
ESZMÉK ÉS TÉNYEK Irja Mihelics Vid

Görögország istenei örökké fiata
lon örök tavaszban vígadoztak. A
kőzépkor alchímístái lázasan kutat
ták az el nem múló ifjúság varázs
szerét. S az emberiségnek ugyanez
az ősí álma és vágya jutott kifeje
zésre jóval később a kozmetikai se
bészetben, Steinach és,Voronov em
lékezetes kísérleteiiben vagy Bogo
moletz "életszérumában". Azóta
azonban más, a társadalmi fejlődés

szülte okok is felmerültek. A mai
viszonyok töretlen rnunkaképessé
get és fiatalos külsőt követelnek.
Franciaországban nemcégiben je~

lent meg egy regény, amelynek már
a címe is feltűnést keltett: "Akiket
meg kellene ölni!" A szerző, aki
nek ez az első írása, mindezideíg
maga is fizikai munkás volt, s azok
nak a társainak sanyarú sorsát fes
tette meg, akik nem tudják titok
ban tartani, hogy elmúltak - 40
évesek! S ha mifelénk hasonlítha
tatlanul szerencsésebb és bíztatóbb
az idősebb dolgozók helyzete, ná
lunk sem kétséges, hogy a "meg
nem öregedés", a testi rugalmasság
és szellemi frisseség minél hosszabb
megőrzése nagyon sok embernek,
talán a legtöbbnek már a foglal

.koztatottság okából is elemi érde-
ke. "Keep smiling" , légy mcsoly
gós - nem olyan tanács, amely
csak a tőkés országokban helyén
való. Meg kell szívlelní azt a szo
cialista rendszerben is. Mutatja a
kozmetdkaí ipar mindenütt tapasz
talható fellendülése és előretörése

is. Korántsem puszta hiúság és ön
célú tetszelgés rejtőzik mőgötte.

Alaposan benne járunk már az ipa
ri cívílízácíóban, s az átlagos élet
kor rnegnosszabbodása, a korcso
portok arányának eltolódása szük
ségszerűen megköveteli, hogy mi
nél tovább maradiunk fiatalok,
vagy legalább a környezetünk lás
son fiatalabbnak bennünket, mint
amilyenek valójában vagyunk.

Érthető í,gy, hogv az öregség
problémáival foglalkozó új tudo-

mányág, a ",gerontológia", amely
nek kibontakozá:sára már régebben
felihívtam olvasóink fígyelmét, egy
re szélesebb körök érdeklődésével

találkozik. Bizonyság rá az a kü
Jönszám is, amelyet a fribourgi ka
tolikus egyetem hittudományi kará
nak előnyösen ismert folyóirata, az
Anima szentel a kérdésnek.

*
Míkor szakad reánk az öregség?

Dante szerint a 45-ik, Hippokrates
szerint az 56-ik, Flourens szerint a
70-ik évvel. Roch találóan jegyezte
meg: "Mindenki számára, aki az
öregségről ír, néhány évvel később

kezdődik az öregség, mint ahány
éves ő maga."

Dehát míért is öregszünk meg?
A. Faller orvosprofesszor. aki az
Anima különszámában az öregség
orvosi biológfáját tárgyalja, nem ha
bozik kijelenteni: mínthogy az élet
a maga mivoltában még mindig
rejtélyelőttünlk, rejtély az örege
dés is. Két olasz kutató, Bastai és
Dogliotti, együttesen jutott erre a
lemondó megállapításra: ",Az öre
gedés tulajdonképpeni oka megold
hatatlan probléma, amelyet legjobb,
ha átengedünk a filozófiai speku
lációnak.« Minden organizmus va
lahogyan létrejön, növekedik, eléri
virágzását s végül is elpusztul, s ez
az egyetlen biológiai törvény, ame
lyetaz öregséggel kapcsolatban tel
jes bizonyossággal felállítJhatunk.

Míndenesetre sok megismerest
köszönhetünk azoknak a kísérletek
nek, amelyek során testből kivett
élő szöveteket mesterséges környe
zetben tovább tenyésztettek. Be
igazolódott, hogy nem mmden sejt
nek ken szükségszerűen előreged

nie. Carrel és más tudósok egyene
sen halhatatlannak mondják az
ilyen "in vitro" tenyésztett sejte
ket. Ez azonban pontatlan beszéd
- állapítja meg Faller -, mert hi
szen hiányzik a folyamatos egyedi
fejlődés. Az már az egysejtűeken és
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gerincteleneken végzett régebbi kí
sérietekből is kitűnt, hogy a sejt
oszlás és a leánysejtek ezzel kap
csolatos növekvése, míg maguk is
osztódnak. elejét veszi a sorvadás
nak és öregedésnek. Míhelyt azon
ban a sejt elveszti oszlási képessé
gét s ezzel megszerzi magának az
egyedi továbbfejlődés lehetőséget,

nyomban arra van itélve, hogy öre
gedéssel és pusztulással fizesse meg
ezt a nyereségét.

Kérdés rnost már, miért öregszik
meg a sejt? Világos, ha erre a kér
désre meg tudunk felelni, akkor az
egész szervezet öregedési jelensé
geinek megfejtéséhez is közelebb
érünk. Vajon a sejt bensejében hat
nak-e tényezők ebben az irányban,
avagy környezeti befolyások vált
ják ki a folyamatot? Ma.TÍnesco a
kolloidkémia eredményeire utalva
azzal a feltevéssel állt elő, hogya
sejt öregedéséf a sejt-kolloidok öre
gedése hozza magával. A proto
plazma részecskéi, úgymond, eldur
vulnak s emiatt azután szűkösebb

lesz aktiv felületük. A vízben dús
"szól" helyett vízben szegény "gél"
alakul ki. Ezzel úgy nagyjában ki
elégítően okolhatnők meg az örege
dő sejtek zsugorodását és fokozatos
vízveszteséget - fűzi hozzá Faller
-, de az Ilyen kolloidkémiai ma
gyarázatokat még sok ellenőrzött

kísérlettel kellene alátámasztani.
Ruzicska iskolája például a plazma
övegkori besűrűsödését "organikus
entrópiának" tulajdonítja, mikor is,
úgymond, a kolloidok az entrópia
fizika,i tétele értelmében "labilis"
állapotból "staibilba" mennek át.

Minot az öregedés okát a sejtek
differenciálódásában keresi. Hivat
kozik arra, hogy rninél inkább sa
játos külön feladatok szelgálatára
éoül be a sejt, annál nagyobb mér
tékben csappannak meg eredeti te
hetségei. Elveszti a többi között
oszlókéoességét s ezzel megfiatalo
dásának lehetőséaét is. Miként A.
Fischer megfogalmazta: ..Tudjuk,
hogy a sejtek a differenciálódással
és szervesüléssel átmenetileg vagy
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véglegesen megszűnnek osztódni B
nincsenek' többé abban a helyzet
ben, hogy mint egysejtű lények
folytathassák életüket. Magasan
differenciált sejtek csak bizonyos
ideig élnek, azután szetesnek és el
pusztulnak. Nem differenciált sej
tek viszont nem halnak meg vagy
legalább is nem szükségszerűen

halnak meg, hanem oszlásukkal új
lényeknek adva életet egész álla
gukkal hiánytalanul átmennek le
anysejtjeikbe."

Más kutatók különösen az anyag
csere salakjainak felhalmozódására
mutattak rá. S valóban tény, hogy
a sejt belsejében ki nem küszöbölt
feihérje-terrnékeket, barna pigmen
teket, sőt nem ritkán mészlerakódá
sokat találunk, Lehetséges persze,
hogy mindez már a betegessé vált
anyagcseréből folyik s így inkább
következménye, mínt oka az öte
gedésnek. Annyit míndenesetre iga
wltak Carrel szövetkultura-kísér
letei, hogy a sejtek olyan salakokat
választhatnak ki és bocsáthatnak
bele a környező kulturába, amelyek
az önmagukban korlátlanul oszló
képes sejteket is megöregíthetik.
Bizonyosnak vehetjük tehát - írja
Faller -, hogy a sejtközi anyag
csere nagy jelentőséggel bír az
egész szervezetre,

Jóval homályosabbak azonban a
dolgok, milhelyt a sejtek öregedé
séről áttérünk a szövetek öregedé
sére. A különböző szövetek szer
vesülési formáiból szükségszerűen

adódik az öregedés folyamata, mert
olyan sejt-társulásokról van szó,
amelyek a szélsőséges specializáló
dás nyomán teljesen elvesztették
oszlóképességüket. Minden osztódás
feltételezi ugyanis az összesség kö
telékéből való kilépést. Az ideg
rendszer számára ez egyet jelente
ne a megszekott pályáknak s így a
történések összefüggésének megsza
kadásával, Helyesen figyelmeztet
Wetzel, "a lét történeti összefüggé
se" egyenesen megköveteli az ideg
sej tektől, hogy lemondjanak az osz
tódásról, Feladataikhoz igazodva



keletkeznek és pusztulnak el tehát
a test egyes szövetei. Minthogy el
vesztették a legfontosabb megujhó
dásí lehetőséget, öregednek és meg
halnak. De az öregedésnek illem
ugyanazon a fokán vannak vala
mennyien. Mint már F. Vircho w,
a modern sejtpathológia megalapí
tója leszögezte: "Vannak ifjonti
szövetek a késő öregkorban és agg
ságnak indult szövetek a rnéhmag
zatban.' Már az embrionális fejlő

désben egész rendszerek sorvadnak
el, mint például az elővesék és az
ösvesék. A rnéhlepény finoman
épült szövetei a magzat megszüle
tésekor már az öregség összes je
leit magukon viselik. Gyermekkor
ban a tejfogak a maradandó fogak
nak adják át helyüket. Sok szövet
nél már a kezdő fejlődés sem egyéb,
mint hosszas halódás. A bőr, a nyál
kahártya és bizonyos mirigyek vi
szonta késő öregkorban is megőr
zik megújhódásí képességüket. Eze
ket nevezzük "évelő" szöveteknek,
mert az elhasznált sejteket folyvást
félrelökik és sejtoszlással pótolják.
A vérsejtek állandóan megújulnak
a csontvelőben, a nyiroksejtek a
nyirokcsomókban és a lépben. Ér
dekesen viselkedik a kötőszövet.

Sejtjei rendkívü! megújhodóképe
sek, a benne képződő rostok azon
ban hamar megöregednek A bőr

ráncosodása, amit a rugalmas há
lózat leállása okoz, az öregedés leg
korábbi jelei közé tartozik. Kevéssé
öregszik meg a csontszövet, amely
az egész életen át szükség szerint
nő vagy fogyatkozik. A szív izom
szövete is megtartja egész életen át
növekedési képességét, ami az
"amitózisnak", az egyszerű közvet
len sejtoszlásnak következménye.
Az idegszövet viszont nem ismer
megújhódást. A felnőttek ganglion
sejtjei sem közvetlenül, sem köz
vetve nem osztódnak. Külőnösen a
mozgató rendszerek nagy sejtjeiben
rakódnak le egyre tömegesebben
Iípoid természetű pigment-szemecs
kék. Ez az "öregedés" már a tíz
éves gyermeknél is észlelhető, 30

éves korban pedig szabályos jelen
séf". S még az ídegszövetnél is előbb

Kezd öregedni a porcszövet, amely
olykor mar az embrionális fejlődé

si fokon az öregedés és csenévésze
sedes jeleit mutatja,

ha most már az egész szervezet
öregedésének okait kutatj uk - írja
a továbbiakban Faller -, tömén
telen anatómiai és fiziológiai-vegyi
rnódosulást nevezhetünk meg anél
kül, hogy a problémának, mínt
egésznek, megoldásához jutnánk. A
testsúly a vízveszteség következté
ben fokozatosan csökken. Minthogy
a esigolyálc közti korengole elvesz
tik Ieszültségüket, a testmagasság
tíz vagy több centiméterrel is aláJbb
szállhat. A bőr petyhüdt, ráncos
lesz és kiszárad. A hátizomzat meg
ereszkedese magával hozza a haj
lott testtartást. Agerincoszlop gör
bülése befolyáselj a az egész test
statikáját. A kötőszövetek és az
izomzat lazulása miatt a belső szer
vek alásüllyednek, annak ellenére,
hogy súlyuk a specifikus szövetek
fokozódó kiesése folytán egyre ki
sebb lesz. A hasfal és a medence
fenék tartása gyöngül s így a ve
sék, a máj és a gyomor-bélcsatorna
lejjebb szállnak. A gyomornedv-ki
választás csökken. A szénhídrát
tűrés kisebb, az alapanyagcsere cse
kélyebb lesz. Bürger és Schlomka
szerint a nitrogén felgyülemlését a
legkülönbözőbb szervekben észlel
hetjük. A csontok lyukacsosak lesz
nek és könnyen törnek. A kopo
nyatető sorvadásnak indul, valóság
gal üregek képződhetnek benne. A
szív a test egyéb részeihez képest
előbb súlygyarapodást mutat, rnínt
hogy a véredények kisebb rugal
massága fokozott igénybevételt je
lent. Csak a 70-ik év felé figyelhető

meg a szíven is szenilis sorvadás.
Elektrokai-diográfiai vizsgálatokból
tudjuk, hogy növekszik az időtar

tam, amely alatt a vér a pitvarból
a kamrakba ér. Az ütőerek falaiban
szaporodnak a szálas elemek s
ugyanakkor ritkulnak az izomsei
tek. A véredények tágabbak, hosz-
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smbbak és vastagabbak lesznek. A
ihajszálerek áteresztőképességeesők

ken, A vörös vértestecskék száma
növekszik, de ugyanakkor megfo
gyatkozik festék-tartalmuk. A lép
rostos lesz és a limfás szerveket
zsír növi be. A ,gégefő porcai cson
tosodní kezdenek, A tüdő, amelyre
mind több por és korern rakódik,
enyrhe J)uffadást mutat. Befogadó
képessége csökken és a belégzés
időtartama rövidül. A szemlencse
rnerevedík, a szemüveg szükségessé
válik. A hallószerv rnind kevésbé
érzékeli a magas hangokat, A nő

nemi funckíója már a 45 és 55 év
között kialszik. A női szervek sor
vadnak és kötőszövetek növik be
őket. A mell mírígyében a mírigy
szövet visszafejlődik. A férfinél a
magképződés lassanként csökken. A
két nem közt a Jcülönbségek ki
egyenlítödnek. A vegetatív reflexek
ingerküszöbe emelkedik. S vajon
mivel okolhatj uk meg míndezeket
a jelenségeket?

Van egy elmélet, amely szerínt a
test szervei munkájuk közben las
sanként elhasználódnak, A tapasz
talás azonban azt mutatja, hogy az
ésszerű foglalkoztatás erosíti és
munkaképesebbé teszi a szerveket.
Az álrnatlanságot, a túlerőltetést, a
kimerülést és a betegségeket nem
tekinthetjük normálls elriasználó
dásnak.

Mások úgy vélik, hogy az öre
gedés nem egyéb, mint salakosodás,
mert ez teszi egyre nehezebbé a
sejtek táplálkozását. Az el nem tá
volított bomlási termékek halmo
zódása gátolja a meguihító beren
dezéseket és korlátozza a szervi
funkciókat. A legismertebb elmélet
Mecsnikovtól származik. Szerínte az
öregedést a bélben összegyűlt mér
gező bomlási termékek okozzák. Az
öregség, úgymond, emésztési beteg
ség. Minthogy Bulgáriában és Geor
giában különösen .sok százéves em
berre bukkant, a káros bélrothadás
leküzdésére az ottami népélelmet.
a joghurtot javasolta. Mecsnikov
maga is szorgalmasan fogyasztotta,
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de 68 éves korában meghalt. Azt
azonban nyilván elísmernetjük,
,hogy a ,táplálkozás és az öregedés
között fontos összefüggések vannak
Calkins, Child, Conklin, Ewald és
Enriquesaz egész anyagcsere álta
lános lassúbbodását tekinti döntő

tényezőnek. Montgomery és Hansen
a bélcsatorna elégtelen ürülésére
teszi a súlyt. Bogomoletz a kötő

szövetek táplálkozási hiányát és le
romlását emeli ki.

Vannak, akik az öregséget egy
bízonyos szerv Ieállására veretik
vissza. Ewald szerínt az emésztő

rendszer sorvadása okozza az öreg
séget, Lorand a belső kíválasztású
mirlgyek, nevezetesen a pajzsmi
rigy, a mellékvesék, az ivarmirí
gyek és a hasnyálmirigy rnűködési

összhangjának megbomlására utal.
Hans'emann az Ivarmírígyeknek tu
lajdonít döntő fontosságot. Kétség
telen - íll"ja Fal1er -, hogy a Ille
mi hormonok jelentős befolyással
vannak az öregedésre. Steinach kí
sérleteí is világosan megmutatták.
A nemi hormonok elmaradása
szembetűnő változásokat okoz, mert
ezektél függ azoknak a másodlagos
nemi jegyeknek kialakulása, ame
lyeknek vísszafejlődéseegyszeriben
az öregség benyomását kelti. Az
öregedés folyamatát azonban soha
sem egyedül a nemi hormonok ha
tározzák meg. A ezervezet nemi
funkcióval vagy anélkül is öregszik.
A kasztráltak egyáltalán nem él
nek 'rövidebb ideig. "Éppen ezért
sikertelenek is maradtak azok a
kísérletek, amelyek a nem1 érett
ség bekövetkezésének mesterséges
kítolásával próbáltak az öregedés
sel szembeszállni - ál1apÍltja meg
Guggisberg. Ivarmírígyek átülteté
se és nemi hormonok adagolása
sem nem akadályozza meg az öreg
séget, sem nem hosszabbítja meg
az életet." Cazalis francia orvostu
dóstól származik az a sokszor hal
lott rnondás, hogy "az ember olyan
öreg, mint az erei". Az ismert pa
thológus, Aschoff szerínt a vér
edény-rendszer a 33-ik év körül



megszűník növekedni, alig 10 év
vel később pedig már jelentkeznek
nála a visszafejlődés első folyama
tai s a verőerek elvesztik ifjúkori
rugalmasságukat, Az érelmeszese
dés és a kasadaganat ellen, amit
ma már nem öregségi jelenségnek,
hanem öregkori betegségnek tekin
tünk, a néporvosíás évszázadok óta
fokhagymát ajánl gyógyszerül. En
nek fogyasztásával magyarázták,
hogy galiciai és lengyel zsidók tel
jes szellemi frisseségben patriar
chális, kort értek el. Hosszú életük
titka azonban feltehetően inkább a
sovány táplálkozás, rnínt a fokhagy
ma, amelyet olyan országokban is
bőlségesen esznek, ahol az átűagos

életkor semmivel sem maglasabb a
szokásosnál, Ribbert szerint az em
ber nem is elsősorban véredény
lény, hanem agy-lény, ő tehát fő

leg az agy és a szív kírnerülésé
ben keresi az öregedés okát. A
vérkeringés zavarait Ribbert in
kább csak régebbi megbetegedések
rovására írja. Az ő véleménye az,
hogy az idegsejtek öregkori sorva
dása a döntő tényező. Ezzel szem
ben viszont Aschoff sok példával
igazolta, hogy éppen az agy nem
ritkán jelentős mértékben mögötte
marad a többi szervek öregedési
folyamatának. A fizikai teljesítőké

pesség életgörbéje és a szellemi te
vékenység görbéje nem mindig fe
di egymást. Bízonyos továbbá, hogy
az öregedés módját és természetét
illetően fontos szerepet visz az.
egyén alkata és az öröklés is. W.
Roux és MühLmann például az öre
gedést kifejezetten öröklött alaku
lásí folyamatnak fogja fel. Hivat
koznak elsősorban azokra a tapasz
talásokra, amelyeket az egypetéjű,

tehát azonos örökségű ikreknél sze
réztek a kutatók.

Mindezek az elméletek kisebb-na
gyobb részigazságokat tartalmaz
nak, de csak részigazságokat - ál
lapítja meg Falter. Végeredmény
ben ma sem mondhatunk egyebet,
mint amit néhány évtizeddel ez
Előtt a Nobel-díjas Mecsnikov

mondott: "A tudomány nagyon ke
veset tud az öregség és a halál fe
lől." Különösen szemünkbe tűnik

ez, ha az öregkori betegségek terü
letére lépünk. Az idevágó vizsgáló
dások első szakaszában, amelyet
Démange összefoglaló művének

megjelenéséig, 1887-ig számítha
tunk, az orvostudomány egyáltalán
nem tudta különválasztaní az öre
gedés jelenségeit az öregkor beteg
ségeitől. Azóta persze rengeteget
finomodtak a klinikai módszerek,
de még ma sem tudjuk minden
esetben pontosan megkülönböztetni
a szenílís elváltozásokat és, a be
tegség okozta defektusokat. Arról
is kevés bizonyosat tudunk, hogy
rnilyen rnértéloben váltják ki a haj
lamosságot bizonyos betegségekre
az öregséggel együttjáró morfoló
giai és fizikokémiai szerví változá
sok. Öregségi jelenség vagy öreg
ségi betegség-e például a vérkerin
gés készsége a megbetegedésekre?
Tisztán pathológiai oka van-e öreg
korban a vérnyomás emelkedésé
nek, vagy talán fiztológiai okok is
közrejátszanak ? Mindenesetre két
ségtelen, hogy az. idős szervezet
csökkent teljesítőképessége és re
ap,áló ereje súlyos veszélymozzana
tot rejt magában. Az öregséget
rendszerint betegség terheli s az
élet csaknem mindig betegség foly
tán ér véget. EKY neves pathológus,
Roessle, 16.000 vizsgálati eset közül
csak egyetlen egyet talált, amely
ről teljes bizonysággal megállapít
hatának vélte, hogy a halál tisztán
elaggás míatt következett be.

Nyilvánvaló, hogy mínél hosz
szabbá válik az élet átlagos tarta
ma s minél több ember ér el ma
gasabb éveket, annál nagyobb fon
tesságra tesz szert 'az orvostudo
mányban is az öregkori gyógyászat.
Kiépülnek sajátos területei: szív
bajok, érelmeszesedés, lzületí be
tegségek, tüdőtágulás, a vesék de
generációs betegségei, cukorbaj,
prosztata-bántalmak. Mind több fi
gyelem fordul a fertőző betegségek
felé is, amelyeknek öregkorban
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gyéllkJran más a leíolyásuk: kevés
általános tünet, csekély láz, alig
valami a jellegzetes rnegnyílvánu
Iásokból, elhúzódás, csak elvétve
teljes gyógyulás. A szenilis szerve
zet fogyatékosan és nehézkesen re
agál.

Mit tegyünk, hogy lehető sokáig
ne öregedjünk meg, ha pedig már
megöregedtünk, miként viselked
jünk, hogy lehető jó állapotban él
jük át? Ealler is felteszi a kérdést
s igyekszik megfelelni rá. A leg
fontosabb, hogy kerüljük minden
kor a túlhágásokat és a túlságos
megerőltetéseket, s amennyire csak
képesek vagyunk rá, nyugodt lé
lekkel viseljük el az élet elkerülhe
tetlen nehézségeit és csalódásait.
Másodsorban fontos, hogy rnérték
letesen táplálkozzunk, jól rá.gjunk,
eleget aludjunk, tiszta levegőben

és időnként napon tartó:zJkodjunk,
rendszeres elfoglaltságunk legyen s
élénken érdeklődjünk embertárna
ink és a bennünket környező, foly
ton táguló világ ügyei iránt. Ha
azután érezzük, hogy elmult a fia
talságunk, vegyük is azt tudomá
sul. Az öregedő embernek bele kell
nyugodnia, hogy csökken a teljesí
tőképessége, szűkül a kör, amely
ben tevékenykedhetik, s önmaga
előtt is el kell ísmerníe, hogy fo
kozott kírnéletre szorul, Öregkor
ban a szív és a tüdő teljesítőképes

ségének fogyatkozásával ezvütt
gyöneül az izomzat s veszít szílárd
ságából a csontozat. A testtel szem
'ben nem lehet már olyan igényeket
támasztani, mímt hajdanában, en
nek megfelelően az emésztőszérve

ket és a veséket is kevésbé szabad
terhelni. Végeredményben pedig az
embernek meg kell békülnie sor
sával, azzal a ténnyel, hogy halan
dó. Anyagi gondoktól való mentes
ség még korántsem biztosítja a bol
dog öregséget. Épp ilyen fontos a
lelki bf':\llítot1Jság az élet értelmét
és a halál [elentőségét illetően.

"Egyik - írja Faller - valami pá
riíkhangulatban ragad magához
míndent, amit csak magához ra-
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gadhat ; a másik a letűnt fiatalság
aktivitását siratja és csüggedt ke
serűséggel néz az elkerülhetetlen
enyészet felé; a harmadtknak vé
gül alkalom az öregség arra, hogy
különválassza az élet dgazi érté
keit a látszatoktól és szép lassan
kilépjen a térből és időből."

*
Mint tanulmánya záró részében

Faller is hangsúlyosan utal rá, az
öregségnek nemcsak élettani, ha
nem lélektani vonatkozásai is van
nak. Ha pedig utána elolvassuk egy
másik szerző - ugyancsak orvos
tudós -, F. Decul'tins, értekezését,
amely az öregkor pszichológiájáról
szól, azt abenyornást szerezzük,
hogy a lelki mozzanatok nem egy
tekintetben a testieknél-szervdek
nél is lényegcsebbek. Már Schopen
hauer felfigyelt arra, hogy mekkora
szerepet visz az öregedés folyama
tában és az öregség megnyilvánu
lásaiban a 'karakter: vannak fiatal
öregek és vannak öreg fiatalok is.
S valóban - fűzi hozzá Decuetins
-, ki ne találkozott volna ötvenes
években járó emberekkel, akiknek
külseje és szellemisége elhasznált,
fáradt öregekre emlékeztette, s ez
zel szemben 70, sőt 80 éves embe
rekkel, akiknek társasága felüdí
tette ?

Az az ember, aki figyelni szokta
magát, rendszerint a negyvenes
évek második vagy az ötvenes évek
első felében vesz észre bizonyos lel
ki változásokat, amelyek meglepík,
s amelyeket eleinte nem is tud ma
gyarázni. Még ha testileg és szel
lemileg töretlenül munkaképes is,
nincs már akkora kedve a nyüzs
gésre és lázas tevékenységre: a
nyugalom, a szemlélődés, a csend
vonzóbb színben tűnik fel előtte.

Eszmék és nézetek, amelyekért
előbb még hevesen harcolt, külső

megtiszteltetések és sikerek, ame
lyekért törte magát, veszítenek je
Ientőségükből. Könnyebben beéri
azzal, ami van, ujdonságokkal szem
ben krítíkusabbá válik. Mínd több-



ször idézi föl emlékezetében a sa
ját multját, holott Korábban csak
a jövőt latolgatta, Az időt, amely
ről azelőtt úgy hitte, hogy lassan
folydogál, egyszeriben rohanni érzi,
s valami különös elevenséggel tá
mad fel benne önmaga és mínden
földi dolgok mulandóságának tuda
ta. Szorongással olvassa a hasonló
korú ismerősökről szóló gyászjelen
téseket, elborong fölöttük, s az a
gondolat, hogy ő maga is túljutott
a zeniten és a sír felé halad, egyre
sűrűbben bukkan fel előtte.

Azok az átmeneti évek, amelyek
ben az öregség eleinte csak halk
hangon jelentkezik, gyakran dön
tőek a későbbi alakulásra, arra,
hogy az ember a szó igazi értelmé
'ben megöregszik, tehát "elavul",
avagy "megérik", s ép elméjét vesz
W-e avagy bölcs válik belőle. Sen
ki sem hagyhatja válasz nélkül a
kérdést: pozitiv módon értékelje-e
az öregséget vagy lázongjon ellene?
Ez a lázongás, ez a meg nem béké
lés jut kifejezésre abban, amit
öregségi vagy "kapuzárási" neuró
zisnak hívunk. Pánikhangulat ejti
rabul az ilyen embert, gyötrő ag
godalom, hogy mindenről lekésett.
Sűrítve és sebtiben igyekszik ma
gához ragadni mindazt, amit az élet
tevékenységi lehetőségekben és él
vezetekben nyujthat. Nemi és ad
kohoLikus kícsapongásokkal, nagy
utazásokkal és más szórakozások
kal, mindenféle fiatalító kúrákkal,
szüntelen mozgalmassággal próbál
ja átsikkasztani magát az öregség
problematikáján, de hasztalanul.
Újból és ujból tapasztalnia kell,
hogy nemcsak testi erejét, de élve
zőképességét is alágyűrt a kor, hogy
nem ugyanaz már, mínt aki 20 vagy
több éve volt. Nem csoda, hogy sú
lyos depressziók állnak be nála,
életundor. kétségbeesés és kísérté
sek az öngyilkosságra,

A lelki változások, amelyek ke7..
detben csak sejtetően jelentkeznek,
az évek rrrálásával egyre élesebben
kirajzolódnak. Az öreg ember ak
kor is, ha fiatalon vagy meglett

korában inkább "extravertált", ki
felé forduló volt, az "intraverzióra".
a befelé fordulásra hajlik. Csende
sebb, zárkówttabb, csökken az ér
deklődésea külvílág iránt, kevés
bé fogékony az ujdonságokra, nem
Ielkesedík és áJbrándozik úgy, minJt
azelőtt. Az öreg ember megállapo
dottabb, nehézkesebb, nem tud már
alkalmazkodni új emberekhez és
víszonyokhoz, Minthogy a kortár
sak egyre nagyobb számban halnak
el mellőle, lelkileg elmagányosodík,
Figyelme mindínkább a saját énjé
re, saját szükségleteire és saját jó
létére terelődik. Ami ma történik
vele és körülötte, gyersan elfelejti,
míg a régebbi idők eseményei új
elevenséggel támadnak fel emléke
zetében. A gyermekkori táj, a hely,
ahol született és első éveit töltöt
te, ujból különös varázst gyakorol
reá. Ha teheti, élete estéjére szíve
sen vissza is tér oda. Növekszik az
érdeklődése a hagyományok, a sa
ját családjának multja, általában a
történelmi kérdések és híres em
berek életrajza iránt. KÖ2lben köny
nyen kifejlődik benne a kisebbren
dűség érzése is, amikor tapasztalja.
hogy nem tud már lépést tartaní a
fdatalokkal, nem tud versenyezni,
dolaozni és keresni, ahogyan szecet
né. S különösen kifejlődik benne a
kisebbségi érzés akkor, ha létfen
tartásában mások támogatására
szorul. Egyébként is, minél öregebb
az ember, annál inkább hallhat ma
ga körül tapintatlan és szerétetlen
megjegyzéseket, amelyekből arra
következtethet. hogy merőben fö
löslegesnek tekintik. És sok eset
ben ezzel magyarázhatjuk, hogy
bár a halál közeledésének az anva
gi [avak kevésre becsülését kellene
kiváltania, abbeli félelmükben,
hogy végül is majd egyedül ma
gukra szárnítbaönak, a korábban
bőkezű és nagyvonalú emberek is
betegesen gyanakvókká és fukarok
ká válnak.

Mínthozv a lelkt-szellemí tevé
kenység lényegesen függ az agy és
a belső kiválasztású mirígyek za-
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vartalan rnűködésétől, magától ér
tetődik, hogy az idegsejtek zsugo
rodása. a véredények meszesedése
és a mirigyek sorvadása nem ma
radhat lelki-szellemi kihatások nél
kül. Ha ezek a rnost emlitett [elen
ségele a normálisnak mondható
mértéket rtúlhaladva pathológíkus
jelleget öltenek, akkor persze kiha
tásaik is már a szerví elmebeteg
ségek - öregkori hülyülés, "de
mentía senílts- vagy "dementia ar
teriosclerotica'' - körébe esnek. A
határt nem mindig könnyü meg
vonni s gyakoriak az elmosódó át
menetek. Nem tekintve azonban az
ilyen pathológikus eseteket - fejti
ki Decurtins -, meg lehet állapí
tanunk, hogy a lelki tompulás és a
szellemi megmerevedés nem föltét
len kísérője az öregségnek. Ellen
tétben azokkal 'a kibírhatatlan öre
gekkel, akik folyvást dohognak. ve
szekednek, túlzottan pedánsok és
rögeszméken nyargalásznak. nem is
kis számban találunk olyanokat,
akik agg korukban is példás bölcse
séget és jóságot tanúsítanak s nem
hogy ráfeküdnének hozzátartozósle
ra, de, mondhatní, derűt áraszta
nak otthonukban. Ezek a józan és
kedves öregek megértően moso
Iyognak a fiatalok balgaságain és
okos tanácsaikkal azokénál széle
sebb látókörüket bizonyítják. Nin
csenek elkeseredve és nem irígy
kednek azokra, akik még az élet
teljében állnak, hanem örülnek
minden szépnek és jónak, amit ma
guk körül Ielhetnek, és nyugodt, vi
dám megelégedettségben morzsol
gatják napjaikat.

Honnan ez a különbség ? - kér
dezi Decurtins. Nem tagadhatjuk,
hogy szerepe van ebben a veleszü
letett testi és szellemi alkat mí
Iyenségének is, ami nem módosít
ható míndig az egyén akarata sze
rínt. Aki már természeténél fog:via
fiatalon is bizonytalan, meghason
lott, örökké elégedetlen és kénte
len egyezséget kötni az élet adott
ságaival, aligha remélhet kiegyen
súlyozott és higgadt öregséget. Min-
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den körűlmények között azonban
nagyon sok múlik azon, hogy az
ember felkészült-e és hogyan ké
szült fel az öregségre. még annak
beállta előtt. Ennek a felkészülés
nek lényegét abban látja Decurtlns,
hogy az ember igyekszik uj ból és
ujból ráírányítani figyelmét azok
ra az értékekre, amelyek soha nem
me:hetnek veszendőbe, szilárd vi
lágnézetet épít ki magának és rá
szoktatja magát arra, hogy bízzék
az isteni gondviselésben és alázat
tal beletörődjék az örök törvények
be. Ebben az esetben a halál is
elveszti "fulánkját" s nem mint be
fejezés, hanem rnínt beteljesedés
közelat feléje. "A nagy halál, ame
lyet mindegyikünk magában hord,
a gyümölcs, amely körül minden
forog" - mondta Rilke.

Franz Obrecht berni professzor,
aki nemrégbben pszichológiai vizs
gálat alá vette a Svájcban élő ősz

szes 100 éven felüli embereket, a
következő megállapításra jutott:
"Ha mindenáron receptet kérnének
tőlem, hogy mi módon lehet száz
éves az ember, akkor én azt a kor
szerűtlen nézetet vallom, hogy a
bőséges vitamin-ellátásnál és a fej
alacsonyra fektetésénél is fonto
sabb oa kedélyességre, vidámságra,
alázatra és jóságra való törekvés.
Sajnos, a használati utasítás ehhez
a módszerhez hasonlíthatatlanul
bonyolultabb, rnint a többi összes
eljámások. s az ajánlott tulaidonsá
gokat nem lehet vásárlás útján
megszerezni, Éppen ezért Illem is
ringatom magam abban az ábránd
ban, hogy javaslatorn valaha is fel
veheti a versenyt a divatos egész
ségügyi tanácsokkal." Akkor is te
hát - folytatja Decurtins -, ha az
öregséget máe érzi az ember, óva
kódnia kell attól, hogy önmagába
zárkózzék. Tekintetét tartsa nyitva
minden nemes és szép dolog számá
ra. Nem szabad visszavonulnia s
nem szabad engednie, hogy elve
szítse érdeklődését a míndennapí
ügyek iránt, s bár nagyon jó, ha
menekül korábbi hivatásának sab-



lonjaitól, főltétlenül szükséges, hogy
valami megfelelően könnyű mum
kával is elfoglalja magát. A dolgos
tevékenység abba nem hagyása 
emeli ki nyomatékosan Decurtins 
a legbiztosabb rnódja a szellemi
megmerevedés elkerülésének. kivált
ha az embernek emellett még több
féle kedvtelése is akad. Az ilyen

A KIS ÚT

embert nem keményíti meg az
öregség. Győngeségeit pedig, ame
lyek óhatatlanul együttjárnak az
előrehaladott korral, kíegyenlítí az
érett itélőképesség, a nagy életta
pasztalat, az egészre irányuló szem
lélet, a szenvedélyektől ment állás
foglalás.

Nem tudom megérteni, hogy lsten, akit Krisztus a mi szerető Atyánk
nak mond, aki mindenható és mindent meg tud tenni - hogyan engedi
az embereket annyit szenvedni, miért nem veszi le rólunk a szenvedés
terhét? (Egy sokat szenvedett olvasónónk leveléből.)

Nemcsak az egyszerű hívő, de a
holtig tanuló pap számára is a leg
súlyosabb kérdés, "crux theologe
rum" a gondviselés és a szenvedés
viszonya. Ha az anyagi világ rend
jére, a csillagok és atomok fenn
tartó erőire, a legnagyobbakban és
a legkisebbekben megnyilvánuló
célirányosságra emeljük szemünket.
önkéntelen leborulunk az alkotó,
fenntartó és irányító zsenialitás
előtt, amely azokban megnyilatko
zik. De ha saját magunk és ernber
társaink sorsába, életének fordu
lataiba, szenvedéseibe mélyedünk
bele, úgy érezzük, végtelen bozót
ban vergödünk. ahol magányosan
viaskódunk a világ vak erőivel.

A gőg legellenszenvesebb fajtája
volna, ha egy-két oldalon kielégítö
feleletet akarnánk adni, megoldást
akarnánk adni olyan titkok felől,

mely előtt nemcsak szerrtek, vér
tanúk rendültek meg, hanem maga
a szenvedő Jézus is. Az O keresz
ten eJkiáltott kérdése: "Istenem, Is
tenem miért hagytál el engem?"
- visszhangzik bennünk, titokza
tos testének tagjaiban, valahány
szor az isteni gondviselés után ki
áltunk és számonkérjük.

Mégis kíséreljünk meg összeszed
ni néhány szemponrot a szenvedés
és a gondviselés mindig időszerű

és mindíg izzó kérdése körül.
l. Legtöbben csak akkor kutat-

juk a gondvíselés titkait, mikor
magunk szenvedünk, vagy máso
kat szenvední látunk. Ezért kérdé
seink nem higgadtak, tárgyilagosak.
A keserűség vagy a részvét szüli
őket. Be kell ismernünk: nem is
kérdések azok, hanem kítakadások;
a Jázongás kiáltásai.

Hajtsunk fejet tehát szó nélkül
és vakon Isten akarata előtt? Egy
általán nem ! Ellenkezőleg: rnéíyeb
bern kérdezősködjűnk utána. Nem
csak akkor, amikor szenvedünk I
Isten az ember természetébe oltot
ta a kutató hajlamot, rnely végső

fokon O feléje törekszik. A kate
kizmus első kérdése: "Mi végett va
gyunk a világon ?" - és a reá adott
felelet: Hogy Istent megismerjük,
stb. - ez nem csupán az egyház
utasítása, hanem emberi természe
tünk legalapvetőbb tulajdonságá
nak megfogalmazása.

Többet kell tehát élnünk e hajla
munkkal máskor is; jó és bal sors
ban egyaránt kell keresnünk Isten
akaratát. Nem biztos, hogy mín
dent megértünk, szüntelen kérde
zősködéseink nyomán, de bizonyos,
hogy ha ilyen megpróbáltatás elé
kerül az ember, a nyomában táma
dó kérdés nem sujt le rá oly erő

vel, hogy hite is belerendül.
2. A kérdések Lényege, amelyeket

a gondviselés intézkedéseivel kap
csolatban felteszünk. legtöbbször

621


