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BARDÓCZ-TÓDOR ENIKŐ 

Felnőttek életkori sajátosságainak figyelembevétele a 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum népi táplálkozás tanfolyamain  

Absztrakt: Tanulmányomban a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban, felnőtt csoportok vezetése közben 
szerzett tapasztalataimat vetem össze egy ma még kevéssé ismert fejlődéslélektani al apú pedagógiai 
rendszer gerontagógiai kiterjesztésével. Ezt a fejlődéslélektani rendszert Karácsony Sándor alkotta meg 
a múlt században, és a pedagógiák életkorok szerinti csoportosítására alkalmas. Karácsony -féle felosz-
tás szerintem kiterjeszthető az időskori nevelésre is, mivel tapasztalataim szerint az idős emberek vi-
szonyulásai hasonlítanak a gyerekekéihez. A hasonlóság abban fejeződik ki, hogy minél öregebbek az 
időskorú tanulók, annál kisebb gyerekek interperszonális gesztusaival mutatnak rokonságot. Ennek a 
felismerésnek az alapján lehetőség nyílhat arra, hogy a pedagógia már eddig meglévő kutatási eredmé-
nyeit megfelelően alkalmazva a gerontagógia terén is felhasználjuk.  Kulcsszavak: pedagógia, fejlődés-
lélektan, gerontagógia, időskori tanulás. 

 

A tanulmány a felnőttek különböző fejlődéslélektani sajátosságait határozza meg. Az, hogy a 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum népi táplálkozás tanfolyamaira hivatkozom, csupán azért van, 

mert múzeumpedagógusként elsősorban e foglalkozások tartásakor találkozom tanuló felnőt-

tekkel. A tanfolyamok tárgya mondandóm szempontjából tehát nem meghatározó.  

A népi táplálkozás foglalkozásokkal kapcsolatban annyi tartozik ide, hogy azok előre el-

készített forgatókönyv alapján zajlanak, témáikat előre meghirdetjük. Ennek ellenére a lehető-

ségek nagy szabadságot jelentettek, a résztvevők számára. Szabadon dönthettek a színhelyen 

történő elhelyezkedésről, arról, hogy saját tapasztalataikat meg akarják-e osztani a többiekkel, 

arról, hogy munka közben milyen egyedi technikák akarnak alkalmazni, sőt bizonyos mértékig 

még az elkészítendő ételek kiválasztásáról is dönthettek. Ez azért érdekes, mert lehetővé teszi, 

hogy megfigyeljük az időskori tanulási helyzetekben a tanulói döntések megjelenését, szere-

pét, súlyát. 

Azt figyelhettem meg, hogy az idősebb korösszetételű csoportok, vagy a csoportok idősebb 

tagjai kevésbé voltak kezdeményezők, minden döntést rám, vagy a csoport domináns –jellem-

zően fiatalabb – tagjaira hagytak. Fokozatokat persze nehéz az ilyesmiben megállapítani, de a 

két szélsőség, – az aktivitást és a teljes passzivitást az általában a teljes csoportok érintő dön-

tésekben – jól meg lehetett figyelni. 

Egyes foglalkozásokon kenyeret, kalácsot sütöttünk, és valamilyen főtt ételt készítettünk. 

Külön-külön dagasztott, sütött mindenki, de levest, főtt ételt közösen főztünk, az volt az ebé-

dünk. Az egyéni munkánál bizonyos fokú rivalizálást tapasztaltam. Volt, aki legyőzendő, de 

legalábbis meggyőzendő ellenfelet látott a többiekben, volt, aki örült, ha bebizonyíthatta a 

többieknek, hogy ő legalább úgy tudja a dolgokat, vagy még jobban, mint más, bár eközben 

igyekezett ellesni másoktól is a különböző fogásokat.  

A közös ételek főzésekor a munkamegosztás érdekesen alakult. Jellemzően idősebbek vol-

tak a csoportokban, de előfordult, hogy egy család három korosztállyal is képviseltette magát. 

Azt gondoltam volna, hogy a jelenlévő nagymama fogja irányítani lányát és unokáját, de ehe-

lyett nagymama, és unokája egyaránt a felnőtt anyuka irányítását követte. Mások természetes-

nek vették, hogy az én utasításaimat követik. 
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Attól eltekintve, hogy családtagok is voltak a csoportokban (férj -feleség, szülő-gyerek) és 

voltak páran olyanok is, akik korábbról ismerték egymást, a többség akkor találkozott először, 

így meg kellett egymással ismerkedniük. Megfigyelhető volt, hogy az idősebbek könnyedéb-

ben ismerkedtek. Nekik azonkívül kiemelkedő volt a munkakedvük és versenyszellemük is 

szembetűnt. 

Vitára, veszekedésre sosem került ugyan sor, de érzelmi megnyilvánulásaikra érdekes 

példa, hogy volt olyan, aki komolyan bosszankodott azon, hogy kalácsdagasztás előtt nem fut-

tattuk fel az élesztőt. Ehhez a szokásához ő dogmatikusan ragaszkodott volna. Mások kama-

szos féltékenységgel őrizték konyhai „titkaikat”. 

Az eddig elmondottak némi magyarázatra szorulnak. Felnőttek életkori sajátosságairól be-

szélek, nem a főzés tanfolyamokról. A felsorolt példák csak arra szolgáltak, hogy rajtuk ke-

resztül az elmélet érvényét megmutathassam. Az elméleti kérdés pedig az idősek nevelésének 

részletesebb korosztályi felosztása, hasonlóan ahhoz, ahogy a gyerekekkel foglalkozó pedagó-

gia megkülönbözteti a kisgyermekekkel, növő gyerekkel, kamaszokkal, való foglakozás mód-

ját. Ennek az andragógiában még nincs nagy hagyománya. Léteznek az andragógiai sajátossá-

gokat részletező próbálkozások, amelyek azonban általában csak arra terjednek ki, hogy a fel-

nőttkori tanulás egyes sajátosságait megkülönböztessék a gyerekkori tanuláséitól. Knowles1 

szerint például a tanuló gyerek függő személy, mert a tanár dönti el, hogy a gyerek mit tanul-

jon, míg a felnőtt tanuló autonóm résztvevője a tanulásnak. Az általam most vázlatosan bemu-

tatandó megközelítés előnye az, hogy a jelenlegi andragógiafogalom tartalmát felosztja, és ab-

ból egy jelentős (tegyük hozzá egyre jelentősebb) szeletet kivéve, a kivett szeletre vonatkozóan 

lehetővé teszi a meglévő széleskörű pedagógiai tapasztalat alkalmas módon történő transzpo-

nálását. Ez a megközelítés Karácsony Sándortól származik és terminológiai nehézségekkel is 

jár, hiszen új szakkifejezések használatát követeli meg. Először ezt világítom meg.  

A pedagógia gyermeknevelést jelent, nem általában nevelést, és itt a „gyermek” a felnőtt 

emberhez képest gyermek. A pedagógia tudomány különböző életkori (helyesebben 

fejlődéslélektani) csoportokat különböztet meg a velük való bánásmód különbözősége szerint, 

mint kisgyermek, növő gyermek, kamasz és ifjú, ahogy Karácsony nevezi az egyes 

fejlődéslélektani fokokat. Vannak tehát egyrészt a gyermekek (négy korcsoportra osztva) és a 

felnőttek, egyelőre korcsoportokra való felosztás nélkül. 

A továbbiak megértéséhez szükséges, hogy itt röviden bemutassam Karácsony 

fejlődéslélektani táblázatát. Az eredeti Karácsony-féle táblázat, melyben ő a felnőtt ember vi-

szonyulásait és azok kifejlődését összegezte így néz ki2: 
 

felnőtt jog művészet tudomány társadalom vallás társ 

ifjú harc liturgia dogma rítus kétely ellenfél 

kamasz totem-tabu remek szabály szerzet eskü-átok ideál 

növő gyermek verseny munkakedv gyűjtemény csapat mítosz vezető 

kisgyermek játék spontán öröm utánzás ad hoc társaság mese szülő 
 

Ez a táblázat Karácsony terminus technikusaival írja le a gyerekek a másik emberhez való 

viszonyulásának legjellegzetesebb vonásait. A táblázat fejléce úgy jött létre, hogy az ariszto-

                                                      
1 Knowles 1989. 
2 Karácsony 2008, 274. 
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telészi lelki kategóriák – érzelem, értelem, akarat – mellé felvette a Wundt által javasolt élet-

érzés és hit kategóriákat, mint olyan lelki tevékenységek gyűjtőfogalmait, amelyek az előző 

három arisztotelészi kategóriákba nem sorolhatóak. Az így kapott öt kategória helyett azoknak 

egy-egy részhalmazát képező fogalmakat vezetett be, nevezetesen az életérzés, érzelem, érte-

lem, akarat, hit lelki tevékenységeknek a másik emberhez való viszonyban megjelenő jellem-

zőit, amiket jog, művészet, tudomány (nyelv), társadalom (tett) vallás elnevezéssel illetett. Az 

egyik embernek a másikhoz történő viszonyulása közben például akkor nyugodt az életérzése, 

ha kinek-kinek megvan a jussa, ami jogi kérdés. Két ember érzelmi viszonyulásakor az egyik 

ember által létrehozott szimbólumban a másik a saját érzéseire ismer, ez a művészet. A balol-

dali oszlop az egyes korosztályokat tartalmazza, bár megjegyzendő, hogy itt általában nem 

életkorokra kell gondolnunk, hanem fejlődéslélektani fokozatokra. Így például vannak olyan 

nagykorú emberek, akik fejlődéslélektani szempontból megrekedtek a kamaszkorban, tehát 

nagykorúak ugyan már, de még nem felnőttek. Jobb oldalon az egyes fejlődési fokozatokban 

lévő ember ideális partnerei vannak felsorolva. A teljes táblázat értelmezésére itt nincs lehe-

tőségem, de a tudomány oszlopon röviden végigmegyek. A kisgyermek értelmi tevékenysége 

mindig utánzás. Utánunk mondja a szavakat, utánozza a gesztusainkat  stb. A növő gyerekek 

domináns értelmi tevékenysége a gyűjtés, a gyűjtemény, annak rendezése, gondozása. A ka-

maszok a szabályokat keresik, a szabályosságokat ismerik fel. Az ifjak saját könnyebben -ne-

hezebben elsajátított tudásuk mindenhatóságában hisznek dogmatikusan. A felnőtt ember tu-

dománya a tények érvényén alapul. 

A jobboldali oszlopban látjuk az egyes viszonyulásokhoz legalkalmasabb partner megne-

vezését. A kisgyermek spontán öröme a legfeltűnőbb, amikor szüleivel találkozik. A növő gye-

reknek csapatban, munkaközben egyaránt vezető kell. A kamasznak mintaképre, ideálra van 

szüksége. Az ifjúnak pedig, aki a társadalmi pozíciójáért küzd, ellenfélre van szüksége, hogy 

gyakorolhasson vele. Az érett felnőttnek pedig társra, egyenrangú és egyenjogú partnerre van 

szüksége. E viszonyulások alapján állítja Karácsony, hogy kisgyereknek – szülő, növő gyerek-

nek – vezető, kamasznak – ideál, ifjúnak – ellenfél a méltó partnere. 

Most már rátérhetek tulajdonképpeni mondandómra. Amit én a múzeumi foglalkozásokon 

megfigyelhettem, az az a tény, hogy idős emberek viszonyulásai hasonlítanak a gyerekekéihez. 

Talán egy kicsit erőltetettnek tűnhet, de a Karácsony–féle fejlődéslélektani felosztást ki lehet 

egészíteni az öregkor fejlődési szakaszaival úgy, hogy azok párhuzamba állíthatók a gyerekek 

fejlődési sajátosságaival. Erre egyébként maga Karácsony Sándor is utal az „A magyarok kin-

cse” című könyvében. Ha az öregedésre is kiterjesztjük a felosztást, a fejlődési fokok, vagy ha 

úgy tetszik korosztályok alapján az életkori pedagógiák kilenc különböző szintjét kapjuk, me-

lyek közül négy pedagógiai, öt andragógiai, illetve gerontagógiai jellegű. 
 

felnőtt 

ifjú idős 

kamasz öreg 

növő gyerek vén 

kisgyerek agg 
 

Amikor a pedagógiához viszonyítok, akkor egyrészt andragógiáról, felnőtt nevelésről beszél-

hetek, másrészt okom van megkülönböztetni az ugyancsak nem felnőtt nevelést, az idősek neve-

lését, hiszen tapasztalataim is alátámasztják, hogy az idős kor különböző fejlődéslélektani osz-

tályai párhuzamba állíthatóak a pedagógia hasonló felosztásával. Vagyis (ami nyilván ellenke-

zést fog szülni) az öregeket nem felnőtteknek tekintem neveléstudományi értelemben, hanem a 
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gyerekekhez közelebb állóknak, legalábbis bizonyos fejlődéslélektani szempontból, ami a velük 

történő foglalkozás módját nagymértékben meghatározza. Ezért helyeslem az öregekkel foglal-

kozó neveléstani diszciplínát gerontagógiának nevezni, megkülönböztetve az andragógiától, an-

nál inkább, mivel ez így analóg a pedagógia elnevezéssel is. 

Az eddig elmondottak talán megmagyarázzák némileg a főzéstanfolyamokon tett észrevé-

teleimet. Igaz ugyan, hogy a Karácsony-féle öt kategóriával szemben csupán három korcso-

portot sikerült megfigyelnem, köztük sem volt éles a határ, de a viszonyulások megközelítőleg 

érvényesültek. Az is észrevehető volt, hogy az egyes fokozatokon a tanuló -tanár kölcsönös 

aktivitása változó. Minél közelebb van a tanuló a felnőttséghez, annál inkább irányítja a tanulás 

folyamatát. Az, hogy egy idősebb tanuló alárendelődik esetleg fiatalabb tanítójának egyáltalán 

nem baj, hanem tény, ami fejlődéslélektani sajátosságokkal függ össze. A nehézség abban van, 

hogy egyidejűleg különböző szerepekben tudjunk megjelenni, mindenkihez a maga igényei 

szerint viszonyulva. Vegyes csoportokkal foglalkozva (és a felnőtt csoportok mindig vegye-

sek) a foglalkozásvezetőnek egyszerre kell tudnia társként, ellenfélként, ideálként, vezetőként 

és szülőként viszonyulnia. Akit itt a szülő, vagy ellenfél szakkifejezések elriasztanak, azoknak 

csak a tranzakció analízis szülő fogalmát szeretném emlékezetébe idézni, ami ott szintén nem 

családi kapcsolatot, csupán pillanatnyi lélektani dominanciát jelent.  

Végül még egy táblázatot mutatok be, amelyben az irányított gyermek-tanuló és az önálló 

felnőtt-tanuló közti különbséget fokozatos átmenetként láthatjuk az egyes fejlődéslélektani fo-

kozatoknak megfelelően.3 Az első két oszlop jelzi a tanári dominancia növekedését fentről 

lefelé, amit a tipográfiával is próbálok jelezni. A két jobboldali oszlop a pedagógia területére 

tartozik, de tanulságos a gerontagógia számára is. 
 

TANULÓ TANÁR a tanulási folyamat jellemzője   

FELNŐTT tanár 
a tanuló dönt a tanulásáról, a tanulási igény dominál, 

a tanár segítő (klasszikus andragógia) 
felnőtt társ 

IDŐS tanár 
a tanuló kérdéseire tanára sok utánajárással megkeresi 

a válaszokat 
ifjú ellenfél 

öreg tanár 
a tanuló választ kap a témában jártas tanárától 

kérdéseire 
kamasz ideál 

vén TANÁR a tanuló elfogadja, amit a tanára tud neki tanítani növő gyerek vezető 

agg TANÁR 
a tanár dönt a tanítás tartalmáról, formájáról 

(klasszikus pedagógia) 
kisgyerek szülő 

 

Ebből én azt szűröm le, hogy azok a korosztály-pedagógusok, aki a gyerek pedagógiában 

rutint szereztek, tapasztalataikat könnyen transzponálhatják a gerontagógia területére. Az and-

ragógia tudományos megalapozásához is segítség lehet, hogy egyes életkor-pedagógiák tapasz-

talatait az elméleti gerontagógiába transzponáljuk. Erre volt egy szerény próbálkozás ez a  ta-

nulmány is, amelyben a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban tett megfigyeléseimet vetettem össze 

az elmélettel. Akik pedig úgy ítélik meg, hogy ennyi tényanyagra nem alapozható a vázlatosan 

ismertetett elmélet igazolása, azoknak az a válaszom, hogy éppen azért hozakodtam elő e né-

hány észrevétellel, hogy minél többen, minél részletesebben elemezhessük ennek az elmélet-

nek a gyakorlati használhatóságát, igazolva, vagy cáfolva érvényét.  

                                                      
3 Bardócz-Tódor 2011, 39. 
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