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HARSÁNYI ERNŐ 

Idősek művelődési szokásai Kecskeméten 

Beregi Edit írja 1984-ben megjelent „Az öregedés” című könyvében: „A nyugdíjra való felké-

szülés során foglalkozni kell az életbe beépítendő pihenés optimális mennyiségével és helyes 

formáival, az idegrendszeri aktivitás fontosságával, amely elősegíti a szellemi frissesség meg-

tartását.” (264. p.) 

Azt régóta tudjuk, hogy egészséges öregedés esetén az idegrendszeri aktivitás a mentális 

egészség feltétele, a szellemi leépülés elkerülésének legbiztosabb záloga. A fizikai tevékeny-

ség az idős emberek számára természetes, hiszen az önellátás minden öreg legfőbb vágya, a 

kiszolgáltatottság rémétől mindenki irtózik, az öregedéssel járó veszteségek (az erőnlét csök-

kenése, érzékszervek romlása) itt éreztetik leghamarabb hatásukat. Ennek késleltetése okán az 

idősek többsége egészsége megőrzésére – szűrővizsgálatokon való részvételre, helyes táplál-

kozásra, megfelelő életmód keresésére – törekszik, (ezért anyagi áldozatot is hajlandó hozni,) 

bár a fiatal és aktív korban eltékozolt egészséget öregen már nehéz visszahozni. A fizikai ak-

tivitás (kényszerből vagy belátásból) többnyire nem hiányzik; automatikusan tudomásul ve-

szik, hogy a nem használt képességek elsorvadnak. 

Más a helyzet a szellemi aktivitással. Főleg azok a rétegek, amelyek aktív korukban lenéz-

ték a szellemi munkát (nem kényszerültek rá, nem alakult ki affinitásuk), idős korukra sem 

változnak alapvetően. Valahol innen ered a kettősség: van, aki a szellemi kultúrát legfeljebb 

szórakozásként fogadja el, s nem hajlandó ez irányban semmilyen erőfeszítést  vállalni, míg 

mások szinte egész életüket a kultúra bűvöletében élték le, s idős korban sem hajlandók meg-

válni tőle. A kettősség kialakulásában nagy szerepet játszik a szocializáció, a szűkebb környe-

zet elvárásai és attitűdje, az öröklött értékrend és ízlésvilág. 

Miközben azonban a társadalmi fejlődés a fizikai és szellemi munka különbségének csök-

kenését, a kreativitást preferálja (legalább is a szavak szintjén), tapasztalatom szerint a szaka-

dék nem csökken, hanem szélesedik a szellemi igényesség és a kommersz között. 

Az aktív korban is felfedezhető egyfajta társadalmi polarizáció, de a közvélekedés szerint 

öregkorban ezek a különbségek csökkennek, az idősödéssel járó általános tendenciák miatt: a 

nyugdíjazással együtt járó elszegényedés, a környezet beszűkülése, az egészség romlása, a 

kulturális javak drágulása közelebb hozza a sorstársakat. Bár ezek a tendenciák kétség kívül 

fennállnak, de koránt sem azonos mértékben érintenek mindenkit, kompenzációjuk személyen-

ként életút-függő, s eltérően eredményes. Mindezek alapján jogosnak tűnt az a munkahipoté-

zis, hogy a polarizáció öregkorban is fennmarad, s főleg a kultúrához való viszony tekintetében 

még tovább is növekszik. 

Mindezek indokolták, hogy egy empirikus vizsgálattal próbáljuk felderíteni, mi a tényleges 

helyzet? A felmérésre 2016 tavaszán került sor, sajnos, nem egy reprezentatív minta, hanem a 

nyugdíjas klubok tagsága körében végzett adatgyűjtés alapján. A társadalom teljes metszetéről 

Füstös László – Hankiss Elemér: „Vészjelzések a kultúráról” (MTA Politikatudományi Inté-

zete, Budapest, 2009) tanulmányaira támaszkodtam, amely eléggé ellentmondásos képet festett 

a kultúrafogyasztásról. Kiderült, hogy – főleg a fiatalok körében – a hagyományos kultúrára 
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egyre kevésbé van igény, rohamosan csökken az olvasási kedv (és képesség?), a NET által 

fémjelzett információrobbanás a szélesedő és egyre elérhetőbb technikai feltételek mellett új, 

s egyre kedveltebb perspektívákat nyitott. Azt azonban nehéz megítélni, hogy a fiatal és kö-

zépkorú korosztály ebből a lehetőségből mit hasznosít? A PC monitorja előtt eltöltött órák 

tartalmilag nehezen elemezhetők! S szövegértésre a számítógép olvasása során is szükség van. 

Az előbbiek miatt úgy éreztem, az idős korosztályt külön is érdemes megszondázni. A 

Kecskeméten lakó mintegy 16 000, 65 év feletti teljes körű kikérdezése nem jöhetett szóba, 

ezért eleve egy szűkebb, de reprezentatív alapsokaságra gondoltam. A Közigazgatási és Elekt-

ronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által támasztott adatszolgáltatási feltételeknek – 

anyagi okokból – nem tudtam megfelelni. Így a reprezentativitásról kénytelen voltam lemon-

dani, s a lakásukon meginterjúvolt mintával szemben a mintegy 2000 fős aktívabb sokasággal: 

a nyugdíjasklubok tagságával megelégedni. Az összkép a kultúra vonatkozásában így minden-

képpen torzult (az összes időshöz viszonyítva rózsaszínűbbre sikeredett), de még ezt bekalku-

lálva is lehetett néhány megszívlelendő tényt feltárni.  

A módszer 

A Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége alelnökeként támaszkodni tudtam 

klublátogatási tapasztalataimra, a klubok kulturális tevékenységről szóló éves jelentéseire, volt 

rálátásom a művelődési szokások egy részére; szociálgerontológiai kutatóként pedig kellő 

szakmai hátterem is volt a tapasztalatok értékelésére. Kecskemét szülővárosom, szemem lát-

tára vált egy álmos, de kultúrérzékeny mezővárosból ipari centrummá. Művelődési hagyomá-

nyai jelentősek, s a kultúra támogatásában a város az utóbbi évtizedekben sem volt szűkmarkú. 

Az idős korosztály – mint demográfiai réteg – sajátos művelődési szokásait illetően azonban 

kevés forrásanyagra bukkantam: hiszen a figyelem inkább e rétegről való gondoskodásra irá-

nyult, a művelődéspolitika fókuszában pedig többnyire a fiatalok álltak. A felmérésben a kö-

vetkező módszert választottam: a Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetségéhez 

tartozó 36 klub véletlenül kiválasztott 800 tagjához a klubvezetők útján juttattam el , őket fel-

kértem, hogy a válaszadást semmiképpen ne befolyásolják. Az előzőekben szűkebb körben 

már kipróbált kérdőíveket, anonim csoportos formában, a tagok önmaguk töltötték ki. Előzőleg 

már készítettem néhány mélyinterjút a klubok kultúrfelelőseivel, művelődésszervezőivel;  meg-

látogattam jó egynéhány kulturális klubrendezvényt, s szinte valamennyi városi szintű kultu-

rális megmozdulást, amely ebből a korosztályból indult ki, vagy rájuk támaszkodott. 

Már ezen előzetes tapasztalatok alapján is várható volt, hogy a klubtagság aktivitása, mo-

bilitása, jövedelmi viszonyai és szociabilitása jobb az átlagosnál; lakásaik komfortfokozata a 

teljes lakosságét arányaiban felülmúlja, elektronikus eszközökkel való ellátottságuk ugyancsak 

a korosztály átlaga feletti. Motiváltabb és műveltebb nyugdíjas rétegről van tehát szó. Minden-

nek tudatában vállaltam a felmérést, mivel a város kultúraszolgáltatói számára így is értékes 

információkat reméltem. 

Kecskemét kulturális kínálata egyébként jónak tekinthető, sokszínű és gazdag. Önálló szín-

házi társulattal és balett-együttessel rendelkezik, van számos, esetenként országosan is jegyzett 

múzeuma, szakmai gyűjteménye, saját könyvkiadása, művelődési háza, kulturális folyóirata, a 

városon túlmutató hatókörű könyvtára, helyi rádiója és televíziója, 2016 óta saját egyeteme, jó 

egynéhány művészeti alkotóműhelye. S akkor még nem említettem azokat az amatőr – de profi 

szinten működő – együtteseket, amelyek némelyike nemzetközi hírnévvel is bír. Mindez ga-
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rancia arra, hogy megfelelő szervezés mellett az idősek találnak maguknak megfelelő művelő-

dési szolgáltatást. Ha valaki elzárkózik ezektől, ennek okát a kereslet oldalán kell megtalál-

nunk (igényszint, anyagi lehetőségek, szabadidő, utazási korlátok, stb.).  

A szétterített 800 kérdőívből 615 érkezett vissza határidőre s ebből 564 bizonyult értékel-

hetőnek. Az értékelhetetlenség legfőbb okai: hiányos, érdemi válasz nélküli vagy önellentmon-

dásos kitöltés. Eleve nem törekedtem egy nagyon részletes, sok komponensű megkérdezésre, 

egyrészt a viszonylag alacsony egyedszám, a számítógépes kapacitás s a rendelkezésre álló 

viszonylag szűk határidő miatt, másrészt csak zárt kérdésekkel operáltam, s nem tettem fel 

nyitott kérdéseket, mivel ezek eléggé parttalanná teszik és szubjektivizálhatják a feldolgozást.  

Az első öt kérdés az objektív állapot felmérésére szolgált: nem, életkor, együttélés, lakás-

viszonyok, a városon belüli területiség – ezek már az életkörülményekről is adnak némi felvi-

lágosítást, s össze lehet hasonlítani a KSH népszámlálási adataival. Ugyancsak az életmódról 

árulkodik az is, hogy mennyire ellátott a háztartás elektronikával, milyen gyakori a színházba, 

moziba, koncertre járás s milyen sűrűn utaznak a megkérdezettek belföldre vagy külföldre. 

A kérdések többsége a szabadidő eltöltésének módjára, a kulturális kínálat igénybevételére 

vonatkozott, de szükségesnek tartottam néhány, a társas kapcsolatok minőségére  és gyakorisá-

gára vonatkozó kérdést is feltenni (főként az elmagányosodás reális veszélye miatt). Emellett 

kíváncsi voltam az önértékelésükre is. A feldolgozás és értékelés során jelentős segítséget kap-

tam szövetségbeli munkatársaimtól s a Polgármesteri Hivatal egy-két dolgozójától. 

Értékelés 

A megcélzott korosztályban Kecskeméten a 2011-es népszámlálás adatai szerint a férfiak ará-

nya 37%, a nőké 63%. A mi felmérésünkben ez az arány 23% illetve 77%, ami azt jelenti, hogy 

a nők jóval felülreprezentáltabbak a klubba járók között. Ennek oka az, hogy a mortalitási 

mutatók szerint a férfiak átlagéletkora lényegesen alacsonyabb, mint a nőké, s a nők közül 

többen maradnak özvegyen, mint a férfiak közül, s ez utóbbiak hamarabb találnak társat. Az 

egyedül élő nők számára a klubközösség egyfajta „családpótlék”, amelyre – elkerülendő az 

elmagányosodást – nagyobb szükségük van. A másik ok, hogy az általános családi szerep miatt 

nagyobb a kötődés igényük, mint a férfiaké. A harmadik: az azonos korú nők aktívabbak, mint 

a férfiak, a háztartásban jobban megállják a helyüket, könnyebben ellátják magukat és többet 

is bírnak, mint férfitársaik. 

Ha a megkérdezettek kormegoszlását vesszük alapul, itt is találunk lényeges eltérést a teljes 

korosztályhoz képest. Az alacsonyabb korcsoportok túl-, a magasabbak alulreprezentáltak. Ez 

elsősorban az egészségi állapot és a szociabilitás romlásával magyarázható. A kor előre 

haladtával a külső kapcsolatok törvényszerűen szűkülnek: ez nehezebben kimozdíthatóvá teszi 

az öreget, nehezebben épít új kapcsolatokat, sokszor maga is gondozásra szorul. A fiatalabb 

nyugdíjasok túlsúlya a vizsgált mintában azonban még mindig nem akkora, mint elvárható 

lehetne. Nyilván azért, mert az önmagukat jobban bírók otthon is többet vállalnak, sokuknak 

nincs ideje közösségbe járni. 

A háztartás nagysága szerint: egyedül él a megkérdezettek 52%-a, társával 36%-a, gyer-

mekével 10%-a, mással 1%-a. A klubtagok között az egyedül élők aránya magasabb a korosz-

tály átlagánál, ami jelzi: klubközösségekre elsősorban a magukra  maradottaknak van szüksé-

gük. (Megjegyzem: a társukkal élők közül sokan együtt látogatják a nyugdíjas közösségeket.)  

A köztudatban az terjedt el, hogy az öregek többnyire alacsonyabb komfortfokozatú lakás-

ban élnek. Engem is meglepett, hogy a megkérdezettek 84%-a összkomfortos lakásban lakik, 

amely arány lényegesen jobb, mint a város lakásállományának összetétele. A klubok tehát nem 
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a nappali gondozás jegyében működnek (mint a szociális ellátó rendszerekben; nem melegedő, 

étkező, tisztálkodó és pihenő helyek), az odajárásnak nem tárgyi, hanem humán okai vannak. 

Művelődési szokások 

Mivel tv-elérhetőség és internet hozzáférés – a versengő szolgáltatók jóvoltából – az egész 

város területén biztosított, s az idősek nem kis hányada szinte kizárólag lakásában művelődik, 

illetve ott tölti szabadidejét, arra is rákérdeztem: mennyi időt tölt a televízió illetve rádió tár-

saságában, milyen műsorokra nyitott? 

Mint kiderült, messze legtöbben, a megkérdezettek 55%-a napi 1-3 órát ül a tv előtt, to-

vábbi 20% több, mint 3 órát, s mindössze 3% nem néz tv-t. Ez a potenciális műveltségforrás 

tehát szervesen beépült a nyugdíjasok mindennapi életébe. Nem tekinthető feleslegesnek így 

azt megnézni, ez az idő milyen műsorok nézésével telik? A szórakoztató előadások, valamint 

a látványos ismeretterjesztő filmek viszik a prímet, ezt a sorozatok, majd a hírműsorok követik, 

a nagy játékfilmek és a hitéleti adások a sor végére maradtak. Összességében a korosztály tehát 

inkább szórakozásra, mint művelődésre fordítja a készülék előtt töltött idejét. A rádió – mivel 

hallgatása közben mást is lehet csinálni – inkább „háttérzajnak” minősül, figyelmet inkább a 

hírműsorok vonzanak. Az otthoni ilyen „művelődés” tehát meglehetősen felemás: hiszen a 

műsorok között nem kevés a bulváros „hír”, az erősen irányult demagóg lózung, nem beszélve 

a sok időt kitöltő, esetenként bugyuta reklámról. A műsorszórók által készített nézettségi és 

hallgatottsági statisztikák – mivel korosztály-bontást általában nem tartalmaznak – témánk 

szempontjából kevés információval bírnak. 

Az otthoni művelődés fontos forrása lehet a számítógép (PC, laptop, okos telefon), ezért 

külön is megvizsgáltam az idősek tájékozódását a virtuális térben. A tv és rádió, a „betelefo-

nálós” műsorok ellenére egyoldalú, közlő funkcióval rendelkezik, nem igazán interaktív. Az 

internet azonban – mint jeleztem – a város egész területén elérhető a megfelelő hardver birto-

kában. A vizsgált idősréteg 47%-ának van valamilyen internetje, amely arányt páratlanul ma-

gasnak tartok, s cáfolja az öregekre ragasztott „konzervatív” bélyeget. Azt tudtam, hogy szö-

vetségünk évek óta támogatja a Katona József könyvtár által szervezett „Nagyinet” tanfolya-

mokat, de úgy látszik, az idősek más csatornákon (pl. unokák) is el tudják sajátítani az inter-

nethasználathoz szükséges ismereteket. Az igazság az, hogy ilyen aktivitásra nem számítottam. 

Az eszközellátottságon és hozzáférésen túl az is érdekes, hogy ki mire használja ezeket? A 

válaszokból kiderült, hogy a NET-et a használók fele elsősorban tájékozódásra, 34%-a kap-

csolattartásra (skype), 6%-a film, zene élvezetére, 10%-a a közösségi oldalakon közlésre veszi 

igénybe. Természetesen ez a megoszlás életkor függő: a fiatalabbak inkább tájékozódásra, a 

71-80 évesek inkább közlésre veszik igénybe, az ennél idősebbek között kevésbé jellemző a 

NET használata. Az egyedülállóknál nagyobb arányú a szkájpolás, mint a többieknél. Kiderült 

tehát, hogy az életkor előrehaladása nem jelenti önmagában az új információforrástól való ide-

genkedést, hogy a virtuális világ az öregek számára is nyitott, hogy a szétszóródó család meg-

növeli a virtuális találkozások létjogosultságát. Ugyanakkor fennáll (a tv-hez hasonlóan) a va-

lós környezet beszűkülésének, az abúzusnak a veszélye – bár elegendő élettapasztalati háttérrel 

az izoláció kevésbé okoz mentális gondot, s kisebb a virtuális és valós világ összemosásának 

valószínűsége. Éppen ezért az idősek befolyásolása a virtuális információk révén kevéssé si-

keres: a durva, erőszakos „rátelepedés” lepereg róluk; inkább az információk irán ti bizalmuk 

inog meg általában. 
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A korosabb ember kevésbé naiv, megtanult szelektálni a hírözönben. A rövidtávú „élmé-

nyeket” egyébként is könnyebben felejti.  Kulturális szokásai már többnyire kialakultak, sze-

mélyisége részévé váltak, s eleve úgy válogat a virtuális élmények közül,  hogy előnyben ré-

szesíti azokat, amelyek beleillenek ebbe a valós, személyes világba. Vonatkozik ez nemcsak 

az internetezésre, hanem az időskori szervezett tanulásra is. Az érdeklődési kőr irányába ható 

ismeretek szinte határtalanul bővíthetők, de teljesen  új, „idegen” területekkel csak nehezen 

egészíthetők ki. 

Az egyéni művelődés kapcsán nem feledkezhetünk meg az olvasási szokásokról sem. Ez a 

korosztály még annak idején megtanult szövegértéssel olvasni, s a fiatalokra jellemző idegen-

kedéssel szemben még forgatják is az „olvasni valót”, pedig eközben nem lehet mást csinálni. 

Elsősorban újságot, magazint olvas 33%, folyóiratot, periodikát 7%, könyvet 35%, PC -n, 

tableten olvas 20%. Külön kérdésre 83% válaszolta, hogy szereti a verseket. A válaszok őszin-

teségét nincs okom kétségbe vonni; a fentieket alátámasztja a szavalóversenyeken, vetélkedő-

kön való részvétel és a megjelent „drukkerek” népes tábora. Az idősek féltik nyelvi kultúránkat 

az elszürküléstől, elsekélyesedéstől, s a digitális forradalom itt-ott megjelenő vadhajtásaitól. 

Szerettem volna felmérni a lakáson kívüli művelődési formákat is: egy éven belül volt 

színházban a vizsgáltak 62%-a, hangversenyen 42%-a, amit jó aránynak tartok, hála a nyugdí-

jas bérleteknek s az Ének Zenei Iskola idősek számára szervezett ingyenes tanári hangverse-

nyeinek. De közrejátszottak ebben a főtéri fesztivál-rendezvények ingyenes koncertjei is. Ami 

meglepett: a mozizás háttérbe szorulása. A vizsgálatba bevontak 52%-a három évnél régebben 

volt utoljára moziban. Úgy látszik, a házi elektronika itt jelenti a legnagyobb konkurenciát: a 

jelenlegi mozi jegyárak nem ösztönözik a nyugdíjból élőket a mozi élményére. Valamikor a 

film filléres szórakozás volt, ma hovatovább luxus. Általában is igaz, hogy az ötezer-nyolcezer 

forintos belépőjegyek nem ennek a célközönségnek szólnak, akármilyen műélvezetről is van 

szó! (Ezt a korosztálynak csak egy szűk rétege tudja megfizetni, s a költségvetésükből a jelzett 

elszegényedés miatt elsősorban a kultúra ráfordításait törlik.)  

Mindezek jelzik, hogy a kommersz „kultúra élvezők” népes tábora és az elit kultúra hívei 

közötti olló valóban tovább nyílik, még a klubtagok „kiváltságos” rétegében is: a jobb módban 

élők igényesebb, (de nem biztos, hogy értékesebb) kutúrjószágot is meg tudnak vásárolni.  

A fentiek tükrében vizsgáltam a művelődés egyéb forrásait: az iskolarendszerű képzést, az 

előadás-sorozatokat, a hazai és külföldi kirándulásokat, üdüléseket. Ezek szintén színterei a 

művelődésnek, s mélyebb, maradandóbb nyomot hagynak, mint egy tv-ben látott ismeretter-

jesztő film, vagy előadás. (Nagyon népszerűek az idősek körében a vetített képes vagy videós 

úti beszámolók, főleg, ha interaktív módon tartják őket.) Egyébként a vizsgált mintán belül az 

utóbbi két évben járt külföldön és országon belüli kiránduláson 28%, csak belföldi országjárá-

son további 35%, üdülésen vagy gyógyüdülésen 14%. Mindössze 23% nem mozdult ki a vá-

rosból – főleg egészségügyi okok miatt. Ebben a mobilitásban jelentős szerepet játszottak a 

nyugdíjas klubok, s az ezeket támogató önkormányzati pályázatok rendszere. Emellett a kül-

földi utaknál nem elhanyagolható a határon kívül élő családtagok közreműködése sem. Min-

denesetre leszögezhetjük: az idősek körében a közös élményszerzés még akkor is népszerű, ha 

anyagi áldozatot kíván; nem kevesen egész évben a közös gyógyüdülésre spórolnak, s a jól 

sikerült „kiruccanások” hosszú időre beszédtémát adnak. 
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Az alkalmazás 

Eddig azt vizsgáltam, hogy a város idősei mire nyitottak; mit hajlandók elfogadni, mire kíván-

csiak, mi érdekli őket, s az igényszintben hogy nyílik az olló. A következő kérdés: mit kezd 

vele, mire használja a televízióban látottakat, a megszerzett információt, az olvasottakat. 

Kereső tevékenységet a nyugdíj mellett már csak 9% végez, az ilyen hasznosítás tehát nem 

jelentős. Viszont háztartásban és ház körül még aktív 92%, gyerekekkel (unokákkal, déduno-

kákkal) is foglalkozik 43%. Az ismeretek, tapasztalatok s a frissen szerzett kultúrélmények 

felhasználására leginkább itt van lehetőség, ez azonban önmagában nem túlságosan motivál a 

befogadásra. Marad ezek után a közszereplés, a civil szféra, az élmények továbbadása, meg 

hát a kíváncsiság kielégülése, a belső szellemi gazdagodás, amit a személyes jólét és önbecsü-

lés szempontjából nem szabad leértékelni. Az idős tehát nem elsősorban pragmatikus okokból 

művelődik! Egyszerűen arról van szó, hogy a kulturális tevékenység örömet szerez, élvezetet 

nyújt, s közben a befogadó jól érzi magát. Aki részt vesz valamilyen önképzési formában (ta-

nul, tánccsoportba, énekkarba, színjátszó kőrbe jár, fellép, szerepel vetélkedőkön, nyilvános 

hitéleti tevékenységet folytat) ezt csak részben teszi azért, hogy másoknak nyújtson önmagából 

valamit, hanem leginkább önmagáért, önbecsüléséért, önmaga megmérettetéséért. S ha ezt az 

élményt másokkal is sikerül megosztani – ez csak hab a tortán. Ez a fajta aktivitás persze 

családon belül is érvényesülhet: az unokáknak átadott tapasztalat (ha sikerül) mindkét félnek örö-

met okoz. A megkérdezettek 14%-a aktív énekkari tag, 3%-a rendszeresen szerepel tánccsoport-

ban, 15%-a valamilyen hobbiklubban tevékenykedik, s ez együtt csaknem egyharmados arány! 

Az önbizalom mértékére két kérdést tettem fel. 1. vannak-e elképzelései a jövőre nézve, 

amelyeknek megvalósításához mindenképpen ragaszkodik? 2. Képesnek tartja -e magát vala-

milyen merőben új tevékenység elsajátítására? Az elsőre a megkérdezettek kétharmada, a má-

sodikra négyötöde adott pozitív választ! (Természetesen mindkét kérdésre adott válaszok erő-

sen életkor függőek voltak.) Mindez azt jelzi, hogy a korosztály még jókora kihasználatlan 

potenciállal rendelkezik; a bennük kumulálódott kultúra és tudás értékes és nem lezárt, folya-

matosan fejleszthető. Meg kell találni tehát azokat a motivációkat, amelyek ezt a réteget szé-

lesebb körű aktivitásra ösztönzik, s biztosítani azokat a lehetőségeket, amelyek között ez a 

potenciál realizálódhat. 

Ami a motivációkat illeti: az évtizedeken át sulykolt ageista szemlélet az idősek egy jelen-

tős részét is átjárta, s maguk is elhiszik önmagukról, hogy feleslegesek. Ebben az általános 

értékválságon túl az is közrejátszik, hogy némely korábbi kedvelt kultúr-területük a politikai 

váltások következtében degradálódott, hogy ismereteik egy töredéke tényleg elavult, s túl sok 

ösztönzést kaptak, hogy kételkedjenek magukban. Az elismeréseket, melyeket az egyik  re-

zsimben kaptak, a másikban szégyellendővé tették, sőt betiltották. A munkahelyhez való hűség 

ma már nem érdem. A családi kohézió fellazult, sokan külföldön keresnek boldogulást, a ha-

zához való ragaszkodás lassan lózunggá silányul. (A mai nyugdíjas korosztály még komolyan 

vette a hazafiságot; ez határt szabott törekvéseinek, vágyainak.) Az újabb generációkban álta-

lánossá kezd válni a „ne szólj szám, nem fáj fejem” szemlélet s ez az öregek egy részét is 

hallgatásra, bizalmatlanságra vagy félelemre kárhoztatja. A kulturális tartalmak degradálódása 

kételyeket ébreszt a műveltséggel szemben általában. Terjed az „antikultúra”, s ezzel nem ke-

vesen még dicsekszenek is! Nos, az öregek a fentiekkel nem tudnak mit kezdeni. 

Ettől a korosztálytól még távolabb áll az individualizmus, mint az őket követő nemzedé-

kektől. Keresik a társaságot, a sikerben és bánatban is jobban esik osztozni. Ez mögött lehet, 

hogy egy vallási, lehet, hogy egy szocialista kollektivizmus húzódik meg, s a piacgazdaság 
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kemény konkurencia-harca elég távol áll az idősek többségétől, elkeseríti őket. (Egy szétszó-

ródó családban pláne nehéz kollektivistának lenni.) Az önzetlenségnek ott van helye,  ahol be-

fogadó rászorult is van. A motivációkról a lehetőségekre áttérve egy kissé az az érzésem, hogy 

a jelen valóságunk még mindig sablonok mentén halad. Nem lehet a harmadik korban élőket 

sem valami egységes, szürke masszaként kezelni. Amilyen sokszínű volt egy életút, olyan az 

öregség is: a megélt évtizedek esszenciája. A múltat sem szépíteni, sem kárhoztatni nem érde-

mes, véglegesen lezárult; legfeljebb okulni lehet belőle. A leélt időt vállalni kell, s általában 

nem szégyenkezve, hanem büszkén, mert többnyire megérdemli! S emellett a mai elvárások 

többsége is vállalható az idősek számára – igaz meg kell küzdeni velük… Ami idegennek tűnik, 

az nem azt jelenti, hogy a korosodással a teljesítmények rohamosan zuhannak, hanem azt, hogy 

nincs elég motiváció az erőfeszítések akarása mögött. Néha elegendő lenne egy jó példa, egy 

színes bemutató, egy interaktívan eltöltött félóra, s máris kiderül, hogy nem teljesíthetetlen az 

elvárás, teljesítésének pedig megvannak a feltételei. Azaz lehetőségek vannak, csak fel kell 

fedezni őket és élni kell velük. 

Azonban az is bebizonyosodott a felmérés során, hogy van az időseknek egy szűkebb ré-

tege (a klubtagok között kevesebben, mint a korosztályban általában), akiket művelődési ér-

dektelenséggel tudnék leginkább jellemezni. Sajnos, ennél a rétegnél nem csak a kultúra, ha-

nem mindennemű egyéb érték iránt is közömbösség észlelhető. Kiégett emberekről van szó, 

akik már semmilyen kapaszkodót nem találnak sorsuk irányításához, céltalanul sodródnak, 

egyik napról a másikra élnek, s a felajánlott segítséget is sokszor elutasítják.  E mizantrópok 

között nem csak marginalizált, elesett személyeket találunk, akadnak közöttük jómódúak is. 

Ami közös: életükben mindig található valamilyen feldolgozatlan trauma, amely alkalmas egy 

depresszív folyamat elindítására. Ebből az állapotból nem lehet önerőből kikeveredni! Az él-

ményvilágához illő segítő közösség, vagy kulturális élmény sokat segíthetne, de a befelé for-

dulás és az érdektelenség, a meglévő kapcsolatok tudatos szűkítése miatt néha túl kemény a 

személyiséget körülvevő kéreg, amit fel kellene törni… Nyugdíjas klubtagjaink többsége sze-

rencsére odafigyel társaiknál az első szokatlan figyelmeztető jelekre. 

A másik véglet a szellemi táplálék felelőtlen túladagolása, s a befogadására irányuló gör-

csös törekvés. Sokan figyelmen kívül hagyják, hogy a korral a szellemi terhelhető képesség is 

csökken. A „túladagolás” biztos jele, hogy egy idő után a figyelem kihagy, a kultúrélvezet 

elmarad, tiltakozva a további „bevitel” ellen. Gyakori lesz az „elszundikálás”, a pillanatnyi 

vagy időszakos kihagyás; hosszabb távon a „kultúrcsömör”, amikor az illetőnek minden szel-

lemi tevékenységből „elege lesz”. Szerencsére ez csak egy átmeneti állapot, s megfelelő pihe-

nés vagy kompenzáció után a figyelem és érdeklődés újra visszatér.  

Összegzés 

A vizsgálat zárásaként nyugtázhattam: a felvállalt kutatás a várt eredményeket hozta. Ért ugyan 

néhány meglepetés: ilyen volt a külföldi utazások magas száma, a korosztály internet-ellátott-

sága s a virtuális térben való magabiztosság egy nem kis hányadnál. Sokalltam a mának élők 

számát; azokét, akik már nem tartják magukat alkalmasnak új elsajátítására, hiszen itt szerve-

zett klubtagokról volt szó. Ugyanakkor megnyugtat, hogy a nagy többség fizikailag és mentá-

lisan is aktív, sétál, tornázik, úszik, törődik magával, s szellemileg is keresi az élményeket: ki 

a hitben, ki a kultúrában, ki a családban. A kulturális fogyasztás színvonalában tapasztalható 

szakadék azonban nem csökken az öregek körében sem. 

 


