
KÉRDÉSEK ÉS TÁVLATOK

Nem ismerern a Vigilia olvasóinak megoszlását életkor szerínt. de
úgy hiszem, mindegyik korcsoportot fogja érdekelni az öregség kérdése.
amely most egyszerre több tudomány kutatásaínak is előterében áll.
A korosabbak elsősorban a biológusok, az orvosok és a pszichológusok
megállapításaira figyelhetnek fel, a fiatalabbak pedig azokat a kilátáso
kat mérlegelhetik, amelyeket a szociolóqia és a statisztika nyit fel előt-

. tünk. Mert hogy az utóbbi mozzanattal kezdjük és gyorsan be is fejez
zük, nyilvánvaló, hogy az emberi életkor általános meqhosszabbodáse
mind észrevehetőbben módosítja a társadalom összetételét, aminek gya
korlati következesei sem maradhatnak el. Hiszen ha a születések csök
kenő irányzata folytán továbbra is aránytalanul fogyatkoznak meg a
rnunkaképes korcsoportok, akkor előbb-utóbb elkerülhetetlenné válik.
bogy a társadalom egyebek közt mcssze kitólja a rryuqalombavonulás
időpontját és a termelés megfelelő helyein a koruk miatt nem teljes mun
kaképesséqü egyéneket is foglalkoztassa.

Világosan és meggyőzöcn fejti ki ezt Agostino Gemelli, a milanói
Szent Szív-eqyctern nagyhírü rektora abban éi tanulmányában. amelyet
"Az öregek problémája" címmel a Vita e Pensiero hasábjain tett közzé.
Bőséges adataiból és számoszlopaiból csak néhányat említünk. A világ
egyik legnagyobb biztosító vállalata,. a new-yorki Metropolitun Life
Assurance kimutatása szerint 1891-1900-ban a férfiak átlagos élettar
tama 44.1. a nőké 47.8 esztendő volt. 1901-191O-ben 485 és 52.4.
1942-ben már 61.7, illetve 67.4 esztendő. Az Egyesült Államok statisz
tikai hivatala úgy számít ja, hogy 2000-ben a lakossáq 6%-a lesz 5 éven
.alulí, 19.7%-a 5--19 év közöttí, 34.1 %-a 20-44 év közöttí, 265%-a
45-64 év közöttí és 13.7%-a 6S éven felüli. Az eltolódás nagyságára
nyomban rájövünk. ha ezt a várható megoszlást összevetjük az 1950: év

. adataival: 8.3, 24,7, 38.2. 21.1 és 7.7%. Holott már ezek is lényegesen
eltérnek az 1900. éviektöl: 12.1, 32.3. 37.8, 13.7 és 4.1%' Olaszország
ban 1930 végén 175.000 ember kapott társadalombiztosítási nyuqellátást.
1935-ben 358.000. 1945-ben 1,281.000. 2000-ben pedig a számítások sze
rint 2,750.000 lesz az ilyen nyugdíjas. S míndez csak akkor, ha nem tá
gítják közben az igényjogosultság· köret, már pedig a biztosítás még
korántsem öleli fel az egész dolgozó népességet. Emellett 1950 elején
350.000 volt az állami nyugdíjasok és kereken 600.000 az egyéb kategó
riájú nyugdíjasok száma. Angliában az 1945. évi 3.400.000-röl 1965-ig·
5,300.000-re fog emelkedni a nyuqellátottak száma, ugyanakkor, amikor
a járulékfizetőké változatlanul 21 millió marad. Míg 1945-ben 16 nyuq
díjas esett 100 járulékfizetöre. 1975~ben már 31 fog esni.

HOg-yez I a folyamat hasznos-e. vagy káros a társadalomra. arról
vitatkozni sem érdemes. Végtére is az életkor meghosszabbodása kizár
rólag az emberi haladás következménye. úgy hogy benne egyenest e ha
ladás üternét szemlélhetjük. A nyomában adódó gazdaságí kérdéseket ter
mészetesen meg kell oldani. de a technika Iejlődése, amely egyre jobban
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kikapcsolja az emberi izomerőt. meg is fogja adni rá a módot. Sokkal'
színesebb így az a sajátosan emberi probléma. amelyet az öregség önma
gában támaszt. Orvosi és erkölcsi oldala van ennek. Orvosi oldalának
csak kisebb része az. hogy az öregek sokasedása a gyermekgyógyászat
mintájára megkívánja egy külön "öreggyógyászat" ,kialakulását. A volta
képeni feladat az öregedés okainak tisztázása, és ezzel kapcsolatban an
nak kímódolása, hogy az életkor meqhosszebbodese ne egys.::erűcln a.::
őregség megnyujtását jelentse, hanem a megör'egedés késleltetésével az
emberi szervezet életerős állapotának időtartamát növelje meg. Ezt a
feladatot ma már a tudományos kutatóintézetek egész sora szolqálja..
Eredményeiket nemzetközi jellegű szakfolyóiratok ismertetik és bírálják
felül, amilyen a Zeitschrift [űr Altersiorschunq, a Journal of Gerontology
és a Getietric Medicine.

..
Nem ez a tudományos sajtó, hanem a napilapok röpítették világgá

nemrégiben a hírt, hogyapárisi P<7steur-intézetben felfedeztek egy szé
rumot, amely képes visszaadni a fiatalságot az elhasznált szervezetnek,
A hír érthető módon nagy vísszhanqot keltett, de a Pasteur-intézet igaz
gatója. Trefouelle tanár hamar lehűtötte a felajzott kedélyeket. Közölte
a nyilvánossággal, hogy az eddigi kísérletekből korai lenne még arra
következtetni, mintha a szerum a kimerült embert új fiatalsággal aján
dékozhatná meg, és téves az a beállítás is, míntha meg tudná hosszabbí
tani az életet, vagy le tudná küzdeni a rákot. A szerum - állapította
meg Trefouelle - hasznosnak ígérkezik az öregség egyes tüneteivel
szemben, csökkenti a magas vérnyomást és az erek feszültségét, felfris
síti az emlékezőtehetséget, fokozza más gyógyszerek hatását, de ez
körülbelül minden, ami róla e pillanatban mondható. Egy másik ellen
őrző kutató, Sobieski, derűlátóbban nyilatkozott, mert szerinte az új szé
rum nyugodtan javasolható minden olyan esetben, amikor a szervezet
megerősítésének és az életerő növelésének szükségéről van szó, de ő is
tartózkodott attól, hogya szerr "megifjító szérumnak" nevezze.

Ebből a kellő értékére leszállított ..szenzációból" indul kia Vita
e Pensiemegy másik nagy tanulmányának szerzője, Giotto Bizzettini. akí
főleg az öregség pszichopatológfájával foglalkozik. Bizzarríni magát a
megfiatalítást utópiának tekinti. ..Az ifjúság visszaadása - úgymond 
nem emberi, hanem isteni vállalkozás." Ba azonban 11Jem is beszélhetünk
"m~gfiatalításról", szabad és kétségkivül kell is beszélnünk "életserken
tésröl" és az életképesség fokozásáról. Szabad é, kell is hinnünk a hosz
szú és egészséges det lehetőségében. A sokáig élés nincs ellentétben
sem a természeti, sem az isteni törvényekkel. A természet, amelyben lsten
nyilatkozik meg. az élet himnuszát énekli. Az emberi élet tertemének. ha
életteni szempontból nézzük, oaloben jóval nagyobbnak kellene lennie,
mint általában' hiszik.

Jean Pierre Flourens volt az első tudós. aki erre figyelmczte~ett.
Flourens, akit az agyra és az idegrendszerre vonatkozó kutatásai tettek
híressé, 1860-ban könyvet adott ki Párisban ezzel a címmel: ..Az emberi
élet hosszúságáról és az élet tartamától a földön". Buftonrzak arra a meq-
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állapítására hivatkozik ebben. hogy az állatok rendes körűlmények kö~'

zött ötszöröset élik meg annak az időnek. amely teljes kiíejlődésükíg

telt el. Az embernek tehát. aki 20 éves korában fejezi be növekvését,
100 évig kellene élnie. Más tudósok ,még tovább mentek, mondván, hogy
miután az élet normális tartama az állatoknál a megérési idő ötszöröse
től hétszereséíq terjed. az embernek. aki 25~ik éve körül érik meg,
150 évig kellene élnie. Mi több. Haller és Huleland olyan nézetet han
goztattak. hogy az embernek 200 évig is lehetne élnie. Ám ha így nagyok
is az eltérések, míndazok akik az élettartam kérdésével foglalkoztak,
teljességgel egyetértenek abban, hogy a százéves komál előbb beéllo he
lál mindiq betegség jellegű. Élettani szempontból az. emberi életnek leg
kevesebb 100 évig kellene tartania.

Egészen bizonyos tehát -- írja Bizzarríní -. hogy az átlagos em
beri élettartam még a mainál is jelentösen hosszabbá válhatik. Minthogy
azonban ez a halállal függ össze. következik. hogy az emberíséqnek a
meqfíatalodás utópiája helyett arra kell törekednie, hogy megközelítse
az "élettani halár', vagyis a "természetes halál" eszményét. Annak pe
dig. hogy a halál ne valami betegség fájdalmas lezárása legyen. nyílván
valóari a legelső feltétele a betegségek lehető elkerülése. vagyis az egész~

ségügyi követelmények betartása. amit Pythagoras még erénynek
nyilvánított, emlékezve arra. hogy az ..erény" szó eredetileg az ..erőt"
jelentette. A megelőző orvostudománynak kell elénk adnia ezeket a sza
bályokat. annak az orvostudománynak. amely az egyén és az együttes
szempontjából jóval fontosabb már ma is a gyógyító orvostudománynál.

* * *

A hosszú életről beszéljünk tehát s ne a meqfiatalodásról. Kiinduló
pont pedig nem lehet más. mint annak eldőntése. hogy mi is az öregség?
Ezt vizsgálja az ..öregség fiziopatolóqíája" és az életkoroknak az a bio
lógiája. amelyet Par hon ..ilícobíolóqíának" keresztel el.

Egy nagyérdemű olasz tudós. Gaetano Viele szerlnt az élet meq
hosszabbításat sokkal inkább negatív. mint pozitív előírások szolqálják.
Másként kifejezve. a hosszú életnek nincs egy külön eqészséqrend]e, de
nincs hosszú élet egészségrend nélkül. Lorand a maga ..Megfiatalodás"
című könyvében felsorolja a tíz rossz szokást. amely megrövidíti az éle
tet. Ezek: alkohol. túltápláltsáq, dohány. nemi kicsapongás, mocskossáq,
becsvágy. fösvénység. harag, hiúság. születésszabályozás. Víale hozzá
fűzi ezekhez a bélrerryheséqet és az álmatlansáqot, amik a ..meqszokás"
értelmében válhatnak szokássá, ha az ember beletörődik e bajokba és
nem' keresi orvoslásukat. A bélrenyheség kerülése összhangban van
Mecsnikoo elméletével. amely szerínt az öregedést a belső szervek bak
térium-eredetű mérqezödése váltja ki. Ezt az elméletet - mondja Bízzar
rini - már elejtették. de igy is bölcs és hasznos étrendi szabályok von
haták le belőle. Ami pedíq az álmatlansáqot illeti. kétséqtelen tény. hogy
azoknak az öreqeknek, akik jól alszanak. nagyobb valószínűséqük van
a hosszú életre. Az alvás uqyanís, rnint Kctsovsku kimutatta. a szervi
önvédelem időszakát teszi, azaz mikor alszunk. szervezetünk közömbö-
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.sítí a fehérje-eredetű mérqeket. Marcel Netier, .aki jelentős tanulmányo-
kat véqzett éi hosszú életre vonatkozóan. úgy .találta, hogya századík
év megéréséhez szikársáq, mértékletesség és folytonos teoékerujséq szük
séqes. A tevékenység feladata az. hogy ne engedje mcgmerevedni és be
rozsdásodni a szervezetet. Az a gorldolat. amit az anqol "to. keep it
rurmino": "mozgásban tartani" szóíás fejez ki.

Míndez ősszefoglalható ebben a figyel~eztetésben: "Ne keressétek
a meqfíatalodást, mert ez csak vágyálom, ne keressétek a fiatalság sze
rumát, mert ilyen nincsen,' se a hosszú életvarázsszerét, de legyetek
rajta. hogy élettani öregséqet biztosítsatok magatoknak. Tartsátok szem
előtt. mennyire szükséqes, hogy a fiatalok. miként La, Betujére mondotta,
ne arra használják életük első felét. hogy nyomorúságossá tegyék oa má
sodikat.... Az embernek kezében vannak az eszközök. amelyek segítségé
vel késleltetheti az őreqséqet, elejét veheti a korai. testi és szellemi
hanyatlásnak. megakadályozhatja a beteges öregséget és a lehető leg
tovább élhet. Mínden azon múlik. hogy alkalmazhassuk és tudjuk alkal
mazni ezeket az eszközöket. Az élettani öregség ai .az egészséges öreg
ség. amely kizárja az olyasféle hosszú életet. amilyet Victor Hugo "rom
lott edénynek" hívott s amelyírek típusa az a Voltaire volt. aki 84 évig
élt ugy,an. de haldoklott egész életéri át. Késlelte tni az öregséget és el
érni azt .. hogy amikor bekövetkezik. élettani öregség legyen. Ez a titka
míndennek. Megmérgezik utolsó. éveiket és siettetik végüket azok az öre
gek. akik az elvesztett dolgok meddő felpanaszolásának adják át magu
kat. Az öregeknek tudntok kell öregnek lenni,megszívlelve az antik bölcs
mondását: "Adjátok meg az életkornak. amit az életkor kíván". Azok az
öregek. akik nem félnek tükörbe nézni, hanem méltósággal tudják viselni
ráncaikat és ősz hajukat s nem próbálják elleplezni sem eqyíket, sem
másikat nevetséges. gyakr,an ártalmas szerekkel, azok boldog öregek,
akik a maguk folytatását látják tiszteletre és kötelességtudatra nevelt
gyermekeikben: és' unokáikban. Az· ilyen. öregek élettani értelemben öre
gek,. ezek remélhetik az élettani halált is. amely békésen csukja le szemü
ket. Különösen, ha megismételhetik Szent Pál levelének szavait: "A futást
befejeztem. a hitet megőriztem".

Melyek tehát az öregség okai? Erre kíván felelni az a nyomtatás
ban több nyelven is megjelent érdekes előadás. amelyet Rarnon Citillo
professzor. az argentin köztársaság egészségügyi mínísztere éppen a pá
risi Pasteur-intézet szerumának hirére tartott. Eszerint az öregséget
négy tény okozza és jellegzi: a test szöveteinek uizvesztése, a "fagoci
tés' folyamata, míkor is a fehér vérsejtek és azok elváltozásai megro
hanják u szervezetet és felfal ják a vöröseket. a kclloidélis kicsapódás,
vagy ahogy Círíllo mondja: "pelyhesedés", s végül a ".V anyag" meg
jelenése a szerví közegekben és a szövetekben. Ebből következik. hogy
az öregség elleni küzdelmet és az eleterő meqújitásának módszereit há
rom célra kell irányítani. Az egyik az Öregséget kiváltó anyagok senile
gesítése. vagyis ",anti V" testecskék mesterséqes bevitele <1 szervezetbe,
amilyen testecskéket a fiatal vérben tételezhetünk fel. A másik a. hor-
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.monális rendszernek s közvetve a sejtek eletének módosítása egyes hor
monok növelésével, mások csökkentésével. Végül a vér és a sejtek közti
közegek vezetőképességének. vagy átjárhatóságának módosítása.

A "V anyaqok (metaboliták) megjelennek az öregek vérében.
gyengítik az egyént, gátolják a növést és elöídézíki az öregedést. Ilyen
anyagokat mutatott ki Kotsoboskij. A szervezet, minthogy egyre nagyobb
nehézségébe kerül "anti V" testecskék elöállítása, közeledik az elaqqás
hoz és a halálhoz. amit ,a nyavalyáknak az a sorsa jelez, amelyeket
Ramon y Cajal is leir "A világ képe 80 éves szemmel" című könyvében.
Ami a kolloidok pelyhesedéset illeti. Mtuinescu jeles román neurológus
szerint, aki, akárcsak Caíal. túlhaladta nyolcvanadik évét és utolsó ide
jét az öregség tanulmányozására szentelte, az öregség éppen ennek a
pelyhesedésnek következménye.

Bízaarríní a maga tanulmányában külön is megmagyarázza. hogy mit
kell érteni a kolloidok kicsapódásán. A modern szemlelet szerint életet
nem képzelhetünk el az élő anyag kolloidálís, vagyis Félszilárd, kocso
nyás állapotán kivül. A sejtet alapjában fehérje-anyagok alkotják. Mond
hatni, testünk szerves összetevötnek felét fehérje-testek képezik, amelyek
a kolloid anyaqokhoz tartoznak. Ha szem előtt tartjuk. hogy az állati
testben kolloidok - protein, glikogén, lecitin - uralkodnak, könnyen
megértjük. hoqy az élő anyag koiloídúlis állapota az élet elengedhetetlen
feltétele. Az élő anyagnak ezt a kolloídálís állapotát azonban szétrom
bólhatja a "pe1yhes~désnek" mondott [elenséq.

Testünk szövetei kolleldok. amelyek folyadékban függő rend
kívül kicsíny szemcsékből. ú. n. .mícellákból" állnak. Ezeket a micellá
kat, mint Lumiére mondja, egy tömeg és egy sejtmag képezi. A sejtmag
és a tömeg két különbözö organikus test. ellentétes elektromos töltéssel.
Ahhoz. hogy az élet normális legyen, szűkséqes, hogyamicellák elkü
lönítve maradjanak. Mínthogy folyadékban vannak, élénken végzik az
ú. n. "browni" mozgást, amit tökéletesen megmagyaráz a részecskék
elektromos állapota. Ebben a mozgásban ugyanis amicellák egymásra
rohannak, de még míelőtt összeütköznének. külső tömegeik azonos elek
tromos töltése eltávolítja őket egymástól. A molekulárismozgásnak és
.az elektromos taszításnak ezek a jelenséqei tartják a mícellákat állandó
függésben a környező folyadékban, akadályozzák meg, hoqy csoporto
suljanak, biztosítják tehát a kolloidálls áIIapotáIIandóságát. Ha azonban
a .vbrowni" molekulárís mozgásban megtörténik, hogy két mícella olyan
erővel fut egymáshoz, amely kieqyenlítí a külsö rétegek azonos elektro
mos töltésének taszttó hatását, akkor a kohéziós erő győz és végleg
egyesíti őket. Igya. két micella egyet fog alkotni megnövekedett sejt
maggaL A mícellák most már gyorsuloon nagyobbodnak s végül pelyhek
formájában csapódnak ki. A pelyhesedésnek ez a folyamata megsemmi
síti az élő anyag' kolloidálls állapotát.. A pelyhesedés történhetik hirte
len is, ha mérgező anyagok feloldják a mícella tömeqét. A hosszú élet
problémája így abban állna, hogy mínél jobban késleltessük a pelyhese
dést. Ogy látszik, hogy az ivarsejtek tetmékei késleltetik a kolloidok me
netét a pelyhesedés felé s ezek a termékek mozdítják elő új kolloidok
.alakulását.
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Míg Marinescu ezzel a pelyhesedéssel magyarázza az öregséget•.
Mecsníkov, akiről már szóltunk, úgy gondolja, hogya szervek mesze
sedését és különösen az érelmeszesedést főleg az a mérqezés okozza•.
amely a vastagbélben burjánzó baktériumok termékeiből származik.

* * *
Annak ellenére azonban, hogy a ..meqfíatalodást" a mai tudósok

zöme lehetetlennek tartja, ez a gondolat mindíg izgatta és a jövőben is
fogja izgatni az embereket. Az alkimisták idején hittek és reményked
tek az ..iható arany" és a hosszú élet egyéb csodaszereinek fiatalító ha
talmában. A hagyomány szerínt Raimundus Lullus (1235-1315) fedezte
fel az ..aurum potabilé"-t. amelynek nemcsak gyógyitó hatást tulajdoni
tottak. hanem azt a képességet is, hogy ..örök ifjúsáqot" áraszt a foqyasz
tójába. Ez a hiedelem az arany belső tisztaságára támaszkodott és arra
a mágikus elvre, hogy hasonló dolog hasonlót eredményez. Feltételez
ték tehát. hogy az arany. ha át tudja járni az emberi szervezetet, men
tesíteni fogja azt minden salaktól. Szerepe volt ebben az arab orvo 3

tudománynak is. amely eluralkodott nyugaton. Ez ugyanis átvette volt
az indusoktól az aranynak gyógyszerként való használásat. Indiában a
mézbe, vajba és Iű-Iözetekbe adagolt finom aranylemezkéket már ősidők

től orvosságul rendelték egyes betegségekre. Marsilius Ficinus (1433-
1499) is ..A tudósok egészségének meqóvásáról" írt könyvében ajánlja
társainak, hogy aranylapocskákat áztassanak borukba és mindíg arany
edényekből egyenek és igyanak. ha sokáig akarnak élni. (Ami arra' en
ged következtetni, hogy a XV. század tudósai nem ismerték a szegény
séget.) Mindez nevetségesnek tűnik fel - mondja Bízzarríní -, de a
tudomány méqis így jutott el a kolloídálís aranyhoz, a "col!aurum"-hoz
s végül az általános kolloídálís készítményekhez. amelyeknek oly nagy
súlyuk van a modern orvoslásban.

Az új megfiatalítási kísérletek Edward Broum-Sequerd, John Hunter
és Voronov nevéhez fűződnek. Ezek közül különösen Veronov eljárá
sát ismeri a közönség. Tagadhatatlan, hogy Veronov a majommirigyek
átültetésével el tudta érni a fizikai. lelki és szellemi niüködések hosszabb-
rövidebb ideig tartó fokozódását, de eltekintve attól, hogy mindezt más
természetű ösztönzőkkel is lehet biztositani, nála is beigazolódott, hogy
minden Qlc. amely az öreg szervezetet az anyagcsere fokozására készteti,
egyben meggyorsítja a megmaradt szűkös erőtartalékok elhasználódásáf
s ezzel a szeruezet halálát is. Steinach megállapitotta, hogy mihelyt meg
szűnt a műtét hatása, rohamos hanyatlásnak indult a szervezet. Dertiques
sorban kimutatta Voronov kezelt jeiről, hogy a műtét után már csak rö
vid ideig éltek.

Azok az eredmények, amelyeket az életerő Ielfokozása. a "revitali
zácíó" terén értek el. fogyatékosak és átmenetlek - állapítja meg
Bízzarrini -. de nem lehet tagadni, hogy új kilátásokat nyitottak a to
vá:bbi kutatás számára. Csak röviden jegyezzük ide, hogy eleinte, amikor
az öregség legfőbb okát a pajzsmirigy működésének elégtelenségében
vélték felfedezni, a p.ajzsmirigy serkentésével kísérleteztek. Amíkor
azután rájöttek arra, hogy az öregedésben nemcsak ennek az egy míriqy-
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nek van szerepe. az összes belső elválasztású, ú. n, "endokrin" míríqye
ket vették munkába S' különösen az ivarmirigyek hormonjainak növelé
sével, ilyen hormonoknak a szervezetbe juttatásával dolgoztak. Ennek
.az iránynak, amelyet Noiris, Berta, Kneuep, Guthrie, Hunter és Vom
nov képvisel, ma is vannak lelkes szószólói. Ugyanigy . előtérben áll az
az irány, amely fiatal vér átömlesztésével kivánja fokozni az anyagcs2
rét és életerőt. [eooski, Btusquet, Wilhelm és Protti nevét említi ebből

.a körből a szerzö. Egy harmadik irány a szerví közegek, oa szövetközötti
nyirkok olyatéri kezelésén Fáradozik. hogy azok ne rontsák a mirigyek
müködésének feltételeit. Ide tartozik Steinech, Lichtenstein. Benjamin,
Kund és Send, Egy negyedik irány végül az általános sejttevékenység
élénkítését keresi, főleg embrionális sejtekből nyert szérumok útján.
mint lslonsq, Bogomoletz és Becdech. Hangsúlyoznunk kell azonban,
hogy mindezek az eljárások ma már csak az életerő megújítását céloz
.zák s nem az utópisztikus meqfíatalítást.

.. ..
Ramon Citillo első helyen emeli ki a lelki tényező fontosságát az

élet egészséges meghosszabbításában. Esetekre hivatkozik, amikor valamí
váratlan lelki megrázkódtatás hirtelen megöregedést váltott ki. Azok közt
az egészségügyi tanácsok közt is. amelyek nagy részét tették a régi zsidó
orvosi ismereteknek. ott szercpelt a lellei nyugalom megőrzése. "A nyo
mott lélek kiszárítja a csontokat"· - rnondja Salamon a Példabeszédei
ben, majd ugyanítt később: "Miként a moly kirágja a ruhát és a szú a
Iát, ugyanúgy az ember szomorúsága is árt a szívének." Az erkölcsi erő

nek és az akaratnak ,kétségkívül rtagy súlya van a különbözö emberi ké
pességek gyakorlásában s így nagyban befolyásolják az egészségi álla
potot és az élet tartamát is. Mindeneke'ött a félelemtől kell szabadulni
írta helyesen G. Loebel "Sohase Iélní!" című könyvében -, mert a be
tegségektől való félelem könnyen a félelem betegségévé fajul. Legyünk
meggyőződve arról: ha nom kerget jük a megfiatalodás álomképeit. de
Követjük a komoly tudomány tanácsait, amelyek nem szállnak szembe a
természet alapvető törvényeivel, akkor a mai átlagnál sokkal .hosszabb
ideig élhetünk s eljuthatunk oda is, hogy létünknek csak az élettaní
halál vet véget. Alcxís Carrel mondotta, hogy az ember sohasem fog
belefáradni a halhatatlanság keresésébe. de elérni sem. fogja soha, mert
nem vonhatja ki magát az élő szervezet törvényei alól. A tudomány
dőrehaladásával míndínkább késleltetheti majd a halál bekövetkezését.
de úrrá sohasem lesz fölötte. A halál az az ár, amelyet az embernek
fizetnie kell agyáért és személy-voltáért. Egy napon bizonnyal rá fog
jönni az ember -- folytatja Carrel -, hogy az annyira rettegett öreg
:ségtől nincs mit félnie, ha azt nem kísérik fizikai betegségek.

Az a latin mondás, hogy "senectus ipsa est morbus", "az öregség
maga is betegség", nyllvánvalóan téves és nem vonatkozik az egészsé
ges öregségre. Igazabb az a másik klasszikus mondás, hogy "non armis,
sed viribus aetas ae itim.atur". "nem az évek, hanem azerő mérík él' kort".
mert nem a szülctésí bizonyítvány számít, hanem szerveínk fizikai álla
pota és az a mód, ahogyan végzik előírt niüködésüket. S persze még
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valamit be kell látnunk, azt, ami márványlapra kivánkozik Rarnon CiriIlo
előadásából: "A~ embernek nem arra van szükséqe, hogy örökké éljen,
hanem erra, hogy megtanuljon élni s főleg, hogy megtanuljon meghalni.
A halni tudás nem azt jelenti, hogy harcosként fogadjuk a halált, mint
a küzdelern büszke -lezárását, hanem mint jó és üdvös cselekedetet, visz
szatérest Istenhez, aki bennünket teremtett s akinek ölében akként válunk
újból teljessé, hogy meqszabadulunk a félelemtől és a hiúságtól, amelyek
szomorítják és lealacsonyitják' az embert a földön." Felemelő példa erre
a szemléletré maga Gemellí. aki igy fejezi be tanulmányát: "Magam is
öreg vagyok. 1950 jannuár. IB-án töltöttem be 72-ik évernet. Öregsé
gem nyugodt és békés, bár nem hiányzanak és minden nap érnek meg
próbáltatások, fájdalmak, keserűségek és nehézségek. A titka ennek, hQgy
rábízern magam Isten irgalmára s mindent attól várok. Ez a bizalom te
remt békét sztvemben, amely mint mínden emberi szív, nyugtalan, míy
meg nem találja békéjét Benne."

Miheltcs Vid

SZEMLE
AZ AKADÉMIA JUBILEUMA

Más nemzeteknél más volt az Aka
démiák célja és benső értelme, mine ná
lunk. A külföldi tudós társaságok főleg
az objektív külviláq rendszeresebb meg
ismerésére, a természettel küzdö ember
szellemi hatalmának kimunkálására és
kiterjesztésére törekedtek. Különosen
akkoriban, amikor 125. évvel ezelőtti

életre kelt a Magyar Tudományos Aka
démia, Akadémiánk viszont elsősorban

a nyelvében öntudatra éledő nemzet
önlelkét kírnüvelö szervezetévé válik.
Ezt Fejez: ki,,~ magyar tudós társa
ság alaprajza és rendszabásai't-nak
első paragrafusa, amely szerínt "a M.
T. Társaság a nemzeti nyelv kiművé

lésén igyekszik egyedül", A magyar
ságnak ekkor elsősorban arra volt
szükséqe, hogy olyan nyelvet teremt
sen magának, amellyel a kor gondo
latait, eszméit és tudományát is kife
iezheti. Már a XVIII. század nyelv
művelöí . és nyelvújitóiis világosan
látták, hogya magyarság szellemi
kifejeződésének' eszköze, a kiművelt

nyelv nélkül nemzetünk nem kapcso
lódhat be a kor haladó áramlataiba.
mi pedig már azt is felismerjük. hogy
enélkü] az ipari forradalom vívmá
nyai'b sem tehette volna magáévá.
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Mos., amikor a Magyar Tudomá
nyos Akadémia alapitásának ötnegyed
százados, megalakulásának pedig 120
éves fordulóját ünnepeljük, erről sem
feledkezhetünk meg. J. P. Bárqyín, a
Szovjetunió Tudományos Akadémiájá
nak elnöke ezévi február 20-án, az
Akadémia rendkivüli összülésén tartott
előadásában rámutatott az orosz Aka
démia és a nyugati akadémiák közöt: j

különbséqre. r. Péter akadémiaja köz
ponti, állami intézményként születe.t
meg,,1 a .nyuqatiak önkéntes tudományos'
társasáqokböl. Igya magyar is. Besse
nyei. Révai, Kultsár, Kis, Teleki.
Marczfbányí, Felsöbüki-Naqy Pál és
mások javaslataira és izgatásaira ná
lunk is magántársaságként alakult
meg az Akadémia Széichenyi, Vay,
Andrássy, Károlyi, Sándor István és
még sokak adományaíböl. Helyzete
mégsem azonosítható a hasonló nyu
gati társasáqokéval, mert ott a társa
dalom és az vállamhatalorn ezen: a pon
ton. nemcsak találkozott, hanem együtt
is működött, míg nálunk ez a társadal
mi intézmény már eleve a központi
államhatalom gya'!liÚjába fogant. Ez a
körülmény pedig már önmagában is:
sok míndent megmagyaráz. A köz-




