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AZ ÖREGEDÉSRÔL ÁLTALÁBAN…

Halmos Tamás
 az MTA doktora, egyetemi tanár (Országos Korányi Pulmonológiai Intézet)

Az öregedés élettani
és társadalmi jelenségei

Összeállításunkban életünk egyik legége-
tôbb kérdésével foglalkozunk. Az emberi
élettartam behatárolt, a várható életidô szü-
letéskor többé-kevésbé már génjeinkbe van
programozva. Egyes újabb megfigyelések
szerint sorsunk alakulása, jövôbeni beteg-
ségeink, majdani halálunk okai a méhben
töltött 9 hónap során determinálódnak. Per-
sze a környezeti (ártó vagy javító) tényezôk-
nek fontos módosító szerepük lehet!

Az évezredek során az átlagos emberi
élettartam lassan nôtt, hiszen a kedvezôtlen
külsô körülmények, háborúk, éhezés, járvá-
nyok, csecsemôhalandóság stb. lassan meg-
szûntek ill. jelentôsen csökkentek, legalább-
is földünk boldogabb, gazdaságilag, társadal-
milag, higiénés szempontból fejlettebb ré-
szén. A születéskor várható átlagos életkor,
pl. Japánban mindkét nemben meghaladja
a 80 évet. Hazánk még sajnos nincs az élvo-
nalban, de azért nálunk is jelentôsen hosszab-
bodott az átlagos életkor, nôknél meghaladja
a 70 évet, férfiaknál is megközelíti ezt.

A hosszabb élettartam egyúttal azt is je-
lenti, hogy meghosszabbodott az idôs kor
periódusa, egy olyan korszak, ami biológiai-
lag, pszichoszociálisan, gazdaságilag, pénz-
ügyileg, egészségi szempontból markánsan
eltér az aktív kortól. A fejlett ipari országokban
az idôs lakosság egyre nagyobb részét alkotja

a társadalomnak, azaz egyre kevesebb em-
ber kényszerül eltartani egyre több idôs, álta-
lában megrokkant egészségû embert.

Szerkesztoségünk úgy gondolta, ez a
probléma méltán tarthat széleskörû érdeklô-
désre számot. A következô írásokban igye-
keztünk vázolni e terület biológiai, pszicho-
lógiai, klinikai, epidemiológiai, gazdasági,
pénzügyi vetületét. Ismeretes, hogy az em-
ber elvben akár 120 évet, vagy még hosz-
szabb idôt is megérhet. Jelenleg sajnos külön-
bözô betegségek, egészségkárosító ténye-
zôk ezt még megrövidítik. Az újabb medici-
nális felfedezések, a lényegesen jobb társa-
dalmi-gazdasági, higiénés viszonyok, a pre-
ventív szemléletû egészségmegôrzés szé-
leskörû elterjedése egyre inkább gyújtópont-
ba állítja az öregedés kérdéskörét.

Az öregedést nem lehet elszigetelten
vizsgálni, hiszen a végén ott a halál. Az öre-
gedést az idô elôrehaladtával általában egyre
inkább a halál közelsége árnyékolja be. Eb-
ben a periódusban egyre inkább tudatosodik
az emberben, hogy az élet véges. A halállal
való szembenézést rendkívül különbözôen
éljük meg. Az európai, észak-amerikai em-
ber alapvetoen „életpárti”, számára – kevés
kivétellel – egyedül az életnek van értelme,
ehhez ragaszkodik foggal-körömmel. Ennek
egyik külsô jele, pl. az idôs amerikai nôk
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gyakran rikítóan színes öltözködése, az ag-
gastyánkorú emberek szenvedélyes utazási
láza. Nemritkán látni mankóval, sôt tolóko-
csin közlekedô „turistákat”, amint a világot
járják. Ôk az öregkort maximális életigenlés-
sel kívánják betölteni, nem akarnak az elmú-
lásra gondolni. Ebben nagy segítségükre
vannak azok a szervezett kurzusok, melyek
a kimunkálatlan képességek fölébresztését
célozzák öregkorban. Kicsit hasonlóan mû-
ködnek ezek a szervezetek, mint a pályavá-
lasztási tanácsadók fiatalok részére.

Persze ebben a társadalomban is számos
mélyen hívô ember él, ôk hitük szerint meg-
nyugszanak az elkerülhetetlenben, s inkább
befelé fordulnak. Ez a némileg tétlen beletö-
rôdés elsôsorban a háború elôtti német társa-
dalomra volt jellemzô, ahol a gyakran valláso-
san álcázott sorselfogadás dominálta az idô-
sek életfelfogását. Az ázsiai ember filozófiája
távolról sem ennyire „materiális”, a hinduk,
buddhisták, sot a vallásos muszlimok is ke-
vésbé ragaszkodnak a földi élethez, nem a
létet tekintik a legfontosabbnak. Némileg
más aspektusból vetik meg a földi életet az
öngyilkos merénylôk!

Jóllehet az öregedést nem lehet a haláltól
elválasztva szemlélni, az öregedés még nem
a halál maga. Az odavezetô út lehet nagyon
hosszú, sok kínlódással teli. S éppen ez a sza-
kasz igényel a vázolt szempontok szerint az
eddigieknél sokkal nagyobb odafigyelést.
Mind az egészségügyi hálózatnak, mind a
környezô társadalmi szférának nagyon sok
feladata van, hogyan lehet ezt a periódust
elviselhetôvé, mi több kifejezetten kelle-
messé tenni legtöbb idôs embertársunk szá-
mára. Nem mindegy ugyanis, hogy az öreg-
séget milyen szomatikus és pszichoszociális
állapotban érjük meg. Az egészségügy elsô-
rendû feladata, hogy az idôs kort minél töb-
ben jó egészségben érjék meg. Sajnos ma
hazánkban ez még távolról sem általános.

 A születéskor várható hazai élettartam
Európában még az alacsonyak közé tartozik,

de ezen kívül az egészségi paraméterek sem
mondhatók kedvezônek. Jól ismert, hogy
az idült nem fertôzô betegségek, mint daga-
natos betegségek, szív-és érrendszeri kórké-
pek, anyagcsere-betegségek nemcsak korai
halálozást, hanem jelentôs életminôség-
romlást, rokkantságot is elôidéznek! Magyar-
országon az egyik leggyakoribb a beteg-
orvos találkozások száma, vagyis itt fordul
legtöbb ember orvoshoz. Jól jellemzi ezt a
képet a háziorvosi rendelôk folyosóin ülô
nagyszámú beteg, akiknek döntô többsége
idôs korú. Nem elégedhetünk meg tehát az
átlagéletkor meghosszabbításával, legalább
olyan fontos, hogy az életminôség is javuljon,
hogy az idôs emberek ne az orvosi rendelôk-
ben töltsék idejük nagy részét. A társadalom
közérzetét jelentos mértékben megszabja
az idôskorúak szomatikus állapota (is). Javíta-
ni szükséges tehát az egészségügyi munka
szakmai színvonalát, ami persze több pénzt
is jelent. Az egészségügyre fordítandó össze-
gek sehol sem elegendôek, még a leggaz-
dagabb országokban sincsenek megeléged-
ve az ellátás színvonalával, persze ott a mi-
énknél lényegesen több pénzt fordítanak az
egészségügyre. A több pénzen kívül jobb
szervezettség, nagyobb szaktudás stb. is
szükséges, itt is sok a feladat.

Ma hazánkban még jelentôs különbség
van az egyes országrészek között is, mind
az átlagos élettartam, mind az életminôség
tekintetében, jóllehet hazánk kicsiny ország.
Így a legkedvezôbb helyzetben a nyugat-
Dunántúl, a legrosszabb állapotban észak-
Magyarország van. Budapesten is jelentôs
különbség van élettartam és életminôség
szempontjából az egyes kerületek között.
Míg a legkedvezôbb helyzetben a II. kerület,
addig a legrosszabb állapotban a VII. és VIII
kerület van.

Természetesen a szomatikus állapot
meghatározó jelentôségû az életminôség
szempontjából, de távolról sem az egyedüli
tényezô. A (viszonylag) intakt szomatikus

Halmos Tamás • Az öregedésrôl általában…



Magyar Tudomány • 2002/4

404

állapot csak a conditio sine qua non-t jelenti,
emellett szükség van (viszonylag) ép lelki
egyensúlyra, s megfelelô szociális, gazdasá-
gi, anyagi környezetre is. Ebben a körben az
egyik legfontosabb tényezô a támogató csa-
ládi, baráti háttér. A magány, a hozzátartozók,
barátok hiánya súlyos nehézséget jelent az
öregség elviselésében. A nem intakt szoma-
tikus állapot, pl. részleges bénulás, érzékszer-
vek elégtelen mûködése stb. adott esetben
kevésbé rontja az idôs ember közérzetét,
mint a támogató, meleg szeretet hiánya, a
magány.

Az öregedés lassan, fokozatosan tör ránk,
van idônk felkészülni. Sajnos sokan mégis
teljesen felkészületlenek, ezekre hirtelen
szakad rá az idôskor megannyi gondja. Az
öregségre készülni kell, alkalmazkodni kell
hozzá, mint megannyi más élet helyzethez.
Ez az adaptáció persze bizonyos rugalmassá-
got igényel, ami sajnos nem éppen az öreg-
kor sajátja. Megfelelô elôkészülettel azonban
erre is fel lehet készülni. Mindehhez kétség-
kívül intelligencia, hogy ne mondjam filozo-
fikus látásmód szükséges. Már utaltam rá,
hogy a vallásos ember könnyebb helyzetben
van, ha hisz a túlvilágban, könnyebben viseli
el a szomatikus bajokat is. Nem kell azonban
feltétlenül hívô embernek lenni ahhoz, hogy
az öregkort pozitív tartalommal töltsük meg,
s élvezzük az (idôskori) élet adta szépsége-
ket.

A magány, egyedüllét mellett a másik
komoly veszély az unalom. Az unalom a tom-
pa érdektelenség egyik formája, mely egy
fajta bezártságot jelent. Kétségtelen, hogy
idôskorban a sors kegyetlen tréfája, hogy
érzékszerveink felfogó képessége romlik,
sokan csökkent látóképességük miatt kép-
telenek olvasni, pedig annyira készültek a
nyugdíjas korra, amikor bepótolják a sok
elmaradt olvasnivalót! Ugyancsak súlyos
gondot jelenthet, ha az agy felfogóképes-
sége romlik, bár ez az állapot rendszerint
olyan mentális leépüléssel jár együtt, ami

jótékonyan függönyt ereszt az öregember
és a külvilág közé…

Nagy szerencse, sajnos még nem túl gya-
kori, ha az idôs ember teljes mértékben meg-
ôrzi intellektusát, akár az aggastyánkorig. Sok
kiváló tudóst ismerünk, akik halálukig meg-
ôrizték alkotókedvüket, s ez a tulajdonság
nem szorítkozik kizárólag neves tudósokra,
mûvészekre. Az átlagember is képes meg-
tartani teljes szellemi kapacitását, mindez
nagymértékben saját múltjától függ. Minél
aktívabb életet élt valaki – bármi lett légyen
is a foglalkozása – annál több az esélye, hogy
öregkorában is megtalálja élete célját. A meg-
elôzô egészséges életmód, jó fizikai kondí-
ció, szenvedélymentes életvitel stb. öregkor-
ban meghálálja magát.

Ahhoz, hogy az idôs ember jól érezze
magát a társadalomban, megfelelô segítô
környezet szükséges. Sajnos ma még nem
mondhatjuk el, hogy hazai társadalmunkban
már adott a megfelelô támogató miliô… Ma
még inkább jellemzô a fiatalok, a „munkaké-
pes lakosság” türelmetlensége az öreg em-
berekkel szemben. Gondoljunk csak arra,
hogy milyen kevés fiatal adja át helyét idô-
seknek a közhasznú jármûveken… A türel-
metlenség, intolerancia sok másban is lépten-
nyomon megnyilvánul. Sajnos gyakori az a
felfogás, hogy az idôsek haszontalanok, csak
terhet jelentenek a társadalom számára, hi-
szen el kell ôket tartani, nyugdíjban kell ôket
részesíteni, jóllehet már semmi hasznot nem
hajtanak. Tény, hogy pusztán pénzügyi as-
pektusból, az állam számára az lenne a leg-
kedvezobb, ha minél rövidebb ideig kellene
a nyugdíjat fizetni…

A legrosszabb persze az állam számára,
ha a nyugdíjas tartósan beteg, mozgáskép-
telen, állandó orvosi kezelést, ápolást igé-
nyel, sok és drága gyógyszert fogyaszt. Szük-
ség lenne számos nagy kapacitású, korszerû,
humán szempontból is tökéletesen megfele-
lô szociális otthonra, ahol az idôs emberek
testi-lelki ellátása optimális. A legjobb termé-
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szetesen az lenne, ha minél többen szeretô
családi környezetben tölthetnék öreg napjai-
kat, s halálukig nem kényszerülnének ottho-
nukat elhagyni.

Mit szépítsük a jelen helyzetet? Mára is
érvényes elhunyt kiváló konferansziénk
egyik színpadi jelenetének dialógusa. Színész
társával sétálva az öregségrôl beszélgetnek,
s a konferanszié panaszkodik korára. Mire a
másik: – az öregségnek is annyi szép oldala
van! – Válasz: – egyet mondj! Azért ennyire
nem szomorú a helyzet, s bízzunk benne,
hogy a jövôben ez csak javulni fog.

Ne legyünk azért igazságtalanok. Az
öregségnek is van általánosan elfogadott eré-
nye, nevezetesen a higgadtság. Ez türelme-
sebbé tesz másokkal, de önmagunkkal
szemben is. Ez az erény segít megérteni a
másik embert, elfogadni a másik, tôlünk eset-
leg teljesen eltérô gondolkodást is. Mindez
összefügg a szeretet képességének kitelje-
sedésével. A türelem, a tolerancia, a bölcs
megértés, a szeretet az idôskor leginkább
pozitív tulajdonságai közé tartozik. (Sajnos
van veszélye az öregkorban elhatalmasodó
önzésnek is, mindezt aktív életünk, szemé-
lyiségünk jegyei határozzák meg!)

A boldog öregséghez mindenekelôtt
szükséges, hogy testileg-lelkileg egészsége-
sebb társadalom lépjen a mai helyébe, hogy
megfelelô preventív szemlélettel jobb fizikai
és pszichikai kondícióban érjük el az öreg-

kort. Minél tartalmasabb volt aktív életünk,
annál színesebb idôskorra számíthatunk. A
gazdasági, pénzügyi stabilitás megteremtése
alapfeltétele a nyugodt kiegyensúlyozott
öregségnek. Fel kell készülni az öregkorra,
megfelelô életfilozófiára kell szert tennünk
mire odaérünk, legyünk akár hívô emberek,
akár ateisták. A társadalom magatartásán is
változtatni kell, a környezet legyen befoga-
dó, empatikus, hogy az idôs ember állandóan
érezze: egyenjogú tagja a közösségnek.

Aki megszületik, meghal egyszer, s ha
csak fiatalon nem viszi el valamilyen beteg-
ség, baleset, megéri az idôskort. Nincs csodá-
latosabb lény az embernél. Minden funkciója
megannyi ámulnivaló rejtély. Jean Aouilh, a
neves francia drámaíró írta: Furcsák vagytok
ti emberek, az örökkévalóságot szomjúhoz-
zátok, de már elsô csókotok ízében a mú-
landóság érzôdik. Vegyük tudomásul, hogy
egyszer kilépünk e világból, tegyük életünk
alkonyát lehetôségeink szerint minden
szempontból optimálissá.

Egy társadalom fontos értékmérôje, ho-
gyan bánik az idosekkel. Vannak olyan közös-
ségek, ahol az idôs embert egyszerûen kite-
szik a pusztára élelem, víz nélkül. A többit
elvégzi a természet… Máshol megbecsült
tagja marad a közösségnek, kikérik tanácsát,
tisztelik. Remélem, hogy a mi demokratikus
társadalmunkban a humanista, szeretetteljes
elvek fognak maradéktalanul érvényesülni!
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