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SZERKESZTŐI LEVÉL 
 

 

   Tisztelt Olvasóink! 

 

Ebben a számban a Kelet-Magyarországi Szépkorúak Akadémiájának 2015 első félévi 

előadásait olvashatjuk.  

Az idősakadémiák már néhány évtizede elindultak az országban, s rövidebb-hosszabb 

ideig előadássorozatokat szerveztek az idős (főként nyugdíjas) embereknek. Az utóbbi 1-2 

évtizedben megnőtt az ilyen ismeretterjesztő akciók jelentősége, hiszen már az Európai Unió 

is meghirdette 2012-ben az „Aktív idősödés és generációk közötti szolidaritás” évét, 

felismervén az európai társadalmak elöregedéséből fakadó problémák megoldásának 

fontosságát. A ma idős embere még aktív maradt, s igényli a további lehetőségeket, 

melyekkel hasznosan töltheti el idejét. Ennek egyik eleme a gerontagógia, az idősoktatás, 

ismeretterjesztés. A mindezidáig legkiterjedtebb idősoktatási rendszert a Zsigmond Király 

Főiskola vezette be, dr. Jászberényi József kezdeményezésére és irányításával. S ma már 

lassan két tucat budapesti kerületben és pest megyei városban kezdték el és folytatják az 

ismeretterjesztést. Ennek a rendszernek az első eleme egy előadás sorozat, mely során az 

idősek az őket érintő témákban hallgathatnak előadásokat szakavatott emberek 

tolmácsolásában. Ez után, vagy már ezzel párhuzamosan különböző kurzusokon is részt 

vehetnek az idősek, ahol már csak egy témában hallgathatnak előadásokat, vagy akár 

gyakorlati képzést is kaphatnak (pl. komputer kezelési ismeretek és gyakorlat). Ezt a rendszert 

dr. Jászberényi József még tovább is fejlesztette, s az arra fogékony önkormányzatokkal (pl. 

Szentendre) komplex időseket segítő rendszereket építettek ki. Ezen rendszernek további 

eleme lehet a Harmadik Kor Egyetemének kialakítása, ahol az 50+-os emberek az 

ismeretterjesztésnél kicsit magasabb színvonalon, már egyetemi kurzusokat is hallgathatnak. 

Magyarország keleti területein nem nagyon volt hagyománya az akadémiáknak. 

Sporadikusan és rendszertelenül találkozhattunk itt-ott néhány kezdeményezéssel (pl. az Egri 
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Főiskolán). Az utóbbi években Miskolcon vezették be az idősek ismeretterjesztését, dr. Dobos 

László kezdeményezésére és irányításával a Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány 

keretében. A Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán 2014-ben megalakult az ország első (és 

ez idáig egyetlen) Gerontológia Tanszéke. A tanszék feladata az egyetemi oktatás mellett a 

tudományos tevékenység is, melybe az ismeretterjesztés is beletartozik. Ezért került 

kialakításra 2015-ben a Kelet-Magyarországi Szépkorúak Akadémiája, ahol tavasszal 

elkezdődtek az ismeretterjesztő előadások. Olyanokra került sor, melyek az idős emberek 

érdeklődésére tartanak számot s egyben segítik őket az aktív, egészséges idősödésben: 

Első félév: 

1. Nyitó előadás: Prof. dr. Semsei Imre: Az öregedés művészete (április 15.) 

2. Dr. Jászberényi József: Időskori diszkrimináció – Ageizmus (április 29.) 

3. Dr. Szalkai Iván: Keleti gyógyászat – nyugati gyógyászat (május 13.) 

4. Dr. Dobos László: A 3. kor egyeteme (május 27.) 

5. Dr. Boga Bálint: Aktív idősödés – sikeres idősödés (június 10.) 

6. Dr. Kovácsné Magyari Hajnalka: Az én stílusom - stílustanfolyam nőknek (június 24.) 

Második félév: 

7. Prof. dr. Semsei Imre: Az öregedés művészete II.  (szeptember 16.) 

8. Dr. Máthé Endre: A szépkorúak egészséges táplálkozása (szeptember 30.) 

9. Dr. Szegedi János: Gyakori betegségek és gyógyításuk időskorban (október 14.) 

10. Patyán László: Ami még előttünk áll… gondozási politikák és módszerek a világban 

(október 28.) 

11. Prof. Dr. Bölcskei Gusztáv: A reformátori gondolkodás időszerűsége (november 11.) 

12. Dr. Szepessy Béla: Kései szüret (november 25.) 

 Mindez a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Nyíregyháza város önkormányzatával 

történő együttműködés keretében valósulhatott meg. Ezt az akadémiát a továbbiakban 

szeretnénk elterjeszteni a megyei kistérségekben is, hogy ne csak a megyeszékhely 

nyugdíjasai részére álljon rendelkezésre. A továbbiakban az akadémia nevéből eredően ezt a 

rendszert kiterjesztenénk más megyeszékhelyekre is, mint pl. Debrecen, Szolnok, stb. 

Emellett már gondolkodunk egy Harmadik Kor Egyeteme kialakításán is a Debreceni 

Egyetemen. 

A sorozat első előadásán dr. Semsei Imre a rendelkezésünkre álló legkézenfekvőbbek 

öregedést lassító lehetőségek közül bemutatta a táplálkozás, a mozgás és a helyes 

gondolkodásmód általános alapelveit, illetve néhány példán keresztül szemléltette, hogyan 

lehet időskorban is független aktív életet élni erőben és egészségben.  
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A második előadás során dr. Boga Bálint az „Aktív öregedés – sikeres öregedés” című 

előadásával örvendeztette meg az idős hallgatóságot. Ma már „hivatalosan” is a társadalmak 

programja az aktív idősödés, hiszem már 2012-ben az Európai Unió évében a szlogen is erről 

szólt: „Aktív öregedés – generációk közötti szolidaritás”. A hallgatók sok hasznos, praktikus 

tanácsot kaphattak az előadáson. 

A következő cikk dr. Dobos Lászlóé, aki a 4. előadónk volt és a Harmadik Kor 

Egyeteméről, annak Borsod-Abaúj-Zemplén megyei programjairól, tapasztalatairól tartott 

igen lebilincselő előadást. 

Negyedik szerzőnk, Dr. Kovácsné Magyari Hajnalka olyan témáról beszélt, amely 

mindenki érdeklődésére számot tartott (még a kisebb létszámú férfi társaságéra is). Végig 

vezetett bennünket egy gyors divat-történelmen, s beszélt olyan alapvető dolgokról, mint a 

stílus, mely mint tudjuk, „maga az ember”… 
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AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE I. 

Dr. Semsei Imre 

 

Összefoglalás 

A Kelet-Magyarországi Szépkorúak Akadémiája az idősoktatás (gerontagógia) 

elterjesztésének szép példája Magyarország keleti területein. Olyan ismeretterjesztő 

előadásokra került sor, melyek az idős emberek érdeklődésére tartanak számot, s egyben 

segítik őket az aktív, egészséges idősödésben. A sorozat első előadása a rendelkezésünkre álló 

legkézenfekvőbbek közül bemutatta a táplálkozás, a mozgás és a helyes gondolkodásmód 

általános alapelveit, illetve néhány példán keresztül szemléltette, hogyan lehet időskorban is 

független aktív életet élni erőben és egészségben.  

 

 

Summary 

Academy of Elderly People of East-Hungary is a good example of information spreading for 

old people (gerontagogy) in the eastern territories of Hungary. Elderly had opportunities to 

listen to such lectures, which are interest of them and at the same time these could help them 

to live an active and healthy life. The first lecture in the row presented the general basics of 

the most important possibilities, such as the role of diet, physical activity and proper way of 

thinking. The presentation showed several concrete examples of possibilities how the old 

people can live actively in good strength and health. 
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Rögtön az elején felvetődik a kérdés, hogy miért is ez az előadás címe. Az öregedés művészet 

lenne? A válasz az, hogy igen, hiszen már La Rochefocauld is azt mondta: „Kevesen tudnak 

helyesen megöregedni”. Mindent lehet jól is és rosszul is csinálni. La Bruyere szerint például 

„A legtöbb ember arra használja fel élete első felét, hogy a másodikat nyomorúságossá 

tegye”. Az öregségünk nagyban függ tehát attól, hogy életünket hogyan alakítjuk. Az 

elkövetkező előadás ahhoz nyújtana segítséget, hogy idős korunkban is megismerjük azokat a 

lehetőségeket, melyek hozzásegítenek bennünket az aktív, egészséges élethez, hiszen ma már 

nem az a jellemző példa, hogy idős néni fekete kendővel kiül a kis sámlira a ház elé és nézi, 

hogyan halad el előtte az élet.  

 

Bemutatkozásképpen elmondtam, hogy több mint 35 éve foglalkozom gerontológiával,  
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kifejezetten a biogerontológia, kísérletes és elméleti részével. Megalapítója és tanszékvezetője 

vagyok Magyarország első és ez idáig egyetlen Gerontológia Tanszékének (gerontológia = 

öregedéstan). 

 

   

Az ember életének a születése után három nagy szakasza van (még akkor is, ha a WHO 

például megkülönböztet öregedő, öreg, aggastyán és matuzsálem korokat is az öregkoron 

belül), s ez a gyermekkor, a felnőttkor és az öregkor. Széchenyi például először csak két 

részre osztotta az életet: “Az ember élete két részből áll. Az elsőben reménylünk egy boldog 

jövőt; a másodikban bánkódunk elkövetett hibáink felett. E két időszak között alig marad egy 

percünk csendes, boldog élvezetre.” Ezzel szemben Benjamin Disraeli azt mondta: az ifjúság 

a tévedés, a férfikor a küzdelem, az öregség a megbánás kora. Itt már láthatjuk a hármas 

tagoltságot. Luther szerint: „Aki húszévesen nem szép, harmincadik évében nem erős, 

negyvenévesként nem okos, ötvenévesként nem gazdag, annak már nincs reménye.” 

Hasonlóan fejezte ki Franklin is a különböző életszakaszok jellemzőit: „Húszévesen az 

akarat uralkodik felettünk, harmincévesen az ész, negyvenévesen pedig a megfontolás.” 

Nagyon egybecseng ezzel Gracián idézete: „Huszadik életévünktől fogva az akarat uralkodik 

bennünk, harmincadiktól a szellem, negyvenediktől az ítélőképesség.” Schopenhauer már 

megint csak két részről beszél: „Életünk első felét a boldogság után való kielégítetlen 

vágyódás jellemzi, második felét a boldogtalanságtól való aggódás.” Ugyanő nagyon szépen 

fejezi ki, hogy életünk két része milyen, s miben különbözik egymástól: „Az életet valami 

hímzett szövethez lehet hasonlítani, melyet mindenki élete első felében jobbik oldaláról, 

második felében visszájáról lát: az utóbbi nem olyan szép, de tanulságosabb, mert 
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megismerhető rajta a fonalak összefüggése.” Láthatjuk, hogy arra helyezi a hangsúlyt, hogy 

az öregedés, az öregség nem (csak) rossz, hanem vannak szép oldalai is. Egy úriember, 

Gellert igen lakonikusan foglalta össze, hogy mit is gondol az életről. Szerinte a férfi csak: 

„Élt, nősült, meghalt.” Nyilvánvalóan azonban ezt csak viccnek szánta… 

Az embernek alapvetően négy nagy lehetősége van, hogy öregedését befolyásolja. Ezek 

a tényezők:  

- genetika 

- életmód 

- környezet 

- társadalom. 

A genetikánkkal ma még nem tudjuk befolyásolni öregedésünket, még akkor sem, ha 

ma már gerontológusok alacsonyrendű életformák (pl. muslica, gyűrűsféreg) élettartamát akár 

meg is tudják duplázni genetikai manipuláció révén. Sajnos ez a módszer annyira használható 

embernél, mint amennyire az ember hasonlít a muslicához. Ez utóbbi genetikai állománya 

rövid és majd’ mindent tudunk róla, az emberé viszont sokkal-sokkal hosszabb és még 10%-át 

is alig értjük, ismerjük, még akkor sem, ha a teljes DNS szekvenciát már feltérképeztük. A 

második lehetőség azonban rendelkezésünkre áll, ezzel alakíthatjuk öregedésünket. Az 

életmód alatt legtöbbször a táplálkozást, fizikai és szellemi aktivitást és az életvezetést, a 

gondolkodásmódot értjük. Ezek mind-mind lehetőséget teremtenek számunkra, hogy 

öregedésünk saját urai lehessünk, s akár 120 évet is élhessünk betegségektől mentesen.  

 

Tehát őrizzük meg testünket amennyire csak tudjuk, s akkor sokáig élhetünk. Az 

öregedés „tízparancsolatában” (melyről részletesen az öregedés művészete II. előadásban lesz 
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szó) például van egy olyan kitétel, hogy: ne árts! Sajnos az emberek jó része már itt hibázik. 

Mindenki biztosan emlékszik Pavlov kutyájára, mikor Pavlov kísérleteket végzett, hogy 

összeköti-e a kutya az eseményeket. Mindig csengetett, mikor enni adott neki, s a kutya 

megtanulta: csengetés = étel. Később, ha csöngettek, már elindult a nyála, hogy jön a finom 

ennivaló. Összekötötte a két dolgot, a csengőt és az evést. Az ember is ilyen, össze tudja kötni 

az okot az okozattal. Megfigyelhető azonban, hogy minél távolabb van az ok és az okozat, az 

emberek annál inkább hajlamosak „elfeledkezni” az összefüggésről. Nyilvánvalóan senki nem 

reggelizett ma ciánkálit, hiszen azok nincsenek itt, igen gyorsan meghalnak. Ciánt eszek = 

meghalok, tehát nem csinálom, mert nem jó nekem. Drogozni sem drogozik az emberek 

többsége, mivel tudja, hogy az is gyors halálhoz vezethet. Ha az ok és okozat távolabb van 

egymástól, mint például a dohányzás, vagy az elhízás esetében, sok ember úgy gondolkodik, 

hol van az még, meg rájuk ez majd úgy sem vonatkozik. Pedig tudjuk, hogy egyszer 

mindenért benyújtják a számlát, mindenért fizetni kell. A dohányzásért és az elhízásért is 10-

15 évvel rövidebb élettartammal kell ezeknek az embereknek fizetniük. Meg különben is: 

Churchill is sokat dohányzott és ivott, még is sokáig (91 évet) élt. Csakhogy ez a demagógia 

tipikus példája: ha Churchill nem dohányzik, és nem iszik – még tovább élt volna. Tehát 

őrizzük meg testünk csodáját, s akkor akár 120 évet is élhetünk egészségben. Hiszen már 

Mörike is azt mondta: „A világ valóban szép, és senkinek nem lehet felróni, hogy élni akar, 

ameddig csak lehet”. 

 

 A fenti mondatot mindenki ismeri már valamilyen formában. Ez egyfajta étkezési 

szokásra utal, mely jobb egészséggel párosulhat. És valóban: az vagy, amit megeszel! Ez 

mind a mennyiségre, mind pedig az étel fajtájára igaz. Testünk, mint egy biokémiai rendszer 
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attól függően működik, hogy mit és mennyit eszünk. Ez tiszta kémia: ha almát eszünk, 

másként működik, mintha banánt ennénk. Ráadásul igen sokat számít az étel mennyisége is. 

Ez ma az egyetlen, kísérletileg is bizonyított tény. Épp mikor az USA Gerontológiai Kutató 

Központjában (NIH, National Institute on Aging) dolgoztam Baltimore-ban, az egyik 

laborban kísérleteket végeztek a táplálkozás hatásával kapcsolatban, milyen összefüggése van 

a daganatos betegségek kialakulásával. Két laboratóriumi patkány állatcsoporton végezték a 

kísérleteket. Az egyik csoport annyit ehetett amennyit csak akart. Lemérték mennyit ettek, s a 

másik csoport tagjainak 40%-kal kevesebbet adtak enni (vitamint, ásványi anyagokat eleget 

kaptak), azaz 40%-kal kevesebb kalóriát kaptak. A kísérletek végén azt tapasztalták, hogy a 

kevesebbet evő állatok 30%-kal tovább éltek, mint akik bármennyit ehettek. Bár ez a kísérlet 

laboratóriumi patkányokkal történt, később főemlősökkel (emberszabású majmok) is 

megismételték a kísérletet, hasonló eredménnyel. Ez azért kellett, mert míg a patkányok csak 

mintegy 80%-ban azonosak az emberrel – tehát a kísérleti eredmény itt még nem biztos, hogy 

az embereknél is hasonló lesz – a főemlősök DNS-e már 98%-ban azonos a miénkével, tehát 

emberen is ugyanazt az eredményt várhatjuk. Ez azt jelenti tehát, hogy aki nem eszik többet, 

mint amire szüksége van, az tovább él. Ellentétben a túl sokat evőkkel, akiknek élettartama 

lerövidül, például a szív- és érrendszeri betegségek kifejlődése miatt, ami szoros 

összefüggésben áll a túl sok elfogyasztott kalóriával, mely során pl. koleszterin szintünk és 

lipid szintjeink is a kóros tartományba tolódnak, táptalajt biztosítván az érelmeszesedés 

kialakulásának, majd pedig a különböző szív- és érrendszeri betegségek megjelenésének. 

Köztudott, hogy az ember nem szereti a drasztikus, gyors és nagymérvű változásokat, 

pl. az étkezési szokásaiban sem. Viszont „ha nem vagy rá hajlandó, hogy változtass az 

életeden, nem lehet rajtad segíteni”, mondta már Hippokratész is. Így hát sokan szeretnének 

ugyan sokáig élni, viszont kevesen akarnak, s ez két különböző kategória. Az akaráshoz hozzá 

tartozik a változtatás gondolata, majd pedig az azt követő tettek is. Ennek feloldására segít a 

kis lépések taktikája, mikor csak egy egész kicsit változtatok, viszont ez hosszú időn keresztül 

óriási változásokat tud eredményezni. Sajnos mindenkire érvényes mennyiséget nem lehet 

meghatározni, de mindenki jól tudja, mi az elég, s mi a már sok. Egy kísérlet is jól szemlélteti 

ezt, mikor az egyik embercsoport látta, hogy mit eszik, míg a másik csoport tagjainak 

bekötötték a szemét. Ez utóbbiak hamarabb abbahagyták az evést, mikor már jól laktak, míg 

akik látták az ételt, tovább ettek. Tehát mindenki tudja, mi lenne az elég, s ha már nem 

vagyok éhes, nem eszek tovább… 
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Mindamellett, hogy mennyit eszünk igen fontos szereppel bír az is, hogy mit eszünk. 

Alapvetően mindig jobb a természetes, mint a mesterséges táplálék. Ahogyan például kiderült 

a mesterséges édesítőkről, hogy rákot okoznak, de ha nem is, akkor megnövelik az étvágyat, s 

így bár cukrot nem ettünk, mégis többet fogunk enni. A sok E-betűvel kezdődő anyagról 

pedig már mindenki tud, mikor mesterséges színezékkel, vagy éppen tartósító vagy 

„ízfokozó” anyaggal szennyezik ételünket. Mindezek hozzájárulhatnak egy lecsökkent 

élettartamhoz.  Akkor még is mit is együnk? Ahogyan a képre is írtuk: egyen sötét színű 

bogyókat, magvakat. Itt a sötét szín a lényeg a bogyók esetében, hiszen azok az anyagok 

olyan sötét színűek (pl. flavonoidok), melyek védő hatást fejtenek ki sejtjeinkben. S minél 

jobb a védőrendszer (pl. immunrendszer, vagy javító mechanizmusok, mind a DNS-javító 

enzimeink), annál tovább marad fenn egy rendszer, esetünkben annál tovább élünk. Ami 

pedig a következő mondatot illeti, hogy mit is igyunk: sok vizet például. Ahogyan szoktuk 

mondani, sok ember „olyan, mint az állat, akkor iszik, mikor szomjas” (kivéve ugye a fiatalok 

a bulikban…). Sajnos ezzel az a gond, hogy idős korban már nem jut el az agyunkig, hogy a 

szervezetünk szomjas. Így sok idős ember nem is iszik, egészen a kiszáradásig, ami 

esetenként igen súlyos állapotot eredményezhet a zavartságtól a halálig bezáróan. S ha már az 

ember nem szeret olyan sok vizet inni, ihat pl. teát, zöld teát. A zöld teát kíméletesen 

szárítják, nem fermentálják hővel, mint a feketét, így megőrzik annak fontos sejtvédő 

anyagait. Egy japán kísérlet azt bizonyította, hogy a zöld teát ivók mintegy öt évvel tovább 

élnek, mint a nem teázók. Ugyanez érvényes a vörös bort kedvelőkre is, akik (legfeljebb) egy-

két kis pohár vörös bort fogyasztanak rendszeresen. A teában, s a vörös borban is igen sok a 
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szervezetet védő anyag, hasonlóan a sötét színű bogyókhoz. Fontos tehát, hogy eleget igyunk: 

a kiszáradt szervezet még inkább öregebbként működik, mint ahány évesek vagyunk. 

 

A következő dia a mozgásra buzdít bennünket. Jól tudjuk ugyanis, hogy a fizikai 

inaktivitás = felgyorsult öregedéssel. A rendszeres fizikai aktivitást végzők tovább élnek, igen 

sok betegségtípust is elkerülnek, legyen az szív- és érrendszeri probléma, de akár az 

Alzheimer-kór is. Úgy tűnik, hogy a kor előrehaladtával, mintha az emberek elfelejtenének 

mozogni. Kicsi korban még mindenki aktív, viszont ahogy idősödik, egyre kevesebbet 

mozog. Sokan mondják, hogy „nincs nekem arra időm”, mert a munka, család, stb. Jól tudjuk 

azonban, hogy mindenkinek arra van ideje, amire akarja, amit pedig nem – arra „nem mard 

idő”. Amit nem használunk, az sokkal gyorsabban elkorcsosodik, mint amit használunk. Igaz, 

az is elkopik, de sokkal lassabban megy tönkre, mintha nem használnánk. Ezt mutatja azok 

példája is, akik régebben sok időt eltöltöttek az űrben: izomsorvadásuk, s csontritkulásuk lett, 

mivel nem használták izmaikat (ma már rendszeresen sportolnak ők is). Leonardo da Vici is 

tudta már: „Ahogy a vasat belepi a rozsda, a víz megposhad, vagy hidegtől jéggé lesz, úgy az 

értelem is, ha nem használjuk, megromlik”. Eötvös József is azt mondja: „A vas maga sem 

állhat ellen az időnek, s ilyen az ember is. Ha munkára használják, elkopik, ha földön hever, a 

rozsda emészti meg. Miután már veszni kell, jobb százszor elkopni, mint elrozsdásodni”. Az, 

hogy mennyit kell mozogni, mindenkinek más és más lehet. Alapelvként azt szokták 

tanácsolni, hogy heti 3 alkalommal 1-1,5 óra intenzív mozgás elég. Idős korban – például 

szeretteink elvesztése után is érdemes lehet egy kutyát a házhoz hozni, hiszen például 

sétáltatni kell (gondozni, etetni, törődni kell vele). Így meg van a mi sétánk is. A lényeg, hogy 

aki nem mozog eleget, hamarabb megöregszik, s megbetegszik. Nem kell tehát az öregedés 
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elleni pirulára várni (már csak azért sem, mert nincs olyan), hanem a rendelkezésünkre álló 

lehetőségeket ki kell használni: ne együnk sokat, mozogjunk eleget.  Ha a gerontológia eddigi 

eredményeit az emberek használnák, megfogadnák és betartanák, akár 20 évvel is meg 

lehetne hosszabbítani az átlagos élettartamot. S hogy példákat is említsek: ott volt a 83 éves 

indiai férfi, aki elhitte, hogy futni jó, s elkezdett futni. 100 éves korában lefutotta a maratoni 

távot (kb. 42 km). Lehet? Lehet, száz évesen is. A mozgás lehetőségét idős korban mutatja a 

83 éves idős hölgy korlát gyakorlatának videója is, vagy a valaha mister univerzum is, aki ma 

már száz éves, de még mindig szuper izmos. 

  

Az ősi kínai mondás szerint is: „Egyél fele annyit, mozogj kétszer annyit, s nevess háromszor 

annyit” – ez a hosszú élet titka. Ez is jelzi, mennyire fontos az ember gondolkodásmódja. 

 

Miről, s hogyan gondolkodunk, hogyan kezeljük mindennapi stresszünket, meghatározza, 

hogy rövidebb, vagy hosszabb életünk lesz, betegek leszünk, vagy egészségesek maradunk. 

Már Sellye is mondta, hogy kétféle stressz létezik, a jó és a rosszfajta. Mi stressz alatt az 

utóbbit szoktuk érteni. A stressz definíciójának népi verziója így hangzik: a stressz nem más, 
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mint mások hülyesége miatt magunkon bosszút állni. Ez igen jól fedi a valóságot, hiszen 

sohasem mások stresszelnek bennünket, hanem mi saját magunkat. 

.  

Egy adott stresszes szituációt sokféleképpen lehet kezelni, például: vagy felszökik a 

vérnyomásunk és magunkat stresszeljük, vagy megtanuljuk a dolgokat másképp elintézni. A 

krónikus stressz meggyengíti az immunrendszert is, s így könnyen meg is betegedhetünk. 

Fontos tehát, hogyan kezeljük életünk mindennapi szituációit, stresszesen, vagy anélkül. 

 

Ugyanígy fontos az is, hogy az embernek legyenek céljai. Akire szükség van, vannak céljai, 

az tovább is él. Fontos, hogy legyenek álmaink, amiket szeretnénk megvalósítani. Ezért is 

érdemes ébren álmodni. S itt beszélhetünk a gondolatokról, melyek meghatároznak 

bennünket. Már Victor Hugo is azt mondta: „Micsoda csatatér az emberi lélek! Kényre-
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kedvre ki vagyunk szolgáltatva gondolatainknak”. A Shakespeare szerint is: „… nincs a 

világon se jó, se rossz; gondolkodásunk teszi azzá”. Az ember lelke és teste szoros 

kapcsolatban áll egymással, egyik a másikat képes befolyásolni. Így tehát nem csak az ép 

testben, ép lélek mondás az igaz, de ép testet csak ép lélek képes megőrizni. Ezt mutatják a 

pszichoszomatikus betegségek is, mikor lelki bajaink miatt testünk is beteg lesz. A rossz 

gondolatok, a krónikus, negatív stressz mind azt eredményezi, hogy lelki problémáink 

lesznek, mely akár depresszióig is fajulhat. A depresszió pedig az immunrendszer ellensége, 

meggyengíti azt. A gyenge immunrendszer pedig már nem tudja teljesíteni kettős feladatát: a 

külső tényezők (baktériumok, vírusok, stb.) elleni és a belső elváltozások (Pl. autoimmun 

jelenségek, daganatos sejtek, stb.) elleni védekezést. Így igen sok betegséget (kivéve a 

genetikailag determinált, illetve szerzett (baktériumok, vírusok, stb.) típusokat mi 

„magunknak köszönhetjük”.  

 Az emberek nem egyformák, sem külsőre, sem belsőre, de még genetikailag sem. Egy 

homogénnek tekinthető populációban is az emberek mintegy 0,1%-ban eltérnek egymástól. 

Nem kell ezt a „kicsiny” eltérést lebecsülni, e kb. hárommillió helyet (nukleotidot) jelent. 

Tehát hárommillió helyen a DNS-ünkben mindenki más és más. De ugyanilyen, ha nem 

nagyobb eltéréseket láthatunk, ha a két nemet hasonlítjuk össze. Eltér testi berendezkedésünk 

(nemi szerveink), különböző rendszereink (hormonrendszer, immunrendszer), de nagyban 

eltér gondolkodásunk is. Ennek kicsit humoros illusztrálására szolgálnak a következő képek 

is. 

  

Másak a preferenciáink, így például életritmusunk is, de mást tartunk fontosnak, vagy 

elhanyagolhatónak. Ugyanazon dolgokról is másképp gondolkodunk, másképpen oldjuk meg 

gondjainkat is. Ahogy szoktuk mondani, egy férfi nekiront és ledönti a problémákat, míg a 

nők esetleg megkerülik, vagy átugorják… 
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Amint ez az ábra is szemlélteti, sokszor eltér 

saját magunk megítélése is, hiszen egy csinos 

hölgy is sokszor gondolja magát túlsúlyos-

nak, míg egy finoman szólva sem Adonisz 

alakú ember mégis azt gondolja magáról, 

hogy milyen fess… 

Ahogyan már az előbb is említettem, a kínai bölcsek szerint: egyél fele annyit, mozogj kétszer 

annyit és nevess háromszor annyit. Nagyon bölcsek voltak azok az emberek, akik erre 

rájöttek, nagy élettapasztalattal. Az első kettőre már hoztam fel példákat, most a harmadikat 

emelném ki.  

  

Az öröm, a mosoly sok minden ellen jó. Még immunrendszerünk is jobban működik, ha 

vidámak vagyunk.  

  

Ugyanahhoz a dologhoz hozzáállhatunk pozitívan, vagy negatív attitűddel is. Emlékezzünk 

csak a félig tele – félig üres pohár esetére. A félig tele esetén a hangsúlyt arra tesszük, hogy 

még meg van a fele. A másiknál, pedig, hogy a felét már elveszítettük. Bizony nem mindegy. 

A félig tele típusú emberek tovább fognak élni… 
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A mosolygás során jó érzés tölt el bennünket, 

s kedvező élettani folyamatok mennek végbe. 

Immunrendszerünknek is jót tesz a mosoly, a 

nevetés. Egyfajta önvédelmi reakció az is, 

mikor nevetünk például saját 

nyomorúságunkon is. Nevetni, mosolyogni 

tehát jót tesz nekünk. Ha másokkal is jót 

akarunk tenni: nevetessük meg őket is. 

S ha már mosolyról és nevetésről van szó, bemutatnék egy olyan társaságot „The Zimmers”, 

akik összeálltak egy zenekarba (melynek összéletkora több, mint 3 ezer év), hogy 

énekeljenek, és jól érezzék magukat. Hasonlóan a Beatleshez, ők is átsétáltak az Abbey Road-

on, hasonlóan hozzájuk, ők is igen élvezik a zenélést. 

  

Jó kedvvel és vidáman még turnéznak is, s megmutatják, hogy idős korban is lehet élvezni az 

életet. Még gitárjukkal is úgy elbántak, mint egyik-másik rock zenekar tagjai… 

  

S amint azt az utolsó kép is szemlélteti, „fityiszt” mutatnak a sorsnak, bizony ők még mindig 

élnek, érdekli őket a világ, s élvezik az életet, idős korban is. Így lehet ezt csinálni, ha valaki 

okosan éli életét, ha művészi módon éli azt. Még akkor is, ha Goethe szerint: „az öregkort 
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nem megérni, elviselni művészet”. Bizony azért maga a megérés is művészet, hiszen ha 

„szerencsénk van”, megöregszünk. S ebben az esetben is „mindenki maga szerencséjének 

kovácsa”. 

 

 

Az előadás felvétele elérhető a következő weboldalon: 

https://www.youtube.com/watch?v=0ftN4IkqlkA&feature=youtu.be 

 

Dr. Semsei Imre 

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Gerontológia Tanszék 

semsei.imre@foh.unideb.hu 

https://www.youtube.com/watch?v=0ftN4IkqlkA&feature=youtu.be
mailto:semsei.imre@foh.unideb.hu
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Összefoglalás 

A sikeres öregedés fogalma az utóbbi évtizedekben vált a gerontológia és a politika 

paradigmájává. Lényege: megbirkózni az öregedés okozta kihívásokkal és veszteségekkel, 

lehetőség szerint új feladatot találni, és ezáltal késleltetni a hanyatlást, elősegíteni az élet 

kiteljesedését. Ez aktív magatartással és egészséges életvitellel érhető el, ezek is kidolgozott 

koncepciókká váltak. Mint program, az aktív idősödés fogalmazható meg, így ez került a 

nemzetközi legmagasabb fórumok dokumentumainak középpontjába is. A fizikai és szellemi 

aktivitás javítja a funkciókat, elősegíti a közösségi tevékenységet és mind az egyén, mind a 

társadalom számára hasznot jelent. 

Kulcsszavak: sikeres öregedés, aktív idősödés, egészséges idősödés, fizikai aktivitás, 

szellemi aktivitás 

 

Summary 

The notion of successful ageing has become the paradigm of gerontology and policy in the 

last decades. Its essence is: to cope with challenges and losses caused by old age, to find new 

tasks and in this way to postpone the decline and to promote the completion of life.  This 

result can be reached by active behavior and healthy way of living, these have become 

elaborated conceptions as well. The active ageing can be formulated as a program and so it 

has got into the focus of documents of higher international forums. The physical and mental 

activities enhance the functions, promote the communal activity and mean benefit both for the 

individum and the society. 

Key words: successful ageing, active ageing, healthy ageing, physical activity, mental 

activity 
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Bevezetés 

Az öregedés az élőlények immanens jellemzője, amely az idő függvényében a 

funkcióképesség kisebb-nagyobb mértékű beszűkülésével jár. Az ember tudattal rendelkező 

élőlény. Alapvető kérdésként merül fel, hogy tudatos beavatkozással képes-e ezt a folyamatot 

befolyásolni, negatív jelenségeit mérsékelni. Ebben a megközelítésben két fogalom 

áttekintése fontos: az aktivitás mint magatartás, és a sikeresség mint eredmény. 

 

Aktivitás 

A Magyar Értelmező Szótár az aktív kifejezés értelmét két szóval magyarázza: tevékeny, 

serény. Véleményem szerint az aktív szóban több is benne van, ugyanis ha valakire azt 

mondjuk, hogy aktív ember, ez azt is jelenti, hogy folyamatosan tevékeny, tehát a 

folyamatosságot is kifejezi, mint magatartási formát, sőt emberi habitust is. A szó latin 

eredetű igéből származik és minden európai nyelvben használják. A szótári négyes alak: ago, 

agere, egi, actum, amelynek negyedik alakjából ered az aktív szó. A szótár szerint a 

tevékenykedés sok irányú megnyilvánulásait foglalja magába: mozgásba hoz, megindít, vezet, 

létrehoz, csinál, késztet, foglalkozik valamivel, viselkedik, bánik valakivel, cselekszik, tesz, 

intéz, előad, kifejez valamit, gondol valamire, játszik, tárgyal, megbeszél, időt tölt valamivel, 

javasol — tehát minden tudatos emberi működés benne van, a csupán szellemi is. Ez a sokféle 

megnyilvánulás áttekintése fontos a mi témánk szempontjából is, mivel ha az idős ember 

bármelyik formát gyakorolja, aktivitást végez. Ez nem jelenti azt, hogy bármelyik forma a cél 

érdekében elegendőnek tartható. Megjegyzendő, hogy a latin igéből a magyar nyelvben is 

további kifejezéseket használunk a főnév „aktivitás” mellett, amelyek a szó alapjelentésére 

utalnak, így: agilis, ágens, agencia, agitál, akció, aktus, aktuális. 

Az aktivitásnak a fentiek értelmében két fő formája van: a fizikai és a szellemi forma. A 

fizikai aktivitás a testi mozgásokra vonatkozik, hely- és helyzetváltoztató mozgás, valamint 

tárgyak mozgatása. A szellemi aktivitás lényege: agyi sejtek működtetésével gondolati 

termékeket fogadok be vagy hozok létre, ismétlek vagy újat alkotok. Minden gyakorlásnak az 

a szerepe, hogy a gyakorolt készség kapacitása erősödik, idősnél az élettani gyengülés lassul, 

kisebb mértékű lesz. Fontos számon tartani, hogy a két fajta aktivitás egymás kapacitását is 

javítja, valamint azt a tényt, hogy a két típus együttesen szükséges a harmadik aktivitási 

formához, a közösségi aktivitáshoz (Boga, 2013). 

Fizikai aktivitás, testi mozgás 

A kor előrehaladtával a mozgásszervek bizonyos anatómiai és élettani változásokon mennek 

át, így az izmok mennyisége és ereje csökken (sarcopenia), ez 20 és 80 év között 50 
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százalékos csökkenés is lehet, a csontok mésztartalma is csökken, szalagok, ínak, ízületek 

sorvadnak, kopnak, merevebbek, a mozgásszerveket mozgásba hozó idegrendszer is 

zavarokat mutathat. Mindehhez járulnak az igen gyakran jelentkező mozgás- és idegrendszeri 

betegségek. 

 Az önálló életvitel megvalósítása, az autonómia fenntartása a mozgáskészség bizonyos 

mértékű megtartásához kötött. A mindennapi mozgások végrehajtása a következő célok 

érdekében szükséges: 

- szív- és érrendszer kapacitásának megőrzése 

- mozgásszervek állapotának karbantartása 

- önellátás biztosítása 

- rugalmasság, elesés megelőzése 

    -    tér birtoklása, ennek tudata 

- közösségi részvétel 

- testi morfológia fenntartása 

- megfelelő hangulat, emocionális állapot biztosítása. 

Az emberi tevékenységek három dimenzióba tagolhatók. A teljes mozgási (és egyéb) 

kapacitás mellett elvégezhetők a legszélesebb humán igényeket kielégítő cselekvések, ide 

tartoznak a kulturális és társasági tevékenységek (AADL). A következő fokozat az ún. 

eszközös napi feladatok szintje (IADL), amelyek elvégzési képessége szükséges a teljes 

önellátáshoz (pl. egyedül élő személynél), de ennél több nem lehetséges. És a legszűkebb, 

lakáson belüli aktvitások képezik a legbelső kört (ADL), amelynél már segítség szükséges a 

lakáson kívüli feladatokhoz, de a csökkenő kapacitás mellett fokozatosan a lakáson 

belüliekhez is személyi asszisztálás igénye jelentkezik. 

Tehát legalább az IADL szintjét meg kell célozni a mozgási állapot fenntartásánál. 

Ennél nagyon fontos az élethez szükséges területi csomópontok elérhetősége: a 

mozgásképesség és azok távolsági és domborulati viszonyainak aránya. Ezekkel a 

szempontokkal foglalkozik az antropogeográfia. A zoológiából átvett biotop fogalmát lehet itt 

használni, azt a területet jelenti, amelyen belül megtalálhatók az élethez szükséges alapvető 

szolgáltatók, így az élelmiszerüzlet, háztartási bolt, ruhabolt, tisztító, orvosi rendelő, patika, 

posta, bank-automata. Ezek egy nagyvárosban kb. egy négyzetkilométeren belül elérhetők. 

További fogalom a szociotop, amely akkora területet jelent, amelyen belül a szélesebb humán 

igények kielégíthetők (AADL), így rajta megtalálható: templom, művelődési intézmény, 

könyvtár, könyvesbolt, mozi (esetleg színház), park, étterem, kávéház (Boga, 2012). 



21 

 

Egy ember aktivitása nagyon jól jellemezhető az ún. Lynch-féle triász elemzésével, a 

napi tevékenységben a tér, idő és csoport kategóriák viszonya mutatja az aktivitás mértékét és 

minőségét. Talán maximális foka egy egyetemistánál található meg, reggel korán előadásokra 

megy, különböző helyekre, majd kantinba ebédelni, délután gyakorlatokra, közben sok és 

változó összetételű társasággal találkozik, majd esetleg barátnőjéhez megy, együtt moziba, 

majd koncertre mennek, éjfél után ér haza. Sokfajta tér, embercsoport és különböző tartalmú 

időszakaszok váltják egymást. Másik véglet: az idős, nyugdíjas, esetleg nehezen mozgó 

személy a nap 95%-át otthon tölti, esetleg vásárolni, orvoshoz megy, otthon feleségével vagy 

egyedül tölti idejét, hetente egyszer-kétszer gyereke, barátja látogatja meg, tovább romló 

állapotban nem hagyja el lakását, látogatója kevesebb, esetleg gondozó látogatja csak (Lynch, 

1972). Szinte nullára zsugorodik mindhárom tényező variabilitása, a dramaturgiai egység 

szintjére redukálódik az élete: azonos tér, idő, szereplők (csigaház szindróma, ablakmélyedés 

szindróma). 

A mozgásgyakorlatoknak az önfenntartó hatáson kívül – ahogy a felsorolásból látszik – 

egyéb hatásai is vannak. A rugalmasság fenntartása az elesések megelőzése szempontjából 

vitális jelentőségű. 65 év felett a személyek 30-40%-a évente legalább egyszer elesik, 50%-

ban egy éven belül ismétlődik, ezek  20%-a orvosi ellátást, esetleg kórházat igényel, 10%-ban 

törés következik be, sokszor maradandó rokkantság alakul ki, főleg, ha az idős huzamos ideig 

földön fekve marad. A mozgás a fittséget fokozza, ritkább az elesés, könnyebben tud az idős a 

földről felkelni, magabiztossága is nő. 

A biológiai hatások szakirodalma igen sok oldalról támasztja alá a pozitív effektusokat. 

A szérum-lipidek szintje, a szabadgyökök mennyisége csökken, a stresszoldó hatása a 

mellékvesekéreg-hormonok redukciójával magyarázható, az inzulin-rezisztencia javul, a 

serotonin, a testosteron, a nitrogénoxid, az immunglobulinok szintje nő, adenin-nucleotid 

szabadul fel. A hangulat javulása az endocannabioidok és endorphinok szintjének 

emelkedéséből fakad, utóbbi okozza a közvetlen mozgás utáni euphoriát (Boga, 2013). A 

mozgásnak a test morfológiájára pozitív hatása van, itt nem csak az elhízás elleni hatásra 

gondolok, hanem a testkontúrok alakulására is, ami főleg a nőknél fontos (l. Sophia Loren 

alakját 80 éves korban), de a test mindenkinél identitást befolyásoló, önreprezentáló szerepet 

tölt be. 

Sok vizsgálat igazolja, hogy a rendszeres mozgás javítja a szellemi működést is 

(tesztekkel igazolható), csökkenti a dementia kialakulásának valószínűségét (Deslandes, 

2009; Lustig, 2009), egészében lassítja az öregedési hanyatlás ütemét (Apor, 2009). A mozgás 

megfelelő napi-heti programmá tételével az önellátási felső fokozat (IADL) megvalósítása is 
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lehetséges a 80 év felettiek nagy részénél is. A mozgás legkülönbözőbb fajtái javasolhatók: 

torna, séta, kirándulás, esetleg kisebb futás, élettanilag izometriás vagy izodinámiás. A WHO 

javaslata: hetente 3x 60 perc közepes, vagy 3x30 perc erőltetett („pihegtető”) mozgás. 

 

Szellemi aktivitás  

Az öregedés folyamán az agy is mutat anatómiai involúciós jeleket (sejtszám csökkenése, 

salakanyag lerakódása, stb.), de a funkcionális állapot változása összetettebb megítélést 

igényel. Cattell és Horn (Horn, 1966) elkülöníti az ún fluid vagy folyékony illetve a 

kristályosodott intelligenciát (angol nyelvterületen az intelligencia fogalma alatt a nálunk 

intellektus fogalmával kifejezett értelmi kapacitást értik). Az előbbi a probléma-megoldási 

készséget jelenti új helyzetben, annak gyorsaságát, a rugalmasságot, és mindez független a 

tapasztalattól. Az utóbbi a meglevő, tapasztalattal szerzett ismeretek gazdagságát, azok 

felhasználási képességét, a szélesebb összefüggések felismerését, a holisztikus gondolkodást 

foglalja magába. Az idősödés folyamán az első gyengül, az utóbbi erősödik, tehát a fiatalnál 

az első az erősebb, idősnél a második. Lényegében az első forma gyakorlása által keletkezett 

tapasztalat épül be a másodikba. Ezen globális elmozdulás hátterében a lassulás, a rövid és 

köztes távú memória romlása, a hamarabb bekövetkező fáradás áll. A döntéskészséget a lelki 

állapot, az aktuális terhelés, a feladat összetettsége jobban nehezíti, mint fiataloknál. 

A szellemi működések gyakoroltatása elsősorban a fluid intellektust frissíti, de 

természetesen a kristályos is javul. A gyakorlás következő formáival találkozunk: olvasás, 

tanulás új ismeretek befogadása, rögzítése, régi tudás ismétlése, módosítása, kiegészítése, 

ezek gyakorlása, feladatmegoldások (játékos is), vita, vitafórum, elemzés, tanítás, kiselőadás. 

A tevékenység pozitív hatása lemérhető kognitív tesztek eredményeinek változásával, de a 

szinapszisok számának növekedése MR-vizsgálattal is kimutatható. 

Vizsgálatok azt is igazolják, hogy a kóros szellemi elfajulás (pl. Alzheimer-kór) 

ritkábban lép fel aktív szellemi foglalatosságokat művelők között. Ilyen a Religion Orders 

Study: 700 szerzetes vizsgálata azt mutatta, hogy a kötelezőn kívül egyéb szellemi 

tevékenységet folytatók között 6 év múlva 47%-kal kevesebb személynél lépett fel 

Alzheimer-kór. A vizsgálatok kiterjesztve jelenleg is folynak (Bennett, 2013). 

Nézzük, milyen lehetőségek adódnak egy fejlett ország nagy városában a szellemi 

aktivitás megvalósítására: 
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1. szenior akadémia, harmadik kor egyeteme; 

2. egyéb tanfolyam; 

3. színház, mozi; 

4. kulturális események, alkalmak; 

5. tudatos média-használat (TV, rádió, folyóirat); 

6. könyvbúvárkodás; 

7. utazás; 

8. tanulás fiatallal, unokával; 

9. tudós tevékenység (kutatás, írás, előadás tartása). 

Kiemeltem az időskori tanulás (geroedukáció, gerontagógia) helyszíneit, amelyek az 

idősek ismeretszerzésének eredményes és kedvelt helyei. Az első harmadik kor egyeteme 

1973-ban indult Franciaországban, Toulouse-ban, azóta egyre terjedő jelleggel működnek a 

fejlett országokban. Hazánkban 1982-ben indult a Nyugdíjasok Szabadegyeteme (Budapest,  

Kossuth Klub), már a múlt század utolsó évtizedeiben a TIT, a népfőiskolák keretében, 

művelődési házak programjaiban találunk idősek számára szervezett tanulási lehetőségeket. A 

felsőoktatási intézmények csak az utóbbi 6-7 évben kapcsolódtak be ebbe a nyugati 

országokban már régóta így működő oktatási formába. 

Játékos jellegű szellemi feladatok is hasznosak, az idősek kedvelik. Például 

anagrammaszerű feladatok, tangram-játék felhasználása számítógép működésének 

elsajátításánál. Konkrét programokat is említek: nemzetközi Mindwellness-program során 

(magyar részvevővel) folyamatos, tervszerű feladatmegoldások után javultak a szellemi teszt-

eredmények. Az interneten most is megtalálható az M3W (Maintaining and Measuring  

Mental Wellness) feladatcsomag érdekes feladatokkal (kialakításában több magyar részvevő, 

pl. budapesti Műszaki Egyetem). 

Sok nagy művész időskori aktivitásának produktumai nem csökkent értékűek fiatalkori 

alkotásaikhoz képest. Néhány szép példa: Tizian önarcképe 70 éves korában, Frans Hals 

festménye az öregek házának vezetőiről (ő ekkor 64 éves), Picasso képe 89 éves korából (A 

matador és a meztelen nő). Zenei példákat is találunk. Monteverdi 75 éves a Poppea 

koronázása, Verdi 76 éves a Falstaff című opera komponálásakor. Az irodalom is szolgál 

példákkal: Szophoklész 89 éves korában írta az Oidipusz Kolonoszban című drámáját, 

Cervantes 69 éves korában a Don Quijote második részét. Sok politikust is találunk, akik 

előrehaladt korukban kaptak nagy feladatot és kiválóan megoldották: Churchill 70 éves a 

normandiai partraszállás idején, de Gaulle 72 éves korában lett Franciaország elnöke, 

Adenauert 85 éves korában választják meg harmadszor Németország kancellárjának.  
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Történelmi visszatekintés (néhány példával) 

Az ókori irodalomból kiemelkedik Cicero (Kr. e. 1. század) műve: Cato, avagy az öregségről. 

Több összefüggésben kiemeli az időskori aktivitás fontosságát, példákkal is alátámasztja, 

elsősorban szellemi értelemben van lehetőség rá, a társadalom is igényli, Cato 84 éves 

korában művet ír, a tapasztalat felhasználásánál a hajókormányos analógiáját említi. Azonban 

ha van még testi képesség, fizikai tevékenység is végezhető, Cinncinatus földművelő munkát 

is végzett. 

Gabriele Zerbi, a reneszánsz gerontológusa, fő művében a Gerontocomia-ban szintén 

említi a fizikai aktivitást, amennyiben még lehetséges. A fürdést külön kiemeli és – 

valószínűleg nemes olvasókra számítva – említi a vadászást, lovaglást, evezést. 

Gerhard van Swieten, Mária Terézia protodoctora (egészségügyi minisztere) később 

kinyomtatott, az egészséges idősödésről szóló előadásában lényegében Cicero javaslatait 

ismétli meg (Oratio de senum valetudine tuenda, 1763). 

Ch. F. Hufeland híres könyvében (Makrobiotika, 1796) az életet meghosszabbító 

ténykedések között említi az edzést, mozgást, tevékenységet. 

 

A 20. század koncepciói 

A 20. század második felében kezdtek a tudósok tudományosan is foglalkozni az idősek 

szociálpszichológiai problémáival. Különböző koncepciók alakultak ki a 60-as évek elejére.  

Az egyik az ún. disengagement teória (Cumming, 1961) volt, mely szerint az öregedés 

elkerülhetetlenül visszavonuláshoz vezet, a másokhoz és a társadalmi szisztémához 

kapcsolódó interakciók nagy mértékben csökkennek. Úgy vélték, hogy ez az idős számára is 

megfelelő a munkás élet után és a társadalom számára is jó, mert a fejlődés lendületét nem 

gátolja az idősek jelenléte. Kilenc posztulátumban fogalmazták meg és támasztották alá ezt az 

elképzelést. Ezzel párhuzamosan megjelent az aktivitás (Havighurst, 1961) majd a kontinuitás 

(Atchley,1971) koncepciója, amely szerint a szociális aktivitást a lehetőség mértékében fenn 

kell tartani, folytatni a középkorban kialakult kapcsolatokat, sőt újakat alakítani, részt venni 

az új kihívások megoldásában. A kutatások a gyakorlatban mindegyik öregedési típusra 

találtak példákat. Reichard (1962) sokat idézett vizsgálatában öt típust különített el, amelyben 

csak az egyik volt az ún. konstruktív típus, amely az előzőekben leírt életvezetésnek felelt 

meg, a másik négy így jellemezhető: kiegyensúlyozott passzivitás, izoláció, 

életelégedetlenség mások magatartása, illetve saját döntései miatt. Az Erikson-féle 

epigenetikus modell 8., időskori fázisának pozitív kimeneti formája, az integritás is feltételezi 
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az aktív életvitelt. Az ún life course (életfolyamat) (Holstein, 2007) teória az élet egészébe 

helyezi el az öregséget, annak többi részével való szerves kapcsolatban, bizonyos fokú kritikát 

is megfogalmaz Erikson teóriájával szemben, amely fix periódusokra tagolja az élet 

szociálpszichológiai vonulatát.  

A technikai, gazdasági fejlődés az ehhez kapcsolható elméleti megközelítések 

fókuszába helyezte az idős korosztályt. Az egyik ilyen megközelítés a strukturált függőség 

(structured dependency) (Gail, 1997) elmélete, amely az idősek gazdasági és politikai 

függőségét helyezi előtérbe, mivel kikerültek a társadalmi élet fő sodrából. A másik az 

identitás-menedzselés teóriája, amelyben a fogyasztó társadalom, a konzumerizmus elve 

található meg: az egyén ne a biológiai öregedésével foglalkozzék, hanem teremtsen maga 

számára kedvező életkörülményeket, irányítsa igényeit.  

Ilyen előzmények után Baltes és Baltes konkrét vizsgálatok alapján 1990-ben 

megalkották a sikeres öregedés (successful ageing) koncepcióját (Baltes, 1990), nevezhetjük 

paradigmának, mert azóta világjelszóvá vált (meg kell jegyezni, hogy Havighurst már a 

korábbi dolgozatában használta ezt a kifejezést). Úgy találták, hogy az idősek egy része a 

korral bekövetkező kihívásokat sikeresen megoldják, kiegyensúlyozott, boldognak is 

nevezhető életet élnek, mások valódi és vélt kudarcok között, azok tudatával töltik idős 

éveiket, míg a harmadik csoport a kettő között található, negatív és pozitív események 

közepette telik öregkoruk, ezt nevezték normális variációnak, ide tartoztak a legtöbben. Hét 

megállapítást tettek, amelyek meghatározzák az időskor minőségét: 

1. különbség van sikeres, normális és patológiás öregedés között; 

2. mindenki másként öregszik (heterogenitás); 

3. még viszonylag nagy a látens rezerv időskorban is; 

4. a rezerv azonban szűkebb, mint fiatalabb korban; 

5. a tudásalapú pragmatika kompenzálni tudja a kognitív mechanika csökkenését; 

6. a nyereség/veszteség mérlege kevésbé pozitív; 

7. a self (a személyiség magva) rugalmas maradhat idős korban is. 

A sikeres megoldást mutató idősek példája azt sugallta, hogy ennek elérése cél, program 

kell legyen, a fenti ismérvek alapján tudatosan is meg lehet közelíteni a sikeres öregedési 

formát, ebben – a szerzők véleménye szerint – napi szinten lényeges szerepe van a szelekció, 

optimalizáció, kompenzáció (SOC) hármas metodikának: a cselekvések közt szelektálni kell; 

amilyen készség megmarad jó szinten,  ki kell teljesen használni; a kiesett, vagy erősen 

gyengült képességet más cselekvéssel vagy eszközzel kompenzálni kell (Baltes, 1990). Ezek 

rugalmas, együttes alkalmazását a zenekar összhangzásának beállításához hasonlítja a szerző 
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(orchestration). Nem szabad elfelejteni, hogy a sikeresség a legtöbb esetben a hanyatló 

folyamatok késleltetését jelenti („qui habet tempus, habet vitam”). 

A sikeres öregedés koncepciót az utóbbi időszakban Rowe és Kahn (Rowe, 1987) 

hármas meghatározásában idézik, mivel ebben konkrétabban megfogalmazódnak a célok és 

kifejeződik bennük az ún. emberi triász (biológiai, pszichés/mentális, szociális) mindegyik 

területe:  

      1. betegségek, rokkantság elkerülése, egészséges életstílus, 

      2. magas kognitív és funkcionális kapacitás fenntartása, 

      3. aktív (közösségi) életvezetés. 

Mind a három tételben az aktivitás szükséglete benne foglaltatik. Csak néhány kiemelt 

kapcsolódást említek: a prevenció megvalósításához ismeretek szerzése (szellemi aktivitás) és 

több mozgás (fizikai), a funkcionális kapacitás fenntartásához és közösségi élethez mindkét 

aktivitás gyakorlása szükséges. Itt látható egyértelműen az aktív és sikeres öregedés szoros 

kapcsolata, sőt az, hogy egyik feltételezi a másikat. A Rowe-Kahn-féle meghatározásban 

jobban megfogalmazódnak a teendők, amelyek a sikerességhez vezetnek, mint magának a 

sikerességnek, az eredménynek a jellemzői. Ebből következtethető, hogy a sikeres öregedés 

egy elért, de állandóan fenntartandó, megújítást igénylő állapot. Benne van az ezt biztosító 

aktivitást magába foglaló életmód és életstílus (életmód: szükségletek kielégítése céljából 

végzett tevékenységek; életstílus: viszonylagos szabadsággal választott tevékenységek). 

Ebből a gyakorlatból származó elv magyarázza azt, hogy sok megközelítés az aktív öregedést 

(active ageing)  vagy az egészséges öregedést (healthy ageing) (Hanse-Kyle, 2005) , illetve e 

kettő együttesét (active and healthy ageing) fogalmazza meg mint stratégiát (esetleg elhagyva 

a sikeres jelzőt). Alan Walker, a neves szociálgerontológus az idős ember számára csak az 

aktív öregedés fogalmának használatát tartja helyesnek, a sikeresség biztosítása társadalmi 

felelősség, amelynek etikai és gazdasági vetülete van. Hangsúlyozza, hogy az aktív idősödés 

fogalma a politika színpadán gyakran csak retorikai formában jelenik meg (Walker, 2012). 

 

Szakmapolitikai irányelvek 

A politikai szféra által megfogalmazott idős-stratégiára is jellemző az előző megállapítás: az 

aktív, vagy aktív és egészséges öregedés fogalmát használja. A WHO alakította ki az aktív 

idősödés politikai keretét (2002), amit így definiált: „az aktív idősödés az egészség, a 

részvétel, a biztonság lehetőségeinek optimalizálására szolgáló folyamat az életminőség 

javítása céljából az idősödő emberek számára… Az aktív idősödés lehetőséget ad az emberek 

számára, hogy realizálják képességeiket fizikai, érzelmi és mentális jól-létük érdekében és 
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egész életük folyamán részei legyenek a társadalomnak akkor is, amikor ellátják őket a 

megfelelő védelemmel, biztonsággal és gondozással, amire szükségük van” (saját fordítás). 

Más meghatározás szerint az aktív idősödés jelentése: segíteni az embereket, hogy saját 

életüket irányíthassák akkor is, amikor öregszenek, és amikor és ahol lehet, 

hozzájárulhassanak a gazdaság és a társadalom működéséhez. A definíciók egyértelműen a 

társadalom, az irányító politika felelősségét emelik ki a lehetőségek megteremtése és az 

idősek motiválása által. 

2002-ben az ENSZ Madridban világtanácskozást hívott össze, amelyen részletes 

elemzést végeztek és akciós tervet dolgoztak ki az öregedésnek, mint világjelenségnek a 

kezelésére (Political…, 2002). Az Európai Unió több nagy konferencián foglalkozott az 

idősödés problémáival, és itt mindig az aktív öregedés, azaz az idősek a maguk és a 

társadalom számára hasznot hozó aktivitása volt a tanácskozás előterében. 2012 évet az aktív 

öregedés és a generációk közti szolidaritás éveként deklarálták. Ebben az évben Bécsben 

kidolgoztak egy Aktív Öregedési Indexet (AAI: Active Ageing Index) (European…, 2013) az 

országok ilyen vonatkozású felmérése céljából. Négy tételt tartalmaz: 1. munkapiaci 

részesedés, 2. társadalmi részvétel, 3. független, egészséges és biztos életlehetőségek, 4. 

kapacitást és aktív idősödést elősegítő környezet. A legutóbbi felmérésnél (2014) Svédország 

érte el a legmagasabb pontszámot, Magyarország – sajnos – 28 ország között a 26. helyet 

érdemelte ki. 

Az egészséges öregedés koncepciója ismét inkább az egyén felé viszi vissza a kérdést, 

bár a mikro- és makro-környezet szerepe ebben is lényeges. A fogalom legjobb definíciója: 

aktivitás és magatartás, amely csökkenti a betegségek fellépésének rizikóját és növeli a 

fizikai, érzelmi és mentális egészséget az idősödés folyamán. Ez is tehát szervesen kötődik az 

aktív életvitelhez. Ugyancsak 2012-ben Máltán a „Healthy Ageing” stratégiáját és akciós 

tervét állították össze Európa számára (Strategy…, 2012). És a legfrissebb EU-szintű esemény 

2015 márciusában zajlott Brüsszelben, ahol meghatározták 2020-ig  az aktív és egészséges 

öregedés stratégiáját, első sorban a munkavállalás, a technikai területek, az „ezüst gazdaság” 

kérdéseit tekintették át és fogalmazták meg a teendőket a szemlélet és gyakorlat területén 

(European…, 2015). 

A hazai politikai dokumentumok közül kiemelten kell említeni az Idősügyi Nemzeti 

Stratégiát (2009) és az újabb hosszútávú koncepciót (2012), amelyek kiemelten foglalkoznak 

az aktív idősödés kérdésével (Udvari, 2013). 
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Teljesebb koncepciók 

Az aktív és sikeres öregedést tárgyaló koncepciók első sorban abból a szempontból kaptak 

bírálatot, hogy kifelejtik a mélyebb pszichológia, a spiritualitás kérdéskörét (Crowter, 2002). 

Jung is elkülönítette a korral kibontakozó individuáció (személyiségfejlődés) két vonulatát, a 

holisztikus jellegűt, amelyben a divergáló belső elemeket komplex struktúrában egyesítem és 

az adaptációt: fenntartom a lehető optimális jól-létemet a veszteségek ellenére. Ez utóbbi felel 

meg tulajdonképpen a sikeres öregedés gyakorlatának, önmagában is adhat egyensúlyt, de az 

első kell a lelki elégedettséghez és optimális esetben a kettő kombinálódik.  

Az időskor önmagában szembesít életünk értelmének keresésével, ami primer emberi 

motiváció, a gerotranszcendencia az élettapasztalatok absztrakciójából fakad (Tornstam, 

2011), ebben az értelemben az öregkor „természetes kolostor”.  Wong (1989) alapvetőnek 

tartja ennek elemzését, de leginkább Moody (2009) integratív koncepcióját kell kiemelnünk. 

Ebben a sikeres öregedés koncepcióját elfogadva kiegészíti azzal, hogy csupán ez az időszak 

alkalmas belső potenciálunk növelésére, az élet kiteljesítésére, amikor az introspekció 

fokozódásával  holisztikus szemlélet párosul, a kreativitás, spiritualitás, az autonómia-igény  

sajátos formában mutatkozik. Ezt Moody tudatos/öntudatos idősödésnek nevezi (conscious 

ageing), ahogy írja: „a sikeres idősödés öntudatos idősödéssé válik”. 

A sikeres idősödés másik továbbfejlesztési iránya az ún. spectrum modell (Martin, 

2014), amely lényegében egy adott idős személyre kialakított, sikerességet megcélzó program 

(person-centered). Magába foglalja az orvosi gyógyszerelést, a szociális támogatást, az 

egészségfejlesztést és pszichés, azaz az élet értelmezését elősegítő elemet, tehát 

interdiszciplináris. A program a felmért igényeken alapul, lépésről lépésre írja elő a teendőket, 

időszakos ellenőrzéssel követi az állapot alakulását, ami lehet online kapcsolat alapján is. 

Fontos a környezettel való kapcsolat felmérése és az idős ember saját viszonya az 

eredményhez. Az állapot változása esetén a programot át lehet és át kell írni. 

 

Zárógondolat 

Az aktív, az egészséges és sikeres idősödés fogalmai egymással összefüggő, egymást 

feltételező és nagyrészt egymást fedő elméletet és gyakorlatot jelentenek. Megvalósításukban 

megvan az egyén és a társadalom szerepe, felelőssége és ugyanígy az eredményességnek is 

megvan az egyedi és közösségi haszna. 
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AZ ELSŐ MAGYAR HARMADIK KOR EGYETEME MISKOLC 

ALAPÍTVÁNY
1
 MEGALAPÍTÁSÁNAK, 

AZ IDŐSKORÚAK SZOLGÁLATÁBAN VÉGZETT ÖT ÉVES 

SZAKMAI MUNKÁJÁNAK ÉS JÖVŐKÉPÉNEK A BEMUTATÁSA 

Dr. Dobos László 

 

Mottó: „Az öregedés nem csupán a képességek hanyatlása, 

 hanem új tulajdonságok keletkezésének folyamata is, 

 melynek van célja, értelme és tartalma, ha az öregedés  

 elfogadása pozitív értelmű.” 

    (Európa Éve 2012) 

Összefoglalás 

A XXI. század demográfiai változásai — a világban, Európában és hazánkban — a 

születések számának csökkenése vagy stagnálása, az időskorú emberek számának 

növekedése, iskoláztatási szintjük emelkedése új társadalmi, gazdasági kívánásokat generált. 

A hívásokra feltételezhetően az idősödés és az időskori szolgáltatások jelenlegi ellátási 

formáival nem lehet minden esetben eredményesen válaszolni. Szükség van a szakma, a 

döntés előkészítők és a döntés hozók paradigma váltására, új szolgáltatási tartalmak, 

módszerek kidolgozására, gyakorlati megvalósításukra. 

Európában, de a világ több országában, már az 1960-1970-1980-as évektől keresték, 

keresik a válaszokat az időskorúak differenciált — ha lehet, egyénre formált — eredményes, 

hatékony szolgáltatások kialakítását, melyek mind az egyén, mind a társadalom és gazdaság 

érdekeit azonos mértékben szolgálják és értéket képeznek. 

                                                 
1
 Bejegyezve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 15.Pk.60069/2010/2. szám 
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A 2010. április 20.-án a BAZ Megyei Bíróságnál — Magyarországon először — 

bejegyzett Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány, mint önálló jogi személyiséggel 

rendelkező civil szervezet az idősödés és az idős emberek szolgálatában célként jelölte meg az 

aktív, minőségi, önálló, önmegvalósító, önkéntes munkát vállaló, tevékenykedő, 

foglalkoztatható, közösségi életet élő - "idősödési életutat segítő" - feltételeinek kialakítását 

elősegítő szolgáltatások igény szerinti tervezését és megvalósítását. 

A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány szakmai munkáját az "életen át tartó 

tanulás az idősödés és időskorban is" szellemisége, európai és hazai gyakorlati tapasztalatai 

alapján végzi. Jellemző a nagyfokú önállóság, a kreativitás, az időskori innováció, a 

szunnyadó kompetenciák felszínre hozása, a "képzők képzése", a "többedik esély megadása", 

a minőségi és méltóságteljes, önmagát is segítő, az öregedés művészetének megélése. 

A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány öt éve konkrét, soktétű, gyakran 

kísérletező szakmai munkáját, programjait, eredményeit, botladozásait, kutatásait, jövőbeli 

terveit, elképzeléseit, "bakancs listáját" mutatja be a tanulmány. A szakmai munkánk 

tudatosan keresi az idős ellátásban szükséges paradigmaváltás jó és eredményes megoldásait, 

lehetőségeit, alternatíváit. Az elvégzett munka mögött óriási mértékű önkéntes munka, 

generációkon keresztüli szakmai, partneri együttműködések, támogatások, szellemi 

erőforrások és a legminimálisabb anyagi támogatás van. 

A mellékletek konkrét betekintést nyújtanak az Alapítvány 5 éves szakmai 

tevékenységéről, nagyobb programjairól, partnerségről, számszerűsített eredményeiről. 

Kulcsszavak: Harmadik Kor Egyeteme, életen át tartó tanulás, minőségi időskor, 

paradigmaváltás, foglalkoztathatóság 

 

Summary 

The demographic changes of the 21st century – lower or stagnating birth rates, 

increasing number of elders and higher education levels – generated new social and 

economical challenges. These issues probably can not be addressed properly with the current 

state of the elderly’ services and support. A paradigm change regarding the decision makers 

and decision preparators is required, the development of new service contents and methods 

and their practical application is needed.  

In Europe, and in other countries too, the search for answers regarding the elderly 

differentiated – specially customized if possible – effective and productive services policy 
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since 1960-1970-1980, which would benefit the social and economical interests of both the 

individual and society.  

The University of the Third Age Miskolc Foundation – first in Hungary, registered in 

20. April 2010 at the BAZ County Court – as a civil organisation with an independent legal 

entity – in service of the elders and aging – set its goals: the development and implementation 

of the on-demand preparation and promotional services’ requirements regarding the active, 

qualitative, independent, self-actualizing, volunteering and helpful aging.  

The University of the Third Age Miskolc Foundation conducts its professional activities 

based on the European and national experiences of “lifelong learning in aging and for elders 

too”. Independence, creativity, innovation from elders, surfacing the slumbering competences, 

the “training of trainers”, the “giving of several chances”, the living of qualitative and 

dignitary aging.  

Five years of concrete, colourful – often experimentative – professional work, 

programs, achievements, stumbling, researches, future plans and ideas – “a boot list” – of the 

University of the Third Age Miskolc Foundation is presented in the study. We continually 

strive to find the necessary solutions, opportunities and alternatives in order to achieve a good 

and meaningful paradigm change. Behind the achieved and completed works lay an excessive 

amount of volunteer labour –across generations-, professional and partner cooperations, 

support, intellectual resources and minimal financial support. 

The attachments provide a direct look of the Foundations professional activities, major 

programs, partnerships and numerical achievements of the last five years.  

 

 

Bevezetés 

Az egész életen át tartó tanulás (LLL), a felnőttképzés a XXI. század egyik legnagyobb 

társadalmi kihívása a világ nemzetei, országai részére. „Az életen át tartó tanulás minden 

korosztály számára a legfontosabb személyes, az életminőséget mindenkor meghatározó 

feladat” (UNESCO 1996 Nemzetközi Bizottság). Az elmúlt évtizedekben az Európai Unió 

országaiban az LLL társadalmi célú szolgáltatássá vált valamennyi korosztály részére. A 

harmadik évezred megköveteli a kulturált, művelt, a munkaerő-piaci követelményeknek 

megfelelő emberek jelenlétét a harmadik életkorban is az élet szinte valamennyi területén. 

A senior korúak (45-59 év), az időskorúak (60-74 év), az öregek (75-89 év) és az agg 

személyek (90 év fölötti a WHO felosztása szerint) életében a XXI. század paradigmaváltása, 
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annak elfogadása és gyakorlati megvalósítása azt jelenti, hogy a korábbi deficit modell 

(veszteségekre történő összpontosítás) helyett a fejlődés modellben (a meglévő képességek 

megőrzése, szunnyadó képességek előhívása) szükséges gondolkodni és cselekedni az 

idősekről való gondoskodás intézményes és intézményen kívüli rendszereiben.”
2
 Ezen 

gondolkodás és cselekvés legfontosabb területe az egész életen át tartó tanulás, a 

tevékenykedtetés, a rekreáció, a rehabilitáció, a foglalkoztathatóság idejének 

meghosszabbítása, az értelmes, értékeket is előállító időskor megteremtése. 

Az alábbiakban néhány olyan adatot szeretnék bemutatni, amelyek az idősödés XXI. 

századi alakulását tükrözik: Az 1990-es évek elején Magyarországon a 60 évesnél idősebbek 

száma már több volt, mint a 0-14 éveseké. Jelenleg nemcsak a 60, de a 65 évesnél idősebbek 

száma is magasabb a 14 évesnél fiatalabbaknál, és a 65 évesnél idősebbek száma olyan 

gyorsan emelkedik, hogy a 2020-as években már a jóval népesebb, 19 évesnél fiatalabb 

korosztály létszámát is meg fogja haladni.
3
 Ezt a demográfiai szakadékot mutatják a 2013. évi 

adatok is: 

 Népesség száma (2014. január 1.): 9.877.365 fő (férfi: 47,6 %, nő: 52,4 %) 

 Élve születések száma: 88.689 fő 

 Halálozások száma: 126.778 fő 

 Születéskor várható életkor férfiaknál: 72,01 év 

 Születéskor várhatóéletkor nőknél: 78,73 év 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint 2000 és 2050 között a világ 60 év 

feletti népességének aránya 11%-ról 22%-ra, lélekszámuk 605 millióról 2 milliárdra 

emelkedik. A nyolcvan évesek és az a fölöttiek száma 2050-re négyszeresére nő. (e-cím 1)  

 

1. A Harmadik Kor Egyetem mozgalom a világon  

A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány létrehozását megelőzte az 

európai tapasztalatok, jó gyakorlatok, eredményes tartalmi és működési szervezeti formák 

tanulmányozása. A következő fejezetekben ‒ a teljesség igénye nélkül ‒ betekintünk az 

európai és a világ Harmadik Kor Egyetemeinek a történetébe, röviden vázoljuk legfőbb 

ismérveiket. 

 

 

                                                 
2
 Idősügyi Nemzeti Stratégia Országgyűlési Határozat (81/2009.(X. 2.)OGY) 

3
 Forrás: Statisztikai Tükör 2015/69    2015. október 1. 
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1.1. A Harmadik Kor Egyetemeinek nemzetközi mozgalma 

A Harmadik Kor Egyetemei, vagy 3KE-k, ahogy gyakran nevezik őket, olyan 

önkéntes, non-profit szervezetek, amelyek az időseknek biztosítanak alacsony költségű 

oktatási lehetőségeket kellemes, barátságos környezetben (e-cím 2). Nincsenek formális 

belépési követelmények, feltételek, vizsgák és nincs tagsági vagy hallgatói jogviszony sem. A 

3KE-ei alapvetően olyan önsegítő csoportok vagy szervezetek, amelyek bíznak az idős 

társadalomban, és hisznek abban, hogy az idősek mindazon képességekkel rendelkeznek, 

hogy tanulási/oktatási lehetőségeket biztosítsanak maguknak. Ismerve azt a tényt, hogy 

minden szakma, szakterület képviselői és legkiválóbb szakemberei egyszer nyugdíjba 

mennek, tudatosítanunk kell, hogy ez nem egy végleges visszavonulást jelent. 

Tulajdonképpen a 3KE elnevezésben használt egyetem szót a legkorábbi fogalmi 

meghatározás szerint kell értelmeznünk: egy tudós, egy bölcsész társaság együtt segítik 

egymást tanulásban, szociális tapasztalatok szerzésében. A legtöbb csoport közösségeken 

alapul, de a nagyobb városokban ezek a csoportok gyakran részesülnek állami támogatásban, 

a helyi egyetemektől különböző szakmai segítséget kapnak. A 3KE mozgalomnak az 

önsegítés, a közös munka és a támogatás a három alapköve.  

 

1.2. A Harmadik Kor Egyetemeinek kialakulása 

A 3KE-ei világszervezetet alkotnak. Történetük Franciaországban kezdődött 1968-ban, 

amikor a törvényhozás előírta az egyetemeknek, hogy több közösségi oktatási lehetőséget is 

biztosítsanak az érdeklődők számára. 1973-ben a Toulouse Egyetemen egy kiemelkedő 

színvonalú, magasan értékelt gerontológiai kurzust tartottak helyi nyugdíjasoknak, amely 

nagyon sikeres és egyben népszerű is volt a célcsoport körében. Ezen kurzus alapján hozták 

létre az első 3KE-ét. Az első 3KE-mel kapcsolatban fontos még kiemelnünk két tényt: (1) A 

szervezetbe bárki beléphetett, amennyiben nyugdíjkorhatár felett volt. (2) Az esetleges díjakat 

és költségeket igyekeztek a minimum közelében tartani.  

Az ötlet gyorsan elterjedt egész Franciaországban, majd tovább indult hódító útjára 

Belgiumba, Ausztriába, Svájcba, Lengyelországba, Olaszországba, Spanyolországba és végül 

az Atlanti-óceánon át Quebeck-be és Kaliforniába. Amikor Nagy-Britanniában, Cambridge-

ben megjelent az első angol 3KE, komoly változáson ment át a modell: Franciaországban a 

3KE-eit szoros szálak fűzték az ország nagy egyetemeihez, amelyek irányították, vezették és 

szervezték a kurzusokat, Britanniában ezzel szemben megszűnt az egyetemekhez való 

kötődés. A kialakuló új angol modellben a tanárok és a diákok nem külön csoportokat alkotva 
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szervezték meg a tanulást, hanem a tagok – amennyire ez lehetséges és ésszerű volt – 

egyszerre töltötték be a tanár és a tanuló szerepét is. Ez az önsegítő megközelítés azon alapult, 

hogy a különböző területek nyugdíjba vonult szaktekintélyei biztosították a képzéseket és így 

nem volt szükség fizetett tanárokra egyéb korosztályokból (ide értve a harmadik kort is). 

Ebben a modellben tökéletesen megvalósul az azonos szinten működő tudástranszfer, a 

képzők képzése, az információk oda-vissza áramlása. 

A Cambridge-i Egyetemen Dr. Peter Laslett volt felelős a francia egyetemek által 

támogatott modell átalakításáért. Neki és munkatársainak köszönhető az ún. Cambridge-

modell megszületése (e-cím 3), és az ő könyvében került meghatározásra a „négy kor” is (A 

Fresh Map of Life: The Emergence of the Third Age). Nézete szerint a nyugdíjas kor lehetővé 

teszi olyan tevékenységek végzését, olyan dolgokkal való foglalkozást, amelyekre az első "két 

korban" nem jutott idő. 

A brit 3KE modellt 1984-ben vezették be Ausztráliában, Melbourne-ben. Azóta gyorsan 

népszerűvé vált a 3KE-mozgalom Ausztráliában is, amit többek között az bizonyít, hogy 1999 

végéig 108 3KE csoportot hoztak létre. Akadémiai kutatások szerint a 3KE-mozgalom a 

leggyorsabban növő felnőtt oktatási forma Ausztráliában. 

Napjainkban a 3KE-ei egy világméretű szervezetet alkotnak, amelynek a világ számos 

országában több mint 3000 csoportja működik. A 3KE-mozgalomban egyfajta összekötő 

szerepet tölt be az AIUTA (International Association of Universities of the Third Age) 

nemzetközi szervezet, amely háromévente rendez nemzetközi konferenciákat a világ 

különböző kontinensein (e-cím 4). A konferenciákon megfigyelőként bárki részt vehet. 

 

1.3. Hogyan működnek a 3KE-ei? 

Mindegyik 3KE egy autonóm csoport, amelynek tagjai többnyire nyugdíjasok vagy 

olyan idős emberek, akik már elhagyták a munka világát. A belépés és részvétel feltétele 

rendszerint a betöltött 50. életév, vagy másképp fogalmazva: az ajánlott korkövetelmény 50+.  

Minden csoportot egy vezetői bizottság irányít, amelynek tagjait demokratikusan, a 

csoportból választják. Az adminisztrációs és hivatali feladatokat önkéntes alapon végzik. A 

kurzustartók, a tanárok többnyire a csoport tagjai közül kerülnek ki, de gyakran tartanak más 

közösségek tagjai is egy-két órát. Tanár és diák között nincs különbség: az egyik kurzus 

vezetője egy másik kurzusban diák. Az oktatók nem kapnak fizetséget a munkájukért, de 

alkalmanként az egyéb felmerülő költségeket (fénymásolás, utazás) támogatják.  
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1.4. Milyen szolgáltatásokat nyújtanak a 3KE-ei? 

A legtöbb 3KE szemeszterekben vagy éves szinten (két szemeszter) szervezi meg az oktatást. 

Az órák nappali rendben (nem hétvégi vagy levelező formában), hetente kerülnek 

megtartásra. Az órák tematikája szerteágazó: nagyon sok témáról, szakterületről, tantárgyról 

vannak előadások, természetesen az elérhető és felkérhető tanárokhoz, oktatókhoz, 

szakemberekhez, valamint a csoport igényeihez igazítva. Mivel az órák, előadások, 

programok, foglalkozások, szakmai műhelyek, tréningek, tevékenységek összeállításának 

csak a humánerőforrás nagysága (tanárok, oktatók) szab határt, nincs előre meghatározott, 

központi tanterv. Minden 3KE kialakítja a sajátját, legtöbb esetben éves munkatervi 

keretekben. 

 

2. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány létrehozása  

A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány 2010. április 30-ai bírósági 

bejegyzéssel jött létre. A kezdeményezők az angol, a francia, a német és finn tapasztalatok 

alapján hozták létre Magyarországon elsőként. 

Az Alapítvány rendelkezik Alapító Okirattal, Szakmai Programmal, éves 

munkatervekkel. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány (3KEMA) alapfilozófiája, 

hogy az iskolarendszeren kívüli felnőttképzési formában biztosítsa mindazokat az oktatási, 

képzési és szakképzési formákat, melyek a felnőttképzési törvény hatálya alá tartoznak (pl.: 

továbbképzések, átképzések, tanfolyami képzések, szakképzések, interaktív képzések, 

tréningek, műhelyek, szakmai és tudományos konferenciák, szimpóziumok, szabad-egyetemi 

formák). Minden képzés elméleti és gyakorlati formában is működik, de a különböző 

tevékenykedtetések miatt a legtöbb képzés elsődlegesen gyakorlatorientált. 

 

2.1. Az Alapítvány főbb tevékenységi körei 

Együttműködve különböző generációk képviselőivel, az Alapítvány – legfőbb céljaival 

összhangban – szabadidős programokat szervez, egészségmegőrző, egészségnevelő képzési 

tevékenységet folytat, segíti a szenvedélybetegségek megelőzését, egészségügyi 

szűrővizsgálatokat szervez idősödő és időskorú állampolgárok részére. 

A bűnmegelőzés és a közbiztonság védelme érdekében az Alapítvány rendszeresen 

szervez olyan előadásokat, konzultációkat, képzéseket, amelyek az időskorúak személyi és 

vagyoni védelmével foglalkoznak. Különböző tematikus kiadványok megjelentetésével 
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hozzájárul ahhoz, hogy az idősek a lehető legtöbb információ birtokába jussanak a személyi 

és vagyonvédelem területén.  

Az említetteken kívül az Alapítvány az időskorúak bevonásával, a különböző 

generációk együttműködésével környezet- és természetvédelmi tevékenységeket szervez, 

illetve aktívan részt vesz más szervezetek által szervezett megmozdulásokban. 

Az Alapítvány fontos tevékenységének számít az egész életen át tartó tanulással, a 

felnőttképzéssel, az egészségügy szociális dimenzióival kapcsolatos kutató munka végzése. A 

3KEMA 2013. évben kezdeményezte az Aging Kutató Központ létrehozását – felsőoktatási 

intézményi háttérrel. 

Alaptevékenységével összhangban az Alapítvány több nemzetközi szakmai 

tapasztalatcserét, látogatást, szakmai konferenciát, szakemberek cseréjét, kulturális és 

sportrendezvényt kezdeményezett és valósított meg. 2013-ban kezdeményezte a 3KE-einek 

nemzetközi hálózatának a létrehozását. A hálózat – hosszas előkészítő és egyeztető munkát 

követően – várhatóan 2016 januárjában jön létre „Harmadik Kor Egyetemeinek hazai és 

Kárpát-medencén belüli és kívüli hálózat” elnevezéssel. 

A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány egyedisége abban áll, hogy a képzések 

önkéntesek és/vagy aktivisták kezdeményezésére indulnak. Az időskorúak maguk is részt 

vesznek a képzésekben, mint képzők, a képzések rugalmasak, kompetencia alapúak, modul 

rendszerűek, tehát figyelembe vehető a bemeneti tudásszint és az átjárhatóság is maximálisan 

biztosított. 

 

2.2. Az Alapítvány képzéseinek jellemzői 

 A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány képzési struktúráján belül az egyes 

képzési formák időtartama változatos, rugalmas a képzésben résztvevők igényeihez, a 

kimeneti követelményeikhez igazodó órákban határozható meg. 

 A képzésében résztvevők a WHO által meghatározott időskorúak, valamint az 50 éven 

felüli rokkantnyugdíjasok, korengedménnyel nyugdíjba vonuló nők és férfiak. 

 A képzés résztvevőinek előzetes tanulmányi szintje és az adott képzés bemeneti 

követelményei közötti szabályozás biztosítása. 

 A képzések résztvevői – a felnőttképzés szabályai alapján – kérhetik az előzetes tudásszint 

felmérését, valamint ennek beszámítását a képzési követelményekbe egyedi és egyéni 

elbírálás alapján. 
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 A képzések kompetencia alapú, modulokra épülő képzési rendszere lehetővé teszi az 

egyes képzések közötti átjárhatóságot. 

 A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány képzései a tudományok minden területére 

kiterjed. 

 A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány felnőttképzési szolgáltatásai között 

szerepel az idősödő és idős emberek számára a környezet és természetvédelmi 

tevékenységekbe való bekapcsolódás elősegítése. A szolgáltatásai között szerepel a már 

működő időskorú alkotókörök és egyéb közösségi-közművelődési tevékenységek 

továbbfejlesztése. A deficit modellt felváltó fejlődési modell gyakorlati megvalósításával 

kapcsolatos kommunikáció, médiainformáció szélesítése, terjesztése. 

 

2.3. Az Alapítvány kapcsolati rendszere 

Az Alapítvány megközelítően 100 állami, egyházi, civil és társadalmi szervezettel 

alakított ki személyes vagy közvetett partneri kapcsolatot. Különösen fontosnak tartjuk, hogy 

megközelítően 150 fő időskorú szakember jelentkezett a 3KE tevékenységében való aktív 

részvételre (például oktatóként, gazdasági vagy adminisztratív ügyek ingyenes intézésére). A 

nyugdíjas szakemberek között találunk mérnököket, gépészeket, orvosprofesszorokat, 

akadémikusokat, környezetvédelmi szakembereket, gombaszakértőt, bírósági elnököt, 

tanárokat, könyvelőket és jogászokat.  

Az Alapítvány ingyenes irodahasználati joggal rendelkezik. A 3KEMA Információs és 

Tanácsadó Irodában önkéntes irodai munkatársak dolgoznak. 

 

3. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány létrehozásának okai 

Az alábbiakban azt kívánjuk röviden, pontokba szedve összegezni, hogy mi indokolta 

Magyarországon a 3KE-ének létrehozását. 

 Az Európai Uniós elvárások, az életen át tartó tanulás általános elve. 

 A társadalom idősödése. 

 A sikeres idősödés koncepciója (ennek értelmében akkor sikeres az idősödés, ha az egyén 

az élet minden területén és minél tovább megőrzi fizikai és szellemi képességeit, társas 

kapcsolatait, aktivitását, foglakoztathatóságát). 

 Az élethosszig tartó tanulás elve nem kellő mértékben érvényesül az időskorúak 

képzésében.  



40 

 

 A képzés, az életen át tartó tanulás javíthatja az idősek önértékelését, növeli önbizalmát, 

önsegítő képességeit.  

 Hazai és nemzetközi kutatások alapján megállapítható, hogy a tanulás pozitív hatást 

gyakorol az életkorra.  

 Az idősek különösen ki vannak téve az információs társadalom előnyeiből való 

kirekesztés veszélyeinek (különösen a kis településeken nagyon kevés a lehetőség). 

 A nyugdíjasok mindössze 8%-a vett részt valamilyen számítógépes oktatásban, 

képzésben. Az 50 év feletti korosztály internethasználata nem éri el a 14%-ot.  

 Az önkéntesség a fiatalok és idősek körében egyaránt alulreprezentált, 60 éves kor fölött 

további csökkenést mutat. 

 Hiányoznak az olyan szervezetek – vagy nem ismerték fel küldetésüket –, amelyek 

megfelelő szinten tudják közvetíteni az időskori önkéntesség, képzés, továbbképzés, 

művelődés, a komplex rekreáció és rehabilitáció, a tevékenykedtetés és 

foglalkoztathatóság lehetőségeit, a tájékoztatás egyéni és társadalmi hasznosságát, 

elérhetőségét.”
4
 

 „Nem az a fontos, hogy mennyi év volt életedben, hanem hogy mennyi élet volt éveidben” 

(Abraham Lincoln) 

 

4. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány küldetése 

 Élethosszig tartó tanulás gyakorlati megvalósítása időskorban. 

 Biztonság és életminőség az időskorban, bűnmegelőzés, áldozatsegítés. 

 A betegségek kockázatának alacsony szinten tartása, az időskori betegségek megelőzése, 

szűrővizsgálatok kezdeményezése. 

 Az időskorúak emberi méltóságának megőrzése, tiszteletben tartása, aktív, minőségi 

időskor biztosítása. 

 A jóllét megtartása egy életen át. 

 Felkészítés az egészségtudatos magatartásra, a hosszú életre. 

 A szellemi, fizikai és mentális egészség megőrzésének elősegítése. 

 A helyes táplálkozás szemléletének és gyakorlatának támogatása. 

 Egészségügyi szűrőprogramok szervezése. 

                                                 
4
 Striker Sándor Időskorúak Képzési Igénye Európában 2005. NFI 
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 Humánerőforrás fejlesztése az idősek ellátása területén (hivatásos és laikus segítők, 

szakemberek, önkéntesek, családtagok). 

 Továbbképzések, képzések, tréningek szervezése a XXI. századi elvárásoknak 

megfelelően. 

 Együttműködés felsőoktatási intézményekkel a geriátriai szakképzés és a szociális 

gerontológia továbbfejlesztésében, gyakorlati telephelyek kialakítása, képzések 

kezdeményezése. 

 Mindenki számára hozzáférhető e-learning, e-információ és e-szolgáltatások támogatása. 

 A generációs HÍD gyakorlati működtetése az élet minden területén, nemzedékek 

szolidaritása, együttműködése. 

 Az időskori személyiségfejlesztő, énképet erősítő, önértékelést javító, önmegvalósítást 

támogató tréningek gyakorlati megvalósítása. 

 A célzott időskori kutatásokba, felmérésekbe, helyzetelemzésekbe való bekapcsolódás, 

kutató munkacsoport létrehozásának kezdeményezése, megvalósítása. 

 Az időskori foglalkoztatást elősegítő képzések kezdeményezése, munkavállalók 

aktivitásának javítása, vállalkozói együttműködések kezdeményezése (egyre több 

nyugállományba vonult, korábbi munkatársát foglalkoztatja tanácsadóként a Kecskeméten 

Mercedes gyárat működtető Daimlet).
5
 

 Az időskori szolgáltatásokat érintő hazai és európai jó gyakorlatok átvétele, 

továbbfejlesztése, bővítése, közkinccsé tétele, nemzetközi 3KE hálózat létrehozása. 

 A kulturális javakhoz való hozzáférés elősegítése, szabadidő, sport, színház, zene, 

művészet, népművészet, hagyományápolás, közösségi terek építése, létrehozása. 

 Szépkorúak Turisztikai Centrumának (SZTC)
6
 továbbfejlesztése, TOURaging Miskolc 

2015., Bükki tölgy Klaszter létrehozása. 

 

5. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány képzési és szolgáltatási 

céljai 

 Az időskorúak sokirányú és sokszintű képzésének a biztosítása. 

 Az időskorúak oktatói és diáki szerepének támogatása. 

 EU-s és hazai pályázatok írása (Európai Unió Stratégia 2014-2020). 

                                                 
5
 MTI 2015. július 22. 

6
 www.szepkoruaktc.hu 
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 A gazdasági növekedés elősegítése az idős személyek szakmai és élettapasztalatainak 

igénybevételével. 

 

5.1. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány humánerőforrás háttere: oktatói, 

előadói, szakoktatói, tanárai, mentorai, segítői: 

- Észak- és Kelet-Magyarország felsőoktatási intézményeinek (Miskolc, Nyíregyháza, 

Debrecen, Eger, Gyöngyös, Sárospatak) aktív és nyugdíjas önkéntes oktatói, 

akadémikusok, professzorok, 

- Hazai és nemzetközi időskorú szaktekintélyek, a szakmák „nagy öregjei”, 

- Magyarország gazdasági szereplői – nyugdíjasok, volt elsőszámú vezetők, gazdasági 

menedzserek,  

- Magyarország nyugdíjas kutatói, tudósai, szellemi fejlesztői, kreatív-újító 

szakemberek, a szakma kiváló művelői, 

- A művészeti élet kiválóságai, nyugdíjas képzőművészek, zenészek, irodalmárok, 

muzeológusok, történészek, 

- Civil, egyházi és társadalmi szervezetek önkéntesei, vezetői, nyugdíjas segítői, 

vezetői, menedzserei, 

- „Nyugdíjas megszállottak”, hobby tevékenységet folytatók, életműalkotók,  

- Miskolci születésű hazai és nemzetközi hírességek.  

 

5.2. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány pénzügyi forrásai 

- Hazai és Európa Uniós pályázati programok az élethosszig tartó tanulás, a 

felnőttképzés, a közművelődés, az egészséges életmód, a bűnmegelőzés, a 

szabadidő, a sport és a turizmus területén,  

- Esélyegyenlőséget elősegítő pályázatok, 

- Megyei, városi idősügyi, szociális, mecénás pályázatok, 

- A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítványt támogató vállalatok, intézmények 

szponzori befizetései, 

- Az NEA, az Esélyegyenlőség pályázati támogatásai, 

- A rendezvényeket látogató és a szolgáltatásokat igénybevevők befizetései, 

- Kedvezményeket biztosító „3KE Senior Card” bevezetése, éves önkéntes 

hozzájárulások befizetése (várhatóan 2018-től). 
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5.3. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány szervezeti kerete  

A Harmadik Kor Egyetem Miskolc Alapítványt a MITEME Kft (Miskolc) hozta létre 

2010. január 13-án, mint egyszemélyi alapító. A bírósági bejegyzés dátuma: 2010. április 30. 

Az Alapítványt öt tagú kuratórium vezeti, melynek élén az elnök és a titkár áll. Az Alapítvány 

székhelyének címe: 3519 Miskolc, Kiss József u. 46.
7
 Az Alapítványi Kuratórium szakmai 

munkáját a hét tagú Seniorok Tanácsa, az Alapítvány hatékony szakmai munkáját projekt és 

témamenedzserek segítik. 

A szakmai hatékonyság érdekében az Alapítvány törekszik a felnőttképzési, a szociális, 

az egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel szoros kapcsolatot ápolni. Ezen kívül 

együttműködik a város, a megye, a régió és az ország területén lévő idősügyi kérdésekkel 

foglalkozó szervezetekkel. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány civil 

szervezetként, politikai pártoktól függetlenül végzi munkáját. 

 

5.4. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány munka módszerei és eszközei 

Az Alapítvány módszereit az alábbiak határozzák meg: az Alapítvány képzésein a 

részvétel önkéntes, ingyenes, fontosnak tartjuk az érdekeltség fenntartását. A képzések 

gyakorlatorientáltak, a célcsoport igényeihez igazodnak. A részvevők tapasztalata éppannyira 

forrásértékű, mint a tankönyv vagy a szakirodalom, az újabb tudás részben a tapasztalatok 

kritikai értékeléséből és az ebből levonható következtetésekből születik. A képzéseken mindig 

előnyben részesülnek a tantárgyi ismeretkörökkel szemben a valóságból vett helyzetek és 

problémák, illetve azok sokoldalú értelmezése, kifejtése, demokratikus megvitatása. Fontos 

jellemző a vélemények tiszteletben tartása.  

Az alábbiakban az Alapítvány főbb képzési módszereit ismertetjük: 

- csevegő módszer: az előadáson belül, különösen a bevezető szakaszában az előadó 

közvetlenül beszél (cseveg) a témával kapcsolatos élményeiről, tapasztalatairól, 

véleményéről, a csevegés nem rendszerezett, de illeszkedik a tematikába, 

- elme-edző módszer: a szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztésének egyik módja, 

három szakasza van: 

a, első szakasz: témában a csoport összesíti tapasztalatait, csoportosítja, rendszerezi, 

értelmezi – a feltárt összefüggésekből a csoport tagjai előadásokat tartanak, cikket 

írnak, véleményeiket közös vitában védik meg, 

                                                 
7
 Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány Alapító Okirat (2013. módosított) 



44 

 

 b, második szakasz: kritikai észrevételek feldolgozása, majd összefoglalása, 

esetlegesen újabb tapasztalatokkal kiegészítése, irodalom tanulmányozása, 

 c, harmadik szakasz: gyakorlati következtetések levonása, alternatívák a probléma 

megoldására, 

- esetmódszer: szituációs módszercsoport tagja, munka vagy életbeli cselekvési 

formák kipróbálása, fajtái: esetpélda, esettanulmány, 

- felfedeztető eljárás: önálló teljesítményre való törekvés, felfedezés, teret ad az alkotó 

gondolkodás, a kreativitás kialakulásának, 

- fórum: kommunikációs forma, a közösség egy vagy több szakértővel folytat 

közvetlen gondolatcserét bizonyos témában, 

- interjú módszer: az előadó folyamatosan a résztvevők kérdéseire felel – előzetesen a 

kérdések összegyűjthetők, rendszerezhetők, 

- kerekasztal vita: csoportos problémamegoldó eljárás, amelyet moderátor vezet, 

- ötletcsiszolás (ötletroham): problémamegoldó módszer, ötletek és javaslatok 

vitájából alakuljon ki az optimális közös eredmény, fejleszti az alkotó, szabad 

gondolkodást. 

 

6. Az Alapítvány tevékenysége az elmúlt öt évben 

A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány a 2010. április 30. és 2015. április 30. 

közötti időszakban az időskorúak körében történt igényfelmérés alapján kezdte meg 

tevékenységét és végezte az eltelt 5 év alatt szakmai munkáját. 

Az időskorúak körében történt különböző igényfelmérések (pl. kérdőíves felmérések, 

személyes és kiscsoportos interjúk, konzultációk, írásban megküldött kérdések stb.) azt 

bizonyították, hogy az időskorúak, életkori szempontból aránylag homogén csoportjának (60 

éven felüliek) igényei változatosak, sokszínűek és felölelik a tudományok szinte valamennyi 

területét. Mindez egyértelműen következik aktív dolgozói életszakaszuk sokszínűségéből, 

melyet még kiegészítenek a „szunnyadó" kompetenciák felszínre törése, valamint az aktív élet 

megvalósítására való törekvések. 

 

6.1. Az Alapítvány főbb programjai az elmúlt öt évben 

Az Alapítvány Kuratóriuma a „Bölcsek Tanácsa” segítségével minden évben 

összevetette a beérkezett igényeket és kéréseket az Alapítvány humánerőforrás és anyagi 

lehetőségeivel. Az öt év tapasztalatai alapján elmondható, hogy az igen szerény anyagi 
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források ellenére is sokrétű, változatos programokkal tudtuk az időskorúak többségének 

igényeit kielégíteni. Az Alapítvány kezdeményezésére évente átlagosan 50-60 program 

szervezésére és megvalósítására került sor, döntően Miskolcon és B.-A.-Z. Megye néhány kis 

településén. A rendezvények látogatottsága évről évre emelkedett, éves összességben 5-6000 

fő/év időskorú ember vett részt az Alapítvány programjain. Az alábbiakban szeretnék 

néhányat kiemelni a népszerű rendezvényeinkből: „Miskolc az Én városom – retro 

konferencia sorozat”, „Gombaszakértő OKJ-s képzés”, „Az időskornak is van jövője”, az 

„Egészséges táplálkozás időskorban” előadás sorozat, a „Bűnmegelőzési Szabadegyetem”, a 

„Szépkorúak Akadémiája”, „Informatikai képzés” sorozat időseknek, „Nemcsak a 

húszéveseké a világ” (zene, tánc, játék, sport tevékenységek), „Lépjünk együtt Nagyi – 

Játsszunk együtt Nagyi”. Ez utóbbi nagy projektünket 2012-ben Brüsszelben felvették az 

európai jó gyakorlatok közé. Szakmai munkánkat (e-cím 5) részletesebben az 1. sz. és a 2. sz. 

mellékletek tartalmazzák. 

A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc alapítvány küldetésében megfogalmazta az aktív, 

minőségi időskor megélésének elősegítését, melyet döntően a tevékenykedtetésben, az idősek 

által végzett önkéntes munkában, a családon belüli és a családon kívüli foglalkoztatások 

szorgalmazásában valósított meg. A generációk együttműködését is szem előtt tartva – az 

elmúlt évek alatt – kiképzett nyugdíjas önkénteseink több ezer óra önkéntes munkát végeztek 

óvodások, kisiskolások, gyermekotthoni gyerekek körében, valamint Miskolc város 

különböző Fesztiváljain (pl. Kocsonyafesztivál, Opera fesztivál, Diósgyőri Várjátékok, 

CineFest, feladatok: szórólapozás, információs pontok működtetése, ruhatár, háziasszony 

szerepek stb.). A nemzedékek mindennapi együttműködésében a következő programok voltak 

a legnépszerűbbek: adventi koszorúk, virágdíszek készítése, gyertyaöntés, fafaragás, sütés-

főzés (Nagyi receptjei unokáknak), papírvágás (pl. nyuszi, nyuszi tojás) ördög lakat készítés, 

kirándulások stb. 

Az időskorú emberek meglévő vagy szunnyadó kompetenciáinak felszínre hozását, a 

tevékenységek folytatását vagy teljesen újonnan kezdését valósították meg a 

hagyományápolás összejöveteleken és a művészeti-kreatív klubfoglalkozásokon. Örömmel 

adtunk bemutatkozási lehetőséget idős művészek számára, így szerveztük meg például egy 78 

éves festőhölgy kiállításait, valamint egy 81 éves aranyfűzfavesszőt fonó, volt diósgyőri 

kohász kiállítását és helyszíni bemutatkozását. Alapítványunk felkarolta az idős embereket, 

felszínre hozta a szunnyadó képességeiket, pl.: nylon harisnyából virágkészítés, (Bükkben 

vágott) mogyoróvesszőből finoman hántolt virág került ki a 84 éves volt erdész úr kezei 

közül. Fontos volt a tevékenységek rendszeressé tételével az időskorúak önbizalmának 
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erősítése, az időskori önmegvalósítás bizonyítása, a siker és öröm szerzése az alkotóknak, 

családtagoknak, a bizonyítás a nemzedékek felé: az időskornak van jövője. (e-cím 6) 

Az időskorúak sokszínű és sokrétű igényeire reagálva Alapítványunk „Szépkorúak 

Majálisa” címmel 2-3 napos vidám, játékos, szórakoztató, zenés, táncos, irodalmi rendezvényt 

szervezett tudatosan májusban, erősítve az időskorúakban az optimizmust, a szellemi, testi 

frissességet - összekapcsolva programunkat a természet ébredésével. A tavaszi rendezvény 

bebizonyította, hogy egyre több időskorú társunk „ébredezik Csipkerózsika álmaiból” és saját 

magának is bizonyítja, hogy az időskorúak ellátásában, szolgáltatások tervezésében 

paradigmaváltásra van szükség. A rendezvényeken nagy számban (200-300 fő) vettek részt a 

tehetséges, a kreatív, az alkotásra, a megújulásra, az önmegvalósításra is képes nyugdíjas 

emberek.  

E rendezvénysorozatok is igazolták, hogy az időskorú emberek differenciáltan jelennek 

meg a társadalom palettáján a XXI. század második évtizedében: egy részük továbbra is 

passzív marad, és így jelenik meg a szociális és egészségügyi ellátó rendszerben. Egy jelentős 

számú csoport azonban egyre differenciáltabb nyugdíjas életpálya utakat keres. Nyugdíjas 

társaikkal együtt csoportokba szerveződve próbálnak meg új célokat és feladatokat 

megfogalmazni maguknak. Reprezentatív felméréseink igazolják, hogy a XXI. század első-

második évtizedeiben a nyugdíjasok körében nő a magasabb iskolai végzettségűek aránya (e-

cím 7), ami ez utóbbi csoport számának fokozatos és folyamatos növekedéséhez vezet. 

 

6.2. Az Alapítvány tevékenysége az idősek turizmusának fejlesztése érdekében 

Az Alapítvány az időskorúak igényeit figyelembe véve az EuroMiskolc Travel Utazási 

Irodával együttműködve létrehozta a Szépkorúak Turisztikai Centrumát (SZTC), mely 2011. 

évtől folyamatosan, szervezetten biztosítja a szépkorúak határainkon belüli és azon kívüli, 

egyéni és főleg csoportos (klubok, egyesületek) utaztatását. Különösen nagy érdeklődést, s 

ennek megfelelő igényt váltanak ki a történelmi, az egyházi kegyhelyek, emlékhelyek, a 

természetvédelmi területek, valamint az egészségügyi és wellness turizmus. Éves statisztikai 

adatok alapján az SZTC keretei között évente 1000-1200 fő vett részt valamilyen utazáson, 

méltányos költségek fizetése mellett. Az igények és javaslatok alapján az Alapítvány 2013-

ban kezdeményezte a TOURaging Miskolc 2015 nonprofit szervezet létrehozását, amelynek 

célja: a szépkorúak turizmusának segítése. A TOURaging Miskolc 2015 a nyilvánosság elé 

2016. év elején kerül. 
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6.3. Az Alapítvány kiadványai 

A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány fennállásának öt éve alatt három 

szakmai kiadványt írt, szerkesztett és nyomdai formában megjelentetett. 

A kiadványok több céllal jelentek meg: egyrészt aktivizálni kívánta az időskorúakat, 

másrészt lehetőséget kínált bemutatkozásra, harmadrészt elősegítette a szépkorúak 

tevékenykedtetését, részbeni foglalkoztatásukat. Több időskorú közreműködő rendelkezett 

„írói vénával”, ők vers faragással, novellák írásával járultak hozzá az egyes kötetekhez.  

Az Alapítvány tervei között szerepel a „Tehetséges szépkorúak gyűjteményes 

kötetének” összeállítása (versek, novellák, képek, történetek kézművesekről, más alkotókról, 

„fotó galéria” készítése stb.), szerkesztése, szakmai lektoráltatása és kiadása. Az aktív, 

tevékenykedő, alkotó, kreatív nyugdíjas emberek bemutatása elősegíti az időskorúak 

társadalmi, gazdasági elismerését, hasznosságukat, szükségességüket a XXI. századi 

közösségekben. Az Alapítvány jövőbeli feladatai között kiemelt szerepet kap az alkotó, 

kreatív, innovatív szépkorúak alkotásainak, munkájának és ötleteinek a nagy nyilvánosság 

előtt történő bemutatása. Lehetőség szerint a bemutatkozás a nemzedékek szoros 

együttműködésével valósulna meg. 

 

6.4. Az Alapítvány kutatási tevékenysége 

Az Alapítvány megalakulásától kezdve folytatott igényfelméréseket, reprezentatív 

kutatásokat, melynek egyértelmű célja volt, hogy megközelítően pontos képet, mutatókat 

kapjon a szépkorúak reális igényeiről, szükségleteiről a XXI. század második évtizedében. A 

kérdőíves és személyes, kiscsoportos felmérések, kutatások újabb és újabb kérdéseket, 

megoldandó kihívásokat jelentettek az Alapítvány számára a programok szervezésében és a 

szolgáltatások tervezésében. Az utóbbi években – 2013-2015 – a Harmadik Kor Egyeteme 

Miskolc kezdeményezte és kidolgozta egy „Aging Kutató Központ” (munkacsoport) 

létrehozását, melyre 2015. év végén, 2016. év elején hivatalosan is sor kerül: civilek 

kezdeményezésével és felsőoktatási intézmények, önkormányzatok, intézmények, civilek, 

vállalkozások partneri együttműködésével. Az időskorúak az elmúlt 1-2 év alatt 34 témakört 

gyűjtöttek össze a kutatási munkacsoport részére. A kidolgozandó és vizsgálandó témák az 

időskor problémáit érintik. 

A felméréseket és a kutatásokat előkészítő kiscsoportos beszélgetések során került 

előtérbe a szépkorúaknak egy olyan javaslata, mely szerint egy-egy településen belül, vagy 

azokon kívül igényük van közös találkozásokra, beszélgetésekre, vélemények, tapasztalatok 

cseréjére, ismeretségek kötésére. A szépkorúak igénylik tehát a szolgáltatások fejlesztését, a 
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„közösségi terek” létrehozását és működtetését különböző területeken (pl. klubok, retro 

kávéházak, „kockás abroszos vendéglők”, sport, szabadidős termek, pályák, uszodák stb.).  

 

6.5. Az Alapítvány nemzetközi kapcsolatai 

A kapcsolatok építése terén a szépkorúak – a turizmus fellendülésével is – igénylik a 

határokon átívelő találkozásokat, együttműködési lehetőségeket. Az Alapítvány 2013-ban 

kezdeményezte a Harmadik Kor Egyetemeinek nemzetközi hálózatának kialakítását, 

megszervezését. A kezdeményezés, a téma hazai és határokon túli tanulmányozása, 

kapcsolatok keresése, építése 2015. év második felére lehetővé tette három civil szervezet 

együttműködésével a „Harmadik Kor Egyetemeinek hazai és Kárpát-medencén belüli és 

kívüli hálózatának” hivatalos előkészítő dokumentációjának aláírását Nyíregyházán, s a 

konkrét szervezés megkezdését. A hálózat létrehozása 2016. január hónapban történik meg 

Miskolcon. 

A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány 2013. november 3-án kérte felvételét a 

Harmadik Kor Egyetemeinek Világhálózatába. 

 

6.6. Az Alapítvány információs tevékenysége 

A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány alapvető küldetésének tartotta és tartja, 

hogy a szépkorú embereket – városban és vidéken – információkkal, képes tájékoztatókkal 

lássa el, valamint programok, rendezvények meghívóival, különböző szaktudományok régi és 

új kutatási eredményeivel ismertesse meg. Az internet lehetőséget ad arra is, hogy a 

szépkorúakat elektronikus úton ismertessük meg örömet hordozó diasorozatokkal.  

Az Alapítvány 2010-től működteti honlapját, (www.harmadikkoregyeteme.hu), amely 

az aktuális eredményeket, tartalmakat, fotókat tartalmazza. Rendszeresen beszámol az 

időskorúak Alapítványi tevékenységeiről, önkéntes munkákról, alkotásaikról, a szépkorúak 

más generációkkal megvalósuló együttműködéseiről. 

Az Alapítvány információs és elektronikus ismeretátadási tevékenysége évi 350-400 

hírforrást ölel fel, amelyek aktuális programok meghívóit, az életen át tartó tanulást szolgáló, 

ismerethordozó dokumentumokat tartalmaznak. Az Alapítvány adatbázisa 120-150 partner 

szervezet, 80-90 fő önkéntes nyugdíjas elérhetőségét tartalmazza, melyekhez/akikhez 

közvetlenül eljut az Alapítványtól az információ. A legtöbb partner rendelkezik saját 

adatbázissal, melyen tovább megy az információ. Ezt a módszert nevezik a szépkorúak XXI. 

század riadóláncának. 

 

http://www.harmadikkoregyeteme.hu/
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7. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány jövőképe  

Az Alapítvány a következő években is folytatja nagyobb projektjeit, pl.: Szépkorúak 

Akadémiája, Bűnmegelőzési Szabadegyetem, Lépjünk együtt Nagyi – Játsszunk együtt 

Nagyi, Szépkorúak informatikai képzése, A legkisebb ellenállás – időskorúak bűnmegelőzési 

foglalkozásai, Szépkorúak Turisztikai Centruma, Egészséges táplálkozás időskorban is, Sport, 

játék, szabadidő projektek stb.  

További feladatainkat és céljainkat az alábbi pontokban összegezzük: 

 Időskorú emberek aktív és minőségi életpálya modelljének a kidolgozása (az idősödés 

művészete). 

 Közösségi terek létrehozásának kezdeményezése időskorú emberek számára, a 

közösségi terek funkcióinak kidolgozása. 

 A 3. Kor Egyetemeinek hazai és Kárpát-medencén belüli és azon kívüli hálózatának 

létrehozása civil kezdeményezéssel, valamint felsőoktatási, önkormányzati, civil és 

egyházi partneri együttműködéssel. 

 A 3. Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány felvétele a világ 3. Kor Egyetemeinek 

hálózatába, kapcsolat építése. 

 A továbbfoglalkoztatás, a visszafoglalkoztatás, a gazdaságilag hasznos tevékenységek 

támogatása, ezeket elősegítő képzések szervezése. 

 Éves képzési munkatervi kidolgozása az időskorúak igényei alapján. 

 Kreatív idős emberek civil klubjainak létrehozása, 60+ művészeti kurzus indításának 

kezdeményezése. 

 Az időskorúak önkéntes munkájának kidolgozása, a felhatalmazott tudásvagyon és 

élettapasztalat társadalmi, gazdasági hasznosítása az egészségügy, az oktatás, a 

szolgáltató ipar és szociális területeken. 

 A bűnmegelőzési programokon belül fokozott figyelmet kell fordítani a jövőben a 

fogyasztóvédelem jogi és gyakorlati ismereteire. 

 Alkotó, kreatív, innovatív időskorúak részére „Hass, alkoss, gyarapíts” táborok 

szervezése. 

 Az informatikai képzések mellett rendszeres képzést kell biztosítani az időskorúak 

idegen nyelvi ismereteinek karbantartására. 

 A jövőben is szükséges a tudományos és kutató munka folytatása, az Aging Kutató 

Központ (munkacsoport) létrehozása. 
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 A Szépkorúak Turisztikai Centrumának tapasztalatai alapján létre kell hozni a 

TOURaging Miskolc 2015 szervezeti kereteit.  
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SZÉPSÉG, DIVAT, STÍLUS 50 FELETT 

Dr. Kovácsné Magyari Hajnalka 

 

Összefoglalás 

A téma az 50 feletti nőknek szól és mindazoknak, akik érdeklődnek a szépség, a divat és 

a stílus iránt. Az egyén nőként és férfiként él halála napjáig és nem mindegy, hogyan érzi 

magát a bőrében. Ha jóban van önmagával, az pozitív hatással van a mentálhigiénére. Az 

egészséges mentálhigiéné pedig pozitívan befolyásolja egészségét. A jó egészségi állapot 

birtokában kitolódhat az életkor. Ezt a szép hosszú életet viszont nem mindegy, hogy milyen 

minőségben éli meg. Hiszen fontos az, hogy meddig élünk, de talán még fontosabb az, hogy 

hogyan élünk. 

A tanulmány első részében a szépségről és a szépségideálokról van szó. Ahogy a 

divatkorszakok váltják egymást, úgy változnak a szépségideálok is. Minden korszaknak meg 

van a maga szépségideálja, mely csak az adott korban érvényes és tekinthető irigyelt 

szépségnek. A szépségideálok nem a semmiből bukkannak elő és nem ok nélkül váltják 

egymást. Legtöbbször a társadalom produktumai. Amilyen társadalom, olyan az aktuális 

szépségideál. Ezt tükrözi mai fogyasztói társadalom is. 

A második részben a divat kerül a középpontba. Felelevenítésre kerül néhány 

divatkorszak az akkori aktuális divatőrültségekkel egyetemben.  

A harmadik rész a stílussal és ennek fontosságával foglalkozik. Divatos bárki lehet, 

stílusos nem. Márpedig az egyén saját stílusának megtalálása nagyon fontos több szempontból 

is (önkifejezés, kommunikáció, önbizalom építés). Stílusosnak lenni nem korfüggő. Egy nő 

bármely életkorában lehet stílusos. A lifelong learning világában pedig tanulni sohasem késő. 

Legyen szó akár a saját, egyéni stílus elsajátításáról… 

Kulcsszavak: stílus, divat, szépség 
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Summary 

The topic is about women over 50 and all those who are interested in beauty, fashion and 

style. The individuals live as man and as woman until death and, not all the same how they 

feel on the skin. If you are on good terms with him that makes a positive impact on your 

mental hygiene. A healthy mental hygiene affects health positively. In good health age might 

be increased. It is not the same, on what quality people live their nice, long life. It is important 

that how long we live, but perhaps more important is how we live.  

In the first part of the study beauty and beauty ideals are involved. As the fashion eras change 

each other, they can also change the beauty ideals. Every era has its ideal of beauty, which is 

valid only for the respective era and considered to be envied beauty. The beauty ideals do not 

emerge out of nowhere and do not change each other for no reason. They are mostly the 

products of society. As society looks like, the current beauty ideal is. This is reflected in 

today's consumer society. 

In the second part of the study fashion has been put into the center. Some fashion eras 

are brushed up, together with the current fashion follies. 

The third part is engaged with style and the importance of this deal. Anyone can be 

fashionable, but not stylish. Finding the individual's own style is very important for several 

reasons (self-expression, communication, confidence building). To be stylish is not age-

related issue. Any woman of any age can be stylish. In the world of lifelong learning it is 

never too late to learn. Whether it is your own individual style to learn. 

 

Bevezetés 

Témám az 50 feletti nőknek szól és mindazoknak, akik érdeklődnek a szépség, a divat 

és a stílus iránt. Hiszen nőként és férfiként élünk halálunk napjáig és nem mindegy, hogyan 

érezzük magunkat a bőrünkben. Ha jóban vagyunk önmagunkkal, az pozitív hatással van a 

mentálhigiénkre. Az egészséges mentálhigiéné pedig pozitívan befolyásolja egészségünket. A 

jó egészségi állapot birtokában kitolódhat az életkor. Ezt a szép hosszú életet viszont nem 

mindegy, hogy milyen minőségben éljük meg. Hiszen fontos az, hogy meddig élünk, de talán 

még fontosabb az, hogy hogyan élünk (Kovácsné, 2011). 

Néhány évtizeddel ezelőtt a nagyszülőkről még a jóságos öreg nénik és bácsik képe 

villant be. Pedig lehet, hogy csak 60 évesek voltak. A mai 60 évesek hozzájuk képest fiatalok. 

A mai 35-40 évesek még gyermeket szülnek, és 60 évesen élik meg gyermekeik nagykorúvá 

válását (Schirrmacher, 2007). Ebből kifolyólag a mai 60 évesek a régi 50 éveseknek felelnek 
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meg. Tehát egy időben a fiatalságkultusszal valahogy az emberek megpróbálják megállítani 

az öregedés folyamatát. 

Szépség-, divat- és stílustanfolyamokon (Nyugdíjasok Akadémiája, Zsigmond Király 

Főiskola, Budapest) fiatalos külsejű és még fiatalosabb lelkületű hölgyek vesznek részt. És 

ahogy a kép is mutatja (1, 2. ábra), igencsak jól érzik magukat. A cél az, hogy ne csak 

elméletben tanulják meg a szépségápolás különböző fortélyait, hanem gyakorlatban is 

sajátítsák el, hogy odahaza sikeresen tudják alkalmazni. 

 

1. ábra 

 

Mi a szépség? Mindenkinek más.  A szépséget meghatározza az egyén szubjektivitása, 

egyéni ízlése. A szépség megítélésének szubjektivitását azonban megdönti a 

tömegkommunikáció manipulatív hatása (Wolf, 1999). Ha valamiről vagy valakiről túl 

sokszor halljuk, hogy szép, egy idő után elhisszük, hogy ez valóban így van (pl: celebek). 

Szubjektivitásunkat tehát felülírja a társadalmi ítélkezés illetve manipuláció. 

 

I. Szépség 

„Szép, ami érdek nélkül tetszik.” (Immanuel Kant) 

I. 1. Szépségideálok  

Minden kornak megvan a saját szépségideálja. Ahogy a történelmi korszakok váltják 

egymást, úgy változnak a divatkorszakok is. A divatkorszakok prominens képviselői pedig 
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szépségideálok, akikre minden nő  hasonlítani akar. Természetesen minden korszak 

szépségideálja csak az adott korban tekinthető irigyelt szépségnek. Ami az egyik korszakban 

szépnek titulálható, az lehet, hogy egy másik történelmi korban nevetséges. Hiszen a 

szépségideálokat az aktuális társadalom formálja és alakítja ki. Amilyen társadalomban élünk, 

olyan szépségideállal rendelkezünk.  

 

 

2. ábra 

 

S bár férfiak leginkább az egyetemleges szépséget keresik (szimmetrikus arc, telt 

keblek, gömbölyű csípő, stb.) a nők régen is, most is igyekeznek az adott kor 

szépségideáljához hasonlítani. Ha kell, híznak, ha kell, fogynak, fűzőbe szorítják magukat, 

hajukat szőkítik vagy sötétítik, ahogy a kor aktuális szépségtrendje megkívánja. 

 

I. 2. Szépség 50 felett 

Nem érdemes erőlködni a mindenkori szépségideálhoz való megfeleléshez. 50 felett pedig 

főleg nem, hiszen könnyen mosolygás tárgyává lehetünk. Mit tehetünk mégis? 

Hangsúlyozzuk ki azt, ami szép bennünk és palástoljuk azt, ami nem. 

 

I. 2. a. Frizura  
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Optimális a rövid vagy félhosszú frizura.  Felejtsük el a szép hosszú hajzuhatagot, mert sajnos 

az öregít. A haj színe legyen hasonló vagy egy árnyalattal világosabb az eredeti 

hajszínünknél. De ha szépen őszülünk és jól áll nekünk az ősz szín, nem is muszáj festetni. 

Alapszabály, hogy lehetőleg eredeti hajszínűnknél maximum egy-két árnyalatot 

változtassunk. Az idő múlásával pedig inkább a világosabb tónusok felé orientálódjunk. 

FrizuraFrizura

 

3. ábra 

I. 2. b. Smink 

A kevesebb néha több. Ne próbáljuk több kiló festékkel fiatalítani magunkat. Egy leheletnyi 

alapozó, egy kis szemceruza, egy pici rúzs elég.  Arcpír estében inkább bronzosítsunk, a 

bohócpírt felejtsük el.  

SminkSmink

 

4. ábra 
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II. Divat  

„Nem divat az, ami nem terjed el.” (Coco Chanel) 

 

Ahogy a szépségideálok, úgy a divat is változik. Az őskortól hosszú volt az út a 

századfordulóig. A divatjelenségek és divatőrültségek pedig, ha nyomon követjük a 

divattörténet különböző korszakait, cseppet sem volt visszafogottabb a mainál. Sőt egyes 

esetekben kifejezetten egészségkárosító és önveszélyes divattrendekkel találkozhatunk. Egy-

egy divattörténeti korszak megközelítően egy-két száz évig tartott. A Boldog békeidők után 

azonban évtizedes etaponként változott a divat. Az utolsó 15 évben pedig szinte már 

követhetetlen, hiszen nem évtizedenként, hanem évenként, sőt szezononként változik 

(Baudot, 2000).  

Divatosnak lenni természetesen nem csak a fiatalok privilégiuma. Ötven, hatvan után is 

lehetünk divatosak és azt is eldönthetjük, hogy trendik vagy inkább informáltak kívánunk-e 

lenni a divat tekintetében. A trendi az a típus, aki az aktuális divattrendet követi és 

öltözködése a legújabb trend kollekcióiból áll. Az informatív (Schiffer, 2015) ezzel szemben, 

bár tisztában van az aktuális trenddel, abból csak néhány elemet emel ki és integrálja be 

alapöltözékébe és öltözködési stílusába. 

 

III. Stílus 

„A stílus az egyetlen olyan igazi luxus, amit bárki megengedhet magának, függetlenül attól, 

hogy mennyi pénze van.” (Giorgio Armani)  

 

Divatos bárki lehet, stílusos nem. Természetesen a kettő nem zárja ki egymást. De 

ahhoz, hogy stílusosak legyünk, ismernünk kell magunkat. Hiszen a stílus kifejezőeszköz, a 

stílusunkkal kommunikálunk, és bizony akkor is kommunikálunk, ha éppen meg sem 

szólalunk. 

A külső megjelenés ugyanis nagymértékben befolyásolja az első benyomást (Demarais 

és White, 2008), amely néhány másodpercben alakul ki, és amely 80%-ban nyomot hagy 

bennünk. Ezért külső megjelenésünkkel akár manipulálhatjuk is a kommunikációs 

partnereinket, attól függ mi a célunk. Teljesen más megjelenést indikál az, amikor 

megnyerőek és teljesen mást, amikor dominánsak kívánunk lenni, vagy éppen sajnálatot 

szeretnénk kiváltani, mert ezt diktálja az érdekünk. Külső megjelenésünkkel kommunikálhat 
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arról is, hogy kik vagyunk, milyen társadalmi pozíciót töltünk be, milyen a habitusunk vagy 

éppen milyen hangulatban vagyunk.  

Ahhoz, hogy rátaláljunk saját stílusunkra, tisztában kell lennünk önmagunkkal. 

Személyiségünk, életkorunk, mindennapi tevékenységeink nagyban meghatározzák 

öltözködési stílusunkat, de a testalkat- és színelemzés az, amivel tökéletesíthetjük és egyedivé 

tehetjük azt.  

 

III. 1. Testalkatelemzés 

Az öt alap testalkat típus: az alma, a körte, homokóra, az egyenes s a fordított háromszög. 

Természetesen, ahogy öregszünk, a testalkatunk úgy változik, ezért az alapformák 

változhatnak. Minden alapformának vannak egyébként alkategóriái, de ebbe most nem 

megyünk bele.  

 

TestalkatokTestalkatok

 

5. ábra 

A testalkatok közül a homokóra az áhított ideális forma, amelynek elérésére törekedni 

szükséges. Minden további testalkatot ehhez próbáljuk optikai csalással hasonlóvá tenni.  

Az almát optikailag megnyújtjuk, a körtének a vállait erősítjük (válltömés, csónaknyak, 

keresztbe csíkos pulóver, stb.), a fordított háromszögnek a csípőjére tesszük a hangsúlyt 

(széles öv a csípőn), az egyenes alkat pedig a vállak és csípő szélesítésével optikailag a 

homokórává válik. 
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III. 2. Színtípus elemzés  

Ahhoz, hogy kihozzuk magunkból a maximumot, tisztában kell lennünk saját színtípusunkkal. 

Miért fontos ez? Egy rosszul megválasztott szín, sápadttá, fáradttá, öregebbé tehet bennünket, 

míg egy számunkra előnyös szín fiatalossá varázsol és magabiztossá tesz. 

Ahhoz, hogy tisztában legyünk, milyen színek állnak jól nekünk azonban ismernünk 

kell azt, hogy melyik évszakba vagyunk sorolhatóak az évszakszín elmélet szerint. Négy 

alapszíntípus van, de ezen belül mindegyik még külön három altípusra tagolódik, amelynek 

részletezésére most nem térek ki. 

A négy alaptípus: a tél, a tavasz, a nyár és az ősz, melyeknek analízisében bőrünk, 

szemünk és hajunk színe valamint tónusa ad támpontokat és információkat. 

 ŐŐsz sz 

 

6. ábra 

Ha sikerült bekategorizálnunk magunkat valamelyik évszaktípusba, nagyon könnyű dolgunk 

van. Az adott típus színpalettájából válogathatunk azon színek közül, amelyeket közel érzünk 

magunkhoz. Tapasztalatom szerint nagyon sok, főleg 50+os nő ösztönösen azokhoz a 

színekhez nyúl, amelyek színanalízis szerint is az ő színei.  

A négy alaptípus színpalettája jellemző:  

Téltípus színei: erőteljes, tiszta hideg színek. Nyár típus színei: világos, pasztell hideg színek. 

Tavasz típus színei: világos, élénk meleg színek. Ősz típus színei: mély, tompa meleg színek. 
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7. ábra

Tél 

Nyár 

Tavasz 

Ősz 

 

A szépség, a divat és a stílus egy nő életében mindig aktuális. De míg fiatalon bármit 

felvehet egy nő, szinte minden jól áll neki, az idő múlásával ez módosul. A sötét színek 

komorrá tesznek, jobban előtérbe hozzák az idő jeleit, és egy rosszul megválasztott 

szabásvonal is ronthat külső megjelenésünkön. Ötvenen felül talán még jobban érdemes 

odafigyelni önmagunkra és kihozni magunkból a maximumot. Hiszen nem mindegy, hogy mit 

mutat a tükör. Egy olyan embert, akit elfogadok és szeretek, vagy egy olyat, akivel 

elégedetlen vagyok, és örökké kritizálom. Az tény, ha az egyén elfogadja önmagát, jó hatással 

van az önértékelésére. Ha pedig a pozitív önértékelés találkozik a környezet elismerő 

kritikájával, akkor azt igazi sikerként éli meg.   

Tanfolyamaim során azt tapasztalom, hogy az ötven feletti nők tisztábban vannak 

önmagukkal. Nagyon sokuknak kiforrott stílusa van és csak megerősítést várnak. Akik pedig 

nem biztosak abban, hogy megtalálták saját stílusukat, szívesen és lelkesen veszik a 

segítséget. Tanfolyamaim során számos átváltozásnak lehettem a tanúja és annak a 

tapasztalatnak, hogy a tanulni sohasem késő. Legyen szó akár saját stílusunkról… 

 

IRODALOMJEGYZÉK 

Baudot F. (2000): Divat a XX. században. Park Kiadó, Budapest (ISBN: 9635304994) 

Demarais A, White V. (2008): Első benyomás- tudd meg milyennek látnak mások. HVG 

Kiadó Zrt., Budapest (ISBN: 9789639686618). 

Kovácsné Magyari Hajnalka (2011): Mindenki másképp csinálja… az öregedést avagy 

létezik-e sikeres öregedés? In: Gerontoedukáció. Zsigmond Király Főiskola, Budapest 

 http://www.zskf.hu/uploaded_bookshelf/540361d52ee7a08c.pdf. 

Schiffer M. (2015): Schiffer- stílus/ Nő- A korszerű öltözet. Lábnyom Kiadó, Budapest (ISBN: 

9786158031707). 



60 

 

Schirrmacher F. (2007): A Matuzsálem-összeesküvés. Scolar Kiadó, Budapest (ISBN 

9789639534858). 

Wolf N. (1999): A szépség kultusza. Csokonai Kiadó, Debrecen (ISBN: 2632601432). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

 

 

 

MAGYAR GERONTOLÓGIA 
7. ÉVFOLYAM 26. SZÁM 

 

Nyomtatott verzió: ISSN 2062-3682 

On-line verzió: ISSN 2062-3690 

 

 

MEGRENDELÉS 

 
 

  

A Magyar Gerontológia folyóirat megrendelhető az alábbi címen: 

 

Dr. Semsei Imre 

Főszerkesztő 

Magyar Gerontológia 

 

Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar 

4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4. 

semsei.imre@foh.unideb.hu 

 

 

 

 

SUBSCRIPTION INFORMATION 

 
The journal Hungarian Gerontology can be subscribed at the address below: 

 

Imre Semsei PhD 

Editor-in-Chief 

Hungarian Gerontology 

 

Faculty of Health 

University Debrecen 

22 Sostoi Str. 

H-4400 Nyiregyhaza, Hungary 

semsei.imre@foh.unideb.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:semsei.imre@foh.unideb.hu


62 

 

 

 

MAGYAR GERONTOLÓGIA 
 

Nyomtatott verzió: ISSN 2062-3682 

On-line verzió: ISSN 2062-3690 

 

A Magyar Gerontológia negyedévenként megjelenő folyóirat, a hazai biogerontológia, 

geriátria és szociális gerontológia tudományos- és közélet első írásos fóruma; a Gerontológiai 

Tudományos Koordinációs Központ, a Magyar Gerontológiai és Geriátriai Társaság, valamint 

a Preventív Gerontológiai és Geriátriai Társaság, közös kiadványa. A folyóirat a 

későbbiekben elektronikus formában is elérhető lesz a http://www.oregedes.hu weboldalról. 

 

Céljaink: 

- hazai gerontológiai fórumot nyújtani, és integrálni a hazai szociális, orvosi és 

kísérletes gerontológia képviselőit 

- különös hangsúlyt kívánunk helyezni a gerontológiai prevencióra 

- a mind módszertanában, mind pedig eszköztárában inter- és multidiszciplináris 

gerontológia kapcsolódó szakterületei eredményeinek ismertetése 

- szakmai forrása kívánunk lenni a gerontológia graduális és posztgraduális képzésének 

- kitekintési lehetőséget nyújtunk a nemzetközi gerontológiai eseményekre és 

eredményekre 

- fórumot kínálunk minden gerontológiával kapcsolatos hazai törekvésnek, legyen az 

hivatalos (pl. szakmai kollégiumi, minisztériumi), vállalati vagy 

magánkezdeményezés 

 

Általános tudnivalók: 

 A Magyar Gerontológia lektorált folyóirat, melyben az alábbi típusú írásokat 

közöljük: 

1. Eredeti közlemény, a gerontológia minden területéről az alapkutatástól a 

mindennapok gyakorlatáig 

2. Összefoglaló tanulmány (elsősorban felkérésre vagy előzetes egyeztetéssel) 

3. Közérdekű közlemények (hirdetmények, ismertetők, stb.) 

4. Bemutatkozás (egyes intézmények megismertetése) 

5. Külföldi folyóiratok, konferenciák közleményeinek ismertetése 

6. Levelek a Szerkesztőségnek (észrevételek, problémák, megjegyzések) 

7. Termékismertetés (elsősorban felkérésre vagy előzetes egyeztetéssel) 

8. Társdiszciplínák eredményeiből 

9. Olvasónapló 

10. Történelmi visszatekintés (arcképcsarnok, tudománytörténet, stb.) 

A lektorálás nyílt rendszerű, azaz a szerző(k)nek joga van ismerni a lektor(ok) személyét. 

 



63 

 

ÚTMUTATÓ A KÖZLÉSHEZ 

 

Formátum 

 A kéziratot A/4-es méretű fehér lapon, lehetőleg MS Word formátumban, 1,5-es 

sorközzel, Times New Roman 12 betűtípussal és körben 2,5 cm-es margóval kérjük írni. A 

tagolása (eredeti közlemények esetén): 

Címoldal:  

- a munka rövid, de minden lényegi elemet tartalmazó címe 

- a szerzők teljes neve 

- a szerzők munkahelyének megnevezése 

- a levelező szerző teljes levelezési címe, telefon és faxszáma, e-mail címe 

- rövid futócím (max. 40 leütés) 

- kulcsszavak (max. 5) 

Összefoglalás: maximum 100 szó, magyar és angol nyelven (angol címmel is) 

Bevezetés: a közlendő téma rövid ismertetése, különös tekintettel a sokirányú érdeklődésű 

olvasótáborra. Nem elég tehát a közlendőket szűk szakmai környezetben elhelyezni, 

általános ki- és betekintést kell adnia. Nagy hangsúlyt helyezzenek a társterületekkel 

való kapcsolatokra, átfedésekre. 

Módszerek: a használt módszerek, eszközök leírása, betegcsoportok és egészséges csoportok, 

kísérleti minták (állat, sejttenyészet) ismertetése röviden, de szakszerűen. Ha a törvény 

megköveteli, az etikai bizottság hozzájárulását is kérjük jelezni. 

Eredmények: a megfigyelések, kísérletek eredményeit áttekinthető formában, amennyiben 

csak lehet, ábrával, táblázattal és képekkel illusztrálva, a fő eredményekre koncentrálva 

kérjük leírni. A fejezet végén pontokba sorolva adják meg a végkövetkeztetéseket. 

Megbeszélés: Az eredmények értékelését kérjük összekötni a hasonló témában eddig 

ismertekkel is. A szűk tudományterület mellett, lehetőleg más területekkel való 

kapcsolódását is tárgyalják meg. Jelezzék a lehetséges további irányokat és lépéseket is, 

ugyanakkor kerüljék az alap nélküli spekulációkat. 

Ábrajegyzék: A számozott ábrák és táblázatok (1. ábra…, I. Táblázat…) értelmezését kérjük 

leírni (cím, leírás, jelmagyarázat) úgy, hogy a szöveges résszel egységet képezzen, a 

kettő egymást ne ismételje. 

Illusztrációk: Az ábrákat, képeket kérjük digitális formátumban megadni (a lehető legkisebb 

memóriaterjedelemben, még a kép élvezhetőségének csorbulása nélkül: pl. jpeg 

formátum), a táblázatokat MS Word, vagy MS Excel formátumban. Egy ábra (táblázat) - 

egy lapon legyen. 

Irodalom: a szövegben a szerzőt (szerzőket: XY és mtsai) és a közlés évszámát zárójelben 

kérjük feltüntetni. Az irodalomjegyzéket alfabetikus sorrendben kérjük, a következő 

formátumokat használván: 

Tröster H, Metzger T, Semsei I, Schwemmle M, Bachmann MP. (1994): One gene, two 

transcripts: Isolation of an alternative transcript encoding for the autoantigen La/SS-B 

from a library of a patient with primary Sjögren’s syndrome.  J Exp Med 180: 2059-

2067. 

Semsei I. (2003): A hosszú élet génje. InterPress Magazin, június: 16-19. 

Frolkisz VV. (1980): Az öregedés és az életkor. Gondolat Kiadó, Budapest (ISBN 

963 280 903 3). 

Kovács M. (Szerk.) (2003): Az időskori depresszió és szorongás. Springer Tudományos 

Kiadó, Budapest (ISBN 963 547 837 2). 

Richardson A, Semsei I. (1987): Effect of ageing on translation and transcription. In: Review 

of Biological Research in Aging Vol. 3, pp. 467-483. Ed.: M. Rothstein. Alan R. Liss 

Inc., New York (ISBN 0-444-82824-9). 
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Semsei I. (2003): A génexpresszió vizsgálata az öregedés során és egyes autoimmun 

szindrómákban. MTA doktora értekezés, Budapest. 

Magyar Közlöny (1996): 64. sz. (VII. 26.) Népjóléti Minisztérium 20/1996.  

Csak már elfogadott, vagy kiadott közleményeket idézzenek, s melyeket a szövegben is 

említenek. Személyes közléseket a szövegben kérjük jelezni.  

Elektronikus címek: a szövegben, zárójelben számozva (e-cím 1) idézzék, a pontos feltalálási 

helyet pedig az Irodalomjegyzékben a cikkeket követően sorolják fel, pl.: 

1. http://www.oregedes.hu 

A többi közleménytípusnál a módszerek rész kivételével minden részt hasonlóan kérünk 

kialakítani, esetenként az eredmények és megbeszélés részt össze lehet vonni. Mindemellett 

kérjük, törekedjenek a tömör, tagolt, lényegre törő, pontos, logikus és áttekinthető közlésre. 

 

Terjedelem: 

 Alapvetően nem szabunk terjedelem korlátokat, de kérjük a tömör, lényegre törő 

közlést (kb. mintegy 10 gépelt oldal [összefoglalóknál 20] plusz ábrák, táblázatok, irodalom). 

A terjengősséget és a felesleges ismétléseket (szöveg és ábra) kérjük kerülni. Az irodalmi 

hivatkozások száma ne haladja meg eredeti közleményeknél a 25-öt, összefoglalóknál az 50-

et. 

 

Helyesírás: 

 A lehető legnagyobb mértékben törekedjenek a magyar írásmód alkalmazására. Az 

angol és latin szavak csak elkerülhetetlen mértékben legyenek jelen, azok magyar 

megfelelőjét alkalmazzák. Az egységesség fenntartása érdekében fenntartjuk a jogot, hogy (a 

szerzővel konzultálva) a megkívánttól eltérő írásmódot javítsa. Az elkerülhetetlen 

rövidítéseket az első megjelenés helyén a rövidítendő szöveg után zárójelben kérjük megadni. 

Kérjük, tartsák szem előtt, hogy - noha a szakterület ismerője számára egyértelmű és 

kényelmes a sok rövidítés használata, másoknak ez korántsem az, sőt igen zavaró lehet. 

 

Kéziratok beküldése: 

A kéziratokat  

2 példányban, kísérőlevéllel a főszerkesztő postacímére kérjük: 

Dr. Semsei Imre 

Debreceni Egyetem, OEC, Egészségügyi Kar 

4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4,  

vagy elektronikus formában a: semsei@de-efk.hu email címre. 

 

A kézirat elfogadása után elektronikus adathordozón (floppy, CD), vagy a fenti e-mail címek 

valamelyikére is kérjük a teljes anyagot (szöveg, ábrák, táblázatok, képek, stb.). 
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