
AZ ÖREGEKRÓl

Az öregkort évezredele éta a
téllel szokták egybevetni; vagy
az estéhez hasonlítják, mely
után az éjszaka jő. Most, mikor
a koratavasz illata, az olvadó
jég szaga már úszni kezd a le
vegőben, mikor a minden. csíny
re friss április hamarosan bo
kázni kezdi az új életet, vegyük
szemügyre ezt a oroblémát,
melYfJ,ek mélye sokak előtt
azért oly szomorú, mert elfelej
tik az említett hasonlatok kö
vetkezményét levonni. Télre
ugyanis mindig tavasz virul, az
estét felváltó éjszaka pedig
mindig enged az új nap fé
nyességének. Após-anyós prob-«
léma, öregedő szülők, nagy
szülő-kérdés: sokat vitatott és
sokszor lényeglátás nélkül vita
tott témák. Mind az iireqedé«
körébe tartozik és a probléma
világszerte oly súlJloS, mint so
ha még nem volt az emberiség
életében. .

Az iirealcor problémájának Sú
lyosbodását a statisztika és a
demográfia jelzi csalhatatlanul.
U.Qyancsak tévednek a "régi jó
idők" emlegetői, akik a nagY1Já
rosok egészsé.Qromboló környe
zetéről, a modern élet hajszájá
ról csépelik elkoptatott frázisa
ikat, hiszen az emberek átlagos
életkora mindezek ellenére az
utóbbi évtizedekben nem csök
kent, hanem emelkedett. Mía az
újkor első századában, a XVI.
században az átlacos életkor
csúpán két évtized volt,
BváJcban W. Ruchti"kutatásai
szerint 1561-1600 között 18.5 év,
- a mult század utolsó két év
tizedében már negyven körül
járt, azóta pedig már hatvan
körüli korra emelkedett.

Az eredménu világszerte: a
népessé.fI struktúrájának eltoló
dása; mert nem közömbös doloa,

hogy több öl'eg vagy több fi
aJtal van-e egy népben. Az öreg
ség gyakorlatilag is előbbre to-'
lódik, a kapitalista országokban
mindig nehezebb munkát talál
nia; és sokkal több az öreg,
mint valaha is a vilá.fI történe
tében.

H a szembenézünk e kérdéssel,
Z,egelőször a fiziológiai tünetek
ötlenek szemünkbe. Nagyjából
ma is igaz, amit évtizedekkel ez
előtt Mecsn.ikoff, a Nobel-díjas
kiváló orosz tudós állapított
meg: a tudomány nagYofft keve
set tud az öregségről és a ha
lálról. 1887-ig, Demonoe össze
foglaló ismertetéséig a tudo
mány még az a.ggk01'i betegsé
geket sem tudta elválasztani az
aggkori tilnetektől. Még itt tar
tunk voltaképen ma is, nem
tudjuk pontosan, mi okozza az
öregedést.. Bizoncos ellenben,
hogy az öre.aedő szervezet csök
kent teljesítőképességes a csök
kent etlenáliékénesséü súlyos
veszélyeket rejt magában. Innen
erednek a közismert tünetek: a
látás és a hallás csökkenése, a
belső szervek; szív és tüdő s a
többiek fáradékonysága, a csont
rendszer porózussá válása, töré
kenysége, nehéz regenerálódása,
az emlékezet lanyhulása, nagy
fokú álmatlansá.fI a keringé
si zavarok következtében.

Az élettaní képet a lélektani
helyzet me.avilágítása egészíti
ki. F. Obrecht a magas életkor
ról írt művében ezt a képet ál
lítja 'elénk (Peucholoaie des ho
ken Lebensoltere): az aktivitás
iránti hai'om. csökkenőben van;
ezelőtt hevesen védett nézetek,
sikerek, meotieztelretéselc veszí
tenek ielentősé.qükből, lassahi
"konzervativokl' lesznek, K riti
kus szemmel nézzük az újat, a
megszokott régit többre becsül-
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jük, a hagyomány és a régi dol
gok tisztelete nő. Gyakori a po
zició-féltés, kűlönösen olyanok
nál, akik voltak "valakik".
Könnyen fészket rak lelkükben
a csökkentértékűség érzése, a
félelem, hogy kisemmiznek, at
tól tartunk, hogy 'nem kapunk
enni, nem gondoznak minket
eléggé, hogy meqlopnak; Gya
kori tünet a "rigiditás", vagyis
a lelki eltompulás, megmereve
dés; a lassan haladó agyérelme
szesedés következtében pedig az
újonnan megélt dolgoknak tüs
tént való elfelejtése s az emlé
kezet hézagainak szabadon fel
talált dolgokkal való kitöltése,
a kon'fabuláció.

A súlyosabb, már káros ese
tekről nem is szólva: ime, itt
rejlenek sze.qény jó öregeinknek
"hibái". Milyen "önzők"; sze
renceétlennek tartják magukat,
követelődzők, meg-nem-értők.
Kapzsiak - Aquinói Szent Ta
más mondja, hogy "az aggok a
természet defektusa következté
ben mohóbban keresik a földi
dolgokban rejlő segítőeszközo
ket." Feladják az aktivitást, a
szellem, mely azelőtt munkálko
dása által a helyes pályán ha
ladt, elvesztette irányát és terv
telenill kószál szerie, Panaszleo
dák; q'llterulánsok olykor, ami
öngyilkossá.qi kényszerképze
tekig fokozódhatik.

Ae- öregedőnek meg kell gon
dolni{t, hogy életének állapota
is a mindent tudó és mindent
bölcsen elrendező Isten elaon
dolása, A hajlott. korban is min
dig rendelkezésre áll az Isten
kegyelmi s,egítsége, nekünk pe
dig az a dolgunk, hogy szer:ető
megértéssel támogassuk őket.
Hiszen, keresztény szemmel néz
ve, az öregkor nem reménytelen:
az örök élet ádventje az. I gaz,
tele lehet betegségekkel, szenve-
désekkel. magányossággal, de-
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amint Sertillanges helyesen fej
tegeti - ezek a látszólagos aka
dályok tulajdonképpen utak,

, melyeken az Isten az 'örök élet
re akar elvezetni. Egy sokat
szenvedő jámbor öregember
mondotta eouszer: "Isten jó, el
kűldötf,e nekem a pénzt, hogy
meg tudja.m fizetni a mennuor
szág belépti díját." Az iireukor
a "tempus acceptabile" a kegye
lem ideje. Perisielle. az öregkor
egyik kutatója mondia; hogy I s
ten szereti a gyermekeket, mivel
kicsinyek, az öregeket . 'Ifiszont
azért szereii, mert gyengék. Ta
lán hit nélkül öregedett meg va
laki, talán fel nem dolgozott
gyermekkori trauma tartja bék
lyóiban s azért nem élt istenkö
zelségben egy egész életen ke
resztül, talán az élet aktivitása
takarta el előle az örök igazsá
gokat. Most itt az alkalmas idő,

most, hogy - szerinte - vis-á
vis du rien áll, megkérdezheti
magától: "Bizonyos, hogy nin
csen I stenT Bieonuosam: vége
van mindennek a halállal?" Pe
rinelle ezeket erre az e.qyszerű
imádságra buzdítja: ,,/stenem,
ha vagy, adi nekem világossá
got!" Helyes relációkra kell tö
rekedniük, adják át önmagukat
a felfelé törekvő nemzedéknek:
aJZ öreg a híd a mult és a jövő
között. Mert nagy kincs van a
méltó öreg kezében: a tapaszta
lat, mely pótolhatatlan. Leg
fontosabb pedig a vidám derűre
való törekvés. Obrecht profesz
szor a sváici öregekről szóló ta
nulmányában helyesen jegyzi
meg: ha mindenáron recepiet
akarunk arról, hogyan lehetün'k
százévesék, azt a korszerűtlen
véleményt hangoztatjuk, boau
minden bőséges vitamin adago
lásnál fontosabb a vidámság, a
derű, az alázatosság és a jóság.

Radó Polikárp


