetem, 
Lundi egyetem, 
Umeå-i egyetem. 
 
 A honlapon megtalálhatók még azok az egyetemek / nyugdíjas akadémiák, amik 
kimondottan az idősebb korosztály számára nyújtanak kurzusokat, tanfolyamokat. Az 
egyetemek/nyugdíjas akadémiák az alábbi svéd városokban lelhetők fel (itt a fentebb említett 

prezentációban felsoroltakhoz képest, már 30, kurzusokat kínáló szerveződés van feltüntetve)
66
: 

 
Bollnäs (https://sites.google.com/a/bollnassu.se/www/) 
Borås 
Eskilstuna (http://www.eskilstunasenioruniversitet.se/) 

                                                 
64

http://www.uni-ulm.de/uni/fak/zawiw/content/veranstaltungen/reisen/costa-rica/eng/Gunnar%20Tibell-en-
U3A%20Sweden.pdf (2012.12.29.) 
65

 http://www.folkuniversitetet.se/Om-Folkuniversitetet/In-English/ (2012.12.29.) 
66

 http://www.folkuniversitetet.se/Skolor/Senioruniversitet/ (2012.12.29.) 
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Falu 
Gotland 
Gävle 
Göteborg 
Halmstad 
Härnösands (http://www.harnosandspu.info/) 
Jönköping (http://www.sujkp.se/) 
Kalmar 
Karlstad 
Kristianstad 
Kungsbacka 
Linköping (http://www.sulink.se/webb/) 
Lunds 
Motala 
Norrköping (http://www.senunkpg.se/) 
Siljansnäs 
Skara 
Skaraborgs 
Stockholm (http://www.folkuniversitetet.se/Skolor/Senioruniversitet/Senioruniversitetet-
Stockholm/Senioruniversitetet-i-Stockholm/) 
Sundsvall 
Umeå 
Uppsala (http://www.usu.se/) 
Varbergs 
Västerås (http://www.vpu.se/) 
Växjö (http://www.puv.se/home.html) 
Örebro 
Östersunds 
 
Látható, hogy 1/3-uk rendelkezik honlappal, ami azt is jelenti, hogy az idősödő korosztály, 
akiknek egy része már rendelkezik számítógépes ismeretekkel, akár on-line jelentkezhet a 
kurzusokra, tanfolyamokra stb. Az egyes idősegyetemek, nyugdíjas akadémiák honlapjait 
böngészve, valóban a kínálatok közt vannak a különféle kirándulások, a színházlátogatások, a 
tanulókörök stb. A jelenlegi 30 szerveződés közül az Uppsalai U3A-t szeretném majd kiemelni, és 
egy kicsit részletesebben bemutatni. 
 Mielőtt azonban rátérnék, szeretném még megemlíteni a svéd felsőoktatási intézmények 

kínálatát
67
. Az egyes felsőoktatási intézmények képzési kínálatai közt, az idősekhez 

kapcsolódhatnak az ápolással, egészségüggyel kapcsolatos BA / MA képzések. Ezek közül, 
érdemesnek tartom kiemelni a „Blekinge Institute of Technology‖ nevű intézmény mesterszakos 
képzését, ami már a nevében feltünteti, hogy kimondottan az idős személyek ápolására szakosítja 
a képzésben résztvevőket. A képzés megnevezése: „Programme for Specialist Nursing in Elderly 

Care‖.
68
 Sajnos, a 2012.12.30-i keresésem alapján, nem találtam a véletlenszerűen kiválasztott 

egyetemek, főiskolák képzési kínálatában egyéb olyan képzést, amely 50 pluszosokhoz 
kapcsolódna, és nem az ápolási, egészségügyi területhez tartozna. (Így, kimondottan az e 
korosztálynak szóló képzéseket sem találtam.) 
 

                                                 
67

 http://www.studyinsweden.se/Universities/ (2012.12.30.) 
68

http://edu.bth.se/utbildning/utb_sok_resultat.asp?lang=en&KtTermin=inne&KtTermin=nast&KtInstallt_ne=X
&KtVisaStuderaNu_ne=X&PtStartTermin=inne&PtStartTermin=nast&PtInstallt_ne=X&PtVisaStuderaNu_ne=X 
(2012.12.30.) 
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Uppsala Senioruniversitet 
Többek között azért választottam ezt a képzőhelyet, mert honlapjuk angolul is elérhető, így jóval 
részletesebben tudok tájékozódni rajta (az összes többi idősegyetem, nyugdíjas akadémia, amely 
honlappal rendelkezik, csak svéd nyelven olvasható). Valamint, azért, mert ez a képzőhely 
hivatalosan is viseli a Harmadik Kor Egyeteme „megnevezést‖, tagja az AIUTA-nak (ehhez 
képest a többi idősegyetem / nyugdíjas akadémia honlapjain nem találtam erre utaló jelet). 
Az Uppsalai Harmadik Kor Egyetemét 1979-ben alapították. Az Egyetem, mentes minden 
politikai és vallásos nézettől. Aki betöltötte az 58. életévét, vagy már nyugdíjba vonult, az tagja 
lehet az Uppsalai U3A-nak. A tagság létrehozásához, illetve meghosszabbításához, éves tagsági 
díjat kell fizetni. Az Uppsalai Harmadik Kor Egyetemének, a legutolsó, a honlapon feltüntetett 
2011-es adatok szerint 2364 tagja van (valószínűleg ez a szám ma már jóval magasabb). 2011 

őszén a tagok közül 1650 fő nő, és 714 fő férfi volt.
69
 Tehát itt is megfigyelhető az a tendencia, 

hogy az idősképzésben sokkal több nő vesz részt, mint férfi. Az Egyetem szeptembertől májusig 
kínál programokat, előadásokat az idősödő korosztálynak. Minden 2. héten (kedden) különleges, 
speciális előadásokat tartanak (kb. 20-at egy évben). Ezek az előadások minden érdeklődő 
számára ingyenesek. Az előadássorozatok és a tanulókörök száma egy szemeszterben kb. 70 
alkalom. A tanulmányi kirándulások, a színházlátogatások, múzeumlátogatások és egyéb 

tevékenységek száma összesen kb. évi 20 alkalom.
70
 A tanulókörök témái az alábbiak köré 

szerveződnek: 
 
Humán tárgyak. 
Nyelvek. 
Művészet, zene és gasztronómia. 
Természet- és társadalomtudományok. 

Számítástechnikai ismeretek.
71
 

 
Az Uppsalai U3A svéd nyelvű honlapján találtam rá az Egyetem „időskórusára‖ („Goldsingers‖), 
ahol különböző szólamokban találhatóak meg és tölthetőek le, az MP3-as formátumban feltöltött 

produkciók.
72

 A teljes 2013-as programinformáció az alábbi útvonalon keresztül érhető el (sajnos 
csak svédül): http://www.usu.se/ jobboldalon lévő pdf formátumú felsorolások közül a „Vårens 
program‖ elnevezésűre kattintva nyitható meg. Itt látható például az, hogy a tanulóköröknél téma 
lesz majd a vallás, a filozófia, a történelem, az irodalom, a művészet, a zene, a 
társadalomtudomány, a jog, a természettudomány/környezetvédelem, az orvostudomány, a 
technika, a nyelvek valamely szegmense. A tanulóköröknél az egyes alkalmak 2x45 percet vesznek 
igénybe. Az előadássorozatokon a résztvevők a 2013-as esztendőben, többek között 
találkozhatnak majd zenével; művészettel; filmmel; filozófiával; brit modern irodalommal; 
amerikai népszerű kultúrfilmekkel, tv sorozatokkal, popzenékkel kapcsolatos előadásokkal. Tehát 
a választék a jövő évre rendkívül széles és változatos skálát ölel fel. 
 
(A dolgozat a ZSKF Andragógia Master-képzése keretében zajló Gerontoedukáció c. kurzusra 
készült (a kurzus vezetője Jászberényi József – ennek legfontosabb részletét idéztük a 
folyóiratban). 
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 http://www.usu.se/?pid=120 (2012.12.30.) 
70

 http://www.usu.se/?pid=98 (2012.12.30.) 
71

 http://www.usu.se/?pid=113 (2012.12.30.) 
72

 http://www.usu.se/?pid=159 (2012.12.30.) 
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Helen Dennys-Kathryn Thomas: Munkahelyi ageizmus 

Fordította: Jászberényi József 
 

„Annak ellenére, hogy már 35 éve érvényben van az Egyesült Államokban az ADEA (A foglalkoztatási 
törvény kor alapú diszkriminációra vonatkozó része), a kor alapú diszkrimináció továbbra is áthatóan jelen 

van‖ 

(Laurie McCann, vezető ügyész, AARP Litigation Foundation) 
 
Az ageizmus az amerikai élet társadalmi szerkezetének része. Ahogy ez 1968-ban Robert Butler 
által meghatározásra került, az ageizmus „szisztematikus sztereotipizálás és diszkrimináció az idős 
emberekkel szemben, csak azért mert ők öregek;  csak úgy mint a rasszizmus és a szexizmus, 
amelyek a bőrszín, illetve a nemek alapján diszkriminál‖ (Butler, 1975). Az ageizmus elterjedt és 
sajnos kézenfekvő a médiában, az egészségügyben, az oktatásban és a reklámokban is. A 
tévéműsoroknak kevés idős hőse van. Az idős divatmodellek ritkák, hiányoznak az idős arcok. Az 
orvosi szférának van egy saját nyelve az idősek számára, ezen belül pedig használnak egy 
diszkrimináló kifejezést, a GOMER-t (get out of my emergency room -  kifelé a sürgősségiről). 
 A munkahely, mint társadalmi mikrokozmosz visszatükrözi a sztereotípiákat, mint a 
nemzeti társadalom és légkör része, az amerikai  nemzeti társadalmi légkörünk részeként. Amikor 
a munkahelyi előítéletek negatívan hatnak a foglalkoztatásra, a felmondásra, a nyugdíjra, a plusz 
jövedelmekre, a tréningekre és az előléptetésekre, akkor az életkori diszkrimináció működik. 
 A szakirodalomban az ageizmusnak négy típusa került definiálásra (Ageizmus elleni 
munkacsoport, 2006). A személyes, egyéni ageizmus az idős emberekkel szembeni egyéni 
attitűdökben, gondolatokban, gyakorlatokban és vélekedésekben nyilvánul meg. Például egy 
egészségügyi szolgáltató azt feltételezi, hogy az idős páciens nem kompetens megérteni az ő 
fejlesztési munkáját, míg ezt ugyanebben a helyzetben nem feltételezné fiatal páciens esetében. 
 Az intézményes ageizmus meghatározott szabályokra, feladatokra és szokásokra utal, 
amelyeket idős emberekkel vagy csoportokkal kapcsolatban alkalmaznak, a koruk alapján Erre 
példa a kötelező nyugdíjba vonulás egy bizonyos kor felett. 
 A szándékos (intencionális) ageizmus olyan attitűdök, szabályok vagy gyakorlatok 
összessége, amikor az idősek elleni elfogultság tudatos. 
 Fordítva: a nem-szándékos ageizmus esetében nincsenek az elfogultság tudatában. 
 
Ageizmus a Foglalkoztatási Törvényben 
A legfontosabb hivatalos elismerése a munkahelyi ageizmusnak az 1967-es, Lyndon B. Johnson 
elnök által hozott ADEA-ban volt. Az ADEA célja: „az idős emberek képességeikre és nem a 
korukra alapuló foglalkoztatásának előmozdítása, a foglalkoztatásban fellépő önkényes életkori 
diszkrimináció megtiltása, segíteni a munkaadóknak és munkavállalóknak megtalálni a 
megoldásokat az életkorból eredő problémákra a foglalkoztatásban. ‖ (29. U.S.C. 621(b)).  Ebben 
a törvényben (az eredeti jogalkotásban) védett munkavállalói kornak a 40 és 65 év közötti ember 
tekintendő.  1978-ban a kongresszus egy módosítást szavazott meg, kiterjesztvén a védett kort 
65-ről 70-re. 1987 januárjában ezt az életkor végéig emelték fel (McCann, 2003). 
 Vannak olyan területek, amelyek mentesülnek ezen jogok (ADEA) alól, ezek a Bona Fide 
Occupation Qualification (Jóhiszemű foglalkozás-minősítés) alá tartoznak. Ebből a mentességből 
itt több munkahelyen  életkor alapú diszkrimináció lesz. A BFOQ vonatkozik légi irányítók, a 
tűzoltók, a rendőrök, a buszvezetők munkájára, és mindazokra,  akik a közbiztonságért. felelősek. 
a vezetőknek ezen a területen joga van bárkit nyugdíjjal felmenteni legalább évi 44.000 dolláros 
összegért.  
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Az ageizmus előfordulási gyakorisága 
2005-ben mintegy 16.585 elfogultsági panaszt nyújtottak be a Munkahelyi Egyenlőesély 
Bizottsághoz (Equal Employment Opportunity Commission (EEOC)), amely a szövetségi 
munkaügyi bűnüldöző hatóságnak tekintendő. Ezeket az ügyeket érdemrendben kivizsgálják, és a 
legtöbbet elutasítják.  2005-ben az életkorral kapcsolatos panaszok kétharmada (63%) került 
elutasításra, azzal az indoklással, hogy a benyújtás oka nem megalapozott, és csak közel 
egyötödük (18%) került adminisztratív lezárásra. Csak 1,2%-ban került sor sikeres megegyezésre.  
Tipikusan a kor-diszkriminációs esetek 90%-a nem került bíróság elé. A felét a bírók utasítják el, 
(a többi rendeződik megegyezéssel vagy közvetítéssel. Ha egy ügy mégis eljut a tárgyalásig, az 
általában 2 évvel azután történik, hogy benyújtották a keresetet. (McCann, 2003) 
 1992 óta a legnagyobb pénzügyi megítélések 2005-ben voltak, 77millió$ értékben  
összesen. Ugyanebben az évben, a panaszok száma csökkent, 2/3-át elutasították és az az EEOC-
hoz benyújtott ügyek kicsit több mint 1/5-e (22%) volt kor-diszkriminációs eset. 
 
  
Az ageizmus által teremtett akadályok 
Bár a bizonyítékok azt mutatják, hogy az ADEA megerősítette az idősebb munkavállalókat, sok 
sztereotípia és korlát fennáll a foglalkoztatásban (Neumark, 2001). Például, amíg az Ageizmus 
Elleni Munkacsoport úgy találta, hogy a munkahelyi, életkor szerinti diszkrimináció fő formája a 
felvételi eljárások során történik, ehhez képest az EEOC-hoz benyújtott munkahelyi idős-
diszkriminációs panaszoknak csak a 10%-a volt erre vonatkozó. Ez a helyzet arra utal, hogy a 
diszkriminációk többsége nem is kerül bejelentésre, talán azért, mert a foglalkoztatási folyamatban 
ezt nehéz bizonyítani. 
 Hiányzik az EEOC hatékony végrehajtása egy régóta fennálló probléma kapcsán 
(McCann, 2003).  Például 2002-ben az EEOC a korral összefüggő diszkriminációs vádak 
témájában indított 19921 perből csak 29-et nyújtott be.  Így, amióta az EEOC az esetek kis 
számában perel, a végrehajtás az emberek anyagi felelősségévé vált, akiknek ügyvédet vagy jogi 
irodát kell megbízniuk eseteik lefolytatására. Ez az egyéneknek gyakran szegi kedvét, mivel a 
bizonyítékok terhét és költségeit rájuk helyezi a szövetségi bíróság.  
 Az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés kapcsán a másik akadály az, hogy ezt 
gazdasági kérdésnek fogják fel, nem pedig egy alapvető emberi jogokkal összefüggő témának 
(McCann, 2003). A faji és nemi diszkriminációval kapcsolatos szabadság része azoknak a civil 
jogoknak, amely minden egyént megillet, s ha ezt megsértik, akkor a jogrendszer elítéli a 
megsértőt, és helyreigazítási intézkedéseket követel. De ilyen nincs az életkori diszkrimináció 
esetében. Sokan még mindig elhiszik azt a mítoszt, hogy az életkor jó előrejelzője a 
teljesítménynek, és a teljesítmény kiszámíthatóan csökken a korral. Sőt a Polgárjogi Törvény 7. 
szakasza és a Fogyatékkal Élő Amerikaiak Törvény is lehetővé teszi a kompenzációs vagy büntető 
jellegű kártérítést, ezek egyike sem megengedett az ADEA-ban.  
 2005 márciusa előtt az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés csak a hátrányos 
bánásmód ellen tudott tenni, de nem védte ki a káros hatást. Más szövetségi antidiszkriminációs 
jogszabályok is ilyen kedvezőtlen hatással rendelkeztek (Tide 7, ADA). Az eljárásokban a felperes 
nem volt köteles bizonyítani a diszkriminatív szándékot, csak a jogtalan diszkriminatív hatást. A 
Smith kontra. Jackson város ügyben azonban 2005-ben a Legfelsőbb Bíróság kimondta, hogy 
különböző hatású elméleteket lehet alkalmazni életkori diszkriminációs ügyekben.  
 Ez a döntés csökkenti a szükséges bizonyítási terhet a hátrányos megkülönböztetés 
területén, s növeli a védelem hatályát az idősebb munkavállalók számára, egyben kényszeríti a 
munkaadókat, hogy ellenőrizzék, foglalkoztatáspolitikájukat az életkoron alapuló hátrányos 
megkülönböztetéssel kapcsolatban. 
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Negatív és pozitív kor-megfigyelések az idősebb munkavállalókkal kapcsolatban 
Az AARP által készített több tanulmány azt támasztja alá, hogy a vállalatok vezetőinek pozitív és 
negatív tapasztalataik egyaránt vannak az idős dolgozókkal vagy „szenior munkavállalókkal‖ 
kapcsolatosan. Az idősebb munkavállalók – az 50 év felettieket értve ezen a kategórián – 
becsesnek, értékesnek nyilvánultak tapasztalataik, ismereteik, munka-habitusuk, attitűdjeik, és a 
minőség iránti elkötelezettségük miatt, ahogyan a hűségük, a pontosságuk, a válságkezelő 
képességük és a tekintély tisztelete szempontjából is kiemelkedők. ((AARP, 1989; AARP-DYG. 
Inc., 1992; AARP, 1995a; AARP, 1995b) Értékesek voltak még a szilárd teljesítmény, az 
alapkészségek és a munkatársakkal való közös munka terén. (AARP, 2000).  
 A negatív tapasztalatok is evidensek. Az idősebb munkavállalók rugalmatlanok, nem 
tudnak alkalmazkodni az új technológiákhoz, hiányzik belőlük egy agresszív, határozott szellem, 
ellenállnak az új utaknak, némelyeknél már fizikai korlátok is jelentkeznek, többe kerül az 
egészségbiztosításuk és gyakran önelégültek.  
 Az idősebb munkavállalók pozitív és negatív megítélése kiderült egy újabb felmérésből is, 
amit a Boston College Nyugdíjas-kutató Intézete (Center of Retirement Research) végzett a 
magánszektor munkáltatói körében, 400 fős mintán. A vizsgálat a munkaadók értékelésére 
fókuszált az 55+-os fehérgalléros (vezető) és a beosztottak világában egyaránt, s centrumában a 
relatív termelékenységük és a rájuk fordított költségek álltak (Munnel, Sass, Soto, 2006). A 
munkaadók többsége az idős vezetőket sokkal produktívabbaknak találta, mint a fiatalokat és a 
munkaadók körülbelül 40%-a hasonlót jelzett vissza az idősebb beosztottakról is. Ezen kívül két 
határozott előnye volt az idősebb munkavállalóknak: az egyik az, hogy a munkafolyamatokkal 
kapcsolatos tudásuk sokkal nagyobb volt, a másik pedig az, hogy hatékonyabb volt a 
kommunikációjuk az ügyfelekkel. Ami viszont nem jó hír, hogy a munkaadók az idősebb 
munkavállalókat drágábbnak látták, mint a fiatalokat.  
 Amíg a jogi következményektől félve a munkaadók féltek a környezetükbe engedni a 
kutatókat, hogy azok tanulmányozzák az ageizmust; addig a kutatók képesek voltak arra is, hogy a 
munkahelyeken kívül tanulmányozzák a menedzsment ageizmussal kapcsolatos döntéseit. A 
döntéshozók felfogása az idősebb munkavállalókkal kapcsolatban jól azonosítható a következő 
területeken: a dolgozók minősítése, illetve az alkalmazással, a szavazással, a promócióval és a 
kompenzációval kapcsolatos döntések terén. (Finkelstein, Burke, és Raju, 1995; Doering, Rhodes, 
és Schuster, 1983; Rosen és Jerdee, 1985). Megjegyzendő, hogy nem minden vizsgálat erősíti meg 
ezeket az eredményeket. Mindenesetre kellő számú vizsgálat mutatja meg az ageizmus kényes 
témájának létezését és elfogadását a társadalomban.  
  
Kor-sztereotípiák határozzák meg a menedzsmentet és az alkalmazáskori döntéseket 
 A kor-sztereotípiák hatásáról a menedzsment döntéseire témájában a klasszikus 
tanulmány a Harvard Business Review-ban jelent meg (Rosen and Jerdee, 1977). A kísérlet 
résztvevőit arra kérték, hogy vállaljanak szerepet egy fiktív cégben, és vezetői döntésekkel 
oldjanak meg problémákat. A résztvevők felének olyan problémákat mutattak be, ahol a 
munkavállaló idősebb volt, a másik felének olyanokat, ahol a munkavállaló fiatalabb. Minden 
csoportot megkérdeztek, hogy hogyan kezelnék az adott helyzeteket, számos megközelítési 
lehetőség kiértékelésével.  
 A vezetői döntések nagyon különbözőek voltak, ugyanazt az eseményt tekintve idősebb 
és fiatalabb munkavállalók esetében. A döntések szoros kapcsolatban voltak az idős 
munkavállalókkal kapcsolatos következő megfigyelésekkel: az idős munkavállalók nagyon 
ellenállóak voltak a változással szemben, kevésbé voltak motiváltak az új technológiákkal 
kapcsolatban, kevésbé voltak kreatívak, kevésbé voltak alkalmasak a stresszes szituációk 
kezelésére. kevésbé favorizálták a folyamatos karrier-fejlesztést és tréninget, és kevésbé 
valószínűsítették az előléptetésüket.  
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 Egy további tanulmány tovább bizonyította a különbségeket az idősebb és a fiatalabb 
munkavállalók munkája kapcsán. (Bendick, Brown and Wall, 1999) Itt egy kísérleti alany-pár, egy 
ugyanolyan képzett 57 éves és 32 éves munkavállaló kapott 102 belépő értékesítési és menedzseri 
pozícionálást. Az idősebb munkavállaló a munkaadók 41,2%-ától kapott egyértelműen rosszabb 
minősítést. A kutatók szerint ez a „százalék reprezentálja, hogy ott, ahol a kvalifikáció ugyanolyan 
volt, a kor alapján hátrányosabb megkülönböztetés érte az idősebb munkavállalót‖.  (p.10.) 
 A hátrányos megkülönböztetések többsége a munkaadókkal történő első kapcsolat során 
alakul ki, még, mielőtt az idősebb munkakereső teljesen megmutathatná a képességeit. További 
hátrányos megkülönböztetések az idősek számára a rövidebb állásinterjúk, a ritkább kinevezések, 
a kevesebb visszahívás és a kevesebb állásajánlat is.  
 Az életkorral kapcsolatos legtöbb sztereotípia-kutatás azt mutatja, hogy az azonos 
képzettségű, de idősebb álláskeresőt/interjúalanyt nem valószínű, hogy alkalmazzák. (Britton and 
Thomas, 1973; Haefiier, 1977; Rosen and Jerdee, 1976).. A supervisor-pozíciókra történő 
jelentkezésekkel kapcsolatos hatásvizsgálatok alátámasztják ezt az általános perspektívát (Avolio 
és Barrett, 1987): fiatal férfi és női szakemberek hallgattak meg tizenkétperces interjú során két 
jelentkezőt, egy fiatalabbat és egy öregebbet – mindkettőnek hasonló munkatapasztalata volt, és 
egyenlő munka-teljesítménye Az eredmény? A résztvevők magasabb értékelést adtak a 
fiatalabbnak, mint az ugyanolyan képzettséggel rendelkező idősebbnek.  
 
Az életkor-felfogások érintik a promóciót és a kompenzációt 
A Gazdaságpolitikai Intézet szerint a 40 év feletti dolgozóknak nem kínálnak ugyanolyan 
lehetőségeket, kompenzációkat, tréningeket, mint a fiatalabbaknak (Sterns és McDaniel, 1994).  
Az idős munkavállalók technológiai kompetenciáival és tanulási képességeivel kapcsolatos 
feltételezések azt eredményezik, hogy szándékosan vagy nem tudatosan, de kizárják őket a 
továbbképzési lehetőségekből. Az ilyen ageizmus korlátozza a munkalehetőségeket az idősebb 
munkavállalók számára, és végső soron befolyásolja a nemzetgazdaságot (Anti-Ageism Taskforce, 
2006) azáltal, hogy nagyobb költséget okoz, és korlátozottan használ jelentős emberi 
erőforrásokat.  
 
 
A nyelv szerepe 
Életkorral kapcsolatos kijelentéseket csatoltak a bíróságon bizonyítékként az életkorral 
kapcsolatos diszkriminációra. Akkor sikerült pert nyerni, amikor a megjegyzések a korváltozásra 
alapultak. Ezek a megjegyzések gyakran vannak úgy kategorizálva, mint „fiatal megjegyzések‖, 
ilyenek mint: „Nekünk  friss vérre van (vérfrissítésre) szükségünk‖, „csináljunk egy szobát az 
M.B.A-soknak‖, „elő az ifjú titánokkal‖ 
 A másik kategóriája az idősekkel kapcsolatos megjegyzéseknek az, hogy az „öreg fákat is 
ritkítanod kell az erdőben, hogy tudjanak nőni a fiatalok‖. Az ilyen megjegyzés elegendő 
bizonyítékul szolgál a kor alapú diszkriminációra egy jogi esetben. Egy másik típus, amikor a 
főnökök az idősebb munkavállalókat durván "alte cockers"-nek ("old 
fogies‖ jiddis nyelven –„idős kakas‖) nevezik, potenciálisan diszkriminatív, és az olyan 
kifejezéseket, mint "old fogie", "öreg és fáradt," és egy "álmos fickó nem 
pizzázik‖ figyelembe vették bizonyítékként a kor alapú diszkriminációra. (McCann és Giles, 2002, 
p. 182). 
 
Korfelfogások és intézményi értékek 
Nem minden tulajdonság kerül egyenlő értékelésre a munkahelyen. Az AARP 1995-ös 
tanulmánya kimutatta, hogy az idősebb munkavállalók leginkább csodált tulajdonságait a 
legkevésbé értékelik a munkaadók. Az idősebb munkavállalókat gyakran értékelik a tapasztalatuk, 
az ítéleteik, a minőség iránti elkötelezettségük, a kevés ingadozás, a jó jelenléti mutatók és a 
pontosság miatt. Meglepő tény, hogy a kutatásban részt vevő tizenkét nagyvállalat Ezzel szemben 
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viszont a vezetők szemében azok a vonások voltak a fontosak, a mai, változó munkahelyi 
környezetben és a cég sikerének szempontjából, amelyekben az idősebb munkavállalókat 
alacsonyan értékelték. Alacsony értékelést kaptak az idős munkavállalók rugalmasságban, az új 
technológiák elfogadásában, az új készségek elsajátításában és azokban a képességekben, 
amelyekkel a fárasztó munkákat kell elvégezni (AARP, 1995a). 
 
 
Mit tesznek a munkaadók? 
Néhány munkaadó különböző programokkal, és más szemléletmód kialakításával lépéseket tesz. 
az ageizmus leküzdésére. 
 Elismerés program. A legnagyobb és a legtöbb elismerést kapott program az AARP által 
indított Legjobb munkahely az ötven feletti munkavállalók számára. Ez a 2001-ben kezdődött 
nemzeti verseny alkalmat ad arra, hogy összehasonlíthassuk a cégek és szervezetek az idős 
munkaerővel kapcsolatos gyakorlatait és politikáit az egész országban. A vállalatok/szervezetek 
megítélésre kerülnek politikájuk és gyakorlatuk terén a munkaerő-felvételt, a munkaerő képzését 
és oktatását illetően, a karrierlehetőségek kapcsán, az egészségügyi és pénzügyi juttatások, az 
alternatív munkaszervezés és az egyéb, nyugdíjas lehetőségek kapcsán. A 2006-ban nyertes ötven 
cég közül 41 jelezte, hogy vezetőiket sokszínűen értékelték, beleértve a kort is (Beszélgetés Kathy 
Brownnal, AARP, 2006. október 10.) Ezek a díjak létrehoztak egy nemzeti 
eltolódást/elmozdulást az idősebb munkavállalók értékeit illetően, és ennél még fontosabb, hogy 
az innovatív és hatékony politikák és gyakorlatok tekintetében.  
 Tréning-programok. A faj, a nem és az etnikai hovatartozás tipikusan előnyt élvező témái a 
különféle tréningeknek, legalább két okból. Először is, a hátrányos megkülönböztetés továbbra is 
fennáll az ilyen védett csoportokkal szemben, és a képzés hatékony eszköz lehet az ilyen 
megkülönböztetések megelőzése és leküzdése érdekében. Másodszor a Munkaügyi Minisztérium 
előírja a munkaadóknak (szövetségi vállalkozók és alvállalkozók) a faji, nembéli és etnikai 
hovatartozás jelzését minden munkát kérő és munkavállaló kapcsán, de nem kér korra vonatkozó 
ilyen jellegű információt (Department of Labour, 2005). Az elszámoltathatóság ezen hiánya az 
oka annak, hogy a különböző tréningeken hiányzik a korra helyezett hangsúly. 
 Mégis, a korral kapcsolatos tréningek tudják befolyásolni a vezetők működését az idősebb 
munkavállalókkal kapcsolatban. A 80-as évek közepén a nemzeti vállalati modell egyik programja, 
az Age Issues in Management-program (Életkor problematikák a menedzsment területén) 
fókuszált az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetések legyőzésére a munkahelyeken, és 
arra ösztönözte a munkaadókat, hogy alkalmazzák az idősebb munkavállalókat.  Ez a program, 
amelyet az Észak-Kaliforniai Egyetem Andrus Gerontológiai Központja szervezett, és a Levi-
Strauss és az ARCO alapítványok finanszírozták, bebizonyította, hogy a vezetők is módosíthatják 
gondolkodásukat, szándékaikat és cselekvéseiket a korral kapcsolatos kérdéseket illetően a képzés 
révén (Dennis, 1988). 
 Tudás-megőrzési módszerek. Egy viszonylag új probléma merült fel azzal kapcsolatban, hogy 
amikor az idős munkavállalók nyugdíjba mennek, magukkal viszik tudásukat és készségeiket, 
amint kilépnek az ajtón. Előrelátó munkaadók látják ennek a kérdésnek a fontosságát, és 
megoldásokat dolgoznak ki ennek elkerülésére. Az egyik lehetőség a nyugdíjasaik újraalkalmazása. 
Egyes vállalatok, mint a Montsanto, Aerospace Corporation, és a Cigna Biztosító programokat 
hoztak létre ennek megoldására. A CVS például visszaveszi a nyugdíjas gyógyszerészereit szenior 
mentorként, hogy szakmai gyakorlat keretében a gyógyszerész-technikusoknak és a gimnáziumi 
hallgatóknak fejlessze és erősítse érdekeltségüket a gyógyszerész-életpályára történő belépésben.  
 Mások megváltoztatják a munkahelyi politikájukat. Ahhoz, hogy megküzdjünk a 15.000 
légiirányító közel háromnegyedének lehetséges nyugdíjba menetelének problémájával, a 
szövetségi szabályok most 56 év fölé terjesztik ki a kötelező nyugdíjkorhatárt, az éves 
mentességre alapulva. A Clinton-időszak alatt a pénzügyminisztérium egy 25.000 dolláros, az 
informatikai-technológia területen dolgozóknak kifizetendő keretet ajánlott fel azért, hogy 
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elhalasszák a nyugdíjba-menetelüket. A Tenessee-völgyi Hatóság, a legnagyobb amerikai 
áramszolgáltató, miután felismerte, hogy munkavállalóinak 40%-a a következő öt évben 
nyugdíjba menne, a megkérdezett munkavállalók számára megadta azt a lehetőséget, hogy ők 
döntsenek, mikor akarnak nyugdíjba menni. A Hatóság ezeket az információkat használni fogja a 
tudatos munkaerő-tervezési folyamatokban is (DeLong, 2004). 
 
A változási időbe telik 
A munkahelyi ageizmussal kapcsolatos eszmecsere nem új. Mintegy harminc évvel ezelőtt Harold 
L. Sheppard, Carter elnök idősödéssel kapcsolatos speciális tanácsadója, Az indusztriális gerontológia 
felé (1970) című könyvében már írt az átképzésekről, a flexibilis munkalehetőségekről és egyéb 
hasonló témákról az idősödés kapcsán. Ma ezek a témák még nagyobb figyelmet kapnak és még 
nagyobb intenzitással jelennek meg, mert egyre többen látják a közelgő demográfiai változások 
gazdasági implikációit, a baby-boomerek nyugdíjazását, az ebből fakadó munkaerő-hiányt, s az 
idős emberek szükségét és vágyát a munka folytatására.   
 
Ajánlások 
Számos helyen előrelépés történt, de még továbbiakat kell elérni. Néhány ajánlás ezzel 
kapcsolatban:  
A koralapú támogatás, mint szignifikáns tényező a különféle tréningeken 
Ki kell dolgozni egy ageizmussal kapcsolatos útmutatót a munkáltatók számára, amely túllép a 
törvények és szabályozások ismeretén, hogy ezt használva tanítsák a menedzsmentjüket és 
vezetőségüket az ageizmussal kapcsolatban,  
Meg kell növelni az EEOC büdzséjét Egyenlő foglalkoztatási-lehetőség bizottság), hogy javítsa a 
munkaerő-áramlást és gyorsítsa a problémás esetek megoldását (Anti-Ageism Taskforce, 2006) 
Kutatásokat végezni azokról az esetekről, amelyeket az EEOC-nak bemutattak, de ott elutasításra 
kerültek „nincs elfogadható ok‖ címén (Anti-Ageism Taskforce, 2006). 
Intergenerációs tréningeket, folyamatos kommunikációt és team-buildingeket folytatni az 
idősekkel. 
 
Mind az idősödés szakembereinek, mind a jelenlegi vagy potenciális idős munkavállalóknak az a 
feladata, hogy megszűntessék a munkahelyi ageizmust, ez az alapvető cél. Jogi, gazdasági és etikai 
szempontból kevesebbet tenni meggondolatlanság. A célok és stratégiák rendelkezésre állnak egy 
olyan munkahelyi kultúra létrehozására, ahol az idős munkavállalók hozzáállása és potenciálja 
értékké válik. 
A gerontológusok általában optimisták, és ennek alapja az a hozzáállásuk, hogy azt nézik, mit 
lehet tenni. Időszerű cselekedni az ageizmus megszűntetéséért, a nemzet gazdasági jóléte, az 
idősebbek és a jövőnk érdekében.   
 
A cikk forrása: 
Ageism in Workplace, Generations, 2007. márc. 1. 84-89 
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Court, David – Farrell, Diana – Forsyth, John E.: Az idősödő baby boomerek 

szolgálatában  

Fordította: Kandikó Éva 

 
 A baby boomerek újraalkották a szabályokat az életük minden területén. Ugyanígy újra 
fogják írni a nyugdíj szabályait. 
 Kevesebb, mint egy évtized múlva a baby boom korosztály 51 és 70 éves kor között lesz. 
A generáció mérete és törekvései által új szabályokat és az üzleti életben lehetőségeket hozott 
létre, amióta csak az 1950-es években gyermekként megvásárolták első hullahopp -karikájukat. 
Most elérkezett az idő, hogy az üzleti világ felkészüljön az USA történelmének legnagyobb és 
legvagyonosabb 50 év feletti csoportjának, az idős boomerek megváltozott igényeire. 2015-re az 
amerikai vásárlóerő durván 40%-át fogják kitenni a boomerek, és a fogyasztói iparágak körében 
aránytalanul meg fog nőni a kereslet. úgy mit az elektronikai berendezések, ruházkodás, bútorok, 
éttermek és természetesen az egészségmegőrzés. (1. minta) 
 A boomerek gazdasági hatásának ellenére, idős korukra sokuknak rossz kilátásokkal kell 
szembenéznie. A korosztálynak, amely egész életét példa nélküli jólétben élte, és megfelelően 
magas elvárásai vannak az arany éveikkel kapcsolatban, meg kell küzdenie anyagi, fizikai és 
szociális kihívásokkal. Az új McKinsey jelentés feltárta, hogy a boomerek 60%-a a munkájuk 
folytatás nélkül nem lesz képes fenntartani a mostanihoz hasonló életszínvonalat. Az idős 
boomerek 60%-a már most súlyos egészségügyi problémáktól szenved, és 2015-re 21 millió 51 és 
70 év közötti egyedülálló boomer lesz – ez kétszer több egyfős háztartás, mint az őket megelőző 
korosztálynál, ugyanebben a korban. Nem meglepő, hogy 46%-uk fél attól, hogy egyedül hal meg, 
és 43%-uk már most frusztrált attól, hogy nem tarthatja fent azt az életszínvonalat, amit várt. 
 Kutatásunk célja,—ami kombinálja a gazdasági előrejelzés, a demográfiai modell és a 
piackutatás keresztmetszetét a hamarosan nyugdíjba vonuló boomerekkel—hogy a pozitív tányér 
felé billentsük a mérleget: a boomerek leleményessége és a változtatásokra való hajlandóság által. 
80%-uk élvezi, ha új termékeket vagy szolgáltatásokat próbál ki és hiszik, hogy leküzdenek 
bármilyen akadályt, amit az élet eléjük állít. 
 

A boomerek gazdasági ereje, a reagálásra késztető körülmények és a cégek nyitottsága az 
újító ötletekre, hatalmas lehetőséget rejt a vállalkozások számára. Példanélküli számban lesz 
szükség, illetve akarat a boomerek részéről arra, hogy a munkaerőpiacon maradjanak. Sokuknak 
lesz szüksége anyagi és egészségügyi támogatásra, azonban úgy tűnik, bizalmatlanok ezeknek a 
hagyományos rendszereivel szemben. Sok boomer, aki nincs felkészülve a nyugdíjra, számukra 
megfelelő árakat, és új közösségi formákat fog keresni. Azok az újító vállalatok, amelyek képesek 
lesznek kielégíteni ezeket a szükségleteket, a tehetségek és a profit növekedésének a forrását 
fogják megtalálni. 
 
A boomer lehetőség 
2015-re az Egyesült Államokban több mint 45 millió olyan háztartás lesz, amelyben 51 és 75 év 
közti idősek élnek, míg az előző generációnál ugyanez a szám 2,4 millió. A boomerek az USA 
nettó jövedelmének a 60%-át fogják kitenni (korábban 51 százalék) és az amerikai fogyasztás és 
jövedelem 40%-át. Ahhoz, hogy ezeket a számokat távlatokba helyezzük, azt kell feltételeznünk, 
hogy a boomerek reáljövedelme és fogyasztása durván 40 százalékkal magasabb, mint a „néma‖ 
nemzedék (1925 és 1945 között születtek) szülötteié. Most először az 51 és 70 év közöttiek 
többet fogyasztanak, mint bármely más generációs csoport az amerikai gazdaságban. (2.adat) 
 A cégeknek a boomerek piacát figyelembe véve egy erős kettősséggel kell megbirkózniuk. 
Egyrészt, hogy ez a csoport több lehetőséget használhatott ki, mint bármely más generáció az 
USA-a történelmében: a boomerek a második világháború utáni (1946-64) jólétbe születtek, 
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elérhető volt számukra a magas szintű iskolai oktatás, hasznot húztak a gyors gazdasági 
növekedésből és a tőzsdéből az 1980-as és 1990-es évek alatt, míg karrierjüket építették. Másrészt, 
hogy bár a boomerek élveztek bizonyos előnyöket, a kutatások azt mutatják, hogy sokan 
nyugtalanok, frusztráltak, és nagyobb mértékben aggódnak a saját jövőjük iránt mit az előző 
generáció tagjai. (n1) 
 
Elképzelt, de felkészületlen nyugdíj 
Felméréseket és interjúkat készítettünk különböző szociális és gazdasági hátérrel rendelkező 
boomerekkel. Ennek segítségével felfedeztük a szorongásuk mélyebb hátterében álló okokat, és 
létrehoztunk egy részletes modellt háztartásuk pénzügyeiről. (n2) A kutatásunk egyik 
megállapítása volt a szegmentációk (Adat 3) jelölése, miszerint a boomerek mindössze negyede 
készült fel anyagilag az öregkori évekre. Ez a „tehetős‖ szegmens bizakodva elöregszik, és 
vagyonuk köszönhetően (átlagos nettó $ 1.2 millió jövedelem) eltúlozza az anyagi jólétet fogalmát 
az egész nemzedék számára.  
 A másik véglet a „hátrányos helyzetű‖ boomerek (a generáció népességének egy másik 
negyede) akik átlag jövedelme mindössze $ 15,000 / év aminek nettó értéke $75,000. Ezek az 
érintettek jóval negatívabban tekintenek a jövőbe. A társadalomnak meg kell majd birkóznia 
ennek a nagy csoportnak a pénzügyi és egészségügyi szükségleteivel az elkövetkezendő években. 
 A többi boomer — a generáció népességének 50 százaléka, 2015-re a teljes amerikai 
fogyasztásának 25 százalékát jelentő réteg — egy kényelmes, a tehetős szegmenshez hasonló 
nyugdíjba vonulást képzel el, azonban nem készültek fel erre. Ezek a „felkészületlen‖ boomerek 
többet költenek, mint amennyit keresnek és átlagos nettó jövedelmük mindössze 15 százaléka a 
jómódú társaikénak. Mégis a kutatás azt mutatja, hogy a felkészületlen boomerek közel fele nincs 
tisztában a közelgő anyagi nehézségekkel és hasonló attitűddel rendelkeznek, mint a tehetős 
szegmensbeliek: 55%-ug rendkívül izgatott a jövőbeli kilátásokkal szemben, és 75-80 százalékuk 
úgy véli, hogy megvalósítható nyugdíjba menetelük után az életmódváltás, és ezt izgalmasnak 
találják. 
 
Szembenézni nagyobb kihívás 
A boomereknek szembe kell nézniük a rajtuk túlmutató pénzügyeken: például, hogy magasabb 
válási aránnyal rendelkeznek, mint a Amerika történelmében bármelyik másik generáció. 
Elemzésünk szerint 2015-re 21 millió olyan háztartás lesz, amiben a nem házas boomerek élnek, 
ami a boomer háztartások 46 %-a. 1995-ben amikor a néma generáció tagjai 51 és 70 év közöttiek 
voltak, mindössze 10 millió nem házas háztartás volt, ami a generáció összes háztartásainak 39%-
a. Mi több, az 51-56 éves boomerek körében magasabb a krónikus betegségek, az alkoholizmus, 
és a pszichiátriai problémák aránya, mint az előző generációnak ugyanebben a korban. (n 3). Nem 
meglepő, hogy a boomerek nyugtalanok: 62 százalékuk aggódik az egészségügyi állapota miatt 
nyugdíjas korára, 71százalékuk az egészségügyi ellátások költségei miatt, nagyjából a felük a 
pénzügyi felkészültségük miatt idős korukra, és 46 százalékuk fél attól, hogy egyedül hal meg 
 
A megoldások keresése 
A nehézségek ellenére az optimizmus jellemzi a boomereket: 86%-uk egyetért azzal, hogy 
„Mindig úgy gondoltam, hogy megérdemlem a jó életet‖. Mi több a generáció tapasztalatai—
dinamikus idők jellemezték, a kommunizmus bukása és az újítások terjedése által a sugárhajtású 
légi közlekedéstől a számítógépen át, az internet és a mobiltelefon megjelenéséig – létrehoztak 
egy valódi nyitott szemléletet a változtatásokra. A boomerek több mint 80 százaléka azt mondja, 
hogy szívesen próbál új termékeket és szolgáltatásokat, 77 százalékuk rendszeresen használja az 
internetet. „ Mi vagyunk az első generáció, amelyik kinyitja, megkóstolja, kipróbálja, csinálja‖. 
78%-uk véli úgy, hogy képes irányítani saját sorsát, és túlél bármit, amit az élet elé állít. Már 40 
százalékuk készen áll arra, hogy „megváltoztassam az életemet a korral‖. Az elkövetkezendő 
időben a boomerek rugalmassága kerül tesztelésre azáltal, hogy hogyan lesznek képesek 
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újradefiniálni a nyugdíjba menetelt, megóvni az egészségüket és vagyonukat, elérni a költségvetési 
céljaikat, és létrehozni közösségeket. 
 
Újradefiniálni a nyugdíjat 
Az, hogy a boomereknek szükségük és hajlandóságuk is lesz dolgozni, újra fogja definiálni a 
nyugdíj fogalmát. Az általunk megkérdezettek nyolcvannégy százaléka várhatóan dolgozni fog a 
hivatalos nyugdíjba vonulást követően, és 63 százalékuk elmondta, hogy úgy látják valójában nem 
is fognak sohasem teljesen nyugdíjba vonulni. A felmérésünk szintén kimutatta, hogy a boomerek 
60-ának szükségük lesz dolgoznia ahhoz, hogy a jelenlegi fogyasztásuk 80%-át fedezni tudják, és 
több mint 40% (29 millió) dolgozni fog 65 éves korában. Ez kétszerese annak a számnak, 
ahányan az építő generációból dolgoztak ugyanebben a korban (14 millió, vagy 30%) 2015-re a 
munkaerőpiac több mint egyharmada 50 éve feletti lesz. 
 A vállalatok ezeket a munkavállalókat akarják majd alkalmazni. Az US Bureau of Labor 
Statistics (Amerikai Munkaügyi Statisztikai Hivatal) előrejelzéseire építve előrevetíthetjük, hogy 
2005 és 2015 között a vállalatoknak 34 millió munkahely feltöltésére lesz szüksége a gazdasági 
növekedés és a nyugdíjba menetel miatt. A dolgozók otthagyják a munkahelyeiket azért, hogy új 
szakmákba próbálják ki magukat, esetleg elhagyják a munkaerőpiacot egyéb okokból, mint például 
a rossz egészségügyi állapot. Tizenkét millió ilyen munkahelynél lesz szükség magas képzett 
szakmai és vezetői szerepek betöltésére, és több mint 10 milliónál szolgáltatói munkakör 
betöltésére. A boomerek megfelelő jelöltek lesznek mindezekre. Ez a generáció nem csak a 
legjobban- és legmagasabban képzett elöregedő munkaerő az USA történelmében, de aránytalanul 
nagy részét teszik ki az amerikai „tudásmunkásoknak‖ – 51%-uk vezető beosztású és 45%-uk 
szakképzett, például doktorok vagy ügyvédek – amíg a munkaerő mindössze 41%-át képviselik.  
 Mindössze a fele a vizsgált boomerek azon részének, akik szakmai és vezetői pozíciót 
töltenek be, mondta azt, hogy anyagi okok miatt tervezi a munkája folytatását. A többieket az 
önmegvalósítás és a szellemi frissesség megtartása motiválja. Ahhoz, hogy odavonzzák és 
megtartsák a tudásmunkások jelentős részét, sokkal többre lesz szükség, mint pusztán reklám 
állásokra. Az első teendő a sok vállalkozás számára, hogy eldöntsék hány tudásmunkásra van 
szükségük. Nemrég, amikor egy multinacionális gyártó felgyorsította az utánpótlás tervezését, 
rájött, hogy pótolniuk kell a vezetők 80%-át hat éven belül. 
 
A cégeknek, akiknek számos boomerre lesz szükségük, ellenállhatatlan értékes ajánlatokat kell 
létrehozniuk számukra. A legfontosabb elemek, (kutatásunk alapján) valószínűleg a rugalmasság, a 
fizikai környezet melyben könnyű navigálni, a munkahelyi kapcsolatok (25%-uk mondja, hogy 
elsősorban társadalmi okokból tervezi, hogy tovább dolgozik), és sok boomernek akik nincsenek 
anyagilag felkészülve a visszavonulásra, ellátások különösen az egészségügy területén. 
 Korai erőfeszítések. Néhány cég már elkezdte összerakni ennek a puzzle-nak a darabjait. 
Lincoln National (a pénzügyi-szolgáltatási aggodalomra) létrehozott egy munkacsoportot, abból a 
célból, hogy rugalmas munkaidőt alakítsanak ki az idősebb munkavállalóknak. A CVS 
drogérialánc egy „hósármány program‖-ot ajánl fel, amely lehetővé teszi a boomerek számára, 
hogy a téli időszak alatt naposabb helyekre utazzanak, mint például Arizona vagy Florida. Az IBM 
és a P&G nyugdíjasokat keres abból a célból, hogy olyan projekteken dolgozzanak, amik 
lehetőséget adnak szakmai tapasztalataikat megosztására a fiatal dolgozókkal. Mivel ezek a 
kezdeményezések nyereséget hoznak maguk után, a boomerek egyre inkább fontos forrásává 
válnak a megfizethető tehetségnek. 
 A haladóbb lépések, amit néhány vállalat már meglépett, olyan munkacsoportokat hoznak 
létre, hová a boomerek be tudnak csatlakozni. Az ilyen csoportok egy kényelmes szociális hálót 
biztosítanak az idős dolgozóknak és néha az ügyfelekre is hatást gyakorol. Az OBS Financial 
Service (OBS Pénzügyi Szolgáltató) például elkezdett nyugdíjas boomereket alkalmazni, mint 
tanácsadó, mivel úgy gondolják, hogy rendkívül hatásosak a velük hasonló korú ügyfelekkel. 
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 A horizonton. Ahogy éleződik a verseny az idősödő, tapasztalt alkalmazottakért, 
szerződtetésükhöz olyan alapfeltételeket kell biztosítani, ami jobban igazodik az igényeikhez: öt 
éven belül a vállalatok talán olyan munkahelyi központokat létesíthetnek, melynek ülései, 
világítása, számítógépei és kommunikációs eszközei az idősebb generáció fizikai igényeihez 
igazodnak. Rugalmasabbak lesznek a munkaidő tekintetében, beleértve az otthonról elvégezhető 
munka/távmunka lehetőségét, vállalat által szponzorált ―szövetséges csoportokat‖ hozhatnak 
létre, melyek kapcsolatot létesítenek a hasonló érdeklődési körű boomerek között és személyre 
szabott munkaszerződések kínálhatnak. Ezek a speciális ajánlatok olyan boomereket vonzanak, 
akik egy bizonyos mennyiségű munkaórát dolgoznak, számukra szükséges juttatásokkal (például 
egészségügyi támogatás), és pénzt spórolnak a cégeknek más juttatások kizárásával, mint pl. 
munkavállalói nyugdíj, ami számukra kevésbé fontos. Míg egyes elemei már léteznek ennek az 
átfogó programnak, még nem találtunk olyan vállalatot, amely az mindet beépítette volna.  
 
Az egészség és a jólét védelme 
Bár a boomerek közül legtöbben aggódnak az egészségükért és a pénzügyi helyzetükért, úgy 
látszik bizalmatlanok a hagyományos pénzügyi szervezetekkel és egészségügyi ágazatokkal 
szemben; ez bizonyítja például, hogy mindössze 20%-uknak van hosszú távú pénzügyi terve. A 
boomerek ingatlanjainak anyagi jelentősége igen nagy (2005-ös nettó vagyonuk 50%-a ingatlanban 
volt). Ennek ellenére csak 4 %-uk mondja azt, hogy megfontolja a fordított jelzáloghitelt, ahogy a 
jövedelmeik csökkennek, és csupán 7%-uk veszi fontolóra, a fogyasztási célú/szabad 
felhasználású jelzáloghitelt (home equity loan). Az egyik magyarázat: a boomerek több mint a fele 
nem bízik a pénzügyi tanácsadók objektivitásában. A második ok (kvalitatív kutatásunkkal 
rávilágítva), hogy sok boomer úgy érzi, a pénzügyi szolgáltatók ajánlatai zavarosak és nem 
illeszkednek az igényeikhez. Ahogy az egyik interjúalany megfogalmazta, „Amire szükségem van 
az egy könyv: Nyugdíj kezdőknek címmel‖. 
 Az egészségügy bizonyos tekintetben hasonló: a boomerek kevesebb, mint 15 százaléka 
bízik az egészségügyi szervezetekben és az információik megbízhatóságában. Az előző 
generációhoz képest a boomerek kevésbé bíznak az orvosok javaslataiban, vagy abban, hogy 
szánnak időt a legjobb megoldás megkeresésére az egyes betegeknél. Azonban a boomerek 
elkezdték átvállalni a saját egészségügyi állapotuk felügyeletét. Durván háromnegyedük mondja 
azt, hogy proaktív módon használja az internetet információk keresésére a saját állapotáról. Nagy 
számban próbáltak megelőző módszereket, mint például csontkovács orvoslás (46 százalék) 
masszázs terápia (39 százalék) homeopátiás szerek (37 százalék), és meditáció( 35 százalék). A 
boomerek szükségletei és preferenciái új lehetőségeket teremtettek a vállalatoknak, minek 
köszönhetően új külön a számukra kialakított módszereket hozzanak létre. 
 Nyugdíj csomagolóanyagban. A boomerek tradicionális pénzügyi juttatásokkal szembeni 
ellenszenvén könnyedén felülkerekedhetünk, ha nem csak bizonyos javakat (például járadékokat) 
ajánlunk, amik csak egy részét fedezi az igényeiknek, hanem olyan pénzügyi megközelítésre 
koncentrálunk, amelyik igazodnak változó igényeikhez. Az egyre növekvő népszerűségű életciklus 
nyugdíjalapok, amelyek az emberek korának előrehaladtával átváltja a tőkét értékpapírokra, egy 
nyilvánvaló kiinduló pont. Egy teljesebb megközelítés ezeket a tőkéket járadékokra váltja, amikor 
a bevétel biztonsága fontosabbá válik a pénzügyi növekedésnél, hosszú távú biztosításba fektet, 
amely véd a források kimerülésétől, és magába foglal egy rugalmas cash flow-t az egészségügyi 
állapot változása esetére. Ezen felül a boomereknek szükségük van olyan eszközökre, amelyek 
segítik végigkövetni a folyamatot; legyen bármilyen erős egy pénzügyi tervező program, a 
kockázatkezelőkön kívül más nem sok hasznát veszi. Ahogy a boomerek küzdenek a pénzügyi 
kockázatok mérlegelésével, szükségük lesz egy könnyen kezelhető, rugalmas eszközre a döntéseik 
egyszerűsítéséhez. 
 Wellness a tömegeknek. A boomerek vonzódása az alternatív orvoslás iránt lehetőségeket 
teremt a vállalatoknak arra, hogy kiegészítsék az alapvető egészségügyi termékeket és 
szolgáltatásokat. Bayer Nutritional Science (Bayer Táplálkozási Tudomány) például olyan 
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kiegészítőt hozott létre az aktív boomerek számára, amelyek a szemre, a szívre, az agyra és az 
ízületekre van hatással. Az egészség és wellness eq-life vállalat partnere számos egészségmegőrző 
rendszernek. Kórházak kampuszának területén nyitnak üzleteket, gyógy-és wellness termékeket és 
szolgáltatásokat kínálása céljából, a terápiás masszázs és kényeztető kozmetikáktól az organikus 
tisztítószerekig. A különféle vállalatok elkezdték felismerni, hogy sok boomer számára a wellness 
az ételekkel kezdődik. AgeLab, például kifejlesztett egy hordozható eszközt, ami jelzi, hogy ez 
élelmiszer megfelel-e a fogyasztó táplálkozási céljainak. A Tropicana nemrég az omega-3 
zsírsavakkal dúsított narancslé bevezetésével célozta meg a boomereket, ami egyesek szerint segít 
megelőzni a szívkoszorúér-betegség és egyéb betegségek kialakulását. 
 Önálló egészségügyi ellátás. A boomerek szeretnék irányítani a saját egészségügyi 
állapotukat, és az orvosokkal szembeni bizonytalanságuk alkalmat teremt az egészségügyi ellátás 
és tanácsadás új útjaira. Klinikák már megjelentek kiskereskedelmi helyeken, minit a 
szupermarketek és a gyógyszertárak. A Novartis magas vérnyomásmérő program ötvözi a 
vérnyomásmérő monitorok otthoni használatát egy oktatással, ami a betegek számára a saját 
egészségügyi állapotuk kezelésében nyújt segítséget. Nem nehéz elképzelni, hogy gyógyszer-
gyártók vagy szolgáltatók, mint egészségügyi fenntartó szervezetek, esetleg létrehoznak egy új 
kategóriát az „ orvostudományi menedzsert‖— szakorvosokat, akik biztosítani tudják az idősek 
számára a sok gyógyszerrel való együttélést. 
 
Költségvetési törekvések megvalósítása 
A felkészületlen boomerek magas elvárásai és kényszerű anyagi helyzetük rendkívül nagy kihívás 
elé fogja állítani a kiszolgálásukat; a boomerek vágyainak kielégítése, ami kombinálja az alacsony 
árakat, a szolgáltatások magas színvonalát és a márkával való azonosulást, eleve nehéz feladat. 
Sőt, ahogy az elmúlt két évtizedben az amerikai jövedelmek egyenlőtlenül kezdtek növekedni, a 
különböző ágazatokban kezdve a légitársaságokkal, a pénzügyi szolgáltatókon keresztül, a 
kiskereskedelemig, a vállalatok elkezdték megkülönböztetni magukat az igényességük vagy az 
alacsony költségekre és árakra való könyörtelen fókuszálás által, amit részben a fogyasztókkal való 
kevesebb érintkezéssel vagy az önkiszolgáló csatornákkal érnek el. (n5) Az elkövetkezendő 
években a felkészületlen szegmens pusztán a mérete által gazdagon meghálálja a cégeknek, azt 
hogy megváltoztatják működésüket, és többet ajánlanak kevesebbért. 
 Az alacsony árak és az erőteljes szolgáltatások ötvözése. Néhány vállalat már elérte ezt a 
célt: a Southwest légitársaság például az alacsony árakat precíz szolgáltatási rekordokkal ötvözi, a 
Sharles Schwab pedig magasabb színvonalú szolgáltatásokat nyújt az internetes közvetítő 
szakértőknél, ugyanazon az áron. A felkészületlen boomerek ezeket a nehezen megvalósítható 
kombinációkat fogják keresni az életük szinte minden területén. 
 Preferenciáik segítséget nyújtanak a cégeknek a lehetőségek megközelítésében. 
Köszönhetően a boomerek technikai kényelmességének, mint például a web-alapú eszközök, 
amik az alacsony költségek mellett megőriznek egyfajta személyre szabottsági érzést és a kiváló 
kategóriás szolgáltatást nyújtanak feltehetően vonzók lesznek. Az egyik leggyorsabban fejlődő 
használati szegmens a Skype internetes videokonferencia szolgáltatás, ahol a nagyszülők 
unokáikkal beszélgethetnek. Nem nehéz elképzelni, hogy a pénzügyi szolgáltatók ugyanezt a 
technológiát használjanak a boomerek személyre szabott pénzügyi tanácsadásának 
költséghatékonnyá tételére.  
 A kiskereskedők általános véleménye már régóta az, hogy az idősebb emberek előnyben 
részesítik a kis üzleteket, mivel ezeket könnyebb bejárni, és a nyugdíjasoknak bőven van idejük 
vásárolni. Kutatásunk azonban azt mutatja, hogy a felkészületlen boomerek kétharmada 
szívesebben vásárol azokban a nagyobb boltokban, amelyek alacsony árakkal rendelkeznek, és 
durván a felük végzi a teljes bevásárlás ezek valamelyikében. 
 Amióta a felkészületlen boomerek magas elvárásokat támasztanak a szolgáltatásokkal 
szemben, a kiskereskedelmi hálózatok szintén megcélozták őket, és igyekeznek elkerülni a 
nagymértékű befektetést a kis üzletekbe, és inkább az árak alacsonyan tartására, a kényelem és a 
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szolgáltatások megteremtésére koncentrálnak. Ezek lehetnek például, hogy megkönnyítik az 
üzletekben a navigációt, a termékek és az eladók megtalálását valamint a hosszú sorban állás 
kiküszöbölésének a megoldása. (n7) 
 Intelligens márkák építése. Az anyagi korlátok ellenére a felkészületlen boomerek 
márkatudatosak, és számos hasonló törekvésük van, mint tehetős társaiknak. A márkák 
létrehozása, amik ezeknek az embereknek segít abban, hogy okosnak, innovatívnak, büszkének 
érezzék magukat, és ne öregnek - a boomerek érzékenyek az öregedéssel kapcsolatban – fontos 
részét fogja képezni az igényeik kielégítésének. 
 A vállalatok, amelyek abban reménykednek, hogy egy ilyen identitással rendelkező 
versenyképes árú márkát hoznak létre, példát vehetnek a Target és JetBlue-ról. Ötven évvel 
ezelőtt a Target szintén egy kis „Wal-Mart‖ volt. De ahogy a boomereknek gyerekeik születtek, és 
nőttek fel, a Target tisztább vásárlói környezetet, merészebb dizájnt, és élénkebb színű gyerek 
ruházatot kínált valamint vonzóbb volt a megjelenése, mint a többi big-box kiskereskedőnek. 
Idővel rendkívüli hűséget teremtett a boomerek között: a vásárlók azt mondják „szeretem a 
Target-et‖ és nem, hogy „pénzt takarítok meg itt‖. A közelmúltban, 2000-ben a JetBlue járatokat 
indított New York és Florida között (népszerű utazás az idős boomerek körében). A vállalat a 
kezdetektől kombinálta az alacsony árakat a kényelemmel - egyedi televíziós berendezés, 
bőrkárpit, extra lábtér minden üléshez. Ily módon a JetBlue segített a vásárlóknak abban, hogy 
okosnak és különlegesnek érezzék magukat. Bár 2007 elején néhányukat dühítették a működési 
nehézségek, a JetBlue az „ügyféli jogok jegyzeté‖-vel reagált. 
 
Közösségek létrehozása 
A szociális kapcsolatok szükségességében nincs semmi új, azonban a magány már sokkal égetőbb 
probléma lesz a boomereknél, mivel ők kevésbé támaszkodhatnak majd a hagyományos 
közösségi formákra. 2015-re a boomerek 46%-a nem fog házastársi kapcsolatban élni, amíg 
ugyanez a szám 40 százalék a néma generációnál ugyanebben a korban; a boomerek alig fele hisz 
abban, hogy számíthat a családjára, mint biztonsági hálóra, míg a néma generáció fiatalabb 
tagjainál ez 60%; és mindössze 30%-uk jár hetente templomba, szemben a megelőző generáció 
közel 40%-ával. Ezek az eredmények arra utalnak, hogy a magányosság több mint minden ötödik 
boomert fog sújtani, akik új közösség formák felé fognak fordulni. 
 Vonzódásbeli csoportok. A hagyományos közösségek jelentőségének a csökkenésével, a 
boomerek érdeklődése valószínűleg a létrehozott szociális közösségek felé fog fordulni. A 
vonzódásbeli csoportok mindig az egyéni célok megvalósítása körül jöttek létre, mit a főzés, 
olvasás, fotózás, vagy lakásfelújítás. Mint technikailag jártas boomerek, ezek a csoportok egyre 
inkább fognak mind online (rendszeresen) és személyesen (időszakosan) találkozni. Már most, 
specifikus csoportok – mint például a Boomj.com, amely közösségi hálózati szolgáltatásokat kínál 
a boomereknek, és az Eons.com, ami az on-és offline közösségeket kombinálja – jelennek meg.  
 Akárcsak a múltban, azok a boomerek, akiknek van elég pénzük, valószínűleg utazgatni 
fognak, és ezeket az utazásokat használják arra, hogy megismerkedjenek másokkal. A nyugdíjasok 
már régóta tartanak kapcsolatot a hasonló gondolkodású emberekkel az olyan szervezeteken 
keresztül mint az Elderhostel és az egyetemek öregdiák szervezetei által megszervezett túrák. 
Vállalatok, mint a BabyBoomerTrips.com ma már speciálisan a boomerek számára állítanak össze 
utazási csomagokat.  
 Visszaadva. Kétharmada az ötven év feletti boomereknek látja úgy a nyugdíjat, mit az idő 
arra, hogy segítse a társadalmat. Szociális szükségleteik párosulnak azzal a ténnyel, hogy sokan 
nem akarnak vagy tudnak teljesen nyugdíjbaba vonulni. Ez a törekvés óriási lehetőségeket teremt 
a nonprofit szervezeteknek. Ma 90%-a a Habitat for Humanity’s aktív önkéntesek adatbázisában 
szereplő személyek a késői 50-es 60-as éveikben járnak. Hasonlóképpen, a Goodwill Industries' 
Senior Community Service Employment Program kínál idősek számára alacsony fizetésű, 
szociális irányultságú munkákat. Ahogy a boomerekért folytatott harc felerősödik a nonprofit 
szervezetek között, a képesség a közösségi érzés megteremtésére fontos megkülönböztető lesz. 
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 Bár a baby boom generációja hamarosan nagyobb hatást fog gyakorolni az amerikai 
gazdaságra, mint bármelyik bármely más 51 és 70 év közötti csoport történelme folyamán, mégis 
szembe kell nézniük egy hatalmas pénzügyi, fizikai, és szociális kihívással. Segíteni őket ennek 
legyőzésében, és abban hogy elérjék céljaikat egy jelentős üzleti lehetőség lesz az elkövetkezendő 
években. 
 
Jegyzetek 
(n1)Például, 62%-a a boomereknek „aggódik amiatt, hogy nem tervezte meg eléggé a nyugdíjas 
éveit‖ (szemben a néma generáció fiatalabb tagjainak 54%-ával), míg 43%-uk most „nagyon 
frusztrált amiatt, hogy nem olyan életet él, mint amilyenre számított‖(míg ugyanez 34%-volt a 
megelőző generáció fiatalabb tagjainál) 
 
(n2) 5100 idősebb boomerrel és a néma generáció fiatalabb tagjaival végeztünk felmérést, és 32 
otthoni interjút végeztünk, ami során megfigyeltük az interjúalanyok környezetét és meghallgattuk 
elbeszéléseiket. Ezen kívül nemzeti adatforrásokat használtunk fel ahhoz, hogy az 1960-as évekig 
visszanyúlva felkutassuk a boomerek pénzügyeit és kiadási szokásait. A felmérés, a gazdaság és a 
demográfiai adatok segítségével létrehoztunk egy adatbázist (eszközökkel, kötelezettségekkel, és 
vásárlási szokásokkal) a háztartásokról az életkorok és a jövedelmek alapján. Végül ökonometriai 
módszerek felhasználásával tervezetet készítettünk 2016-ra a háztartások pénzügyi helyzetével és 
kiadásaival kapcsolatban. 
 
(n3) A National Bureau of Economic Research (NBER- Nemzeti Gazdaságkutató Intézet) adatai 
alapján, az 1948-53 között született 51-56 éves boomer férfiak 60%-ának vannak krónikus 
egészségügyi problémái, szemben az 1936-41 között született férfiak 53%-ával ugyanebben a 
korban. Az alkoholizmus és a pszichés problémák aránya 28 és 21 százalék volt a boomereknél, 
ezzel szemben az őket megelőző generációnál 21 és 8 százalék. Lásd Beth J. Soldo, Olivia S. 
Mitchell, et al., Cross-cohort differences in health on the verge of retirement," NBER 12762 
Füzetek, December 2006. 
 
(n4) Ezek az orvosok szintén növelhetik annak az esély, hogy a betegek a számukra előírt 
gyógyszereket kapják meg. A témáról tovább lád Jessica Hopfield, Robert M. Linden, and Bradley 
J. Tevelow, "Getting patients to take their medicine," The McKinsey Quarterly, 2006 Number 4, 
pp. 14-7. 
 
(n5) Bővebben a piaci polarizációról lásd, Trond Riiber Knudsen, Andreas Randel, and Jorgen 
Rugholm, "The vanishing middle market," The McKinsey Quarterly, 2005 Number 4, pp. 6-9. 
 
(n6) Bővebben a vállalatok ár és szolgáltatás versenyéről lásd, Robert J. Frank, Jeffrey P. George, 
and Laxman Narasimhan, "When your competitor delivers more for less," The McKinsey 
Quarterly, 2004 Number 1, pp. 48-59. 
 
(n7) Vizsgálatunkban, a felkészületlen boomerek 88 és 83 százalékának jelent frusztrációt, az áruk 
és értékesítők nehéz fellelhetősége. 
 
 
1. MINTA  
A baby boom generáció piaci jelentősége (1946 és 1964 között születtek) 
 
Jelmagyarázat: 
 
B—az össz. háztartási kiadások növekedése , életkor szerint 2005-15, (1) % ≥50 évesek 
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C—az össz. háztartási kiadások növekedése , életkor szerint 2005-15, (1) % <50 évesek 
D—100% ($ millió dollár 2000-ben) 
E—A gazdaság teljese piaci részesedése az 50+-osok által, 2015, (1)% 
F—Az 50+-ok piaci részesedése, 2005-15, (1) százalékpont 
 
 A B C D E F 
 
Orvosi díjak, szolgáltatások 99 1 389 74 7.7 
 
Élelmiszerek otthon  96 4 77 52 8.4 
 
Vényre kapható gyógyszerek 95 5 123 83 10.9 
 
Éttermi étkezések 86 14 62 50 9.0 
 
Egészség/szépség segédeszközök, 85 15 36 60 6.3 
a kézpénzes tételeken túl 
 
Lakberendezés 73 27 33 58 6.4 
 
Bútorok,berendezések 64 36 154 52 7.2 
egyéb eszközök 
 
Ruházati cikkek, tartozékok 62 38 120 48 7.1 
 
Cipők, ékszerek, 56 44 72 44 6.7 
ruházat, szolgáltatások 
 
Elektronikai fogyasztás 52 48 890 50 6.7 
 
Előrejelzés a számításainknak megfelelően, Q3 2007. 
Forrás: McKinsey Global Institute elemzése 
 
2. MINTA A kevésbé csendes generáció 
Az amerikai nemzedék teljes része,  %(1) 
 
Jelmagyarázat: 
A - Nettó vagyon 2006 
B - Nettó vagyon 2015 (2) 
C - Fogyasztás 2006 
D - Fogyasztás 2015 (2) 
E - Jövedelem 2006 
F - Jövedelem 2015 (2) 
 
                                             A           B           C 
 
                                             D           E           F 
 
100% (2000-ben         '$37,072     $45,611      $7,901 
dollár) =                      milliárd     milliárd     milliárd 
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                                    $10,173      $8,030     $10,671 
                                    milliárd     milliárd     milliárd 
 
Nagyon idős (1925 
előtt született)                       6           2           3 
 
                                              1           3           1 
 
Építő (1925 és 1945 
között született)                    33          20          18 
 
                                             10          17          10 
 
Boomers (1946 és 1964      51          58          45 
között született) 
                                             40          46          41 
 
X generáció ( 1956 és1982    9          20          31 
között született) 
                                              38          32          38 
 
Milleniumi (Y) (1982 és          0           1           3 
2000 között született) 
                                              11           2          10 
 
(1) Előfordulhat, hogy az adatok nem 100%-osak, a kerekítés miatt. 
 
(2) Előrejelzés a számításainknak megfelelően, Q3 2007. 
 
Forrás: McKinsey Global Institute elemzése 
~~~~~~~~ 
 
 
A cikk forrása: 
McKinsey Quarterly, 00475394, 2007, 4., 102-114. 
 
 
fordította: Kandikó Éva 
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Berek Andrea: Kezdő internet tanfolyam a Zsigmond Király Főiskolán  

 
1. BEVEZETÉS 
 
2012/13-as tanév első félévében, az Eötvös Loránd Tudományegyetem andragógia master szakos 
hallgatójaként.„Az idősek, a hátrányos helyzetűek és a kisebbségek szociálandragógiája‖ című 
kurzusomhoz végeztem kutatást a Zsigmond Király Főiskolán. Választásom a „Kezdő internet‖ 
tanfolyamra esett, mert ez a kurzus fontos, az Európai Unió által megfogalmazott 
kulcskompetenciákhoz igyekszik juttatni a hallgatóit. Illetve így fel tudtam tenni néhány olyan 
kérdést is, ami az egyetem más kurzusával kapcsolatban merült fel.  
 
 Az Unió nyolc kulcskompetenciát fogalmazott meg, melyek a XXI. században 
nélkülözhetetlenek a mindennapi boldoguláshoz, munkavégzéshez, az önmegvalósításhoz és az 

aktív állampolgári léthez. A kompetenciák a következők:73 
 
anyanyelvi kommunikáció, 
idegen nyelvi kommunikáció, 
matematikai, természettudományi és technológiai kompetenciák, 
digitális kompetencia, 
a tanulás tanulása, 
személyközi és állampolgári kompetenciák, 
vállalkozói kompetencia, 
kulturális kompetencia 
 
Bár a tanfolyamnak nem célja az, hogy mindenre kiterjedő tudást közvetítésen, illetve széleskörű 
kompetenciák megszerzéséhez segítse a jelen lévőket, mégis igyekszik használható, alapozó tudást 
nyújtani a hallgatóknak. 
 
2. KEZDŐ INTERNET – ÓRALÁTOGATÁS 
 
A kérdőíves adatfelvétel előtt két órát tekintettem meg. Fontosnak tartottam ugyanis, hogy 
tapasztalatokat szerezzek arról, milyen egy ilyen tanfolyam, mit tanulnak, milyen a résztvevők és a 
tanár órán tanúsított hozzáállása. Emellett személyesen jelen akartam lenni a kérdőívem 
kitöltésekor.  

Az órákon az internetes alapismeretek mellett alapszintű számítógép-kezelést is tanulnak a 
hallgatók, például mappa létrehozását, kezelését. A két általam látott foglalkozáson a következő 
témák kerültek terítékre: 

Első alkalommal fogalomtisztázással kezdték az órát. Tisztázásra került többek között a 
lementés és a biztonságos böngészés fogalma. Ezután pedig a webcímek tulajdonságaival, a 
„www‖ jelentésével, a böngésző címsorával, az ékezet használatával és a böngészőkkel (Internet 
Explorer, Google Chrome) ismerkedtek meg, és gyakorolhatták használatukat.  
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Második alkalommal a Google különböző szolgáltatásaival ismerkedhettek meg a 
hallgatók. Először a Google Crome használatát, a keresést tanulták meg, majd a Képek 
alkalmazást használva lementettek maguknak néhány húsvéttal kapcsolatos képet. Végül pedig a 
Google Maps-en kalauzolhatták el magukat először a főiskolához majd oda, ahová csak akarták. 
Az óra végén a Lévai István tanár úr megmutatta a résztvevőknek a Google Earth alkalmazást is, 
amivel három dimenzióban tekinthettünk meg egy-egy utcarészletet. 
 
 
3. A VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI 
 
3. 1. Általános demográfiai adatok 
A kérdőívet tizennégy fő töltötte ki, tíz nő, és négy férfi, a jelenlévők közül mindenki. A 
válaszadók nagy többsége, tizenhárom fő budapesti lakhellyel rendelkezik, egy fő pedig 
Kocsordról jár be. 
A legfiatalabb hallgató ötvenhét éves, a legidősebb pedig hetvenhat. A férfiak átlagéletkora 64 év, 
a nőké 65, 1 év. Az egyes korok közötti megoszlás a következőképpen alakult: 

Év 57 59 61 63 64 66 67 68 72 74 76 

Fő 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

1. ábra: A résztvevők kormegoszlása74 
 
Legmagasabb iskolai végzettség: Érettségivel csaknem minden válaszadó rendelkezett, négy főnek 
pedig felsőfokú, főiskolai diplomája is volt.  
Tizennégy válaszadóból tizenkettő nem, egy fő pedig dolgozik a nyugdíj mellett. Egy fő, bár 
munkaképes korú, nincs munkahelye. 
 
3. 2. Környezet támogatás. Internethasználati szokások 
Fel akartam mérni, hogy milyen az egyes válaszadók attitűdje a tanuláshoz, az új képességek 
szerzéséhez, a számítógéphez, az internethez, illetve azt, hogy milyen a hallgatók környezetének 
attitűdje, mennyire támogatják, vagy épp ellenzik a tanfolyamon való részvételét. Emellett 
megkérdeztem azt is, hogy rendelkeznek-e otthon internetkapcsolattal, ez ugyanis a későbbi 
fejlődésüket, az órai feladatok gyakorlásának lehetőségét is befolyásolja. 
 
6. Rendelkezik otthon internetkapcsolattal? 
A válaszadók több, mint fele, 8 fő rendelkezik otthon internetkapcsolattal, 6 fő azonban nem. 
Utóbbiak közül egy fő könyvtárban tud internetet használni, a többiek valószínűleg csak a 
tanfolyam keretei között jutnak internethez.  
 
7. Van a családjában, közvetlen környezetében, baráti körében olyan 50 évnél idősebb személy, 
aki tud internetet használni?  
 Ebben az esetben megoszlottak az arányok. Négy fő környezetében van ilyen személy. 
Szintén négy fő közvetlen ismeretségi körében több személy is van, aki tud internetet használni. 
Nekik minden bizonnyal ez is motiváló tényező volt, hogy láthatták: ötvenen túl is képes az 
ember ilyen tevékenységet végezni. 
Hat fő esetében viszont nincs olyan ismerős személy, aki tud internetet használni. Őket inkább a 
világhoz való alkalmazkodás, illetve a rokonokkal, barátokkal, ismerősökkel való kapcsolattartás 
motiválta, hogy jelentkezzenek a tanfolyamra. 
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2. ábra: A válaszadók közvetlen környezetében élő, 50 évnél idősebb, internetet használó 

személyek75 
 
8. Mi a véleménye környezetének arról, hogy beiratkozott a „Kezdő internet‖ tanfolyamra? 
Ismeretszerzésünket, tanulásunkat, a kompetenciák elsajátítását befolyásolhatja, hogy milyen a 
körülöttünk lévő környezet, mennyire támogatja, vagy éppen ellenzi tevékenységüket, illetve 
alkalmasint mennyire segít nekünk, ha valamiben elakadtunk. Ezért tartottam fontosnak a 
tanfolyam hallgatóit is megkérdezni erről. 
Szerencsére a többséget, tizenegy főt támogat a környezete, sőt örül, hogy belekezdett a 
tanulásba. Három fő környezetében viszont akad olyan személy, aki támogatja, és olyan is aki 
nem, hogy beiratkozott a tanfolyamra. Ám úgy gondolom, ez a tanulásukat döntő módon nem 
befolyásolja.  
 
9. Mennyire ért egyet azzal, hogy bizonyos kor felett már nem lehet bizonyos dolgokat (például 
nyelvet, technikai berendezés használatát) megtanulni? 

Andragógus hallgatóként mindenképpen fontosnak gondoltam feltenni a kérdést, hogy 
mit gondol az idősek tanulásáról, tanulhat-e az idős, képes-e rá?  

Nagy örömmel tapasztaltam, hogy senki sem értett egyet azzal a kijelentéssel, hogy idős 
korban már nem lehet új dolgokat tanulni. Hat fő véli úgy, hogy ötven felett is lehet tanulni. 
Nyolcan pedig úgy gondolják, hogy természetesen lehet tanulni idős korban is, ám ez már kicsit 
másfajta tanulás, mint a fiatalkori. 

Kezdetben úgy gondoltam, hogy a fiatalabb válaszadók gondolták úgy, hogy „lehet 
ugyanúgy tanulni idősebb korban is‖, és a kissé idősebb hallgatók véleménye lesz az, hogy „az 
időskori tanulás más mint a fiatalkori‖. A válaszok azonban kissé megleptek. Akadt ugyanis olyan 
hetvenen felüli személy, aki nem értett egyet a kijelentéssel, és szerinte lehet időskorban is tanulni. 
Azok között pedig, akik azt a választ jelölték meg, hogy lehet tanulni, ám az időskori tanulás kicsit 
más, mint a fiatalkori, akadtak fiatalabb, az ötvenes éveik végén járó válaszadók. Megállapítható 
tehát, hogy az időskori tanulás is egyén-, és nem korfüggő. Ha az ember folyamatosan korban 
tartja elméjét, idősebb korában sem fog gondot okozni számára a tanulás. 
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3. ábra: Az időskori tanulással kapcsolatos vélekedések76 
 
 
10. Mennyire tartja fontosnak, hogy haladjon a korral, új ismereteket, képességeket, jártasságokat 
szerezzen 50-en túl is? 
 Andragógusként azt is fontosnak tartottam megkérdezni, hogy mit gondolnak arról, hogy 
időskorban szükséges-e a már meglévő tudásukat, kompetenciáikat továbbfejleszteni, felfrissíteni 
a régi, elavult tudást és újakat szerezni. 

Az eredményekből látszik, hogy a válaszadók nagy többsége (10 fő) úgy véli, hogy a kor 
nem ok arra, hogy megálljanak a tanulással. Hárman mérsékelten, és egy személy kissé tartja, hogy 
ötvenen túl is tanuljon valami újat. 
 
11. Mennyire tartja fontosnak, hogy megfelelően tudja kezelni a számítógépet? 
 Ahhoz, hogy az internetet megfelelően tudjuk kezelni, szükséges bizonyos szintű 
számítógépes tudás. Illetve a digitális kompetencia része az is, hogy a különböző alapprogramokat 
tudjuk kezelni. Erre vonatkozóan tetem fel a kérdést: mennyire tatja fontosnak, hogy ő maga 
megfelelően tudja kezelni a számítógépet, hiszen ez korunkban kulcskompetencia, emellett az 
internetkezelés alapja.  

A válaszadók többsége, kilenc fő nyilatkozta azt, hogy nagyon fontosnak tartja, hogy 
megfelelően tudja kezelni a számítógépet, öten pedig azt, hogy mérsékelten fontosnak tartják azt. 
 
12. Mennyire tartja fontosnak, hogy el tudjon igazodni az internet világában?  
 A computer kezelése mellett az internet világában való eligazodás fontosságával 
kapcsolatban is fogalmaztam meg kérdést. Nem biztos ugyanis, hogy minden ötvenen túli 
személy úgy gondolja, hogy az internet kezelése nagyon fontos. A megkérdezettek azonban 50-
50%-ban nagyon vagy mérsékelten fontosnak tartják ezt.  
 
13. Kérem, indokolja a meg a 12. kérdésre adott válaszát! 
 Kíváncsi voltam arra is, hogy miért tartják fontosnak azt, hogy tudják kezelni az 
internetet: ez csak külső kényszer vagy valami konkrét ok miatt tartják fontosnak ezt a 
kompetenciát. Néhány példa a választok közül: 
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 „Hogy lépést tudjak tartani a mindennapi információkkal, szükséges az internetkapcsolat.‖ 
„Ma az internet segítségével mindenről szinte azonnal tudomást lehet szerezni, nem kell sokat 
keresgélni a könyvtárakban. A tudásszomj az, amiért nagyon fontosnak tartom.‖ 
„Ma már az internetkezelés és használata mindenki számára elkerülhetetlen, hiszen mindent meg 
lehet vele oldani. (tájékozódás, információ, levelezés stb.)‖ 
 „A tudás mindig segíti az ember életét.‖ 
„Idősebb korban is tanulhat az, akit érdekel (pl. számítógép vagy nyelvtanulás). Tanulni soha nem 
késő.‖ 
Sokaknak tehát a tájékozódás, információgyűjtés miatt nagyon fontos az interneten való 
eligazodás, de előkerül az internet, mint a tanulás egyik forrása is. 
 
14. Mit jelent Önnek az internet? (több válasz is megjelölhető volt) 
 Mindenkinek mást jelent a világháló: van, akinek lehetőségek tárházát, és van, akinek 
nehézségeket.  

A válaszadók nagy részének elsősorban információforrást jelent (tizenkét fő), 
másodsorban lehetőségeket (hét fő), illetve tanulást (hat fő). Több esetben egyébként egy 
válaszadó megjelölte mind a három, előbb említett opciót, tehát számukra mind 
információforrást, mind tanulás, mind pedig a lehetőségek tárházát jelenti az internet (bár úgy 
gondolom a három tényező egymással összefügg). 

Csupán két fő volt, akinek az internet veszélyeket is jelent. Ők már bizonyára többet 
hallottak a vírusokról, a kémprogramokról. Egy főnek pedig nehézségeket jelent az internet. Ez 
utóbbi valószínűleg abból adódik, hogy még kezdő a világháló kezelésében.  
 

4. ábra: Az internet jelentése a válaszadók számára77 
 
 
15. Mit gondol, a mai világban mennyire lehet boldogulni internet nélkül? 
 Ezt a kérdést szándékosan kifejtős formában adtam meg, ezzel lehetőséget adva arra, 
hogy szabadon kifejthessék gondolataikat a témával kapcsolatban.  
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Két fő szerint „semennyire‖/‖sehogy‖, nyolc válaszadó szerint pedig „nem nagyon‖, „nehezen‖, 
„kevéssé‖ lehet boldogulni internet nélkül. Más úgy fogalmazott: „szükséges az internet‖. Két fő 
úgy véli, hogy lehet internet nélkül is boldogulni.  
Egy fő pedig külön bontotta a fiatalokat és az időseket internethasználat szempontjából. Ő úgy 
gondolja, hogy a fiataloknak elsősorban a munka miatt szükséges, az időseknek pedig 
információszerzés és tanulás miatt. 
 
 
3. 3. Előzetes tudás, gyakorlat 
Ezzel a kérdéscsoporttal a válaszadók előzetes számítógéppel és internettel kapcsolatos tudását, 
gyakorlottságát akartam felmérni. Rákérdeztem arra, hogy tanult-e már valahol számítógépet 
kezelni, milyen szinten tudja kezelni azt, mennyi idő szükséges ahhoz, hogy megfelelőképpen 
elsajátítsa, begyakorolja az órán tanult feladatokat, mozzanatokat. 
 
16. Tanult korábban valahol számítógépet kezelni? 
 Ahogy az ábrán is látszik, a hallgatók több mint fele (hét fő) korábban sosem tanult még 
internetet kezelni. A „Kezdő internet‖ tanfolyam keretei között Lévai István tanár úr a 
hallgatókat általános számítógép-kezeléssel kapcsolatos gyakorlatokkal is megismerteti. 

Három személynek egy ismerőse mutatta meg hogyan kell használni a számítógépet. Két 
fő a munkahelyén, a munkájából kifolyólag, szintén két fő pedig magától jött rá a computer 
kezelésének alapjaira. 
 

 
5. ábra: Korábbi tanulmányok78 
 
 
17. Milyen szinten tud számítógépet kezelni? 
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 Korábban megkérdeztem, hogyan vélekednek a számítógép-kezelés fontosságáról. 
Kérdést fogalmaztam arra vonatkozóan is, hogy mennyire képesek kezelni a számítógépet.  
Az eredmények szerint a válaszadók fele (7 fő) még csak most ismerkedik az alapfunkciókkal. 
Négyen bár csak nagyon alapszinten, de képesek kezelni a számítógépet. Három fő pedig saját 
bevallása szerint egészen jól elboldogul a számítógép kezelésével, de még akadnak hiányosságai. 
 
18. Tanult már valahol internetet kezelni? 
 A megkérdezettek többsége (11 fő) teljesen kezdőnek vallotta magát, aki csak most 
ismerkedni az internet alapjaival. Hárman pedig korábban a munkájukból kifolyólag tanultak 
internetet kezelni, ám azóta sokat felejtettek. Most pedig módjuk nyílik átismételni az alapokat. 
 
19. Mit gondol, mennyire fogja tudni használni a tanfolyamon tanultakat? 
 Arra vonatkozóan is tettem fel kérdést, hogy az egyes válaszadók mennyire érzik 
hasznosíthatónak a kurzuson megszerzett tudást. A megkérdezettek nagy többsége (10 fő) úgy 
gondolja, hogy gondolja, hogy a tanultak nagy részét egyértelműen fogja tudni hasznosítani a 
későbbiekben. Egy fő csak részben, három fő pedig úgy véli, hogy kis mértékben fogja tudni 
hasznosítani a tanfolyamon tanultakat. Utóbbiak közül egyébként egy fő már korábban tanult a 
munkájából kifolyólag számítógépet és internetet kezelni.  
 
20. Mennyit kell gyakorolnia, hogy magabiztosan tudja használni az órán tanultakat? 

Egy eszköz használatának elsajátításakor nagyon fontos, hogy az egyén gyakoroljon, 
később pedig már készségszinten tudja elvégezni az adott műveletsort. Mivel kezdő személyekről 
van szó, nem meglepő, hogy senki sem nyilatkozta azt, az órai gyakorlatok elégendőnek 
bizonyulnak a magabiztos felhasználáshoz. Gyakorolniuk kell.  

Három fő az otthoni számítógép és/vagy internetkapcsolat hiánya miatt az órákon kívül 
nem tud gyakorolni. Legtöbben, kilenc fő hetente egy-három órát, míg egy fő mindennap 
igyekszik rá, hogy gyakorolhassa az órán megtanult műveleteket.  
 
3. 4. A tanfolyammal kapcsolatos kérdések 
Ebben a kérdésblokkban olyan kérdéseket tettem fel, amik a tanfolyammal kapcsolatos 
motivációra vonatkoznak (miért jelentkezett, mire szeretné használni a tanfolyamon megszerzett 
tudást). 
 
21. Miért jelentkezett a tanfolyamra? (több válasz is megjelölhető volt) 
A diagramon is jól látszik, hogy a résztvevők (hét-hét fő) leginkább a gyorsan változó világhoz 
való felzárkózás és a rokonokkal, ismerősökkel kapcsolattartás céljából szeretnék megtanulni az 
internet használatát. Hat főt az internethasználat iránti érdeklődés motivált a jelentkezésre. A 
többiek vagy szeretnének eligazodni az internet világában, vagy szórakozás céljából jelentkeztek a 
tanfolyamra (tehát egy fő szerint maga a tanulási tevékenység is lehet szórakozás!). Egy főnek 
pedig a munkája kapcsán vált szükségessé, hogy tudjon internetet kezelni - ezért jelentkezett a 
tanfolyamra. 
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6. ábra: A tanfolyamra való jelentkezés motivációi79 
 
22. Mire akarja használni a tanfolyamon megszerzett tudást? 
Erre a kérdésre a leggyakrabban előforduló válaszok a következőek voltak: 
Kapcsolattartás a családdal 
Információszerzés, tanulás, önképzés 
Szeretnék a változó világhoz alkalmazkodni 
Érdekli az internethasználat 
 
23. Mi a véleménye az eddigi órákról? Mennyi felel meg előzetes elvárásainak? Tud majd 
profitálni az itt tanultakból? 
A legtöbben elégedettek, igennel válaszoltak, az eddig kapottak megfeleltek előzetes 
elvárásaiknak, úgy érzik, profitálni tudnak majd az ott tanultakból. Csupán egy fő vélte úgy, hogy 
a tanfolyamon tanultak csak kevéssé feleltek meg elvárásainak.  
Néhányuk válaszát idézem: 
„Sok újat tanultam. Feltétlenül profitálok. Megfelel az elvárásoknak.‖ 
„Az eddigi órák módszerei, a tanár egyénisége, türelme megkönnyíti a tanulás folyamatát. 
Remélem tudom majd használni.‖/„Remélem.‖ 
„Az alapokat megadta, amit tovább kell fejleszteni.‖ 
Az alapfogalmakat remélem, tudom hasznosítani, ha lesz gépem.‖ 
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3. 5. Attitűdökre vonatkozó kérdések 
Az utolsó kérdésblokkban a válaszadók attitűdjére voltan kíváncsi a „házi feladattal‖ (otthoni 
gyakorlófeladatokkal), az interneten keresztül folytatott konzultációval és a másokkal való 
megosztással kapcsolatban. 
Nyilván ilyen gyakorlottsági illetve tudásszinten nem várható el, hogy egyik óráról a másikra 
komplett fogalmazást készítsenek, Skype-on vagy más platformon konzultáljanak, illetve hogy 
blogot írjanak, vagy más módon tartalmakat osszanak meg az interneten. Amit fel akartam mérni, 
az az volt, hogy milyen az ezen tevékenységek iránti attitűdjük: elutasítják vagy szívesen 
kipróbálnák ezeket az eszközöket, feladatokat. 
 
24. Mit szólna ahhoz, ha a tanfolyam során otthon megoldandó feladatokat kapna? (Például 
megadott kérdésekre válasz megkeresése, interneten található információk alapján Önt 
érintő/érdeklő témában rövid fogalmazás írása stb.) 
 Ezzel a kérdéssel az azirányú attitűdjüket akartam felmérni, hogy miként vélekednek az 
otthon elvégezendő feladatokról: kényszert (elkészítendő házi feladatot) vagy gyakorlási 
lehetőséget látnak-e benne. 
Ketten egyértelműen szívesen részt ilyen jellegű feladatokban, mert érdekesnek találják. Négy fő 
jelölte meg azt a lehetőséget, hogy szívesen csinálna ilyen feladatokat, mert ezzel is fejlődhet, és 
gyakorolhat. Hárman bár szívesen csinálnának ilyen típusú feladatokat, még nem érzik magukat 
elég felkészültek. Négy fő viszont éppen azért nem csinálna ilyen feladatot, mert még nem érzi 
magát eléggé gyakorlottnak. Egy fő pedig bár szívesen csinálna ilyen gyakorlatokat, más irányú 
elfoglaltságai miatt nem lenne rá ideje. 
 

 
7. ábra: Az otthoni feladatokkal kapcsolatos vélekedés80 
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Igen, szívesen csinálnék ilyen feladatokat, mert érdekesnek találom.
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Nem csinálnék ilyen feladatokat, mert nem érdekelnek az ilyen feladatok.
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25. Ha lehetősége nyílna rá, részt venne-e interneten keresztül történő konzultációban, ahol 
kérdéseit, esetleges problémáit nem a jelenléti oktatás keretein belül, hanem interneten keresztül 
vitatnák meg? (A tanár ekkor is azonnal tudna reagálni a kérdésére, mert hallaná Önt, azonban 
nem tartózkodnának egy helyen.) 
 Az egyetemen az egyik kurzusomhoz minden héten blogbejegyzést írok, és Second Life-
on (háromdimenziós, virtuális felület) konzultálok. Kíváncsi voltam mi a véleményük az effajta 
(vagy akár Skype-alapú), tehát nem osztálytermi környezetben folytatott konzultációkról, illetve 
egyáltalán a tanár jelenléte nélküli oktatásról. 
Természetesen nem várható el az, hogy a hallgatók véghez is vigyenek ilyen fajta tevékenységet. A 
célom csupán az volt, hogy felmérhessem, mit gondolnak, milyen attitűdökkel rendelkeznek a 
válaszadók. 

Négyen szívesen részt vennének ilyen jellegű konzultáción, mert izgalmasnak tartják. Két 
fő szívesen részt venne ilyen konzultáción, ha meglennének a szükséges járulékos eszközök 
(fej/fülhallgató, mikrofon). Négy fő viszont pont azért nem venne részt ilyen jellegű 
konzultáción, mert nincs meg a szükséges felszerelése. Két válaszadó pedig azért nem venne részt 
ilyen programban, mert szerinte egy oktatási tanulási folyamat csak akkor lehet hatékony, ha a 
tanár és a hallgató egyszerre van jelen. Egy válaszadó több lehetőséget is megjelölt: ő egyrészt 
azért nem venne rész ilyenben, mert nincsenek meg a szükséges eszközei, másrészt mert nem hisz 
a nem-jelenléti oktatásban. 
 

 
8. ábra: A válaszadók internetes konzultációval kapcsolatos hozzáállása81 
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26. Ha már gyakorlott felhasználó lenne, szívesen megosztaná tudását (szakmájával, hobbijával 
stb. kapcsolatban) az interneten keresztül? Válaszát kérem, indokolja! 

Az egyetemen „Távoktatás és e-learning‖ kurzus keretében Ollé Tanár úr sokszor kitért 
az emberek interneten való információ-megosztási hajlandóságára. Manapság ugyanis sajnos még 
mindig nagy problémát jelent, hogy az emberek nem szívesen osztanak meg tartalmakat a 
világhálón. Kíváncsi voltam a hallgatók ezzel kapcsolatos attitűdjére.  
Csupán egy hallgató írta azt válaszként erre kérdésre: „Úgy gondolom, hogy nem.‖  

A többség (6 fő) maga is szívesen osztana meg információt az interneten (például 
szakmájával, hobbijával kapcsolatban), mert örül, hogy ezzel segíthet másoknak, és hasznosnak 
érezheti magát. Néhányan még nem érzik magukat elég tapasztaltnak ahhoz, hogy bármilyen ilyen 
jellegű tevékenységet végezzenek. Ez azonban még természetes, hiszen most kezdtek ismerkedni 
az internet világával. Mindenképpen becsülendő azonban az, hogy szívesen osztanának meg 
információt másokkal is interneten keresztül. 
 
4. ÖSSZEFOGLALÁS 
Összegzésként az eredmények alapján elmondható, hogy érdeklődő emberekkel volt dolgom, akik 
szeretnének betekintést nyerni az internet világába. Fontosnak tartják, hogy tudjanak 
számítógépet és internetet kezelni, mert manapság a mindennapi élet, az információgyűjtés, a 
tanulás és a kapcsolattartás is sokkal könnyebb, ha eszközként használjuk a világhálót. 

Bár még nagyon kezdőnek, és gyakorlatlannak érzik magukat, a válaszadók körülbelül fele 
szívesen kipróbálna egy, az interneten zajló konzultációt. A megkérdezettek többsége pedig 
szívesen végezne otthoni gyakorlófeladatokat és szívesen megosztaná tudását mással is. Talán ez 
utóbbi becsülendő a leginkább, mert ezáltal tudásbázisukkal más személyek tanulását, 
gyarapodását is segíteni tudnák. 
 
5. FELHASZNÁLT IRODALOM 
Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges 
kulcskompetenciákról (2006. december 18.) (2006/962/EK) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:hu:PDF 
(2012. április 20.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:hu:PDF
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Széles Tamás: Hívő öregedés – öregedő hit  

 
A statisztikák szerint a volt szocialista országok népessége a legateistább Európában. A volt kelet-
németek 59%-a nem hisz Istenben, míg ez a szám Amerikában csak 4%. Magyarországon 
nagyjából a lakosság 70%-a katolikus, ugyanakkor a szentmisére járók aránya drasztikusan 

alacsony. 1950-ben 50% körül volt, 1990-ben 10-14%, 2004-ben már csak a népesség 8-10%-a.
82
 

Ez azt jelenti, hogy a magukat hívő katolikusnak vallóknak alig 10%-a jár rendszeresen 
templomba. A vallási mutatók tekintetében Magyarország 2005-ben az egyik legrosszabb helyen 

végzett az európai országok között,
83
 de az Istenhívők száma folyamatosan apad az egész 

kontinensen.
84
 

A tudósok egyértelműen azt tapasztalták, hogy az ember felnőtté válásával majd 
öregedésével arányosan a hite is változik. Míg a fiatalok között kevés a templomba járó hívő, 68 
éves kor fölött már az emberek 43%-a vallja meg Istenhitét, vagyis az időskorral az emberek 
majdnem fele hívővé válik. Jogos a kérdés, vajon az öregedéssel az ember hite öregszik csak, vagy 
az öregedő ember szorosabban kapcsolódik Istenhez a hiten keresztül, mint a fiatalabbak? 

A mai előadásban a Biblia, a Szentírás lapjain, Isten Igéjén keresztül szeretném bemutatni 
Önöknek azt a képet, amit a Jézus-korabeli öregekről ismerünk, s igyekszem majd azt is feltárni, 
hogy Isten Igéje mit mond az emberi öregedésről, az időskorról, Isten milyennek szeretné látni az 
öregedő embert, s végül arra is szeretnék választ adni, hogy miben más az Istenhívő idős, mint a 
hitetlen. 
 
1. Az ember és az öregedés folyamata 
A legtömörebben és legszebben talán az 1Sám 2,6 foglalja össze Isten és az emberi élet viszonyát: 
"Az Úr adja a halált és az életet". Ebből a szinte hitvallásszerű, tömör mondatból egyértelmű, hogy 
a hívő ember mindent Istenre vonatkoztat: születést, halált, s természetesen mindazt, ami a kettő 
között történik. 
   Ezért az, ami a születés és a halál közé esik, az ókori hívő ember számára nem volt idegen vagy 
rémisztő, sem ijesztő, nem volt megmagyarázhatatlan, sem túlságosan nehéz – hiszen mindezt 
Isten adta. Az akkori ember elfogadta azt a tényt, hogy élete – mint teremtett élet – eleve 

behatárolt,
85
 születés és halál korlátai közt zajlik, vagyis tudta, hogy csak a születés és a halál 

között nyílik lehetősége arra, hogy éljen és boldoguljon. Más szavakkal ezt úgy is kifejezhetjük, 
hogy a hívő ember tudatosan és félelem nélkül felvállalta és felvállalja ma is saját mulandóságát. 
   Könnyedén legyinthetnénk erre a megjegyzésre, de mégse tegyük, mert a mai társadalom ezzel 
épp ellentétes gondolkodásra nevel. Eszményképe a töretlen egészségnek örvendő, produktív 
ember. Napjainkban akkor szokás értékesnek tekinteni valakit, ha sikeres, ha teljesítőképessége 
nem változik az idő haladtával sem, ha sok pénzt keres, nagy a vagyona, szép karriert futott be, ha 

fiatal vagy fiatalos és attraktív.
86
 

   Ezek az elvárások azonban – engedjék meg, hogy nyíltan kimondjam – teljességgel álszentek és 
ellentmondásosak. Egy példával szeretnék rámutatni is. 
   Ma az öregedő emberek zöme nem akkor fejezi be az önálló kenyérkereső életet, amikor saját 
megítélése szerint elérkezett az ideje, hanem amikor elérkezik a nyugdíjkorhatár. Akkor aztán a 
munkáltató nyugdíjazza az illetőt, tekintet nélkül a valós állapotára, kondíciójára. Nagyon sokan 
ezt olyan korban élik meg, amikor még bőven volna erejük, kapacitásuk és igényük is a munkára, 
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mégis kötelezően fel kell hagyniuk a számukra teljes életet jelentő dolgos hétköznapokkal. Ez lelki 
feszültséget és ellentétet szül. Az illető egészen másképp látja önmagát, mint a munkáltatója. 
Hirtelen óriási lesz a különbség a személy belső megítélése és a külső, társadalmi megítélése között. Bár 
még bőven bírná erővel és teljesítménnyel, a társadalomnak már nincs rá szüksége. Ezért a 
többség úgy érzi: leírják, élve eltemetik, leértékelik, eldobják őket, mint valami feleslegessé vált 

holmit.
87
 Ebből adódik, hogy sok nyugdíjas, de életerős ember számára a nyugdíjkorhatár egyben 

a teljes élet végét is jelenti. Vagyis eleve veszteség-élménnyel vág neki idős napjainak. 
   A hívő keresztény ember azonban egész életére képes úgy tekinteni, mint az Isten által 
berendezett életre, melynek megvan a maga előre eltervezett és a teremtés rendjébe illeszkedő 
lefolyása, oka és célja. Ezért az egész emberi élet, de különösen az öregedés biblikus kulcsszava 
így hangzik: tudatosság. 
   Az Ószövetség és az ősatyák e tekintetben különösen jó példával szolgálnak. Haláluk és 
haldoklásuk kiemelt pillanatai a Biblikus mintának, ezért ma többjüket is elemezni fogjuk. 
Hallgassák meg, miként tanúskodik e tudatosságról Jákob, azaz Izrael, aki halála előtt így szól 
Józsefhez: "Azután Izrael így szólt Józsefhez: "Nézd, én meghalok. Isten azonban veletek lesz és visszavezet 
benneteket atyáitok földjére." (Ter 48,21) 
   Ne csak azt halljuk ki szavaiból, hogy Izrael megérzi halála közeledtét, hanem vegyük észre, 
hogy tudatosan viszonyul saját életkorához és mindahhoz, ami vele történik. Nem csupán 
tudatosan éli meg a halál közeledtét, hanem – bár épp meghalni készül – még mindig tervezi a 
jövőt és erre vonatkozó tudását, meglátásait, gondolatait, valamint áldását átadja az utókornak. 
   Manapság az idős emberre sokszor úgy tekintenek, mint egészségtelen emberre, mint 
társadalombiztosítási problémára vagy kórházi esetre. Pedig épp Jákob-Izrael példáján érthetjük 
meg legjobban, hogy az öregedés a Szentírás tapasztalatában nem betegséget, de nem is 
leértékelődést jelent, hanem csak változást.  
   Kérem, egy kis időre próbálják meg elfelejteni azokat a betegségeket, gondokat, testi-lelki 
bajokat, amik az időskor fogalmát negatívvá változtatják az önök számára. Körülöttünk a 
természet folyamatosan változik. Nincs ember, aki csodálkozna azon, hogy a fák tavasszal zsenge 
rügyeket hoznak, levelet eresztenek, virágba borulnak, gyümölcsöt érlelnek, majd ősszel a levelek 
elszáradnak, lehullanak, és télire a fa kopaszon, dísztelenül, az élet minden látható jele nélkül 
marad, s mindez mindaddig ismétlődik, míg a fa betölti életét, elszárad, kidől, elkorhad. Ha 
belátjuk azt, hogy az emberi test sem kivétel a természet Isten adta szabálya alól, hogy a 
kondíciója és a szervek működése az idő előrehaladásával szükségszerűen és természetesen 
változik, akkor azt is be kell látnunk, hogy mindebben a változásban nincs semmi drámai vagy 
önmagában rossz. Nem az öregedés, a korral természetesen együtt járó változás a rossz, hanem 
annak társadalmi fogadtatása, a konvenció, a megszokás az ami rossznak láttatja, mert a média és 
a reklámok a halhatatlan test és az idealizált szépségek dicsőségét hirdetik, pedig az öregség és az 
öregedés az Isteni akaratból eredő folyamatok, ezért azok önmagukban nem rosszak. 
   A testi változás folyamatát a Préd 12,1-7 kivételes költőiséggel és szépséggel foglalja össze. 
   "Gondolj Teremtődre ifjúságod napjaiban, mielőtt megérkeznek a gonosz napok, és elközelegnek az évek, 
amelyekre azt mondod majd: nem tetszenek nekem; mielőtt elsötétül a nap és a világosság, a hold és a csillagok, és 
mielőtt az eső után visszatérnek a felhők; amikor megremegnek a ház őrzői, és megrokkannak az erős férfiak; 
amikor bezárják a külső kapukat, és halkabbá válik a malom zaja; amikor elcsitul a madarak hangja, és 
minden dal elhallgat; amikor félnek a magaslatoktól, és ijedten járnak az úton; amikor a mandulafa virágzik, a 
sáska jóllakik, a kapor kipattan, az ember meg örök hajlékába tér - az utcán már jönnek-mennek a 
siratóasszonyok; mielőtt elszakad az ezüstkötél, megreped az arany gyertyatartó, megpattan a forrásnál a korsó, s 
összetörik a kúton a kerék; és a por visszatér a földbe, ahonnét jött, az éltető lehelet meg az Istenhez, aki adta." 
 
   Csodálatos vers ez, megrendítően szép líra.  A vers, mint minden vers tömöríti a valóságot, és 
lényegiségében ragadja meg, olyan nyelvi eszközökkel, amik nem csupán az értelemre hatnak, de 

                                                 
87

 ibidem 



Gerontoedukáció 5. 
 

Gerontoedukáció 5. – Zsigmond Király Főiskola, Gerontoedukációs Kutatóközpont 132 
 

érzékeinkre, fantáziánkra is. Ennek a gyönyörű versnek az allegóriái az öregedő emberi testet 

mutatják be.
88

 Nézzük meg közelebbről mit jelentenek? 
   A ház megremegő őrzői az erőtlenedő karok; a megfogyatkozó őrző lányok a fogak elvesztésére 
vonatkoznak; a homályos ablakok az elhomályosuló szemeket láttatják; a bezáruló ajtók a hallás 
romlását jelentik; a halkuló énekszó a hang megfakulását; a kivirágzó, azaz fehér virágot bontó 
mandulafa a haj megőszülését szimbolizálja; a magát vonszoló sáska képe a járás nehézkessé 
válásra utal; a fűszerek hasztalansága pedig a nemzőképesség elvesztését és így tovább. 
   Az, hogy mindezt a Szentírás ilyen szépen, mesterien versbe foglalva jeleníti meg, nem csak az 
öregedési folyamat természetes voltát mutatja, de azt is, hogy fontos előre tudnunk és tudatosan 
elfogadnunk mindennek a bekövetkeztét. Isten azt szeretné, ha az öregedésre lelkileg-testileg 
felkészülnénk. A tudatosság azt is jelenti, hogy nem utasítjuk el a jövőt, hogy nem dugjuk 
homokba a fejüket a természetes folyamatok elől. Egyáltalán nem kell azt érezniük, hogy kifelé 
vagy saját maguknak valamilyen, az életkortól vagy életszakasztól eltérő képet kellene mutatniuk. 
 
   Most pedig vizsgáljuk meg mindezt Mózes személyén, életén és öregedési folyamatán keresztül. 
Az ApCsel-ben István diakónus így beszél az ősatyáról a főtanács előtt: 
   "Amikor betöltötte negyvenedik évét, az a gondolata támadt, hogy meglátogatja testvéreit, Izrael fiait. Ez 
alkalommal észrevette, hogy az egyikkel igazságtalanul bántak. Védelmére kelt, s bosszút állt a bántalmazott 
emberért: agyonütötte az egyiptomit. Azt hitte, testvérei ráeszmélnek, hogy az Isten az ő keze által ad majd nekik 
szabadulást, de nem fogták fel. Másnap akkor jelent meg köztük, amikor épp verekedtek. Össze akarta őket 
békíteni: Emberek, ti testvérek vagytok! Miért bántalmazzátok egymást? De aki bántalmazta társát, 
elutasította, mondván: Ki tett meg elöljárónkká és bíránkká? Talán engem is meg akarsz ölni, ahogy tegnap 
megölted az egyiptomit? E szavakra Mózes elmenekült és Midián földjén telepedett le. Itt két fia született. Eltelt 
negyven esztendő, s akkor a Sínai-hegy pusztájában egy égő csipkebokor lángjában angyal jelent meg neki." 
(ApCsel 30,23-31) 
   Ha összeadjuk az igehelyben szereplő évszámokat, akkor azt kapjuk, hogy István diakónus 
szerint Mózes 80 éves volt, amikor Isten megjelent neki a Sínai hegyen, vagyis népe szolgálatában 

aktív időszaka 80 és 120 éves kora közé esett.
89
  Persze, ez sokak számára komolytalanul 

hangozhat. 
   Nem muszáj szó szerint vennünk. Mózes életkora valójában azt fejezi ki, hogy az igazán hiteles 
embernek kellően érettnek, tapasztaltnak és bölcsnek kell lennie, ami az ószövetségi ember 
számára egyenesen arányos volt azt életkorral. Mikor Isten megbízta Mózest a szabadítói 
feladattal, még az sem számított, hogy Mózes nem volt a szavak embere, hogy nem tudott jól 
beszélni, és mintegy szóvivőt kellett mellé adni Áron személyében. Mi ugyan tökéletesnek 
képzeljük személyét, ám Mózes hangulata és viselkedése is változó volt, talán életkora miatt: 

"gyorsan dühbe gurult, de még gyorsabban fordult Istenhez kéréseivel...",
90
 ezért rögvest Áron 

kiválasztása után hetven vént, azaz idős férfit kapott maga mellé, akik segítették mindenben (Kiv 
4,29). 
   Az idős Mózes és a többi hetven öreg egyfajta szent bölcsek közösségét, tanácsát alkották, akik 
épp az életkorukból merített tapasztalatuk és Isteni kiválasztásuk, azaz végső soron hitük alapján 
megkérdőjelezhetetlen tekintélyt és igazságot képviseltek az egész nép számára. (Józs 20,4) 
   Ez a "rendszer" nagyon hosszú időn át tökéletesen működött az ószövetségben, még a kánaáni 
honfoglalás és a letelepült életformával járó változások sem módosították ezt a berendezkedést. A 
Bírák könyve így ír: "Amíg Józsue élt, s a vének életben voltak, akik túlélték Józsuét és még látták azokat a 
nagy tetteket, amelyeket az Úr Izrael javára végbevitt, a nép az Úrnak szolgált." (Bír 2,7) Vagyis amíg a nép 
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élén az Isten által küldött vezető állt, aki a vénekkel együtt az Úr parancsait követte, addig a 
népnek is mindig jól ment sora, bőség és gazdagság jellemezte életét. 
   A judaizmus számára az idős emberek mindig különösen fontosak voltak. A történelem során 
mindig ők tartották fenn a kultúrát, a hagyományt és bölcsességükből kifolyólag ők bíráskodtak a 
vitás ügyekben. 
   Az ószövetségi zsidó ember, ha bajos ügye volt, az "öregekhez" fordult, akik többnyire a 
városkapuban ültek és várták a jogvitával hozzájuk fordulókat. Tudásuk, élettapasztalatuk 
képesítette őket bírói tisztükre, döntésük pedig kötelező érvényű volt. Természetesen 
elképzelhetetlen lett volna, hogy egy fiatal beüljön a bírák közé, hisz épp az életkora hiányzott, 
amit a bölcs és helyes döntés biztosítékának tekintettek. Az idősek eme általános tisztelete és 
fontos vezetői szerepe mögött az egész Keletre jellemző patriarchális berendezkedést találjuk. 
Míg Izrael népe a pusztában vándorolt, a legfontosabb közösség a család volt, mely azonban 
némileg eltért a mai családfelfogástól, ezért jó, ha megismerjük. 
 
1.1 A család 
 
   A család, illetve akkor még nagycsalád, törzs élén a családfő vagy apa állt, akivel együtt élt az 
elsőszülött fiú, többi fiú és az unokák, továbbá az apa fő és mellékfeleségei, a felnőtt fiúk 
feleségei, a leánygyermekek, a szolgák és végül az állatok. Ez a berendezkedés a nomád életmód 
szükségszerű következménye volt. Ebben a nagycsaládban a családfő teljhatalommal bírt. Az ő 
személyes Istene lett a család vagy törzs Istene. Az egész Szentírást az Ószövetségtől az ApCsel-
ig jellemzi és átjárja ez a kifejezés: "atyáink Istene". Akár Dániel próféta, akár Szent Péter ajkáról 
hangzik fel így az imádság eleji megszólítás, ugyanazt a hitvallást fejezi ki: Isten ott van az Ő 
családjának tagjaival, s az atyák hite alapján szakadatlanul visszavezethetjük e hitet Ábrahámig. 
   Az atyák és az életkor tekintélye tehát a társadalmi berendezkedésből és a hitből fakadt. Ez a 
berendezkedés később Kánaán meghódításával, a letelepüléssel, az izraeli királyság kialakulásával, 
majd Izrael és Júda kettészakadásával, a babiloni fogsággal, és a római uralommal azonban már 
megváltozott. 
 
   Az Újszövetség idején már nincsenek ilyen nagycsaládok, legalábbis fizikai értelemben. A 
letelepült és sokszor a hatalom, háborúk és járványok tizedelte élet közepette már nem tudott 
ennyi ember egy fedél alatt megélni. Ekkortól a család az apa, anya, gyermek alapvető hármasára 
épül. Ennek ellenére azonban jogilag, kulturálisan és vallásilag is megmarad a családfő – itt a 
kisebbé lett család fejének – döntő szerepe. A környezethez való viszonyt és a társadalmi rangot is 
az apa leszármazása és vagyonossága határozza meg, az apa minősíti a család minden tagját. Az 
apa mondja az asztali áldást, ő zarándokol az ünnepekre, bemutatja a húsvéti áldozatot, részt vesz 
a zsinagógai Istentiszteleten, felolvas az Írásból, magyarázza azt, megtanítja fiának az imádkozást, 
a körülmetéléssel beiktatja őt a vallási közösségbe. A családdal kapcsolatos minden fontos vallási 

döntést továbbra is az apa hoz meg, amit a többi családtagnak kötelessége követni.
91
 

   Jézus idején a Jeruzsálemi nagytanácsnak az írástudókon és a főpapon kívül még tagjai a 
zsinagógai közösség tekintélyes vénei is. Nem véletlen az sem, hogy a korai keresztény egyházban 
a vének bölcs tisztségéből alakult ki a későbbi papság intézménye. Ebből származik az a tisztség 
is, amit ma sok protestáns felekezetben presbiterként ismernek. A presbuteros görög kifejezést a 
Szentírás egyaránt használja a Szinedrin, a zsidó nagytanács véneire, és a későbbi keresztény 
püspökökre, papokra, jelentése pedig: idős, idősebb, koros, öregember. 
   Vagyis az ószövetségi hagyomány, ha kicsit másképp, de szervesen jelen volt Jézus idejében is 
Palesztina-szerte. Szent Lukács evangéliumában például, Keresztelő Szent János szüleinek, 
Zakariásnak, az idős papnak és feleségének, Erzsébetnek története az ószövetségi Ábrahám és 
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Sára időskori gyermekáldásának történetét mintázza és teremt közvetlen teológiai kapcsolatot 

Ábrahám ígéretével és áldásával (Lk 1,5-25).
92
 Ugyanúgy Szent Lukácsnál, Simeon és Anna 

története (Lk 2,25-35) is azt mutatja, hogy az idős emberek, akik hitben és Isten szolgálatában 
élnek, kivételes és különleges áldásokat, feladatokat kapnak az Úrtól. 
 
1.2. Jézus és az öregedés 
 
   Most pedig vegyük szemügyre, mit tanított Jézus az öregedésről? Ő ugyan nem adott egységes 
képet a családról, mégis nagyon határozottan tanított a családi viszonyokról. Jézus Istent úgy 
szólította meg, ahogy a korabeli zsidóság szinte egyáltalán nem tette. Atyának szólította. Ezt 
Istenre vonatkoztatva az Ószövetségben összesen 15-ször, az Újszövetségben viszont 245 

alkalommal találjuk meg.
93

 A számok önmagukért beszélnek, jelentős különbséggel van dolgunk. 
Olyan súlya van e megszólításnak, mint mikor Isten Mózesnek kinyilatkoztatta Nevét az égő 
csipkebokorban. E névben ugyanis benne foglaltatik az Újszövetség Isten-ember viszonyának 
jellege és alapvetése. Jézus mindazt, ami korábban az emberi családfőre volt jellemző, Istenre, az 
Atyára vonatkoztatja. Eláll az embert Istentől elválasztó, ősi, de távolságtartó nevek használatától. 
Nem nevezi Seregek Urának, Felséges Istennek, Örök Istennek vagy Mindenhatónak, hanem a 
legegyszerűbben és legközvetlenebbül szólítja meg, ahogy csak lehetséges: Atyjaként. 
   Amikor a Miatyánk imádságában Istent Atyaként szólítjuk meg, akkor mint a keresztények 
családjának Atyjához szólunk az Úrhoz. Jézus a törzsi vagy nagycsaládi apai tekintélyt és főséget is 
Istennek adja át. A zsidóság vérségi alapú egybetartozását ezért a lelki és hitbeli egybetartozás 
váltja fel, a rokonságon alapuló nagycsalád helyére a lelki család, a keresztény közösség lép. 

   Az idősek atyai tekintélyének alapja tehát Jézus tanításában – Isten tekintélye.
94
 Amikor az 

idősek élettapasztalatáról és bölcsességéről beszélünk, akkor az újszövetség lelkisége alapján azt 
mondjuk ki, hogy Isten részt ad az időseknek a maga bölcsességéből és megáldja őket 
élettapasztalattal, vagyis részesednek Isten tekintélyéből, amit Jézus nyilatkoztatott ki nekünk. 
Ebből a tekintélyből fakad a szülői tekintély is. 
      Az idősekhez való Jézusi viszony és az irántuk tanúsított tisztelet alapja a Tízparancsolat 5. 
parancsolatában foglaltaknak: "Tiszteld apádat és anyádat, amint az Úr, a te Istened parancsolta 
neked, hogy hosszú életű légy és jól menjen a sorod azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad 
neked!" (MTörv 5,16), amiből visszakövetkeztethető, hogy a hosszú élet egyenlő az ősök és a 
szülők, velük pedig az Istenük tiszteletében leélt élettel: "Ennek a törvénynek a jóvoltából ugyanis 
hosszú életetek lesz azon a földön..." (MTörv 32,47), vagy ahogy a Leviták könyve írja, mely az 
ötödik parancsolat megfordítása: "Becsüld meg az ősz fejet, add meg a tiszteletet az öregnek és 
féld Istenedet." (Lev 19,32) Úgy vélem, most már érthető, hogy az öregség és az Isten tisztelete 
milyen szorosan összetartozik a hit számára. 
   A Közel-Kelet ókori lakójának számára a hitben leélt élet Isten áldását jelentette. Ezt a 
tudomány külön szakkifejezéssel üdvmaterializmusnak hívja és a legegyszerűbben talán így 
fogalmazhatjuk meg: aki hívő életet él, azt Isten hosszú élettel, bőséggel, jómóddal, sok 
gyermekkel, nagy vagyonnal és egészséggel áldja meg. Milyen érdekes, hogy a magyar Himnusz is 
ezt kéri az Úrtól. Velünk szemben akkor mindezt sokszor visszafelé is igaznak tekintették: aki 
hosszú életet élt meg egészségben, vagyonosan, sok utóddal, az biztos, hogy Istenhívő és törvény-
követő életet is élt, tehát méltó és jogosult minden ember megbecsülésére és tiszteletére. Ebből 
ered az ószövetségi zsidó ember alapmagatartása, aki az idős kort megértekhez eleve tisztelettel és 
megbecsüléssel közelített. Lám, volna mit tanulnunk az ókortól a mi modern, ám öregedő magyar 
társadalmunkban.  
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1.3. Idős bölcsesség 
 
Az egész ókori keletre jellemző volt és sok helyen ma is él az életkor-hierarchia hagyománya. A mai 
társadalom ifjúságközpontú, pedig a Szentírás nagyon fontos tényt közvetít: az idősek tisztelete és 

tekintélye az alapja a családi és a kiterjedtebb közösségi életnek.
95
 Ez abból fakad, hogy – amint 

korábban láttuk – az idős vagy öreg kifejezés szinonim a bölcs és tapasztalt kifejezéssel. Ez persze 
nem jelent gerontokráciát, öreguralmat, de méltóságot, és mint később bemutatom, külön 
feladatokat ad az öregségnek és az öregeknek, s a hit oldaláról pontos válaszokkal szolgál az 
öregkor leglényegesebb kérdéseire. 
   Az idősek szempontjából vizsgálva az öregkort, annak áldott, ideális állapotát a Szentírás így 
fejezi ki: "megelégedni az élettel". Mózes halálát így írja le a Teremtés könyve: "Ábrahám áldással 
teli korban, megöregedve és az életet megelégelve halt meg, és megtért nemzetségéhez." (Ter 
25,8). Ugyanezt írja Dávidról a Krónikák első könyve: "Megbékélt öregségben halt meg, 
elégedetten életével, gazdagságával és hírnevével." (1Krón 29,28), de Jób is ezzel a 
megelégedettséggel, tér meg őseihez: "Jób öregen és az élettel betelve halt meg." (Jób 42,16) 
  Számunkra talán nem egyértelmű, hogy milyen is ez a megelégedettség, hogy milyen lehet betelni 
az élettel, de ebben is segít a Szentírás: "Mikor beérik életed, sírba szállsz, mint a búzakévét 
begyűjtik, ha érett." (Jób 5,26) Lám, az öregkorú ember olyan, mint az aratásra érett kalász, mely 
elérte fejlődésének teljességét és ennek tudatában is van. Az ilyen ember elégedett lehet életével, 
mert megtette mindazt, amit hivatott volt megtenni, mert méltó életet élt, betöltötte küldetését, 
szerepét, elvégezte mindazt, ami feladatul állt előtte, Isten akaratát követve tette mindezt; s ezért, 
amikor eljön az ideje, méltó módon, mintegy elégedetten tudja letenni az életet. Milyen jó lenne, 
ha ma is ezt érezhetné az öregedő ember. 
   Az Ószövetség utolsó mondata ez: "Ő újra fiaik felé fordítja az apák szívét, és apáik felé a fiaik 
szívét..." (Mal 3,24) E mondat arról tanúskodik, hogy az időskor tisztelete már ott volt a Sínai-
hegyi kijelentésben, mikor Mózes megkapta a kőtáblákon a törvényt, így az is Isten ajándéka. 
    
 
2. Betegségek és halál 
 
 Az időskor legfélelmetesebbnek tűnő és a statisztikák szerint is legkevésbé megbeszélt ügye az 
elmúlás és az elmúlásra való felkészülés. Valószínűleg a legtöbb emberből már az is csodálkozást 
vált ki, ha azt mondom, az elmúlásra bizony fel kell készülni. Minek? – kérdezhetik. Az ember él, 
aztán egyszercsak meghal, akár felkészül, akár nem. Ha valóban ilyen egyszerű volna, nem is 
beszélnék róla, ám a valóságban nem mindig ilyen könnyű az élet befejezése. 
   Láttuk, a hosszú élet a Szentírásban mindig, különösen pedig az Ószövetség embere számára 

Isten nagy ajándéka. Ez érthető is, hiszen az ókori keleten az átlagéletkor körülbelül 44 év volt,
96
 

így egy 70-80 éves férfi akkoriban már matuzsálemnek számított. Nem véletlenül írja a 90. 
Zsoltár: "Éveinknek száma legföljebb hetven, s ha erősek vagyunk, eljutunk nyolcvanig. Ebből is 
a legtöbb betegség, hiú fáradozás; gyorsan elszállnak, hamar végük szakad." (Zsolt 90,10) Jó 
példák erre Dávid házának királyai, akik közül egy sem érte meg a 70 évet, átlagéletkoruk 21 és 66 

év között volt.
97
 

   Ahogy korábban bemutattam, az ókori keleti ember számára az öregedés nem volt idegen, és 
ehhez hasonlóan a halál sem. Jószerével nem találunk a Szentírásban olyan szöveget, ami a testi 
halált, mint az élet befejezését önmagában rossznak tartaná. Természetesen tudjuk, hogy "a bűn 
zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka azonban az örök élet Jézus Krisztusban, a mi Urunkban" 
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(Róm 6,23), ám Szent Pál Apostol az örök életről és annak hiányáról beszél, nem közvetlenül az 
elmúlásról. 
   Az ősatyák mind a legtermészetesebben tértek a halál útjára. A halálban nem a meghalást látták 

rossznak vagy szörnyűnek, hanem a kapcsolatnélküliséget.
98
 Az ószövetségi hit szerint a halál 

azért rossz, mert a megholt már nem tud megtérni Istenhez, már nem tarthat bűnbánatot, már 
nem képes megszólítani az Urat, ahogy többé az élőket sem. Ezért a halállal kapcsolatos emberi 
félelmek elsősorban az Isten általi elvettetéstől való félelmet jelentik. Persze, annyiban könnyebb 
volt az akkoriaknak, hogy ideális esetben családi környezetben tértek örök nyugalomra, szeretteik 
körében, a kisebb mozgáslehetőség miatt jobbára ott ahol születtek. Manapság egész másképpen 
van. 
   A civilizálódás magával hozta azt, hogy amivel nem tudunk mit kezdeni, vagy amit nem tudunk 
kezelni, azt elnyomjuk, száműzzük saját magunk építette világképünkből. Ezért van, hogy az 
emberiség fejlődésével arányosan a halál, a haldoklás egyszerűen kiszorult a normálisnak nevezett 
életből és bekerült a kórházak világába. Egy szakember ezt úgy írta le, hogy a halál hajléktalanná 
vált a modern kultúrában. Komoly ellentmondás ez. A beteg időseket és haldoklókat a társadalom 
nem az őket megillető helyen és módon kezeli, hanem társadalombiztosítási ügyet csinál belőlük, 
vagyis egészségügyi problémaként tekint rájuk. 
  Pedig az idős kor és az elmúlás minden, csak nem egészségügyi probléma. Az orvosok sokszor 
kellőképpen frusztráltak is az időskorral szemben. Ők az egészség fenntartására tettek esküt, ez a 
hivatásuk, ezért az elmúlással ők sem tudnak mit kezdeni. Megpróbálnak orvos módjára 
hozzáállni, ám a halálra való felkészülést nem lehet "gyógyítani", ezért úgy tesznek, mintha 
gyógyítanának, kényszerből belemennek abba a szörnyű társadalmi játékba, hogy a haldoklót 
betegnek tekintik, pedig egyáltalán nem az. Ma az élettől búcsúzó emberre leginkább azt mondják: 
"gyógyíthatatlan beteg". Pedig se nem gyógyíthatatlan, se nem beteg. 
   Szeretném, ha megértenék, hogy sem a halál, sem az elmúlás nem betegség. Nem a kórházba 
való, mert nem lehet és nem is kell gyógyítani. A mai társadalom halállal kapcsolatos egész 
hazugságrendszere arra a megrögzött téveszmére épül, hogy ki kell tolni a földi élet határait. Pedig 
ez egyszerűen lehetetlen.  
    Tudomásul kellene vennünk, hogy nem attól lesz teljes az élet, hogy hosszú, sőt minél 
hosszabb. Az élet csak attól lehet teljes, hogy tartalmas. Radikálisan hangzik, de majdnem 
mindegy milyen hosszú, ha az ember a neki adatott életidőt teljesnek éli meg. Kedvenc példám 
Madách Imre: Az ember tragédiájának egy mondata: 
 
"Minden, mi él, az egyenlő soká él, 
 A százados fa s egynapos rovar. 
 Eszmél, örül, szeret és elbukik, 
 Midőn napszámát s vágyait betölté. 
 Nem az idő halad: mi változunk, 
 Egy század, egy nap szinte egyre megy." 
 
   Ennél szebben nem is lehet összefoglalni. A tiszavirág ugyanazt az életpályát futja be, mint a 
tölgyfa, pedig az egyik csak egy napot él, a másik meg évszázadokat.  
   Ezért szeretnék megosztani önökkel egy ősidőktől ismert keresztény lelki trükköt. Nem kell 
nagy csodára gondolni, az okos ember magától is rájön idővel. A trükk a következő: a bölcs 
keresztények minden egyes napnak haláltudattal indulnak neki. Memento mori – hangzik a karthauzi 
szerzetesek köszöntése – emlékezz a halálra. Ugye milyen furcsa? Pedig így van és így van jól. A 
halállal kapcsolatos legtöbb félelmünk ugyanis nem magából a halálból, hanem abból fakad, hogy 
a társadalom, az egészségügy, a hozzátartozók nem tudnak vele  mit kezdeni. 
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   Szerintem kevesen tudják, de a szakemberek szerint az emberek általában megérzik haláluk 

közeledtét.
99
 Akad is ezzel kapcsolatban egy keserédes történetem. 

   Egy idős, hívő bácsihoz rendszeresen bejárt a kórházba a lelkész. A bácsi egy napon azt mondta 
a papnak, hogy ő már hónapok óta érzi, hogy meg fog halni, és kéri a papot, ne szóljon erről a 
feleségének, mert szegény asszony nem bírná feldolgozni a hírt. A pap megígérte, hogy nem szól. 
Amikor kiment a kórteremből, szembe találkozott a feleséggel. Az elmondta a papnak, hogy ő 
már hónapok óta érzi, hogy a férje meg fog halni, de kéri a papot, el ne mondja a férjének, mert 
szegény nem tudná feldolgozni és fél, hogy összeomlana. 
   Ez a történet arról szól, hogy a halál néha egészen közelről mutatja meg magát, mégis 
elhallgatjuk, titkot vagy tabut, érinthetetlen, kimondhatatlan tilalmat csinálunk belőle. Ez is mai 
szokás, a civilizáltságunk tehet róla. 
 
2.1. Hagyaték 
 
   Most hallgassuk meg, hogy ír a Teremtés könyve a halálra készülődő Józsefről: "József 110 
esztendős lett. József meglátta Efraim dédunokáit, Manassze fiának, Machirnak a fiai is József 
térdén születtek. József meghagyta testvéreinek: "Én meghalok. Isten majd meglátogat benneteket 
és visszavezet ebből az országból arra a földre, amelyet Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak 
esküvel megígért." Azután megeskette Izrael fiait: "Ha majd Isten meglátogat benneteket, 
vigyétek el csontjaimat magatokkal!" József 110 éves korában halt meg." (Ter 50,22-26) 
   Engedjék meg, hogy a jobb érthetőség kedvéért erős kontraszttal átültessem ezt az estet a mába. 
Ma ez a történet, körülbelül így hangzana: 
    "Józsi bácsi nagyon öreg volt már, ezért a testvérei és a gyerekei összegyűltek és megbeszélték a 
problémát. Látták, hogy Józsi bácsi már nem fog sokáig élni, ám mivel mind nagyon elfoglaltak és 
nem érnek rá – a szokásos dolgok miatt: család, munka, hobby- ezért valahogy gondoskodni kell 
Józsi bácsiról. Meg kell oldani, hogy édesapjuk ne maradjon egyedül. Kell valaki, aki ápolja, beadja 
neki a gyógyszereket, ágyneműt cserél, megeteti, meg ilyenek. Az egyik fiúnak volt egy nagyon jó 
orvos barátja, ezért el tudta intézni, hogy Józsi bácsit befektessék a kórházba. A gyerekek nem 
hagyták magára idős apjukat. Valamelyikük majdnem minden nap ott volt mellette. 
Meglátogatták, vittek neki ezt-azt, üdítőt, jó kis otthoni kosztot, gyümölcsöt, vadonatúj kisrádiót, 
keresztrejtvényt, mindent, amire csak szüksége volt. Amikor magánál volt az öreg, akkor persze 
szeretettel beszélgettek vele. Aztán egy napon a kórházból telefonáltak, hogy Józsi bácsi meghalt. 
A fiúk azt mondták egymásnak, milyen jó, hogy kórházba vittük, mert mindent megkapott az 
utolsó heteiben, és szakemberek foglalkoztak vele. Jól cselekedtünk." 
   Első pillantásra úgy tűnik, hogy a fiúk tulajdonképpen mindent megtettek apjukért, többet nem 
is lehetne. De ez csak a felületes megközelítés. Elemezzük mélyebben ezt a Józsué története 
alapján fabrikált kis esetet.  
   Az elfoglalt, azaz saját életüket élő rokonok problémának és betegségnek látják azt, hogy 
édesapjuk haldoklik. Nem értik meg, hogy a halál nem betegség. Ahogy az ember öregszik, ma 
egyre több gyógyszert kell szednie, és az évek haladtával ezek száma egyre csak nő. Az egész 
mögött az a képzet rejtőzik, mintha az időskor gyógyítható lenne. A konkrét betegségeken kívül 
gyógyszert adnak az elkopott ízületekre, a csontritkulásra, az alvászavarra, a látásromlásra, az 
emlékezetromlásra is, a testi erőnlét javítására pedig vitaminkészítményeket kell szedni. Nem 
ritka, hogy egy idős ember 10-15 féle gyógyszert kapkod be naponta. Sokan alig vagy nem is 
tudják a nyugdíjukból kifizetni. A fiúk, Józsi bácsira is úgy gondolnak, hogy a betegnek 
betegségével együtt kórházban a helye. Sok gyógyszert szed, ami azt jelenti, hogy nem egészséges, 
tehát gyógyítani kell. Szakápolás kell neki, szakemberek, akik értenek hozzá és kezelik a helyzetet. 
Aztán bedugják Józsi bácsit a kórterembe. Nem csak az a baj, hogy ez egy félreértés, az igazi gond 
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az, hogy kiszakítják a távozni készülő embert onnan, ahol lennie kellene: a családból. Pedig az 

igazság az, hogy a legtöbb ember az otthonában szeretne meghalni.
100

 
   Gondoljuk végig gyorsan. Ha választanunk kell, hogy hol fejezzük be életünket, akkor egy 
ismeretlen kórtermet, ismeretlen nővéreket és szobatársakat kérnénk vagy azt a jól ismert, 
szeretett szobát, ahol utolsó évtizedeinket vagy éveinket töltöttük, ahol minden tárgy, minden 
sarok ismerős, ahová emlékek, kellemes percek órák kötnek bennünket? Természetes, hogy 
mindenki az utóbbit választaná. Józsi bácsit a képzelt történetben nem kérdezték meg a fiai, hogy 
mit szeretne, hanem vitték a kórházba. Pedig milyen jó, ha az ember maga tud dönteni, milyen jó, 
ha van lehetősége arra, hogy a megszokott környezetben nézzen szembe az utolsó órával. 
Egyszerűen azért, mert ott biztonságban érzi magát. A távozni készülő ember számára alapvető, 
hogy biztonságos, ismert helyen legyen és olyanok vegyék körül, akik neki a legfontosabbak, 
akiket nagyon szeret. 
   Egyik kedves kollégám, Péter mesélte egy-két évvel ezelőtt, hogy testvérével együtt jelen voltak 
édesapjuk halálánál. Az apa a lakásában, a saját ágyában halt meg, és mindkét fia ott volt. Nem 
volt beteg, egyszerűen csak betelt számára az élet, szervezete megöregedett és elgyengült. Péter 
beszámolója szerint, apja mindvégig teljesen öntudatánál volt, nyugodt volt, kiegyensúlyozott. 
Sem félelem, sem maradni akarás nem volt benne. Elbúcsúzott fiaitól, majd egyszerűen 
elszenderült. Péter előttem állt, amikor mesélte az előző napi halálesetet és az arca derűs volt. Azt 
mondta, számára csodálatos volt az a pillanat, mert szenvedést, kétségbeesést nem, viszont teljes 
békességet látott édesapján, ezért – bár végtelenül szomorú, hogy nem látja többé –, de nincs 
benne sötét és keserű gyász. 
   Mindez a képzeletbeli Józsi bácsinak nem adatna meg, mert fiai ugyan beszaladnak hozzá a 
kórházba, de nincsenek mellette. Pedig, mivel nagy a család, esetleg megoldhatnák, hogy valaki 
mindig vele legyen az idegen helyen. Józsi bácsi ugyan megkapja a gyógyszereket és a szakápolást, 
csak épp a biztonságérzetet és azt a szeretetet nem, amit egyedül a családtagok képesek megadni. 
Aztán Józsi bácsi halálakor valószínűleg nincs mellette senki, a szobatársak vagy a nővérke veszik 
észre, hogy már nincs benne élet. 
   Most pedig nézzük meg, mit olvashatunk ki a Józsefről szóló eredeti bibliai leírásból.    "József 
Egyiptomban maradt: ő és atyja házanépe. József 110 esztendős lett. József meglátta Efraim 
dédunokáit, Manassze fiának, Machirnak a fiai is József térdén születtek. József meghagyta 
testvéreinek: "Én meghalok. Isten majd meglátogat benneteket és visszavezet ebből az országból 
arra a földre, amelyet Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak esküvel megígért." Azután megeskette 
Izrael fiait: "Ha majd Isten meglátogat benneteket, vigyétek el csontjaimat magatokkal!" József 
110 éves korában halt meg." (Ter 50,22-26)    
   Mindjárt az elején azt vesszük észre, hogy József megérezte halálát. Ez már önmagában is 
figyelemreméltó, mert azt mutatja, hogy József tudatos életet élt. Figyelt magára és az 
élethelyzeteire, komolyan vette a szervezet és az élet jelzéseit. Mit tett ekkor? Kétségbeesett, sírva 
fakadt, gyászolta magát vagy elsiratta életét? Nem, hanem összehívta testvéreit és teljes nyíltsággal 
és higgadtsággal elmondta nekik, hogy meg fog halni. Ezután pedig végrendelkezett. No, persze 
nem egészen úgy, ahogy mi szoktunk napjainkban. Nem a meglévő ingóságait osztotta szét, 
hanem – és ez döntő különbség, amit már korábban is említettem – előre tekintett. A jövőbe 
nézett és a jövőre nézvést adott útmutatást. Amit elmondott, az az ősatyáknak tett ígérettel 
kapcsolatos tanúságtétel. Józsué arra használta élete utolsó óráit, hogy hitéről és a törzs, a család 
hagyományáról, egységéről és jövőképéről tanúskodjon. 
   Azt hiszem nem tudom eléggé kihangsúlyozni ennek a fontosságát. Nem magával volt 
elfoglalva. A körülállók sem arról kérdezték, hogy hol és mennyire fáj neki, hanem a jövővel 
foglalkoztak, Uram bocsá' a közös jövővel. – Hát lehet egy haldoklónak jövője?! – Persze, hogy 
lehet. Ideális esetben a távozó ember és a maradók jövőképe ugyanaz. Ugyanazt a hitet, ugyanazt 
az örökséget, ugyanazokat a célokat követik. – Mi ennek az értelme? – kérdezhetnék. Az, hogy élő 
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láncolat, igazi lelki folyamatosság, a halálon is átívelő, élő kapocsolat van a generációk között. Ez 
egy család apáról fiúra szálló öröksége, olyasmi, ami pótolhatatlan az utódok számára.  
   Én személy szerint a nagyszüleimtől könyveket és néhány öreg bútort, személyes tárgyat 
örököltem. Ami viszont igazán fontos lett volna számomra, az az ő iránymutatásuk, lényeglátó 
tapasztalatuk. Egy-két tömör mondat, amiben összefoglalták volna nekem azt, hogy miben hittek, 
hogy miben hittünk mi, a mi családunk, hogy nekünk mi a fontos, merre tekintsek a jövőbe. 
   József mindezt megadta a fiainak. Ez a szellemi vagy lelki örökség egyszerre szól a hitről és a 
környező világról. Összekapcsolja az utódokat Ábrahámmal, Mózessel, Jézussal, az apostolokkal, 
velük és a hitéleten keresztül Istennel. Ennél többet semmilyen vagyontárggyal nem lehet adni. 
Ma az emberek pénzt és lakást szeretnek örökölni, mert a végletekig anyagias vilgában élünk. 
Pedig az ilyen lelki, szellemi örökség sokkal fontosabb az utódok számára, mert ez egy egész élet 
programját adhatják, s vigaszul, támaszul szolgálhat minden nehézség közepette, hogy aztán ők is 
tovább adják majd gyermekeiknek. 
   Ezután pedig József érdekes dolgot tett. Megeskette fiait, hogy ha majd elfoglalják Kánaán 
földjét, csontjait vigyék magukkal. Ugyan mégis minek? – kérdezi a mai ember. – Hát nem 
mindegy már Józsuénak, hol van eltemetve? 
   Ez a mondat persze szó szerint is értelmezhető, de szimbolikus jelentést is hordoz. Arról szól, 
hogy Izrael népe még nem érte el azt, amiért egykor Ábrahám elindult Háránból. Még nem 
teljesült be mindaz, amit Isten nekik ígért. A mi mai viszonyainkra lefordítva azt jelenti, hogy az 
utódoknak még fontos feladataik, kötelességeik vannak. Erre pedig emlékeztetni kell őket. 
Mégpedig az időseknek. Fel kell hívni a figyelmüket mindarra, ami nekik fontos volt, amit ők is 
örökségként kaptak. Ugyanakkor arra is utal, hogy a halál nem választja el végleg egymástól a 
családtagokat. Bárhová mennek, a holtak emlékezete és mennyei élete, közbenjárása az élőkkel 
marad; továbbá azt is jelenti, hogy az ősök emlékéről, emlékezetéről gondoskodni kell, őket 
számon kell tartani és tovább kell adni mindazt, amit ők tudtak egykor. 
   Ezután pedig József meghalt. Ebben a szövegben sincs sem drámai, sem tragikus szín. Egész 
egyszerűen elmúlt. Érzelemmentes a beszámoló, szinte meglepően tárgyilagos. Nem véletlen ez 
sem. Normális esetben és egészséges emberek gondolkodásában a halál nem valami ijesztő dolog, 
hanem egy természetes folyamat része. Abbé de Tocqueville, egy nagy teológus így írt: "Sok embert 
láttam már meghalni. Egyikük sem félt, amikor a vég közeledett." 
   Csuang-ce, a taoista bölcs mondotta: "Az emberek csak azért félnek a haláltól, mert képtelenek 
belátni, hogy az élet és halál nem két független állapot, hanem csupán ugyanannak a természetes 
folyamatnak  két állomása, és hogy minden egyes pillanatban mindkettő jelen van." Mindez benne 
van József halálának tömör és tárgyilagos leírásában. A Szentírás ugyanígy tanúskodik a többi 
ősatyával kapcsolatban is. 
 
2.2. Élet a halál után 
 
   A mi keresztény hitünk pedig nemhogy félelmetessé tenné a halált, hanem arra tanít, hogy az 
igazi élet, a mennyei Atya örök élete majd csak a halál után és a halállal kezdődik. Ezért a valóban 
hívő ember számára a halál tényleges nyereség, mert ha Isten akarata szerinti életet élt, akkor 
nincs mitől tartania, a sírral kezdődő út a mennyei boldogságba vezet. Szent Pál szavaival: "a bűn 
zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka azonban az örök élet Jézus Krisztusban, a mi Urunkban." 
(Róm 6,23) Avagy a Filippi levélben. "Hiszen számomra az élet Krisztus, a halál pedig 
nyereség. Ha meg tovább kell élnem, az gyümölcsöző munkát jelent. Nem tudom tehát, mit 
válasszak. Mind a kettő vonz: Szeretnék elköltözni, hogy Krisztussal egyesüljek, mert ez 
mindennél jobb volna. De hogy értetek életben maradjak, arra nagyobb szükség van." (Fil 1,21-
24) A hitetlen fül számára talán riasztóan cseng az Apostol lelkesedése, a hívő azonban benső 
békét és megnyugvást merít belőle. 
   Miért rajong Szent Pál ilyen olthatatlan buzgalommal? Mit jelent számára az, hogy Krisztussal 
egyesül? 
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   Kedves testvéreim, mindaz, amit a modern ember a földi dolgokba képzel bele, s amit itt ebben 
az anyaghoz kötött létben elérni vágyik, nevezetesen a halhatatlanság, az Istennél mint örök élet 
vár ránk. Hogy milyen lesz az? A keresztény hit szerint a fizikai halál után már nem lesz idő és tér, 
úgy, ahogy azt földi életünkben megszoktuk. Olyan létmód vár ránk, melyről túl sokat nem 
tudunk mondani, de azt határozottan tudjuk, hogy az ember ebben az új kezdetben teljesen és 
tökéletesen részese lesz Istennek. Szent Pál így ír a második Korintusi levélben: "Tudjuk ugyanis, 
hogy ha földi sátrunk leomlik, Istentől kapunk lakást: örök otthont a mennyben, amit nem emberi 
kéz épített." (2 Kor 5,1) Majd így folytatja: "Mindnyájunknak meg kell ugyanis jelennünk Krisztus 
ítélőszéke előtt, hogy ki-ki megkapja, amit testi életében kiérdemelt, aszerint, hogy jót vagy 
gonoszat tett-e." (2Kor 5,10) 
   Vagyis ugyan az életből semmit nem viszünk magunkkal, sem rangot, sem címet, sem vagyont, 
sem hatalmat, sem pénzt, de mindaz, amit tettünk, ahogy éltünk, ahogy felhasználtuk az életben 
kapott lehetőségeinket, ahogy embertársainkkal bántunk, az meghatározó lesz számunkra, amikor 
letesszük a földi létet. 
   Ezzel kapcsolatban egy nagyon érdekes megjegyzést olvastam az egyik könyvben. Azt írta, hogy 
a haldokló számára nem az a nehéz, hogy szembenézzen az elmúlással, hanem, hogy szembe 
nézzen azzal az élettel ami leélt, és azokkal a cselekedetekkel, amiket tett. A halállal kapcsolatos 

szorongások mögött nagyon sok esetben inkább az élet miatti szorongások rejtőznek.
101

 
   Mindjárt érthetőbb lesz, mire is gondolok pontosan. Az Újszövetségben két helyen találjuk meg 
a Miatyánkot, a legfontosabb keresztény imádságot. Szent Lukácsnál  és Máténál olvasható ez az 
ima, melyből minket most egyetlen sor érdekel: "bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is 
megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek." 
   Mindannyian értjük ezt a mondatot, ahhoz, hogy a mi bűneink bocsánatot nyerjenek Istennél, 
nekünk is meg kell bocsátanunk azok bűneit, akik bennünket megbántottak. Azonban Szent 
Lukács – és a Didakhé apostoli irat a 2. századból – nem a bűn szót használja, hanem az adósság 
kifejezést. Nagyon érdekes, mert így még konkrétabbá válik a sor értelme. Hallgassuk csak meg 
most az adósság szóval az imát: „...engedd el adósságunkat, amilyen mértékben mi is elengedjük azoknak, 

akik nekünk adósak...”
102

. Az adósságra használt szentírási görög kifejezés, az ofeiléma valóban  
adósságot, tartozást jelent, de nem kizárólag anyagi értelemben, hanem a mindennapi élet kapcsolati 
szintjén. Jézus valójában azt mondja, hogy teljesítsük egymás iránt emberi kötelességeinket, ne 
legyen közöttünk harag, egyenetlenség, szeretetlenség. Amikor az imént azt mondtam, hogy az 
elmúlásban a leélt élettel való szembenézés a nehéz, akkor pontosan azokra az emberi, kapcsolati, 
érzelmi adósságokra gondoltam, amiket mások felhalmoztak velünk kapcsolatban, és amit mi 
felhalmoztunk másokkal kapcsolatban. 
   Lassan már úgy tűnhet, hogy ez a mániám, de megint csak arra szeretnék rámutatni, hogy a 
tudatosság elengedhetetlen ahhoz, hogy az ember békében, nyugodtan és a dolgokat maga körül 
elrendezve tudja befejezni az életet. Ez az "adósságtétel" valójában az önmagunkkal való 
szembenézés és elszámolás. Ahogy láttuk, a halál után is ez vár ránk, ezért már életünkben el kell 
kezdeni. Csupán mellékesen szeretném megjegyezni, hogy az igaz önismeretnek is alapfeltétele, 
hogy időnként szembenézzük magunkkal és alaposan átgondoljuk cselekedeteinket, 
viszonyainkat. A keresztény életben ez a lelkiismeretvizsgálat, a gyónás egyik értelme. Isten a 
bűnbánat szentségén keresztül nem csak tudatosítja bennünk hibáinkat, hanem fel is oldoz az 
elkövetett bűnök alól. Minden egyes gyónással, minden őszinte bűnbánattal boldogabbá tesszük 
jelen életünket és előkészítjük az eljövendő örök életet. 
   Az elmúlás egyik nagy segítsége a betegek kenetének szentsége. Sokan utolsó kenetként 
emlegetik, pedig nem az. "Beteg valamelyiktek? Hívassa el az Egyház elöljáróit, és azok 
imádkozzanak fölötte, s kenjék meg olajjal az Úr nevében." (Jak 5,14) – rendelkezik a Szentírás. 
Ez nem holmi régies szertartásosság, hanem nagyon fontos és lényeges dolog. A hívő beteg 
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ugyanis nincs egyedül a szenvedésében sem. Szenvedéseit Istennek ajánlja fel, ezáltal hasonló lesz 
Krisztushoz. A felvett szentség által pedig részesedik azokban a kegyelmekben, amik valóságosan 
is elősegítik gyógyulását, ha pedig az Örökkévalóhoz kell térnie, bűneitől megtisztultan, hitében 
megerősödve, megszentelődve, betegségében megkönnyülve tudja letenni életét, hogy belépjen a 
mennyek boldogságába és Isten végső közösségébe. 
   A mennyországot sokan talán egy kifejezett helyként képzelik el, amilyennek a filmekben 
szokták bemutatni. Minden tiszta, fehér, ragyogó, békés, nyugodt, nincs nélkülözés, mindent áthat 
a szeretet. Ha őszinték vagyunk, akkor ez inkább egy idealizált föld képe, nem a mennyeké. Ez az 
a világ, amiben élni szeretnénk ebben az életünkben, de nem az, ami Istennél kezdődik 
számunkra. 
   Kérem, emlékezzenek vissza arra, mit az ószövetségi hit halálképzetéről mondtam, nevezetesen, 
hogy a halált elsősorban kapcsolatnélküliségként képzelték el, vagyis olyan állapotként, amelyben 
az ember már nem tud Istenhez fordulni, amikor már nem tudja elérni Őt. Tökéletes 
kiindulópont ez a mennyekhez, mert ha helyesen akarjuk értelmezni az örök életet, akkor azt kell 
mondanunk, hogy az majd a tökéletes közösség lesz Istennel. 
  Isten teremtői mivolta azt jelenti, hogy Ő a teljes és tökéletes létezés, aki azért teremtett 
mindent, hogy teremtményei osztozzanak az Ő tökéletességében, és Őt dicsőítve és imádva, 
maguk is bekapcsolódhassanak az Ő teljességébe és tökéletességébe. Mindez már életünkben 
megvalósul az egyházban, a szentmisékben, imádságokban, elmélkedésekben, de csak részlegesen. 
Úgy is mondhatjuk, hogy az Istennel való igazi és teljes közösségtől a földi élet választ el 
bennünket. Nem tudjuk egészen pontosan milyen is lesz, ám azt biztosan tudjuk, hogy amennyire 

jelen fogalmainkkal megragadható számunkra, örök boldogság, változatlan tökéletesség
103

 lesz. 
Kérem, ne úgy tekintsenek az üdvösségre, mint az isteni jutalom vagy büntetés kérdésére. Sokkal 

inkább azt mondhatjuk, az üdvösség az élet meggyógyulása vagy beteljesedése.
104

 Nem arról van 
szó, hogy Isten egyeseket kiemel a többiek közül és másokkal szemben valamilyen előnyben 
részesít. Hanem azáltal, hogy részesít a Maga Isteni létében minket, tökéletesen megbékélteti 
Önmagával az embert, és mindeneket. Az utolsó ítéletet "békebíróságként kell elképzelnünk, nem 

büntetőbíróságként."
105

 Az emberi életet ezért helyesen úgy kell értelmeznünk, mint olyan életet, 
amely a végső, mennyországbeli boldogságra teremtetett. Akkor töltjük be a földön igazi emberi 
hivatásunkat, ha hitben, megtért életet élve, Isten akaratát követve élünk és halunk. Lám, ismét a 
tudatosságra kell rámutatnom. 
Minthogy sokat beszéltem erről a tudatosságról, most térjünk át előadásom utolsó részére, 
melyben felvázolom, mi mindent tehet a hívő ember a Bibliát követve teljes értékű és békességes, 
boldog öregkoráért, valamint kegyelemteljes és méltó haláláért. 
 
3. A hívő időskor feladatai 
 
Az időskor feladatainak mottóját a 90. Zsoltár egyik verse foglalja össze: "Taníts meg számba 
venni napjainkat, hogy eljussunk a szív bölcsességére!" (Zsolt 90,12) 
   Ismételtem, az öregségre tudatosan kell felkészülni. Manapság az öregségre készülés alatt csak 
az öngondoskodást, a nyugdíjra irányuló, magán-nyugdíjpénztári befizetésekkel való felkészülést értik. 
Fontos azonban megérteni, hogy mindez csak a létfenntartást biztosítja, de arra nem készít fel, 
hogy mit kezdjen az ember az életével. Nem is szokás felkészíteni arra, hogy miként kezelje 
lelkileg a testi elerőtlenedést, a szervek csökkent működését. Nem szokás felkészíteni, hogy 
hogyan viszonyuljon a nyugdíjazás után saját magához vagy a tartalom -és célvesztett időhöz, ami 
rászakad. Nem készítik fel arra sem, hogyan ne érezze magát haszontalannak, nem készítik fel, 
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hogyan élje meg lelkiekben az idős barátok, rokonok elvesztését, mit kezdjen akkor, amikor 
házastársát el kell temetnie, és még sorolhatnám. 
   A fenti kérdésekben van valami közös. Mindegyikre a hit ad választ. Isten az, aki ezeket a 
kéréseket megválaszolja, sőt merem állítani, Ő az egyetlen, aki igaz válaszokkal szolgál. 
   A méltó öregkor méltó felkészüléssel élhető meg – különösen lelki téren. Tudatosan el kell 
fogadni előbb a gondolatot, majd a tényt is, hogy idősödve az ember egészsége, korábbi aktivitása 
változik, hogy ereje, készségei és képességei csökkenő teljesítményt adnak. Sokan ezt 
veszteségként élik meg, szégyenérzettel vagy elfásulással, fájdalmas beletörődéssel viselik, mint 
egy terhet. 
  Gyötör a köszvény (1Kir 15,23), a szellemi erők lankadnak (Sir 3,13), a szemek elgyengülnek 
(Ter 27,12; 1Sám 3,2.4.15 stb.). - ,,Most nyolcvan esztendős vagyok. Meg tudom-e még 
különböztetni, mi a jó és mi a rossz? Ízlik-e még szolgádnak, amit eszik vagy iszik?,, (2Sám 19,36 
stb.). A Szentírás számára természetes, hogy a testi funkciók, az érzékszervek élessége, az izmok 
ruganyossága csökken, de mindezt – bár olykor erős panaszok közepette teszi – nem tekinti 
betegségnek, hanem az emberi élet természetes velejárójának. 
  Előbb-utóbb mindenkinek el kell kezdenie tudatosan foglalkozni saját öregségével. Fel kell tenni 
a kérdést, hogy hogyan képzeli el a saját öregkorát? Hogyan szeretné megélni a mindennapokat? 
Mit fog csinálni? Azt is el kell képzelnie, hogyan, hol, milyen körülmények között szeretné 
befejezni életét? Már fiatalabb korban keresni kell és meg kell találni azt a tartalmat, amivel az 

ember ki fogja tölteni idősödő éveit.
106

 Nem elsősorban a hobbykról van szó, mint rejtvényfejtés, 
sakk, pecázás meg a nyugdíjasklub foglalkozásai, kirándulások. Bocsánat, hogy ezt mondom, de 
ezek csak időtöltések, segítenek elmúlatni az időt, de nem szolgálnak tartalommal. A tartalom 
más, valami olyan, amiért érdemes felkelni, ami nem csak programot, de valódi tevékenységet ad, 
amiben az idősödő ember mindazt, amit egy életen át felhalmozott tudásként és tapasztalatként, 
kamatoztatni tudja, ami pozitívan hat rá is vissza, ami további perspektívát, életcélt és jövőt ad 
neki. 

   További szempontokkal szolgál egy német kutatócsoport felmérése,
107

 mely szerint az idősödő 
embereket elsősorban gyakorlatias kérdések foglalkoztatják, a következő fontossági sorrendben. 
a mindennapi élettel való elégedettség; 
az adottságok kihasználása, az apró dolgok, események öröme; 
Az érdeklődési kör megtartása és kiterjesztése; 
békesség és belső nyugalom keresése; 
az elmúlás kérdése, vallási témák; 
testi bajok, betegségek; 
az elmúlt élettel való szembenézés, számvetés. 
 
Látható, hogy a gyakorlatiság mellett alapvető az öregedő ember számára a kérdés: hogyan 

találom meg a helyemet a társadalomban, illetve a saját életemben?
108

 Nézzük, miként válaszol a 
Szentírás a fentebbi szempontokra, milyen útmutatást kapunk a Bibliából? 
 
1) Mindennapi elégedettség. 
 
Jézus így szól szent Lukács evangéliumában: "Vigyázzatok és óvakodjatok minden kapzsiságtól, 
mert nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete." (Lk 12,15) Félreértés ne essék, itt 
nem a szerzetesek evangéliumi szegénységéről van szó. Jézus nem azt mondja, hogy legyünk 
szegények, hanem csak azt, hogy ne legyünk gazdagok. Lényeges különbség. Mindezt 
megérthetjük Zakeus történetéből. 

                                                 
106

 Hézser, 202. 
107

 Hivatkozása Hézser, op. cit., 215. 
108

 ibidem 



Gerontoedukáció 5. 
 

Gerontoedukáció 5. – Zsigmond Király Főiskola, Gerontoedukációs Kutatóközpont 143 
 

   Zakeus az adó - és vámszedők vezető beosztású főnöke volt Kafarnaumban. Ez azt jelentette, 
hogy nagyon sok pénz ment át a kezén, és ne legyenek illúzióink, valószínűleg Zakeus sem volt 
kevésbé korrupt, mint azok, akik túl sok pénzzel kerülnek személyes kapcsolatba – tisztelet a 
kivételnek. Római birodalmi alkalmazottként ő felelt az éves adók és vámok beszedéséért. Szóval, 
mi tagadás, Zakeus korrupt hivatalnok volt, aki hatalmas vagyont harácsolt össze. Nem érdekelte 
semmi, csak a pénz. 
   Amikor azonban Jézussal találkozott, minden egy pillanat alatt megváltozott. Zakeus megtért és 
ezt mondta Jézusnak: "vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamiben 
megcsaltam, négyannyit adok helyette." (Lk 19,8) Nem adta az egész vagyonát a szegényeknek, 
hanem a felét. Azoknak pedig, akiket megkárosított, négyszer annyit adott, mint amennyit elvett 
tőlük. Jézus erre így felelt: "Ma üdvösség köszöntött erre a házra..." (9.v.). Az Úr nem firtatta, 
hogy miért nem az egész vagyon lett a szegényeké. Az Ő elvárása az volt, hogy Zakeus megtérjen, 
és ne ragaszkodjon túlságosan ahhoz, amije volt – a vagyon nagyságától függetlenül –, és 
arányosan megossza a rászorulókkal, ne csupán a maga javára fordítsa. Zameus a vagyonát jóra 

kezdte fordítani.
109

 Mi a baj a nagy vagyonnal? Csupán annyi, s lám ez sem mai tapasztalat, mert 
már a bibliai ember is tudta, hogy az egyik ember túlzott gazdagsága szükségszerűen a másik 

ember szegénységének az okozója és növelője.
110

 
   Maga Jézus sem volt szegény. Mielőtt tanítani kezdett, körülbelül 30 éves koráig apja 
műhelyében dolgozhatott, mint ács vagy épületasztalos. Ez akkoriban tisztességes megélhetést 
biztosított. Amikor megkezdte tanítói munkásságát, felhagyott a szakmájával, de nem lett 
nincstelen. Lukács elmeséli, hogy többen, tehetős asszonyok, vele és a tanítványokkal tartottak: 
"Mária, melléknevén magdalai, akiből hét ördög ment ki, Johanna, Heródes intézőjének, Kuzának 
a felesége, Zsuzsanna és még sokan mások, akik vagyonukból gondoskodtak róla."(Lk 8,2b-3) 
Amikor a katonák, keresztre feszítése után megosztoztak köntösén, látták, hogy értékes, egyedi 
darab, mert varratlan, egy darabból készült, minden bizonnyal méretre szabott anyag lehetett. (Jn 
19,23-24) Keresztelő János azt mondta, még saruszíját sem méltó megoldani (Jn 1,27). Tudnunk 
kell, hogy a szegényeknek nem volt sarujuk, azok mezítlábasként jártak mindig, míg a 

tanítványoknak volt lábbelijük.
111

 Sőt, Jézusnak komoly anyagi támogatottsága lehetett, hiszen 
külön pénztárosa volt a közösségnek, Iskarióti Júdás személyében. 
   Jézus tehát azt tanítja nekünk, hogy ne vágyaink kielégítésében leljünk örömöt és elégedettséget, 
hanem elégedjünk meg azzal, amink van, amit az élet adott, amit sikerült elérni. Ám bármekkora 
vagyona legyen is valakinek, fontos, hogy ne csak magára gondoljon belőle, hanem jótékony 
célokra is fordítsa pénzét, lehetőleg közvetlenül a szegényeknek juttatva az adományt. 
 
 
2) Az élet apró örömei 
 
   Ide kívánkozik egy találó történet. Egyszer egy idős hölgy elment a paphoz, s arról kezdett neki 
panaszkodni, hogy neki már semmi öröme nincs az életben, a napjai keserűségben telnek, a 
szomszédokkal haragban van, mindenféle rosszat terjesztenek róla, az emberek figyelmetlenek 
vele és udvariatlanok. Ám ekkor a pap hirtelen így szólt: – Milyen gyönyörű brossa van. – Az 
asszony egy pillanatig zavartan állt, majd elmosolyodott a kedves bók hallatán. – Ugye, milyen 
gyönyörű? Én magam választottam, annyira tetszett. – Ekkor a pap így folytatta: – Mondja, ha 
olyan valakivel találkozott volna, aki otromba, ronda brosst visel, maga is olyat vett volna? – A 
hölgy elképedt. A pap komolyan folytatta. – Az ön viszonya másokhoz éppúgy ékesítheti önt, 
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mint ez a bross. Mások viselhetnek ronda brosst, vagy viselkedhetnek csúnyán, ön azonban ennek 
ellenére hordhat szép brosst, és viselkedhet velük helyesen. Vagyis, ahogy a brossával nem 
igazodik mások ízléséhez, úgy a viselkedésének sem kell attól függenie, hogy mások hogyan 
viselkednek önnel. – A hölgy még jobban megrökönyödött. – Azt akarja mondani, hogy annak 
ellenére legyek kedves az emberekkel, hogy ők nem azok velem? Mégis mi hasznom lenne ebből? 
– fakadt ki keserűen. A pap elmosolyodott. – Ha valakivel ön rosszul bánik, akkor ön a rossz 
ember. Ha kedves valakivel, akkor ön az, aki kedves. Ha megértő valakivel, akkor ön lesz 
megértő. Mindebből semmi haszon nem származik, de amikor kedves valakivel, akkor ön kedves 

lesz.
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   Bizony ez azt jelenti, hogy az élet apró dolgaiban bármikor felfedezhetjük az örömöt, a a 
szeretetet, mert valójában semmiben nem függünk másoktól. A másokkal kapcsolatos bosszúság 
a mi szívünkben, lelkünkben, gondolatunkban keletkezik és él tovább, ezért rajtunk áll, hogy az 
élet dolgaiban, akár az öregedés folyamatában a rosszat vagy a másképpen jót fedezzük fel. 
   A Tízparancsolat második parancsa így szól: "Isten nevét hiába ne vedd!", eredetiben körülbelül 
így hangzik: "Ne legyenek neked idegen isteneid színem előtt.". Ezzel Isten azt mondja, hogy 
semmit ne helyezzünk Elé, semmivel ne takarjuk el a látókörünkben azt a jót, amit Ő adott az 
emberiségnek. Az öregkor nyelvén pedig így mondhatjuk: mindig maradjunk nyitottak az értékek 
iránt, mindig lássuk meg a jót, mert ahhoz, hogy élvezzük az életet, az Isten adta jóságra való 
nyitottság és éberség szükséges. 
 
3) Az érdeklődési kör megtartása és kiterjesztése 
 
Ez nehéz kérdés, mert a mai társadalom teljes mértékben ennek ellenében hat. Amikor valakit 
nyugdíjaznak, az egyben azt is jelenti, hogy inaktivizálják, azaz – hacsak nem különleges tudású 
vagy tekintélyű ember – sokszor lemondanak róla. Holott nem csak az idősek, de az egész 
társadalom számára kulcsfontosságú lenne, hogy az idősek ott legyenek a legkülönfélébb 
szervezetekben, az élet minden területén és mindaddig, amíg ők igénylik és nekik szükségük van 
rá, addig aktívak maradhassanak. 
   Ez leginkább abban nyilvánul meg, hogy Jézus idejében és korábban is a zsidóság múltjában az 
idősek mindig a tekintélyt és a bölcsességet képviselték. Ők bíráskodtak, ők adtak tanácsot, 
örökítették a kulturális, vallási hagyományokat, a történelmet, a korábbi generációk tapasztalatát 
és tudását, ők voltak a beavatók és tanúságtevők a fiatalabb generációk számára. 
   A Biblia tanúsága szerint az idősek külön kört alkottak a helyi egyházakon belül. "A tanítványok 
elhatározták, hogy tehetségükhöz mérten segítik anyagilag a júdeai testvéreket. Ezt meg is tették: 
Saullal és Barnabással adományokat küldtek a presbitereknek." (ApCsel 11,30), Itt a presbiter a 
vének tisztségét jelöli. Az ApCsel 14,23-ban kifejezetten a keresztény áldozópapság előképét 
látjuk a vének felszentelésében, akiket itt a szöveg elöljáróknak nevez: "Az egyházak élére 
(kézrátétellel) elöljárókat rendeltek, és imádkozva, böjtölve az Úr oltalmába ajánlották őket, 
akiben hittek." (ApCsel 14,23) Pál apostol leveleiben, később már a papokat jelenti a vén vagy 
presbiter fogalma: "A papok, akik tisztüket jól töltik be, kétszeres megbecsülést érdemelnek, 
főképpen, ha az evangélium hirdetésében és a tanításban fáradoznak." (1Tim 5,17). A Tituszhoz 
írott levél 1. részéből kiderül, hogy akit papnak vagy püspöknek választanak, annak eleve 
élettapasztalattal kell rendelkeznie, akinek gyerekei vannak, aki tudja vezetni a maga háza népét, 
aki már látott egy s mást az életben, aki már életében bizonyította jóravalóságát. Magyarán az 
illető nem lehet középkorúnál fiatalabb, ami abban a korban már érett korú embert jelentett. 
Pontosan ebből a hagyományból ered, hogy ma a katolikus, ókatolikus püspökké szentelés alsó 
korhatára 35 év. Ez alatt nem szabad senkit püspökké szentelni, mert még nem lehet érett a 
szolgálatra. 
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   Látható, hogy Jézus idejében – bár az öregség ugyanolyan bajokat jelentett mint ma – az 
öregeknek megvolt a méltó és tisztes helyük és feladatuk a társadalmon, a családon és az 
egyházon belül is. Mindaddig számítottak az aktivitásukra, amíg ők képesek voltak ellátni a 
szolgálatot, amíg ők is szükségét érezték a szolgálatnak. 
   A mai korra lefordítva ez azt jelenti, hogy az egyházi közösségekben az idősekre továbbra is 
kiemelt feladatok várnak, a gyülekezetekben ma is számítanak szolgálataikra és bölcsességükre. 
Fontos és áldásos lenne, ha nem csak az egyházakban, de civil területeken is történnének ilyen 
változások, aminek épp az lenne a lényege, hogy az idősek ne egymásra maradjanak, mint egy 
nyugdíjas klubban, hanem valamennyi generáció együtt, közösen, aktív közösségben élje meg 
mindazt, ami az egészséges emberi élethez és életkorhoz Isten által hozzátartozik és rendeltetett. 
 
4) Békesség és belső nyugalom. 
 
Szent Lukács szavai, melyek a szentmisék Gloriájának kezdősorát adják, nagyon tanulságosan 
mutatnak utat a benső békesség kérdésében. "Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a 
földön a jóakarat embereinek!" (Lk 2,14) 
      A béke és békesség az ószövetségi nép számára különösen fontos volt. Attól kezdve ugyanis, 
hogy Isten kivezette őket Egyiptomból, majd a pusztában negyven évig vándoroltak, állandó 
harcban álltak más népekkel. Először Kánaánt kellett elfoglalniuk, majd a különböző hódítókkal, 
egyiptomiakkal, amoritákkal, asszírokkal, perzsákkal, rómaiakkal kellett megküzdeniük. A béke 
olyan becses valami volt számukra, amit feltétlenül Isten adományának tekintettek. "Békében élt 
ugyanis az ország, és nem volt háború ezekben az években, mert az Úr békességet adott." (2Krón 
14,5b) 
   Izrael nagyon pontosan tudta, hogy az igazi béke csak harc és győzelem árán szerezhető meg. 
Ha csak abbamarad a harc, akkor az fegyverletétel vagy tűzszünet. Béke akkor lehetséges, ha a 
harc kimenetele egyértelműen eldőlt, s a győztes fél békét kínál a legyőzöttnek. 
   Ha azonban Izrael népének harcait vizsgáljuk, nem állhatjuk meg a történelmi és hadi 
helyzeteknél. Nagyon fontos, hogy lelki szinten is lássuk azt a küzdelmet, amit a kiválasztott nép 
folyamatosan vívott. Az ókori zsidóság Istenhez fűződő viszonyát az Istentől való állandó 
elpártolás és megtérés jellemezte. Ezért külsődlegesen az ellenséggel, belsődlegesen saját rossz 
hajlamaival és bűneivel kellett szembenéznie. 
   Számunkra, keresztények számára mindez nagyon fontos, hogy megértsük Krisztus békéjét. 
Ugyanis, bármily furcsa, az Isten által adott béke is csak harc árán szerezhető meg. Isten megvívta 
harcát a rosszal, az elidegenítővel szemben és békét szerzett az emberrel Krisztus keresztáldozata 
által. Ahogy Szent Pál írja:  
   "Úgy tetszett (az Atyának), hogy benne lakjék az egész teljesség, s hogy általa békítsen ki 
magával mindent a földön és a mennyben, minthogy Ő a kereszten vérével békességet szerzett. 
(Kol 1,19-22) 
   Tudjuk, hogy Jézus Krisztus keresztáldozata a bűnt és a halált győzte le. Lám, itt is a győzelem a 
béke forrása. Többek közt ebben különbözik a keresztény út a keleti filozófiáktól és vallásoktól. 
Ott az ember leül, figyeli a légzését, meditál, majd harmóniába jut. Nekünk meg kell harcolnunk 
hiányosságainkkal, hibáinkkal, önzésünkkel, bűneinkkel, s a felettük aratott győzelmünk hozza el 
nekünk az igazi, végleges békét, Krisztus által.    "Vessétek le a régi embert szokásaival együtt, és 
öltsétek föl az újat, aki állandóan megújul Teremtőjének képmására a teljes megismerésig." (Kol 
3,9-10) 
   A békesség valójában a bűn elleni harc legszebb gyümölcse. A bűn elleni győzelmet a bűnbánat 
jelzi, a győzelem kinyilvánítása a bűnbocsánat és a feloldozás, a békesség pedig tulajdonképpen a 
bűnbocsánat szentségének hatása. A bűnbocsánatot az Atya küldi a Szentlélekkel, a Fiú 
közbenjárására. A békesség is Vele adatik nekünk. 
   A béke hétköznapjainkban érzelmi szinten, a lelki nyugalomban jelentkezik, aminek alapja a 
lelkiismereti nyugodtság, ami a helyes életvitel és cselekedetek tudatában történő megnyugvást 
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jelenti. Ám ennek ellenére tudnunk kell, hogy a békesség nem hangulati tényező, hanem kegyelmi 
ajándék, gyümölcs, ami a lelki növekedésből és megszentelődő érésből fakad, akár érezzük, akár 
nem. "A Lélek gyümölcse viszont: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, 
szelídség, önmegtartóztatás." (Gal 5,22) Egy tudós szerzetes ezzel kapcsolatban okosan jegyezte 
meg, hogy a magyar Bibliafordítás nem pontos, a görög szövegben egyes szám áll, vagyis a 
Léleknek csupán egy gyümölcse van, a szeretet, minden más, így a béke is ennek a szeretetnek a 
megnyilatkozási formája. 
   Látható, a valódi békesség a megingathatatlan és igaz lelkiismereten, a megszentelt életen 
alapszik. Ez a békesség az alapja a közösség, az Egyház életének is. A béke valódi, keresztény 
definíciója így hangzik: külső és belső egyensúly, az Isteni akarat, az emberi ösztön és szabadság harmonikus 
egysége. Olyan földi és transzcendens egység, melyben az evilági és az azon túli között nincs 
semmilyen feszültség, sőt az evilági az Isteniből táplálkozik és oda hat vissza dicsőítéssel, 
hálaadással, imádással. Így aztán szorosan összetartozik az Isten dicsősége és az ember békessége. 
   Ha egy pillanatra a héber köszönésre a shalom szóra tekintünk, most már elmondhatjuk, hogy a 
shalom mindenfajta jó dolgot, helyes életet, Isten akarata szerinti életvezetést, anyagi és lelki jólétet 
is jelent, nem pusztán a harc hiányát. Jelenti továbbá a tökéletességet, biztonságot, egészséget, 
növekedést, csöndességet, a jó emberi kapcsolatokat, és még sorolhatnánk. Békességre törekedni 
egyet jelent a szeretetre való törekvéssel, jelenti, hogy a másik javát szeretnénk előmozdítani. 
Olyan törekvés a békeszerzés, mely valóban a lelki egység felé mozdít el, ahogy az Apostol írja. 
"Törekedjetek rá, hogy a béke kötelékével fenntartsátok a lelki egységet." (Ef 4,3) 
   Az idős kornak ezt a benső egységet, békét, Istennel való szilárd közösséget kellene kifejeznie. 
Ugyan kiről vegyenek példát a fiatalok, ha nem az idősektől, ha nem saját szüleikről, 
nagyszüleikről. Fontos tudatosítani, hogy amikor a társadalmi szerepről és megbecsülésről esik 
szó, akkor az idős generáció vállán ma is ott a példamutatás terhe és egyben nemes kötelessége is. 
Különösen a békesség, megbékélés, békeszerzés területén kellene minden idősödő embernek 
pozitív példát adnia a fiatalabb generációknak. Ez pedig csak hitben, hit által, kegyelemből 
lehetséges. E téren a vallásos nevelés, a hit értékrendszere pótolhatatlan. 
 
5-6) Az elmúlás kérdése, testi bajok, betegségek 
 
Az élettől búcsúzás folyamatában, az emberek többségénél jellemzően megjelenik a félelem –
 fájdalom – feszültség hármas egysége. Ha valaki betegséggel küzd, általában a fájdalom alakítja ki a 
félelmet, amely állandó feszültséget eredményez és tovább táplálja a fájdalmat, egyre jobban 
elmélyítve e hármas együttállás fokozódó hatásait. Mindez stresszt eredményez a betegben, amely 
komolyan kihat mindennapjaira, életminőségére. Kialvatlanná, ingerlékennyé teszi. Azonban azt is 
tudnunk kell, hogy türelemmel, odafigyeléssel csökkenthető ez a stressz, és közvetve vagy akár 
közvetlenül oldható a félelem és a fájdalom is. 
   A félelem akkor van az ember kárára, ha uralkodni kezd rajta, s nem ő uralja. Jézust egyáltalán 
nem tartotta hatalmában a félelem szenvedése során. A félelem fölötti uralom azt jelenti, hogy 
nem befolyásolja döntéseinket, szabadok maradunk, nem kényszer hatására döntünk vagy 
cselekszünk.  
   A kereszten szenvedő és szomjazó Jézus minden ember ősképe. Jézus Krisztus szenvedéseiben 
felismerhetjük saját szenvedésünket is. Ez nem csupán annyit jelent, hogy Ő is szenvedett, mi is 
szenvedünk, s ez közös bennünk. Ez önmagában édeskevés. 
   Jézus szenvedésében osztozni azt jelenti, hogy amint az Ő szenvedésének célja volt, úgy a mi 
szenvedésünknek is célja van, és mi felismerjük ezt a célt és magunkévá tesszük. Úgy győzünk a 
halálfélelem fölött, hogy a céltudatosság által integráljuk. Számunkra a halál nem az élet vége, 
hanem az örök élet kezdete. Az agónia pedig nem kiszenvedés, hanem a vajúdás, az új életre 
születés nehézsége. "Amikor testvéreink elviselték a rövid ideig tartó szenvedést, a mulandó élet 
ellenében elnyerték Isten szövetségének ígéretét" (2Mak 7:36). Úgy is mondhatjuk, ez az ára. A 



Gerontoedukáció 5. 
 

Gerontoedukáció 5. – Zsigmond Király Főiskola, Gerontoedukációs Kutatóközpont 147 
 

halál olyan rév, melyen akár hittel, akár hitetlenül, akár Istennel, akár Isten nélkül, de át kell 
kelnünk, ha tetszik, ha nem. 
   Meglepődtem, amikor azt olvastam egy könyvben, hogy halálos ágyán minden ember hívő lesz. 
Bizony, mert csak akkor képes elengedni az életét, ha megnyugszik a tudatban, hogy annak 
értelme, célja és haszna volt. Ezért a legateistább ember is azt hiszi, hogy adott valamit az 
emberiségnek, szeretteinek, hogy hozzájárult valamivel a világ épüléséhez. Kétes hit ugyan, de ez 
is hit. Látják testvéreim, nincs lehetőségünk kibújni az Istennel és önmagunkkal való szembenézés 
alól. Látják, hogy bizonyos kérdésekkel mindenképpen szembesülnünk kell egyszer. Láthatják azt 
is, hogy ez nem a 22-es csapdája, hanem egy lehetőség, hogy igent mondjunk Istenre. Mert az az 
őszinte, szívből fakadó igen, amit akár az utolsó pillanatban is elfogad tőlünk, elégséges ahhoz, 
hogy gyermekei legyünk. 
    Most már ráébredhetünk arra, hogy egész földi létünk, annak minden buktatójával, félelmével, 
veszteségével és szenvedésével egyetemben nem más, mint ennek az Úrral történő végső 
találkozásnak az előkészítése, megalapozása, mely közösségnek már akár halálunk pillanata után 
teljességében részesei lehetünk. Szenvedéseinket, sebeinket felfoghatjuk szörnyű kínokként, 
értelmetlen veszteségekként, öncélú gyötrelmekként; avagy hittel felismerhetjük bennük Krisztust 
és Isten szeretetét. "Jézus Krisztus szenvedése, Isten szeretetének leghatalmasabb és 
legellenálhatatlanabb munkája. Ez Isten határtalan szeretetének legkiemelkedőbb csodája." – írja 
Keresztes Szent Pál. 
 
7) Az elmúlt élettel való szembenézés 
 
Nem véletlen, hogy ez a pont az utolsó a felmérések szerint, vagyis az emberek erről akarnak a 
legkevésbé beszélni, ezt tartják legkevésbé fontosnak. Amikor a halállal kapcsolatos 
szorongásaink és félelmeink gyökerét keressük, nem az ismeretlenbe kell tekintenünk, hanem arra 
az életre, ami mögöttünk van, aminek már nagyobb részét leéltük. Ugyanis a halállal kapcsolatos 

félelmeink és szorongásaink jórészt az élet, a mi éltünk szorongásainak felelnek meg.
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 Aki esetleg 
egész életében menekült a lelki dolgok elől, azaz leginkább saját lelkiismerete elől, az ilyenkor 
jellemzően nagyobb félelmekkel bír, mint aki rendszeresen szembenéz tetteivel, gondolataival, 
személyiségével, emberi kapcsolataival. 
   Az élet alkonyán a legkülönfélébb dolgoktól tudunk félni, de vannak olyan félelmek, melyek a 
legtöbb emberben megjelennek. Vegyük sorra ezeket. 
 
1) A dolgoktól, az élettől, az emberi kapcsolatoktól való elszakadás félelme. 
2) Az ellenőrzés elvesztése a saját életünk felett. 
3) Kötelezettségek maradnak elintézetlenül. 
4) Félelem a szenvedéstől, betegségtől, fájdalomtól. 
5) Félelem a személyes méltóság elvesztésétől. 
6) Félelem attól, hogy terhet jelentünk a környezetünk számára. 
7) Félelem a szellemi-fizikai leépüléstől. 

8) Félelem a megsemmisüléstől.
114

 
 
   Nincs olyan ember, aki ne félne ezektől vagy egy részüktől. Ezért mindenkinek ajánlom, tegye 
fel magának időnként a következő kérdéseket: 
 
1) Mitől, miktől szorongok, félek? 
2) Hogyan jelentkezik az életemben a szorongás? 
3) Hogyan reagálok, mit teszek, amikor szorongani kezdek? 
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4) El tudom-e fogadni a szorongásaimat, félelmeimet vagy menekülök előlük? 
5) Mi lehet a gyökere szorongásaimnak, vajon milyen életeseményekre, történésekre tudom őket 
visszavezetni? 
 
   Nagy kérdés mindannyiunk számára, hogyan tudjuk kezelni ezeket a félelmeket, szorongásokat. 
Ez azért fontos, mert az életből – hacsak nem hirtelen halált hal valaki – csak úgy lehet 
méltósággal és jól távozni, ha az ember az élete dolgaival számot vetett, nem hagyott elintézetlen 
ügyeket, érzelmi, lelki, kapcsolati adósságokat, megoldatlan, lezáratlan dolgokat maga mögött. 
Látom, néhányan csodálkoznak, hogy jó halál is van? 
   "A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten." – így 
imádkozzuk minden nap a zsolozsma befejező imaórájának utolsó mondatát. A "jó halál 
kegyelme" nem csak pszichológiai vagy orvosi, de vallásos kifejezés is. 
   Görögül a jó halált eutanáziának mondjuk. Az eu=jó és a tanathosz=halál szavak összetétele. Mi a 
mindennapokban úgy találkozunk vele, mint a szándékosan, aktívan vagy passzívan befolyásolt, 
siettetett vagy támogatott halállal, amikor a természetes halál pillanatát meg nem várva, a haldokló 
maga dönt haláláról vagy esetleg a hozzátartozói hozzák meg a döntést. Természetesen ezt a 
halálmódot a vallásosság nem támogatja, de a fogalom egyáltalán nem ismeretlen előttünk és 
megvan a maga vallási hagyománya. 
   Az ókori görög kultúrában ezt a kifejezést elsősorban az irodalomban, a költészetben, a 
filozófiában találjuk meg. Eredetileg jó vagy gyengéd halált jelent, és kizárólag a haldokló saját lelki 
felkészülését értették alatta. Nem jelentett külső beavatkozást, főleg nem halálhoz segítést; csak az 

életét befejező ember lelki felkészülését a halálra.
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 Vagyis a fenti kérdések és önvizsgálat 
megkezdését, időnkénti elvégzését. Ezt mi keresztények lelkiismeretvizsgálatnak nevezzük.    
   "Vizsgálj meg, Uram, vizsgáld meg szívemet, tégy próbát és ismerd meg gondolataimat!" (Zsolt 
139,23) A hívő ember számára az önismeret úgy jelenik meg, hogy visszatekintve egy leélt életre, 
abban mennyire ismeri fel Jézus Krisztust, mennyire képes felismerni Isten akaratát és az aszerinti 
életet? 
   Ugyanis hiába ismerjük fel korábbi cselekedeteink helytelen voltát. Ez nagy lépés, de 
önmagában nem segít rajtunk. Szükséges, hogy meg is szabaduljunk mindattól, ami lelkileg 
nyomaszt és megterhel. Igazán pedig csak akkor lehet letenni a lelki terheket, ha minden kétséget 
kizáróan tudjuk, hogy megszabadultunk azoktól. Kell valaki, aki leveszi a vállunkról a terheket, 
akinek elmondhatjuk miket tettünk, hogyan gondolkodtunk, hogyan viselkedtünk másokkal. Kell 
valaki, aki meghallgat, nem utasít el, és aki képes arra, hogy megszabadítson minket az éveken, 
sokszor évtizedeken át cipelt gondoktól, félelmeink és szorongásaink okától. Erre azonban nem 
képes a pszichológus, sem a szakorvos, sem az ápolószemélyzet, erre egyedül Isten képes. 
   A hívő emberek lelkiismeretvizsgálata, bűnbánata, bűnvallása, gyónása és Isten feloldozása 
Isten kegyelméből megszabadít a lelki terhektől. A keresztény ember lelkiismeretvizsgálatának és 
bűnbánatának egyetlen célja és értelme, hogy helyreállítsa az Istennel megbomlott, ezért saját 
magával is megbomlott kapcsolati, lelki egyensúlyt.  
   Tudományosan nem tudom ugyan alátámasztani, de nem véletlen, hogy amilyen mértékben 
csökken a mélyen vallásos emberek száma hazánkban, úgy nő a lelki és kapcsolati problémákkal 
küzdőké. Szinte természetes, hogy aki nem vizsgálja meg életét, nem ismeri el a hibáit és sem a 
hibáktól, sem a hatásuktól nem akar, vagy nem tud megszabadulni, azt előbb-utóbb ezek a lelki 
terhek legyűrik. 
   Hogy mennyire igaz és valóságos a szentségek lelki gyógyító ereje és hatása, arra a legjobb 
példa, hogy egy horvát pap-professzor, Tomislav Ivancic atya, tudományos alapossággal kidolgozta a 
lelki betegségek szentségekkel történő gyógyításának rendszerét, amelyet hagioterápia, azaz 
szentségterápia néven publikált, és amellyel 1990 óta, a Zágrábban létrehozott hagioterápiás 
intézetben embereket gyógyít. 
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   1997-ben, a Hamburgi Egyetem Pszichológiai Intézete egy különlenyomatban közölt 
tanulmányt, melyben a hívő és a hitetlen emberek pszichológiai jellegzetességeit mérték fel és 

írták le a tudósok.
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   A felmérés ezzel az eredménnyel zárult: azok az emberek, akik hisznek a szerető, gondoskodó 
Istenben, 
elégedettebbek életükkel, mint a nem hívők, életükben több a remény; 
segítőkészebbek a nem hívőknél, kevesebb bennük az előítélet; 
jobban megőrzik lelki egészségüket, mint a nem hívők, jobban kezelik a krízishelyzeteket, 
kevesebb nikotint, alkoholt vagy drogot fogyasztanak; 
hálásabbak, könnyebben bocsátanak meg másoknak; 
kevesebb a házasságon kívüli párkapcsolatuk, 

ritkábban válnak bűnözőkké, mint a nem hívők.
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   E szempontok között nem egy akad, ami kifejezetten az öregkorra vonatkozik, és jótékony 
hatással van az idősödő emberre.  
   Zárszóként egyetlen mondatban szeretném megadni az emberi öregedés biblikus kulcsát, ami 
így hangzik: hívő tudatosság. A hit bennünk minden emberi törekvés, megértés, vállalás és igazság 
alapja, a tudatosság pedig a garancia arra, hogy Isten akarata szerint élünk és teljesítjük 
hivatásunkat a földön. 
   Egy kicsiny történet kívánkozik ide, amely nagyon jól összefoglalja a hit és az emberi élet, az 
öregedés viszonyát. Egyszer egy idős ember, aki évtizedekig élet egy szigeten, visszaköltözött a 
kontinensre, a városba, ahol felnőtt. Az emberek kérdezgették tőle, merre járt, ő pedig elmesélte, 
hogy azon a bizonyos szigeten élte le az életét. Az emberek összecsapták a kezüket, és ujjongva 
kiáltottak fel. – Ó, hogy maga milyen szerencsés! Az egy csodálatos sziget, tele páratlan természeti 
kincsekkel, látnivalókkal, én is úgy szeretnék eljutni egyszer oda! – az öregember elgondolkodott, 
majd szemlesütve mondta: – Ha tudtam volna, hogy ilyen szép és érdekes, alaposabban 
megnéztem volna. 
   Az emberi élet egyszeres lehetőség arra, hogy találkozzunk Jézus Krisztussal és Isten 
családjának tagjai, az Ő gyermekei legyünk. Nála lelhetünk igazságra, bölcsességre, lelki 
békességre, az Ő Szentlelkének ereje tehet bennünket erőssé. Végső soron, annyira válunk igazán 
emberré, amilyen mértékben képesek vagyunk Ővele egységben élni. Egyszeres lehetőség, amely 
nem csak megkönnyíti az életet, a betegségeket és az öregedést, de feltárja a földi élet értelmét és 
célját is. Higgyék el, kár lenne a végén azt mondani, hogy ha tudtuk volna, jobban megnéztük 
volna. 
 
(A szerző a Magyarországi Ókatolikus Misszió püspöke. Itt olvasható tanulmánya rövidített 
változatban elhangzott a Nyugdíjasok Óbudai Akadémiája III. félévének záró-előadásán, 2012. 
december 13-án) 
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