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Nemrégiben kiemeltem már két
tanulmányt aJbból a különszémból,
amelyet a f:ribotrngli katolíkus egye
tem hiilltudományd karának folyó
iralta, az Anima, a gerontológiának,
az öregséggel fQglalJkozó új tudo
mányágnak szemtelt. Az egyik az
öreg kor orvosa élettanát, a másik
a lélektanát világította meg. Egyik
tanulmánynak sem az volt azon
ban a célja, hogy csupán általános
ságban gyarapítsa ísmereteínket,
hanem elsősorban,hogy alapul szol
gáljon a lelkípésztonkodás számá
ra. Mondanom sem kell ugyanis,
hogy az átlagos életkor rníndenütt
megfjgyelhető emelkedése csak éle
sebben veti fel azokat ll. kérdéseket,
amelyek vallási szempontból eddig
sem voltak közömbösek.

Ezeknek a kérdéseknek új·ból va
ló megfogalmazása annál fontosabb
- rnutat rá egy további tanulmény
ban Josef Scheuber prelátus" a
churí szerndnáríum régense -, mert
amíg az állam és a szociális bizto
sítás egyre hatásosabb és átfogóbb
intézkedésekkel segít,i elő az öve
gek anyagi-testi jóíétét, addig az
idős korosztályok lelki gondozásá
ban meglehetős elmaradást észlel
hetünk. Ennek az elmaradásnak
megvannak az okai, vagy látszóla
gos okai is. Sok lelkipásztor véle
kedik úgy, hogy a fiata.lokmák na
gyobb szükségük van tanácsra és
vezetésre, mínt az öregeknek. A
fiatalok, úgymond, kevés tapaszta
lattal bírnak, nem látják meg a
buktatókat és szakadékokat. ame
lyek reájuk leselkednek, az öregek
viszont, akik már sok míndenen
k€lreSztülmentek, maguktól is meg
ItaMlihatj.ák a helyes utat, v1agy visz
sza tudnak találni oda. Amellett a
fiatalok könnyebben is betolvásol«
haták, rnínt az öregek,aJkiilll: rend
szerint makacsole s még a szemlá
tomást helytelen vágányról is ne
hezen engedák eltéríten! magukat,
ha már hozzászoktak. F,iatalaJbb ""fl.
pok hivatkoznak arra, hogy. az öre-

gek többnyire bizalmaitlJairrok irán
tuk, míéra ne törödnének tehát a
fíatalokkal, a1kiJkik:el kölcsönösen
jobban megértiik egymást. Az öre
,gek amúgyis kevésbé fogékonya!k:
a jelennek problémái iránt, nem
várható tőlük, hogy termékeny in
dításokkal álljanak elő, s az sem
lényegtelen, hogy ők már kiszaka
dóban vannak, a "nyájból". A ve
lük való fogíalatosság is jóval kö
rülrnényesebb, ment az öregek nín
csenek tisztában az idő értékével :
locsognak, mesélnek, Soheuber sem
tagadja, hogy sok ebben az igaz
ság, mégis az a nézete, hogy az öre
gek lelki gondozásának elmélyítése
sokkal sürgetőbb, áldásosabb és
ígéretesebb. ITün'Í álitalában gondol
ják.

Ha magas hegységberrkapaszko
dunk fölfelé - írja Scheuber -,
gyakran tapasztaljuk, hogy az utol

.só szakasz a legmeredekebb és a
legveszélyesebb. Az öregedés folya
matát is hegymászáshoz hasonlít
hat juk, mikor is a csúcsot elérve
bezártrl a földí élet s megnyfldk az
örökkévalóság, S kétségtelen, hogy
ezen a meredek végső szakaszon
vian legnagyobb szükség a vezetés
re. Sajátos vétkekkel és kísértések
kel kell megküzdenlök az öregek
nek, arnilyen a kedélytelenség és
elkeseredés, a bízalrnaelanság Isten
iránt, a türelmetlenség és szerétet
lenség, a földiekhez való ragaszko
dás, sőt még az élvezethajhászás is.
KeH, hogy a pap melléjűk álljon,
főleg a gyónásban és betegség ese
m. S az egészen fiatal pap is meg
nY€l'heti bizalmukat, ha látják raj
ta" hogy az Üdvözítő nevében mmrt
segítő és vígasztaló közeledik hoz
zájuk. Mert nincs lelki km, amely
mdatt többet és, gyakrabban szen
vednének az Öirelgek, mínt az elha
gyottság érzése, s amire áhítoznak:
az ígazi szerétet.

AI1IIl1a:k a körülménynek tehát,
hogy a fiatalságnak nagyobb az
ígéretessége és a varázsa, nem '8'7.3-
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bad elriasztania a papot az öregek
lelJki gondozásától. Nemcsak' azért
nem, mert apapnalk különös kül
detése van azokhoz, akiket rnegpró
báltatások, szenvedések, megszé
gyenítések és alábecsülések sujta
nak, hanem mert a magas korbaill
is megtalálhatók az értékek, ame
lyeket felszínre kell hozni. Itt van
míndjárt a jóság, amely különösen
együttjár az öregséggel. Hányszor
tapasztaljuk, hogy a gyermekek,
akiknek ösztönös megérzéseik van
nak, jobban ragaszkodnak nagyszü
leikhez, mint aszüleikhez ? Akad
nak példás öregek, akiknek tisztult
erkölcsiségét a pap is mintául ve
heti. Vannak öregek, akik felisme
rik és átéllik azt a hivatásukat,
amelyről a Szeritírás oly sűrűn be
szél, azt nevezetesen, hogy nem egy
tekintetben utat mutassanak a fia
taloknak Keresztény felfogás sze
rínt egyébként is' különős becsülés
és tisztelet Illeti az öregeket. Nem
csak esetleges érdemeik, hanem a
nagy ajándékok míatt is, amelyek
re Isten találta méltónak öket.
Egyebekről nem beszélve, már ma
ga a hosszú élet is nagy kegyelem,
mert sokoldalú tevékenységet tett
lehetövé és tömegesen nyujtott al
kalmat a jónak cselekvésére.

*
Nem érhetjük be természetesen

azzal, hogy csupán türelemre és
szeretetre sarkaűliuk az öregek irá
nyában a papokat és a hozzátarto
zókat. Meg kell küzdenünk a meg
oldásra vagy feloldásra váró ne-

. hézségekíkel is. Ebből indul ki
Franz Solan kapucinus tartomány
fónők az öregek gyóntatásáról írt
tanulmányában.

·Amire mindenekelőtt törekedni
kell, az öregek lelki összehangolása
adott helyzetük!ke1. Közismert, hogy
az öregek koncentrált módon fog
lalkoznak önmagukkal s ez az 00
magukkal való foglalkozás olykor
már szembetűnő önzéssé fajul,
'amely súlyos próbára teszi környe
zetüket is, meg gyÓl1tat6juikat is.
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Nem vitás, hogy ezt a túlfokozott
és veszélyes én-központíságot több
nyire az elmagányosodás kegyetlen
ténye váltja ki. Az öreg ember ko
ponsók között vándorol előre. Mi
helyt meghaltak az ember szüleí,
az ember maga is öreg. Utána már
egyre több kortárs távozik mellőle

s egyszerre csak ott áll magányo
san egy olyan nemzedék közepette,
amely más körülmények között
nőtt fel s amelynek nézetei és szo
kásaí idegenek tőle. Bizonyos lelkí
merevség válik rajta úrrá, ami gá
tolja abban, hogy megértse és szí
vesen fogadja az újat. Az elutasítás
mögé mind több előitélet gyülem
lik össze, ami így együttesen nem
ritkán valami sötét daccá és foly
tonos duzzogássá alakul. Ez is hát
tere lehet az öregkori iszákosság
nak és civakodásnak, irigységnek
és fukarságnak, rnélabúnakés élet
undortg menő depressziónak. Ami
itt főleg a papra hárul, hogy M
emelje magányosságukból ezeket az
öregeket abba a boldogító kettős

ségbe és megnlet barátságba, amely
a lélek és az Isten között szövőd

hetik.
Megpróbáltatás az öregek szá

mára a testi erejük áLlandó hanyat
lása is. Érdeklődésük és panaszaik
szinte szükségszerűen egészségi 00
jaikra terelődnek. .A gyóntatónak
kell rávezetrue őket arra a helyes
magatartásra, amikor a fájdalma-'

·kart és a majdani végső feloszlást
már nem csupán elszenvedik és tu
domásul veszik, hanem magától ér
tetődő és Istentől elrendelt folya
rnatnak tekintik. Úgy, ahogy Szent
Péter cselekedte: "Biztos vagyok
abban, hogy sátorom lebontáJsa ha
marosan 'bekövetkeztk." Beléjük
kell önteni és meg kell bennük erő

síteni a mezzyőződést, hogy Isten
akkor fogadia be őket a boldog
örökkévalóságba, ha örömteli hirttel
néznek földi elrnúlásuk elé.

Ha az ember folyvást csak a sa
ját bajaival gyötcr.-ődik, kihat ez a
jellemére is. Gyermekes makacsság
és lompos kedvetlenség, a hallás és



a látás romlásával párhuzamosan
mélyülö, már-már beteges bizalmat
lanság, amely üldözési máníává fo
Jmzódhatik, kisebbrendűségi érzés,
csip-csup dolgok magasra értékelé
se s ugyanakkor lényeges dolgok
alábecsülése - mínd olyan jelen
ségek, amelyek az öregeknél gyak
ran megfigyelhetők. Tüneti keze
léssel kevésre jutunk. Az okos
gyóntatónak a forrásig kell lenyúl
nia. Mint Solan kifejti, a fizikai és
a pszichikai merevséget kell első

sorban feloldani, aminek legbizto
sabb módja, hogy megpróbáljuk
rávezetni őket az őszinte önisme
retre és helyzetismer.etre, ezzel
könnyebbé tenni és lélekben is el
fogadtatni velük az elkerülhetetlen
abkalmazkodást, At kell éreztetni
velük Newman igazságát: "Nincs
vonzóbb otthon, mínt az, ahol az
öregek szellemileg nem meszesed
nek el."

Az önmagukkal való foglalkozás
mellett túlzottan szeletak foglalkez
ni az öregek a közvetlen környeze
tükkel, annál is inkább, mert testi
és lelki törődöttségüle miatt egyre
nagyobb fü~gésbe kerülnek vele.
Miután a legtöbben közülük nagy
szülők is, már ebből kifolyóan sű

run támadhatnak ütközéseik a leg
közelebbi hozzátartozóikkal. Elva
kult szerétetük az unokák iránt,
akik napsugarat és örömet visznek
életükbe, azoknak sokszor megoko
latlan pártolása a szülőkkel szem
ben, tragikussá élezheti ki az

"amúgyis meglévő nehézségeket. Ha
pedig a nagvszülők még rá is szo
rulnak arra, hogy keményen dol
gozó gyermekeik tartsák el őket, a
légkör egyenesen elviselhetetlenné
válhat. Lelkipásztorok nem egyszer
kénytelenek megállapítani, hogy a
nagyszülők háttérbe szorítását ép
pen az a keserű tény hozza magá
val, hogy valóban zavarják a szű

kebb család békességét. Az okos
gyootató ezen a téren is rengeteg
jót tehet. Ha együttérzéssel és tü
relemmel hallgatja meg az öregek
panaszabt, míndiárt rá fog jönni ar-

ra is, hogy mdlyen irányba kell for
dítani őkert. Szükséghez képest be
szélhet a pap a családtagokkal is,
akiket talán nem is olyan nehéz
megjgyőzni arról, hogy egészen apró
figyelmességekkel - jobb cigaret
ta, kávé, cukorka -, jelentéktelen
áldozatokkal rnennyire megjavít
hatnák az otthon életét.

A helyzettel való megbékéltetés
mellett kífeiezetten a gyóntatóra
vár az a feladat, amelyet Solan "a
mult feldolgoztanásának' nevez.
Éber lelkiismeretű, vallásos öregek
gyakran szerivednek a mult juk
kellemetlen emlékei míatt, Korábbi
bűneik és botlásaik egyenesen ül
dözhetik és kínozhatják őket. Ilye
nek elsősorban az igazságosság el
len elkövetett vétségek, amelyek
nek jóvátételére az öreg ember nem
is lát már módot, Amiről többnyi
re szó van: rendezetlen pénzügyek,
titokban maradt sikkasztások, el
kallódott, l"OSSZ útra tévedt gyer
mekek, akiknek nevelését minden
bizonnyal elhanvagolták, szomszé
dok és ismerősök jó hírének alá
ásása, máig tartó gyülölségek. A
másik ilyen csoportot a szekszuális
kisíklások . teszik, házasságon belül
és kívül. Az emberiTéleknek ebbe
az ónos mélvébe igazán csak a
gyóntató tekinthet be és csakis ő

magyarázhatja meg hitelt érdern
lően az erkölcsi megítélésnek azt az
alapelvét. hogy Isten és a lelkiis
meret előtt sohasem a mai, hanem
az aikkor bírtokolt feldsmerések az
Irányadók. A gyóntató Igazíthat el
a jó",Mételek és vísszaiuttatások
lehetőséeeí felől is, figyelemmel a
morálteolöeía tanításaim. Mindany
nyiszor pedíg a bűnök és kísértések
ellenében ő Idézheti fe:l hatásosav
a jó Pásztor alak; át, aki könyörü
letes szeretetteI keresi meg elve
szett juhait, Neki, a gyóntatónak
kell utalnia Jézus gyöngéd odahaj
lására a bűnösökhöz és várnosok
hoz, hogy azután kellő előkészítés

sel alapos életgyónás útján végkép
megszüntesse a kétségeket és a lel
kíismeretfurdalásokat.
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A muLt jótékony feldolgoztetása
azonban - folytatja Solan - nem
állhat meg a kellemetlen emlékek
leküzdésénél. Ugyanígy cél, hogy az
öregek pozitív öI'Ömőket is merít
senek a multból. Az, hogy gyerme
keik és unokáíg lehettek, magában
is hatalmas fénysav a naplementí
égen. S ahol még a hitves is él, aJki
vel a keserűségek mellett annyi kő

zös örömük is volt, ott ennek a
lelki, egységnek megnövekedése, át
érzése és tudatosítása a legmeghít
tebb örömök forrásává váLik. A ré
gebben betöltöbt munkakörrel kap
csólatban is akadnak üdítő emlé
kek, derűs mozzanatok, amelyeket
a fiatalok is szívesen meghallgat
nak, főleg ha az öregek nem esnek
bele abba "az öregkori gyöngeség
nek számító hibába, hogy túlságo
san ki akarják emelni a saját fon
tesságaskat. Röviden tehát, meglát
ni a szepet az elmult életben, meg
becsülni' a kapott jókat és kegyel
meket: ez az öregségben az egyik
legnagyobb érték, amelynek meg
szerzését elő kell segítenünk. S meg
kell nyíeni az öregek szemét arra
is, hogy csodálni tudják az isteni
gondviselést, amely alkanyaxgá
solkioo'l: egyenes utat, a ,,'kövekből

kenyeret", a szomorúságból oly sok
szor örömet falmsZltott. Há azután
így minden megpróbáltatásában a
kegyelmet is felidézi az öveg em
ber, aikkor majd szívvel-lélekkel
köszönetet tud mondani Istennek
mindenegyes napért, ami még fenn
maradt neki, s ahelyett, hogy élete
utolsó szakaszát csüggetegen, sóha
jok közt morzsolgatná, felernest fő

vel s azzal a vígasztaló érzéssel
lépked tovább, hogy tőle telően

igyekezett helyrehozni mindazt,
amit elhibázott korábbi életében.

Ugyanakkor pedig fellkészül a kö
zelgő örökkévalóságra is. Ez a fel
készülés és a pap részéről való elő

készítés annyira természetes ebben
a ikorban - jegyzi meg Solan -,
hogy csupán a teljesség kedvéért
emlékezik meg r611a. Mindenesetre
hasZll101S1a1Il jár el a pap, ha három
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dologra feMeti a súlyt. Az egyik az
Istennek, a másdk az ítéletnek, a
harmadik a túlvilági boldo~álgJrualk

helyes felfogása. Egyiket illetően se
érje be a merő álitaláiIlosságok1m1,
hanem nyujtsen bizonyos dogmatt
kai alapismereteket is. Különösen
fontos annak megértetése. hogy a
keresztény léleknek nincs miért
rettegnie az itélettől s még kevésbé
szabtad kétségbeesníe. Ha már a ta
pasztaht idős ember is megértöbb
és elnézőbb módon vélelked~k, mint
é}z összefüggéseket kevésbé látó fia
talok, mermyível jóságosabb és
könyörületesebb kell, hogy legyen
Isten, aJki mindenről tud és min
dent egyszerre áttekínt.

Ilyen vezetéssel érheti el a pap 
fejezi be Solan -, hogy megörege
dett hívei osztályosaí lesznek La
cordaire élményének, aki három
évvel halála előtt ezeket a sorokat
vetette papírra: "Én,em a kort. Tes
tem és érzékeléseim aláhanyabla
nak. Lelkem azonban úgy emefke
d.ik e romok fölé, mint a napfény,
amely beragyogia a szétesett temp
lom magas oszlopait."

*
Valljuk be nyíkten: ha már álta

lában sem könnyű bánni az öre
gekkel, akkor az idősebb és idős

nők lellki gondozása éppenséggel
nem tartozik a kedvelt feladatak
köre. Eva Firkei ílrja ezt, aki OIrVOSi
mínőségében nyúl hozzá a kérdés
hez. Több okát látja a húzódozás
nak. Együk a sokat emlegetett "vén- .
asszonyos j ámborkodás" , amelynek
egyes megnyílvántrlásaí inkább ri
asztják, mínt vonzzák a megfigye
lőt. A másik az öregek tiszteletének
megfogyatkozása, amit a technikai
civilizáció hozotit magával, A mai
v.i1ág ugyanis fokozott mértékben
hajlamos arra, hogy fölöslegesnek,
"hulladékany'agnaik" tekin tse am,
akí koránál vagy törődöttségénél

fogva kiesett a munkafolyamatból,
Papoktól is hallani: "a vaUás nem
csak az öregasszonyok ügye." A
harmadik ok Fírkel szerint a koros



nők ,rendkí~i érzéIkenYSlége, ami
vel jobban prólbára teszik ember
társaik szerétetét és türelmét, mént
a férfiaik.

A nő öregedése - álilapíJtj'a meg
Firkel - három szakaszban megy
végbe, Az elsőt csak maga az érde
kelt veszi észre, kömyezetemít sem
tud róla. A második szakasz akkor
követikezik be, amiJkor mások is
meglátják a váítozást, az ő szem
szögiiíkMI nézve: a hanyatlást. A
harmadák szakaszt inkább csak a
kivülállók ismerik föl. A legfájdal
masabb kétségkívül az első szakasz,
amely vadamíkor a negyvenes, évek
ben kezdődik. Ezért van, hogy a
neurózísok is főleg ebben a korballl
lépnek elő. A nő hírtelen rájön,
hogy nem árad belőle semmiféle
"fluidum", csupán csak azért, mert
valahol megjelenik Ehelyett a ké
pességeit. munkában f'elmutatott si
k€T'€ÓJt, jó hírét dícsérik Testi ba
jok is beáldhatnak már' ebben az
időben: asztma, tüdőtágulás, szív
zavarok. Rendszerína azonballl nem
ezek váltják ki benne az öregedés
ijesztő vagy kínos élményét, hanem
egészen apró kellemetlenségek: a
meg:fIgyelőiképesség csökkenése, a
szemüveg viselésének kényszerűsé

ge, a rövidebb és kevésbé mély aJI
vás, elég gyakran a hamis fogsor
és hasonló dolgok. Egyelőlle még
inkább "figy1elmezt€ltések", de annáll
nyugtal'alll,itóblbalk. Mimd gyakrab
ban merül fel tudatában a "volt"
szó. Húszéves korában mínden nő

azt hiszi, hogy csaklis ő van a vi
lágon, harmincéves korában asszo
nyokat fedez fel maga körül, negy
venéves korában fíatal leányokat,
akik felnéznek reá. A fialtal leámvok
..e'bűvölőek", ő maga azonban "tisz.
teletreméltó". Az 50 felé közeledő

J1Ő rendszerint igyelkszilk bébeszélni
magának, hogy örüű, amiért nyu
galmat élvezhet. Ez azonban nem
igaz - mondja Fmkel - s annáll
többet fog szenvednd, mínél ink·ább
el akarja hitetni magával.

így jultulllk el a Illő számára rend
kívül for-tos szakaszhoz. amelyet a

változás érveinek nevezünk, MaigM;
ezt az áhlapotot az egészséges em
ber betegségének tekinthetjük
írjlll Fi~kel -, mert eJ!kerü·lihetetlen
a női sorsban, A!ki pedig a változás
éveinek f.izjJkai viharait maga is
úrgytudja felfogni, miJnt újabb,
gazdagabb emberség tavaszi zúgá
sát, az lényegesen hamarabb fölébe
is tud kerekedni életkora szeszélyes
keűlemetlenségeínek, Éppen ezért
kellene kívánnunk, hogy a lelki
pásztor se feledkezzék meg aITól,
hogy a legtöbb nőt éppen ez az idő

szak vezetheti rá önmagának felfe
dezésére. "Ne mondd a kőnek: ,szét
porladsz', amilkor Ikris,tállyá érik"
- olvassuk egy költőnél. A változás
éveineik bátor átvészelése ajándé
kozhatja meg a nőt azzal a ből

esességgel, amelynek bírtokában a
szenvedés sem ellenség többé, az
odaadás, a szolgálat, az ajándéko
zás pedig a legmélyebb öröm. Fel
tételezve aszelIemi f'nlsseséget,
egyébként sem képzelhető olyan
életkor, amely mások boldogságá
nak szemlélésében és előmozdításá

ban új élettartaimat ne nyerhetne,
Csak attól óvakodjunk - figyel
meztet Firkel -, hogy ezt az el
veszett pozíciók pótlékának szán
juk Személyíségünket kell médsze
résen és tudatosan odáig fejleszte
nünk, hogy meglássa és vállalja új
feladatait. A lelkiatya tapintatos se
gítsége sokat tehet ebben az irány
ban. Míndenekelőtt azzal, hogy
megviJágítja és felismerteti az ön
álló személyíség értékét.

Minden idősebb embernek, kü
lőnösen a nőnek, elő kell készülnie
a magányosság élményére. Megrá
zó, hogy még vallásos asszonyok is,
ha özvegységre jutnak, mennyíre
úgy érzik, hogy az egész világ sírba
süllyedt a férjükkel. Mintha a há
zasság szentsége utolsó morzsáíg
felemésztette volna vallásos hitü-

. ket. S nem egy esetben túlságosan
is hosszú ideig tart, amíg az özve
gyi fájdalmak kitombólják magu
kat. Hibát követhetünk el ilyenkor
azzal is - állapítja meg Firkel -,
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hogy újbó'! és újbó'! míndíg csak a
vallás vigasztalásával közelítünk a
szerencsétlen lelkekhez. Viharos
reakciot válthatunk ki vele, amely
dac formájában még akkor is tart,
amikor a magányosságot az özvegy
már sokkal elviselhetőbbnek talál
ja. Ö úgy tapasztalta - írja Firkel
-, hogy kezdetben csak más öz
vegyek tudnak valamelyest meg
nyugtatcan hatni az új özvegyre,
sokkal eredményesebben, mint a
pap vagy a férjes barátnők. A lel
Itipásztornak tehát, amennyire csak
teheti s amennyiben szüksége mu
tatkozík, igyekeznie kellene meg
felelő társaságot szerezni számára.

Míndenesetre az a mód, ahogyan
a nő feldolgozta magában az öreg
ség második szakaszát, nagyjában
meghatározza további életét is. Ha
kudarcot vallott ebben a munká
ban, akkor csaknem bizonyos, hogy
azzá a cseppet sem rokonszenves
tipussá torzul, akinek minden gon
dolata a saját énje körül forog s
akinél az Istennel való kapcsolat
is csupán az önnön képéhez keret.
Az öregségnek erre a harmadik
szakaszára végérvényesen rányom
ják bélyegüket a krónikus szenve
dések: anyagcserezavarok, köszvény
és cukorbaj, reumatikus és vérke
ringési betegségek. Romlik a látás
és a hallás, lassúbbodik a rnozgás. A
fiatalok nem viszik már szívesen
magukkal. Jelentkeznek egyéb ne
hézségek is. Eredeti rossz hajla
mok, ösztönös magatartások foko
zott mértékben,' gátlástalanabbul
léphetnek elő. Az aggályos nő még
aggályosabbá, a fukar még fuka
rabbá, a féltékeny még féltékenyeb
bé válik. Látóköre is beszűkül, nem
tud túltelkinteni a közvetlen adott
ságokon. Az agyat támadó mesze
sedések csökkentik a figyelőképes

séget és kíhazvásokat okoznak az
emlékezetben. Legtöbbször a szel
lemi és testi erők ilyen hanyatlása
váltja ki azt a fontoskodó körül
ményességet is, ami annyira terhes
a hozzátartozókra.
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Világos, hogy a jótékony segítés
nek és beavatkozásnak rengeteg te
re nyílik itt. A lelkipásztor egyik
legfőbb feladata, hogy intse és ne
velje őket az igazi vallásosságra, a
valóban katolikus szellemre, amely
az embert akkor is boldoggá teheti,
ha kora már észrevehetően korlá
tokat szab tevékenységének. Annál
szükségesebb ez, mert a plebánia
életében vannak templomi és E'~"éb

teendők, amelyekben főleg az ilyen
korú nők segítségére számíthat a
pap, hiszen a fiatalabb családtagok
százfelé el vannak foglalva. A lel
kipásztornak azon kell fáradoznia
- hangoztatja Firkel -, hogy meg
láttassa és megértesse mind az ér
dekeltekkel, mind a környezetükkel
az öregség méltóságát. Ez a méltó
ság kívánja meg, hogy az öreg nő,

aki amúgyis kénytelen elszakadni
a világ hivságos és felületi dolgai
tól, a vallási erőforrásokra támasz
kodva elevenen tanúsítsa példájá
val a lelki és szellemi javak érté
két a fiatalok előtt.

Célokat persze kőnnyű kitűzni,

de .nem olyan könnyű megvalósíta
ni. Már a megközelítésük is sok ál
dozatosságot, gyöngédséget és türel
met igényel. Idős nők sűrűn pa
naszkodnak amiatt, hogy a lelki
atya "röviden" elintézi őket. Pe
dig ha igaz is, hogy belső konflik
tusaik, hibáik és p"önl!esé<1.eik több
nyire lappáliák, éppen az ilyenek
járnak együtt korukkal és állapo
tukkal. Gyónásaik talán sematiku
san, ódon imakönyvek stílusában
hangzanak, de sokszor a valódi val
lásosság küzdelmeí húzódnak meg
mögöttük, Öreg nők között - eme
li ki Firkel - ő már egészen cso
dálatos lelkekkel is találkozott. Az
a bőbeszédűség pedig. amitől any
nyira félnek a gyóntatók, kevésbé
személyes hiba, mint inkább az ál
landó magányosság következménye.
Ezért jó, ha a pap időnként meg
látogatja őket otthonukban is, s
igyekszik megfelelő társaságba jut
tatni őket.



Egészen tennészetes azonban,
hogy a tulajdonképeni lelki gon
dozásnak a végső dolgokra kell irá
nyulnia. Mi könnyen beleesünk ab
ba a kisértésbe - mutat rá Firkel

, hogy elleplezzük vallásunk
eszchatológíkus [ellegét, De nem
az-e a feladatunk, hogy az öreg
nők előtt, akikhez főleg a kedély
és az érzések útján szólhatunk, vi
lágosan kirajzoljuk ezt a vonalat ?
Az ő szeretteik már nagyrészt el
haltak mellőlük. Sokan gYászolnak
gyermekeket, sőt unokákat is. Meg
tapasztal ták, hogy az élet nem egy
vonatkozásban adósuk maradt. Ide
je nyiltan megmondani nekik, hovv
ne az ő külön sorsukat híbáztassák
érte, mert elképzeléseinek és re
ményeinek teljesedését az ember
csakis "odaát'" várhatja. A lelki
gondozás legfőbb feladata az alko
nyi megbékélés kimunkálása, az
elmúlás nyugodt fogadásának kiér
lelése. A halálra való előkészítés 
fűzi hozzá Firkel - általában elég
gé összevont nálunk: missziók al
kalmából vagy az egyházi év bizo
nyos napjain esik szó róla. A hí
vőnek olykor az a benyomása. hozv
papjaink csak azért foglalkoznak
vele, mert ez az előírás. de nem
szívesen teszi:k s átsietnek rajta,
hogy "masszívabb" területekre tér
jenek. Pedig ahogy egy sematikus
gyónási előkészítés nem elegendő a
szeritség áldásainak kimerítéséhez,
uzvanúsv nem eléesézesek a kon
vencionális utalások sem a halál
órájára. S van abban bizonyos bel
ső ellentmondás is, ha a valóban
keresztény m6don élt életet nem
hozzuk semmi eleven kapcsolatba a
halállal.

A pap mellett a keresztény pszi
chiáter is nagyban seaítségére lehet
a keresztény páciensnek - jegyzi
meg Firkel. Az általános szoronzás
forrása uzvanís legtöbbször a halál
t6l való félelem, aminek feltárása
esetén a lelkület helyes beállítása
meg is szünteti azt. Nagvon zva
kori öre~ori szenvedés a nőknél az
"endogén rtÍt!lankólia", amit pszí-

choterápiával ma már sikeresen
gyógyíthatunk. Sajnos, vannak
"depressziv pszichopaták' is, aki
ken nem fog sem a nevelés, sem a
rábeszélés, akiknél gyógyszerek is
csak átmeneti javulással járnak.
Ezek mind a lelkipásztor, mind az
orvos számára ugyanazt a keresz
tet jelentik.

Az öregségnek lehet egy olyan
záró fejezete is, amikor az ember
teljes mértékben ápolásra szorul.
Minthogy az öregek felelőssége eb
ben a stádiumban már messzeme
nően csökkent, az ő magataotásuk
kevésbé is fontos, mint az ápoló
személyeké. Adott körülménvele kő

zött a hangtalanul működő társa
dalmi apparátus magána veszi a
családi kötelezettségeket. Hogy a
magukkal tehetetlen nőkkel más
lenne a helyzet, mínt a férfiakkal,
aligha áJoJí,thatjuk. A nőknél talán
némi könnyebbség, hogy tennészet
től fogva jobban tűrik a szenvedést.
A szeldem és a test telj es szétesé
sénél azonban ennek sincs jelentős

szerepe.
Míndenesetre fellfigyelhertünk ar

ra, hogy születés és halál. vagyis
az emberi élet legszemélyesebb
mozzanaéaí, amelyek ISIten akara
tától fül?)genek, rendszerint kórház
ban, tehát a mi technikailag szabá
lyozott korunk apparátusában men
nek végbe. Mimt az emberi faj szá
mozott példánya kezdtük meg éle
tünket és úgy is fejezzük be. A csa
lád ma már nem az a főldrajzi

hely, amellyel keletkezés és elmú
Iás mezborrthatatlarrul egybe lenne
kötve. Nekünk azonban, akik a lé
lek valósázát és halhatetlansáeét
vaHjuk, annál inkább törekednünk
ikell arra, hogy egyetlen embert se
tekintsünk csupán számnak, amely
la társadalmi gépezet kerekei között
hányódik "Csak egy öreg nénike"
- halltuk nem egyszer, amikor
közlik velünk, hogy elO' töpörödötit
anyóka valamí apró-cseprő ü'lO'évell
ki tudja. hanyadszor keres már
mínket, Nekünk azonban vüllaníon
eszünkbe, hogy ez az öreg nénike
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ls teljes éIltélkú1JaJgja az egyháznak,
s éppen mert közel van a véghez,
Illem szabad kímélnünk a fáradsá
got, hogy a tulajdonképpeni céllt
rnegmutassuk mekí. Ha pedig' már

A KIS ÚT

amúgyis elég bátor ahhoz, hogy
szemébe tudjon nézsu a halálnak,
aJkJkor meg éppenséggel megérdem
li, hogy hódolatos tisztelettel hajol
junk le hozzá.

Amennyire tőlem telik, igyekszem haladni a ~elki é~etben, mégis az az
érzésem, hogy egyhelyben topogok. A cselekedeti bűnökrő~ könnyű le
szokni, de mit csiná~jak a hajlamokkal, szándékokkal,kívánságokkal,
.gondolatokkal? Pedig ezek néha olyanok, hogy pirulnék, ha az emberek
előtt magaménak kellene vaUanom őket. De Isten előtt mégis csak el
kell vá~lalnom, hogy én vagyok az, akinek hajlamai, szándékai, kívánsá
gai stb., - és ugyancsak én vagyok az, aloit hajlamai, szándélwi, stb.
ide-oda rángatnak és haladni nem engednek. És ez nagyon lealázó.

Mímdenekelőtt örüljön, hogy a
-cselekedeti bűnök elkerülésében
mégis csak észlelt haladást. Semmi
sem befolyásolja erősebben belső

világunkat - még öntudat aLatti
világunkat is -, mint a véghezvitt
cselekedet. A rossz,' amit teszünk,
nemcsak egyarcú _esemény, hanem
rnint emlék, mint kísértés visszajár
és könnyen szokássá lesz. De a vég
hezvitt jó is visszajár, mint kedves,
bíatató, bátorító, megnyugtató em
lék, amelyről tudjuk, hogy Isten
hez kapcsol, kegyelmeket hoz és
rendezőleg, megnyugtatólag hat
egész lelki vílágunkra. E-bből kiin
dulva egy fontos részt szeretnénk
levelébe rktatni: az erkölcsi cselek
vés nemcsak abban áll, hogy vala
miről ,,leszokjunk", hanem ugyan
úro' abból is, hogy valamire rászök
jun.k, vagyis az erkölcsi cselekvés
nemcsak negatívumokból. de mín
denekfölött pozítivumoloból kebl,
hogy áaJljon. Ha megszokja, hogy
rendszeresen, kötelességszerűen

imádlkoz:ZJék, ha naponként megha
tározott elmélkedést és lellki olvas
mányt végez, ha rendszeresen járul
a szentségekhez, ha a liturgiával
beletk~pcsolódikaz egyházi évbe, ha
lát.Qga;tja és támogatja a betegeket,
ha elínnéz! a gyámolftásra szorulók
ügyes-bajos dolgait, akkor egy idő

múlva észreveszi, hogy nincs ideje
oktalan, hiábavaló, bűnös gondola-
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to/km, vágyakra stb., annytra el
fogl:a!lja egesz lelkét a szolgálat,
amelyet Istennek és felebarátainak
tenni akar és tesz.

Igaz - hála listennek -, hogy ez
a belső elrendeződés nem mutat
kozik meg azonnal, hisz ez a nagy
siker könnyen vezetne öntetszelgés
re és belső gőgre, Isten úgy akarja,
hogy ménél jobban halad valaki,
annál inkább meglássa a benne még
megrnaradt hiányokat és hibákat;
így sikerei értékelésében szerény
lesz.

A másik jó, aJminek örülni kell,
ebben a mondatban fejeződik ki:
"Isten előtt mégis csak el kell vál
lalnom, hogy én vagyok, akinek
hajlamai, és akit hajlamai ide-oda
rálllrg1ll.unaJk" - szóval felismerte:
bűnös voltunkban mint alany és
mint tárgy is egy személy vagyunk.

A legtöbb ernber másvalakire há
rítja híbáit, bűneit: feleségem, fér
jem, szüleím, anyósom, főnőkeím,

szomszédaim vittek bele ebbe, vet
tek rá arra,felbosszantottak, fel
bíztaJttaik, belesodortsk, elcsábítot
tak, a körűlmények kényszerítet
tek. Egyszóvad míndenki oka bal
lépésemnek. CSIak én állok maku
látlanul, iLletőleg szenvedő alany
kéM abiban a bűnben, melyről vá
dolnom kellene magamat. És ha
már semmiképpen sem állíthatok
oda. valakit bűnbakn*, akikor l:eg-


