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ÖREGSÉG ÉS A BIBLIA
Az Úr Jézus fiatalon végezte el földi küldetését. Nem ismerte tehát az öreg

séggel járó testi-lelki elváltozásokat. Így 'nem is érezzük érvényesnek a Zsidók
nak írt levél egyébként számunkra nagyon vigasztaló megállapítását: Krisztus
"a mi Főpapunk ugyanis nem olyan, hogy ne tudna együttérezni gyöngeségeink
kel. hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett." (Zsid
4,15). És ha ugyanazon levél tanusága szerint Jézusnak "minden tekintetben' ha
sonlóvá kellett válnia testvérei h ez, hogy irgalmas ... legyen" (uo. 2,17), akkor az
öregség lelkivilágára aligha találunk Jézus életével hitelesített eligazításokat, hiszen
az elfogyatkozó életerővel járó gyöngeségeket a testben, és az egyáltalán nem ke
csegtető távlatok feltárulását a lélekben nem érzékelte.

Ám Isten "mindent szabad elhatározása szerint tesz" (Ef 1,11). Az üdvösség
tervét is ezzel a szabad alkotó kedvvel gondolta ki. És a tervezések korában tud
juk azt, hogy akár egy házat, akár egy ünnepi rendezvényt, ·akár egy gazdasági
tervet minden részletében meg kell alkotni, minden kis részletét az egyetemes
gondolat uralma alá kell vetni. Isten üdvösségtervében is minden kis nészletnek
jelentősége van, és minden apró mozzanat sugározza az Isten gondolatát, és
következőleg kinyilatkoztató üzenetét is. Ezért nem mehetünk el mint jelentéktelen
részlet mellett, hogyamegváltás művét végrehajtó Isten fia világba érkezésekor
két öreget (Simeont és Annát) hív tanúbizonyságra, és a Golgota áldozatának
befejezése után ismét csak két öreget állít a sírba tétel elvégzésére, Arimateai Jó
zsefet és Nikodémust. Reflektál tehát az Isten az öregek szolgálatára, és a bennük
jelképezett öregségnek komoly szerepet szánt az üdvösség munkálásában,

A reménytelenség ellenére. Különös, hogy míg "az ígéret gyermekét", Izsákot
Isten akkor adja Ábrahámnak, amikor az öregség miatt élettanilag lehetetlenné
vált az élet továbbadása, és az első- prófétánál, Sámuelnél is kivárja a nyilván
való terméketlenség idejét, Fiát nem öreg szülőktől eredezteti. Bár J ézus fo
gantatásában jelen van nemcsak az ősatya említése miatt a biológiai lehetetlenség"
hanem a férfi nélküli szűzi foganásban is. E párhuzamra utal különben az an
gyal a Szűz Anya köszöntésében, midőn Erzsébetre mutatva rnondja: "Istennél
semmi sem lehetetlen." (Lk 1,36). Hogyareménytelenségből lépjen be a világba
az üdvözítő, azt a keresztény hagyomány Szűz Mária szüleinek, Joakimnak és
Annának öregkori foganásában őrizte meg: akkor kapták meg Máriát, az üdvö
zítő anyját, amikor látszólag hiába éltek és kHátástalanná vált az életük.

Az öregségnek legalapvetőbb problémája a céltalanság és kllátástalanság
érzete. Amikor még az élet lendülete és alkotó kedve az idegeinkben zsong, rá
jönni arra, hogy lassan a mellékvágányra kerülünk, ez a legnehezebb próbatétele
az életkor-váltásnak. Mit remélhetek még az élettől? Mit tehetek? Vár-e még
valami ebben a világban? Adhatok-e valamit az emberi közősségnek?
Egyáltalán miért is élek? Kemény kérdések ezek, és éles kés gyanánt hasogatják
fel a léleknek addig fölszínes nyugalmát. Mintha csak az egzisztencialista filozófia
a modern szellemiség vívódásaiból kihallott-. szavait és a szavakban rejtőző

életérzéseket forgatná minduntalan, melyek létbe dobottságról és halálra rendelt
ségrőlbeszélnek.

Azzal, hogy Isten az ő választottait és Fiát is reménytelenül lehetetlen hely
zetből indítja el a világba, az öregségben jelentkező céltalanság és lehetetlenség
érzetét akarta belsőleg föltárni. Vagyis azt, hogy nincsen olyan reménytelen hely
zet, amiből ne származhatna üdvösség és megváltott élet, vagyis diadalmasan fel
törő isteni élet. "Ezekből a kövekből is tud az Isten Ábrahámnak fiakat tá
masztani" - dörgi majd Keresztelő Szent János a sivatag szikláira mutatva (Mt
3,9). A sziklák zordságát és a kövek kietlenségét hordozó öregség meleg életté
változhat Isten. kegyelmi behatása által. Igaz, ehhez meg kell ízlelni a remény
telenségnek, a céltalanságnak és a hiábavalóságnak azt az érzetét, amivel az öreg
kor jár. Ábrahámról mondja az Irás: ,,0 a remény ellenére is reménykedve hitt"
(Róm 4,18).
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Csak egy síró gyermek. A halálra váró Simeon és Anna egész életükön át
várakoztak az üdvözítőre, hisz ígéretük volt "a Szentlélektől, hogy addig nem
hal meg, amíg meg nem látja az Úr Fölkentjét" (Lk 2,26). Az Úr Fölkentjéről
pedig minden jámbor zsidó azt képzelte, amit lzaiás próféta írt róla: "Így fog
ják hívni: Csodálatos, Tanácsadó, Erős, Isten, Örök Atya, Béke fejedelme. Mesz
szire kiterjed majd uralma" (Iz 9,5). És a képzelt nagyság helyett egy síró ki
csiny gyermek jelentkezik. Mit árult el a kicsiny gyermek a hatalmas Megváltó
ból ? De Sirneonnak éppen ez volt a küldetése és feladata, hogy .a még csírájában
levő jövőt lássa és higgyen benne.

Nem ok nélkül van az, hogy nagyon öreg emberek nagyon fiatal gyermekekkel
barátkoznak. Főként faluhelyen lehet ezt érzékelni. Akárhány magas korú em
bertől lehet hallani: Mikor még kisgyerek voltam, hallottam az öregapámtól
(vagy egy öreg bácsitól), hogy gyerekkorában ez és ez történt. Szinte két év
századot hidal át ez a lánc. És ha ezt jelképnek vesszük, akkor megkapjuk az
öregségnek Simeon diktálta feladatát: örülni tudunk azoknak a kis örömöknek,
amikkel végül is tele van az életünk, és amikkel Isten átszövi mindnyájunk éle
tét. És ezekben a kis életörömökben megsejteni a kibontakozást.

A tékozló fiú apja. Ha Jézus nem is volt öreg, de az öregség pszichológiaját
jól ismerte. Példabeszédeiben ugyanis az öregség kiegyensúlyozottságát használta fel
Mennyei Atyja közelebb hozására. Hasonlítja a mennyek országát s a Mennyeí
Atyát a királyhoz, a gazdag emberhez, kik lakomát szereztek és sokakat meg
hívtak. Igaz nincs kimondva, hogy ezek öregek voltak, de a patriarkális rendszerű

közösségí életben, amiben az evangélium .fogantatott, míndíg öreg volt a család
feje. Így képzeli el őket a keresztény hagyomány, és a művészi ábrázolás is.

A legszebb példabeszéde Urunknak a tékozló fiúról szól. A főszereplő az
atya, kiben az irgalmas Istent mintázta meg. Két mozzanat ragadja meg figyel
münket és teszi örökre szímpatikussá az öreg apát: tudja tisztelni fia szándékát és
tudja hazavárni a tékozlót. Két olyan vonás, melynek hiánya mérhetetlen kese
rűségbe tudja meríteni az öregségét, jelenléte pedig megaranyozza s derültté
teszi világát.

Az önállóvá növekedett gyermekek igen sokszor eltávoznak a szülői ház
melegéből, amit apák és- anyák egy élet áldozatával hoztak létre. Milyen sérel
mes ez a szerető szülők számára! Egész életük célját, biztató álmát és ábránd
ját dönti porba sokszor az élet. És amikor lélekben hagyják el a szülők eszményeit,
életfelfogását és világnézetét. akkor megélik, vagy legalábbis megsejtik a té
kozló fiú atyjának gyötrelmeit. Ezekben a lelki vívódásokban is tisztelni a fel
nőtt gyermek akaratát, mint ahogy az ember szabadságát tiszteletben tartó
Istent jelképező atya "szétosztotta köztük vagyonát" (Lk 15,13) a fiú kívánsága
szerint, isteni fényeket lop a háborgó szülői szív érzéseibe.

És ez sarjasztja ki a hazavárás csodálatos vonását. Hisz a tékozló fiút "apja
már messziről észrevette, és megesett rajta a szíve. Eléje sietett." (uo. 20 v.) Nem
bennrekedni egy sérelmi érzésben, és nem a jósolt bukás igazság-birtokának fölé
nyét éreztetni, sőt nem is bevárni a fiú közeledtét és önvádját. hanem elébe futni
vagyis megelőzni, ez lesz az isteni mű az öregedő ember életében.

És ha mindezt szimbolikus értelemben is vesszük, hisz nem mindenkinek van
élő gyermeke, és nem mindenkinek lesz tékozló a fia, de mindenkinek van cél
ja, terve, ábrándja, várakozása és elképzelése az életről, amik a tékozló fiú
rongyaivá válnak, és ha azokkal szemben is tudjuk ezt a lelki nyitottságot mu
tatni, elérjük a prófétai látomások "Ösöreg"-jének (Dán 7,9) magatartását, amit
Jézus eszményül állított fel nekünk: "Legyetek tökéletesek, mínt Mennyei Atyá
tok tökéletes" (Mt 5,48).

Nikodémus. .Mi vezethette Nikodémust és Arimateai Józsefet, bár a zsidóktól
egyformán féltek (Jn 19,38), hogy Jézust eltemessék? Csalódottan tovább mehettek
volna, mint a többiek, mégis "bátran bement Pilátushoz" '(Mk 15,43). Pedig már
öregek voltak" tanácstagok - s ezeket "vének"-nek nevezi a Szeritírás. Mintha
Isten az öregségnek ezt a szent feladatot akarta volna megjelölni: átvágva ma
gunkat minden féleimen és minden kiábrándultságon adjuk meg holt reményeink
nek és várakozásainknak a végtisztességet. Akit temettek, az betöltötte minden
vágyukat és várakozásukat, hiszen az Írás kiemeli Józsefről, hogy "maga is várta
Isten országát." (Lk 23,51).
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Az élet nagy távlatokat nyit fel mindenki előtt, amikre nem juthatunk el.
Megtanulni szépen, áhítattal, megnyugvással eltemetni ki hunyt reményeinket, be
nem teljesült vágyainkat és el nem ért céljainkat, ezt akarja megábrázolni az
evangélium. Távol akarja űzni lelkünkből az elégedetlenséget, folytonos szemrehá
nyásokat és keserű kifakadásokat az élettel szemben. S Nikodémus alakja még
azt is megmutatja, hogy aki megnyugodva tudja be nem teljesült várakozásait
eltemetni öregkorában, az mindezek föltámadását is megérheti és egy diadal
mas életbe juthat.

Ahová nem akarod. Jézus föltámadása után Péterrel beszél, rábízza a fő

hatalmat, de hozzátesz valamit: "Mikor fiatalabb voltál, magad övezted föl maga
dat és odamentél, ahová akartál. De majd ha megöregszel, más övez fel téged,
és odavisz, ahová nem akarod." (Jn °21,18). A tanítványok értelmezése szerint
ezt Jézus azért mondta, hogy jelezze "milyen halállal dicsőíti meg Istent" (uo.),
Figyelemre méltó.. hogy ilyen általános jelzést ad az Úr. Bizonyára átérezte az
öregek sorsát, örök problémáját: a kiszolgáltatottságot. Az önálló, önérzetes, a
maga-irányította ember legnagyobb megpróbáltatása ez! Más övez föl téged 
ebben benne van a gyermekeire szoruló szülő alaphelyzete, akár azért, mert "át
adták magukat" a gyermekeknek, akár életkörülményeik alakultak olyan sze
rencsétlenül, hogy rájuk kell hagyatkozniok mindenben. Oda kerülnek, ahová
sem testük, sem lelkük nem kívánkozott. - Ha egyszer így alakult a helyzet,
tudomásul kell vennünk ezt a kiszolgáltatottságot. Különben folyton ketrecbe
zárt állatok nyugtalanságával keressük a kiutat a lehetetlenbe. Jézus tudja vi
szont, hogy ezt a kiszolgáltatottságot úgy is el lehet - és el is kell - viselni,
hogy ebből az Istennek dicsősége származzék.

Az öreg Pál. A lassan megöregedő Pál apostolnak is megvoltak az öregségi
problémái. Sorai közül kicsendült egyik legnagyobb keresztje az öregségnek: az
egyedülvalóság. "Első védekezésem alkalmával senki sem állt pártomra, mindenki
cserben hagyott." - írja keserűen (2Tim 4,16). Valamivel előbb megjegyzi: "Csak
Lukács van mellettem" (uo. 11. v). De a fölfakadó panaszokhoz mindjárt hozzá
teszi a maga háborgását csendesíteni akaró szót: "Ne számítson nekik bűnül!" (uo).

Az élet forgatagából az életfolyamat partjára sodort embernek roppant nehéz
hozzászokni a magányhoz. Ezt a legtöbben belső lázongással veszik tudomásul,
és környezetüket állandó szemrehányásokkal ostromolják ennek megszüntetésére.
De hasztalan. Az élet üteme mást diktál még a jószándékok esetén is, hát még ha
közrejátszik az elhidegülés is a folytonos panaszok miatt! Ezzel számolni kell
annak, aki az öregség állapotába jut. Készülnie kell rá, és valami elfoglaltságot kell
keresnie, hogy egyedülvalóságát megoldja. Aki olyan lelkinyugalommal, mínt Szent
Pál, nem tudja tudomásul venni a magárahagyottság realitását, annak nehéz lesz
környezetének hibáztatását elkerülni. És ez olyan lelkiállapotot fejleszt ki ben
ne, hogy övéinek legjobb szándékú kezdeményezései magányosságának könnyebbé
tételére eredménytelenekké válnak. ,

De ad még Szent Pál más eligazítást is. Örök sorokat ír le ugyanis az Új
szövetség legrövidebb könyvében, az egyfejezetes Filemonhoz írt levélben. Eb
ben egy Rómába szökött rabszolgáért könyörög barátjának, Filemonnak, hogy
bocsásson meg neki szökéséért, mert közben az kereszténnyé lett. Ezt írja: "Bár
Jézus Krisztusban teljes joggal megparancsolhatnám, ami kötelességed, mégis a
szeretetre hivatkozva inkább kéréssel fordulok hozzád én, az öreg Pál." (8 v).
Parancsolás' helyett kérni! Oriási fordulat ez az ember életében, akinek akaratától
eddig minden függött, és aki minden jogot megszerzett arra, hogy parancsolhas
son azoknak, akikért életét áldozta, és akiket élethez és vagyonhoz segített. Addig
talán soknak sikerül eljutni, hogy nem parancsolgat, de hogy - reális szükség
esetén - kérjen is, azt megalázónak tartja. Inkább visszavonul egy sebzett ön
érzet sorompói mögé és onnét teszi feszültté és mérgezetté a légkört környe
zetében. Meg kell tanulnunk az apostollal együtt lemondani a parancsolgatásokról,
és emberi hangot használva szelíden előterjeszteni jogos kívánságainkat és ké
relmeinket. Igaz, ehhez alázat kell. De ez a jézusi alázat Igéri azt, hogy "nyug
tot találtok szíveteknek" (Mt 11,29).

A lényeglátó. Nincs ugyan a Bibliában, csak a keresztény hagyományban sze
repel Szent János öregsége. Mikor már nagyon idős volt, kézen fogva vezették el a
hívek gyülekezetébe. És mindig sürgették őt, hogy mondjon valamit Jézusról.
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És csak ennyit mondott mmdíg: "Fiacskáim szeressétek egymást l" A tanítványok
elunták már és megkérdezték, miért mondja mindig ugyanazt. "Mert az Úr pa
rancsa - kapták Szent Jeromos szerint a Jézushoz méltó feleletet - és ha ezt
az egyet megtesszük. elég az üdvösségre." Itt míndenesetre az a feltűnő, hogy
az Úr keblén nyugodó és az isteni Szív .érzéseit halló János, aki a sas szárnya
lásával merült bele az Ige eredésének szent titkába, és aki előtt csodálatos táv
latokban nyílt fel az eljövendő isteni világ dicsősége a Jelenések Könyvében, a
Patmosz szigetí látomásokban, ennyire Ieegyszerűsődík. Annyi mondanivalója
volt neki, hogy evangéliuma végén kétszer is utal rá: "Jézus még sok más csodajelet
is mutatott tanítványai előtt, amelyeket nem jegyeztek fel ebben a könyvben"
(Jn 20,30). És ez a sok annyi, hogy "ha valaki mínd le akarná írni, - azt hi
szem - artnyí könyvet kellene írnia, hogy nem tudná az egész világ sem befogad
ni." (Jn 21,25). És ettől a szemtanútól. a titok látójától a későbbi nemzedékek
többet vártak.

De nem. János a lényeget látta, és a lényeget mondta. És ezt tapasztalhatjuk
öregeinknél is, hogy unalmassá válik az, amit az öreg lélek lényegesnek lát.
Valóban lefoszlanak a dolgokról a fények és az illúziók, és egyre színtelenebbé
és jellegüket vesztettekké válhatnak élménycink és igazságaink. De mindezekből

szűrődik le egy élet tapasztalata. Eltűrni ezt az elszíntelenedést, de rájönni az
egyszerű igazságok és formulák belső gazdagságára és tartalmára és igy tanú
.ságot tenni az emberi formák telítettségéről, ez lesz örök hivatása az öregségnek.
A leegyszerűsödés és az eszköztelenség nagy eszménye a művészetnek. És ha az
öregség teológiáját meg kellene fogalmazni, jobbat nem mondhatnánk, mint azt,
hogy éppen ebben a leegyszerűsödésben és lényeglátásban közelíti meg az ember
legjobban az Istent, aki maga az egyszerűség .

•
Jézus nem volt öreg, de az öregséggel járó problémákat ismerte és megélte,

üdvösege számára lefoglalta és életébe' beleállította. Ha summázni kellene, akkor
ebben a sokszor idézett mondásában összegezhetnénk Jézus üzenetét az öregek
nek: "Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és
alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát." (Mt 11,29). Jézus nélkül
nehéz iga az öregség, szelídség és alázat nélkül folytonos önemésztódés és indu
latoskodás. A kiegyensúlyozott nyugalom derűjét és békéjét a Biblia üzenetében
találjuk meg.

BALÁZSOVICS MIHÁLY VERSEI
Nekileszftem mellemet a szélnek

elcsodálkozom
hogy mindig élek
s nem csapódtam
akárhová őszi levélnek,
nem fuldoklok
egy könnynélküli sírás
gyöngyzuhatagában,
megcsodálom tenyeremet:
ökölbeszorítom,
széttárom ujjaim,
őkölbeszorítom,

ismét sudarasodom,
megcsillan ifjúságom
egy holdtöltéses
gyönyörű tekintetben,
virágot lehelek
a didergő ,évekre
és fehér fehér véget ér
vetélő hallgatásom.
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Hozzám hasonló

1.

Hozzám hasonló
violaszín morc hegyek,
százarcú álmok,
sirályokkal rebbennek
megpattant szemeinkbő!.

2.

Fénnyel vert kráter
a szem, óvakodik a
látástól: mindent
tud, magának ragyog: e
létből már mit sem akar.


