
HARSANYI ISTVAN

Tévhitek as öregséggel kapcsolatban
Egy társadalom tagjainak életkori megoszlása alapján a nemzetközi szakiro

dalomban fiatal, öregedő és öreg társadalmakról beszélnek. A hovatartozást a 60
éven felülieknek az egész lakossághoz viszonyított arányszáma dönti el. Az öreg
társadalmakban a 60 éven felüliek száma 10% fölött van. Minthogy hazánkban
1975-ben a Takosság 18,1%-a volt 60 éven felüli, s ennek az aránynak a közel
jövőben a növekedése várható, Magyarországot az öreg társadalmak közé kell
sorolnunk. Erdemes tudnunk, hogy az öregség fokát meghatározó korosztály
tagjainak arányszámai : Afrikában 2,7%, Latin-Amerikában 3,3%, Kelet-Ázsiában
4,2%, a Szovjeunióban és Japánban 6%, az USA-ban 9%, Svédországban 12%.
Hazánkban az arány növekedése 1990-re várhatóan 19,1%-ra emelkedik. Az .öre
gedő és öreg társadalmak egyik legégetőbb gondja éppen az öregekről való kor
szerű gondoskodás, ami' egymagában is indokolja, hogy az érintett társadalmak
ban behatóan foglalkozzanak az öregedés, az öregség problémáival.

Az életkor szerinti öregségen belül ma világszerte a következő négy szakaszt
különböztetik meg: 1. az öregedés időszaka az 55. és 65. életévek között, amikor
a legtöbb embernek még nincsenek önellátási és' öntenntartást problémái; 2. az
öregség szakaszában - a 65. és 75. év között - egyre több ember válik munka
képtelenné, s ezzel egyidejűleg egyre inkább mások, fiatalabbak segítségére, gon
dozására, ápolására szorul; 3. a vénség életszakasza a 75. és 85. év között; 4. az
aggastyán kor pedig a 85. éven fölül jelentkezik. Az öregintézmények - szocíálís
öregotthonok. szeretetotthonok -lakóinak többsége e két utóbbi életkorcsoportból
kerül ki. Minél öregebb egy társadalom, annál több intézményes, közösségí törő

dést kíván meg a korszerű öregintézmények fenntartása.

'"
Az ember öregedésével, öreg korának problémáival több, egyre izmosodó tu

dományág foglalkozik. Legrégibb és legfejlettebb közöttük a gerontológia, az öreg-,
ségtudomány. amely mínden lényeges biológiai, pszichológiai és társadalmi szem
pontból vizsgálja az öregkort. Az öregkori betegségekkel, pontosabban a beteg
öregemberek gyógyításával a geriátria, az öreggyógyászat foglalkozk. A pszicho
lógiának is kialakulóban van egy új ága, a gerontopszichológia, amelynek. sajátos
feladata az öregek lelkívílágának, pszichéjének, normális és kóros lelki működései

nek a vizsgálata. S ha ezen belül a szociálpszichológiai szempontokat kívánjuk
kidomborítani, akkor geronto-szociál-pszichológiát művelünk. De beszélhetünk már
gerontoszociológiáról, öregszocíolögtáról is. Ha ezt a cikkemet kellene valahová
besorolnom, legszívesebben a geronto-szociál-pszicho-pedagógia címszó alá tenném,
hangsúlyozni kívánva azt, hogya pszichológiai szakágak közül leginkább a szocí
álpszíchológia eredményeit igyekszem felhasználni, hiszen az öreg ember talán
még kevésbé vizsgálható a társadalmi környezetből kiszakítva, mint bármely más
életkorú ember. Lehet, hogy ebben az összefüggésben szekatlan a: pedagógia sző

használata, holott egy kis gondolkodás után könnyű belátni, hogy az öregekkel
való foglalkozásból sem a nevelés, sem az önnevelés nem hagyható ki büntetlenül.

Rövid írásomban sem tudományos rendszerezésre, sem bármilyen irányú tel
jességre nem törekszem, nem is törekedhetem. A felsorolt néhány bibliográfiai adat
is csupán annak jelzése, hogy a kérdésben további tájékozódásra is hajlandó 01
vasóimnak igen hasznos és elég könnyen hozzáférhető olvasmányaim közül me
lyeket ajánlom különösen figyelmébe. Hadd emeljek ki már itt közülük hármat:
Cicero: Cato maior de senectute; Simone de Beauvoir: Az öregség; és Illyés Gyula:
A Kháron ladikfán. - Cicero könyvecskéje ma is szívhez szóló, optimista szem
léletű írás. Beauvoir könyve több, mint 800 oldalas igen gazdag adaléktár és színes
kommentárhalmaz. a Kháron ladikján pedig egy nagy magyar író indulati érzel
mekkel átszőtt, továbbgondoláara késztető gondolatainak gyűjteménye az öregség
élményről.

Irásomban használható, a gyakorlatba átültethető útbaígazításokat, ötleteket,
módszereket szeretnék adni az öregkor optimalizálásához. Olyan önnevelést és
nevelési elhatározásokat megindító gondolatokat igyekszem sugalmazní öregedő és
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öreg olvasóimnak és az öregekkel foglalkozóknak, amelyek megkönnyítik a meg
öregedés, az öregség negatívumainak elhordozását, kínálkozó örömforrásainak a
kiaknázását. Mondanívalómát az alábbi gondolatmenet fonalára próbálom felfűzni:

az öregséggel kapcsolatos néhány tévhit megingatása ; reális helyzetkép az öreg
ségről; az elöregedés, az elaggás idejének a megrövidítése, megérkezésének lehet
séges késleltetése.

Tévhitek revíziója: "lIyenek az öregek!"

Gyakran emlegetjük az öreg embereket egy kalap alatt. Ez már csupán azért
is helytelen, mert - mint láttuk - az öregek mezőnyéhez több, mínt egy
emberöltő, legalább 40 év képviselői tartoznak. Éppen olyan alaptalan és igaz
ságtalan az öregekkel kapcsolatos summás ítéletmondás, beskatulyázás, mint ahogy
komoly ember semmiféle szűkített tartalommal nem beszélhet egyszerűen az
ifjúságról, a mai fiatalságról vagy akár a mai magyar ifjúságról. Az ifjúság élet
kori rétegében annyiféle színkülönbség, s ezeken belül is számtalan árnyalat is
merhető fel, hogy az egyszerűsítő általánosítás szükségképpen hamis és félrevezető.

De még az előbb ismertetett szakaszokon belül elhelyezkedő öregcsoportokról
sem szabad általánosságban beszélnünk. Elég csak egy kicsit is megfigyelnünk az
egyes csoportokhoz tartozó ismerős öregjeinket, nyomban szembeszökik, hogy van
nak délceg és friss, impozáns vítalítású öregek, vének, sőt aggastyánok, ugyan
úgy, mint ahogy vannak szánalomkeltően koravén. testí-Ielki-Idegrendszeri rom
fiatalok. A puszta életkor alapján legfeljebb szükséges statisztikai csoportokat
alkothatunk, de az ilyen besorolás még egyáltalában nem utal az egyes öregek
erőnlétére. munkateljesítésére, társadalmi használhatóságára, emberi értékére. Nem
túlzás azt mondanunk, hogy az életkor és a testi-Ielki-szellemi elöregedettség fo
kai között nem években, hanem évtizedekben lehet mérní a tényleges eltolódást.
Úgy is megfogalmazhatjuk ezt, hogya valóságos öregséget kiváltó tényezők között
a puszta életkornál sokkal jelentősebb szerepet játszik az egyes emberek átélési
stílusa, az öregedés testi-fiziológiai-biológiai tüneteinek átélése. Az objektív tények
nél többet nyomnak a latban a rájuk adott pszichikus reakciók, s így nem any
nyira az objektív tények, mint inkább a tények szubjektív átélése, értelmezése
befolyásolja az öregedés ritmusát. Beszédesen utal erre Jules Renard-nak egy akár
mottóul is kínálkozó naplójegyzete : Rettenetesen jó, ha az ember fiatal vagy fia
talnak érzi magát. S tegyük hozzá: viselkedése, magatartása is ennek a szubjektív
élménynek megfelelően fiatalos, rugalmas, hatékony vitalitásról tanúskodó. A
szüntelenül emésztőrendszerének működésével, szívritmusával foglalkozó ember
könnyen neurotizálódik, pszichikus eredetű panaszai kiválthatnak szervi károso
dásokat, különféle pszichoszomatikus megbetegedéseket, amelyek ismétlődése vagy
éppen halmozódása kikerülhetetlenül rombolja az ellenállóképességet, s így hoz
zájárul a szervezetkopás, az öregedée'rsíettetéséhez. Mások viszont nem engedik,
hogy az öregedés jelentkező biológiai hanyatlása állandóan foglalkoztassa tudatukat.
Inkább bagatellizálják őket, ami visszahat egészségükre : segíti őket hatékony
ságuk, vitalitásuk fenntartásában. Ezt fölfedezve, mindenkínek módjában van bi
zonyos mártékig késleltetni saját öregedését, fokozni szervezete genetikai öröklésen
alapul6 állományának ellenállását. Ne feledjük el, hogy születésünkkor testünk
magával hoz bizonyos lehetőségeket arra, hogya szükséges izomzat kifejlődjék

csontvázunkon. Gyakorlás, edzés nélkül azonban ez nem történhetik meg. Gya
korlással viszont igen. - Jó példa erre a napjainkban terjedő "body building"
hóbort, amely valóságos izomkolosszusokat produkál. Ehhez hasonlóan médjában
áll az embernek az, hogy testl-Ielki-szellemí "izomzatát" szinte tetszése szerint
kifejlessze és állandóan "kondícióban" tartsa.

Bárki saját körülnézése alapján megbizonyosodhat arról, hogy' vannak embe
rek, akik kínos-szenvedtető műtétek, betegségek, olykor tragikusnak mondható
történések sorozatát élik át, s mégis meg tudják őrizni lelkük békéjét, egyensúlyát.
Mások viszont a kívülállók szemében egészen jelentéktelennek látszó bajok terhe
alatt szinte összeroppannak és szerencsétleneknek, boldogtalanoknak érzik magukat.

Az öregség átélése és ennek megvalósulása nem egyazon kaptafára megy,
Mindenki öregedése, öregsége egyéni menetrend szerint játszódik le, s éppen ezért le
hetünk optimisták, vagy legalább okkal bizakodók az öregségre nevelés, az öreg
kori önnevelés hatásának 'előrejelzése tekintetében.
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Alkalmazkodás - tanulás

Sajnálatosan elterjedt az a tévhit, hogy az öregedő vagy éppen öreg ember
képtelen az új helyzethez, feladatokhoz való alkalmazkodásra, új ismeretek, kész
ségek elsajátítására, vagyis a tanulásra. Alkalmazkodás és tanulás rokon fogal
mak, hasonló feladatok. Tanulásnak ugyanis azt a pszichológiai folyamatot nevez
zük, amely által valamiféle viselkedés kialakul vagy átalakul annak következtében,
hogy az ember valahogyan - így vagy úgy - reagál egy bizonyos környezeti
helyzetre. Az egyenes, függőleges testtartás, a sík talajon és lépcsőn járás, a
sportok, a muzsikálás elsajátítása, új szokások kialakítása, régiek lebontása éppen
úgy tanulás eredménye, mint egy teljesen új környezetbe való zökkenésmentes
beilleszkedés vagy egy tananyag, egy idegen nyelv elsajátítása és még millió
egyéb.

A gyermek -és az ifjú jól, sikeresen, sőt könnyen képes alkalmazkodni merőben

új tárgyi és társadalmi helyzetekhez. A céltudattal irányított - érdemes! - al
kalmazkodás még a felnőttkor kezdeti szakaszában, vagyis az én-identitás kiala
kítása idején is viszonylag könnyen megoldható feladat. De az idős korban az
ember mindenféle adaptációs" készsége általában csökken. A legtöbb idős ember
közvétlenül éli át, hogy nehezebben alkalmazkodik új helyzetekhez, nagyobb fá
radsággal tanul, meg új, hasznos, szükséges viselkedésformákat, mint fiatal korá
ban. Egy-egy jelentősebb változás elviselése keserves kínokat okoz neki, s még
ha sikerül is megoldania a soron levő alkalmazkodási" feladatokat, ez aránytalanul
nagy pszichikus megterhelést jelent számára.

Teljesen félrevezető lenne azonban azt hinnünk, hogy minden idős ember
képtelen új helyzetekhez alkalmazkodni. .Nyilván része van ennek ahiedelemnek
az abszolutizálásában annak a / bizonyos kései faátültetési mítosznak. Az utóbbi
időben hét öregotthont látogattam meg tapasztalatszerzési céllal. Valamennyi
otthonban meggyőzödtem arról, hogy nemcsak az öreg, hanem a vén korosztály
tagjai is teljes sikerrel tudják megoldani, némi átmeneti -sokk feldolgozása után,
az akkommodációs feladatokat, ha erre elég erős késztetések, rnotívumok sarkallják.
Leginkább pedig akkor, ha életösztönük, élni akarásuk elég épen .működík. Sem
mi sem teszi olyan sikeressé a szükséges alkalmazkodást, mínt az élni akarás,
az élet vágya. Szinte addig a fokig, hogy mindegy: hogyan, csak élni, élni! A
paradicsomban, az édenkertben, vagy abból kiűzötten, de élni! Akiben megvan ez
a derűs-bizakodó élni akarás, az sokáig. megőrzi alkalmazkodási, tanulási képes
ségét, s ezáltal "fiatalságát", testi-lelki-szellami erőnlétet. Számtalan példa mu
tatja, hogy ez nem lehetetlen, sőt igen sok egyedet magában foglaló, ismert, élő,

valóságos típus ez. G. B. Shaw 61 éves korában tanult meg táncolni, Tolsztoj
67 éves korában kerékpározni. Képes Géza 60 éves kora óta - immár túl a
hetvenen - mínden évben' megtanul egy új nyelvet, hogy szellemét frissen tartsa,
És nem is olyan akármilyeneket, hanem például a perzsát, a törököt, mongolt.
Jómagam hetven évemen túljutva tanultam meg kaszálni s adtam be - mert
szükség volt rá - az első injekciót. Mesebeszéd, hogy az életkornál fogva öreg
nek számító ember nem tud alkalmazkodni az új helyzetek követelményeihez, az
új feladatokhoz. Van-e nehezebb alkalmazkodási feladat, mínt egy megszokott,
szűk családi környezetből vagy a teljes magányból áttelepülni egy nyüzsgő szociális
otthonba, csupa teljesen ismeretlen ember közé, rendszerint több lakótárssal szűk

helyre összezsúfoltan ?
A szeretetotthonokba . kerülő öregek nagy többsége elhanyagoltan. ápolátla

nul, fizikailag, pszichikusan leromlott állapotban kerül be az otthonokba, ahol
alig néhány hét alatt elfogadja az intézetben kialakult életrendet, átveszi az
általánosan elfogadott viselkedésformákat, követi a közösségben kialakult rítu
sokat, foglalkozási. rendet. Leglátványosabban talán a tisztálkodási-testápolási szek
'torban jelentkezik a közösségí igényekhez való alkalmazkodás. De korántsem ez az
egyetlen terület, amelyen az új intézeti gondozottak sikeresen valósítják meg az
új és új alkalmazkodási feladatokat. Ismertem olyan asszonyt, aki nyolcvanéves is
elmúlt már, amikor megismerte a fürdősókat és olajokat. Megszerette őket, s
haláláig már el sem tudta képzelni nélkülük az életet. Pedig, a szólásmondás
szerint, gyermekkorában nem kergették az asztal körül, ha nem volt változatos
fürdőolaj tartaléka vagy spray garnitúrája. De vegyük csak' a vakok írását! Hány
ember késő öreg korában sajátítja el a Braille ábécét, ezt az igazán nem köny
nyű írás-olvasás rendszert. Persze csak akkor, ha megfelelő motívumrendszer ösz-
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tökéli. Akinek az írás-olvasás egesz életében nem jelentett sem értékes eszközt,
sem szellemi kielégülést, aligha szánja rá magát a megtanulására. Rácz István, kül
földön nagy sikereket megért barátom, hetven éve körül, mivel megromlott a látása.
kemény aszkézissel tanulta meg a vak gépírást. amit gyermekek játszva meg
tanulnak. Mert igenis, az öreg ember is képes alkalmazkodni az új helyzetekhez,
s el tud sajátítani egészen új készségeket is.

Nevelés - önnevelés

Az alkalmazkodás biztosításának eszköze a nevelés és az önnevelés. A szel
lemi hanyatlás kezdetéig, sőt sokszor a szellemi lebomlás előrehaladott szakaszáig
nem szabad lemondani a nevelésről és az önnevelésről. Ennek eredményességét is
számtalan élő példa bizonyítja. Annyira, hogy az ellenpéldákat bátran tulajdonít
hatjuk a helytelen módszereknek, a negatív környezeti hatásoknak és a motí
vácíós erők elsorvadásának. Az öregkori nevelés-önnevelés eredményessege sok
ban függ a tárgyi és szernélyí környezettől. Igen valószínű, hogy az előzőleg meg
szokott, vagy ahhoz nagyon hasonló I)sszetételü társadalmi-emberi környezetben
:könnyen kudarcot vallanak az átalakítást, víselkedésmódosításí, nevelési és önneve
Iésí kísérletek. Még abban az esetben is, ha különben .komolyan gondolt önne
velési, magatartás-változtatást szándék és program fogalmazódik meg az öregek
iben; például ilyenek: leszokom a' dohányzásról, abbahagyom az alkoholizálást,
megpróbálom fékezni gyanakvásomat, nem zsörtölődöm minden apróság miatt,
nyesegetem magatartásom antiszociális hajtásait, ezentúl rendet, tísztaságot tartok
környezetemben. Viszont a jelentős környezetváltozás. különösen egy kialakult,
jó közszellemű és jószándékú közösségbe kerülés képes szinte kicserélni a nem
véglegesen életunt öregeket, akiknek nem szűkült be teljesen az érdeklődése,

s megmaradt bennük bizonyos fogékonyság az új élmények, örömök élvezésére.
A puszta változás, egy kis szünet a régi megszokottságban, meglepő eredményeket
hozhat, alvó életrügyeket bontakoztathat ki.

A viselkedésmódositásnak vagy más néven víselkedésterápíának (behavíour,
modification, theraphy) ma már jelentős szakirodalma van. Mindazok, akikben
megérlelődött saját viselkedésük mődosításának a terve, s akik neveléssel, átne
veléssel, magatartásmödosítással foglalkoznak, igen hasznps útbaigazításokat kap
hatnak ettől a fiatal pszichológiai módszertől,'amely a nagyon bonyolult, költsé
ges és időigényes pszichoanalitikus módszert napjainkban egyre inkább háttérbe
szorítja.

Szerelem - szexualitás

. Az öregkorhoz szorosan hozzátapadt tévhitek közé tartozik az is, hogy az
öreg emberek nem alkalmasak többé gazdag érzelmi, szerelmi élmények átélésére
és szexuális tevékenységre. Nemcsak néhány irodalmi, történelmi példa áll ren
delkezésünkre e koholmány megcáfolására. hanem hitelt érdemlő vizsgálati ered
mények és rnindennapi tapasztalatok is. A híres Kinsey riport szerint a 60 éves
nő szerelmi vágyra és gyönyöere való képessége ugyanaz, mint a 30 évesé. Szín
tiszta tévhit tehát, hogy a klimax után a nő nem alkalmas szexuális gyönyö,
átélésére. Persze, ennek az előítéletnek' a komolyan vétele egyedül is alkalmas
arra, hogy elsorvassza a nők szexuálís vágyát és a szexuális gyönyör átélésének
képességet. Minden egészséges nő, akinek életében előzőleg is fontos szerepet
játszott a szexualitás, ez a gazdag és nagyon színvonalassá tehető örömforrás s
főleg ha rendszeresen folytat továbbra is szexuális életet, akár 80 éves ,korában is
képes eljutni az orgazmusig, És itt ezen van a legfontosabb hangsúly, nem
pedig azon, hogy alkalmas-e a férfi szerelmí "tárgya" kielégítő partnere lenni.
A női természet külön ajándéka, hogy orgazmus nélk,ül is magas szintű öröm
'ként tudja átélni a szexuális tevékenységet. A Kinsey riport szerint a 60 éves
férfiak 94%-a folytat nemi életet, s nem tartozik a rítkaságok közé a szexuálisan
.aktív, orgazmus átélésére képes 80 éves férfi.

Az öregember számára - olvassuk Beauvoir könyvében - a legnagyobb öröm
-míndvégíg maga az élet, márpedig semmi sem bizonyítja jobban, hogy él. mint
a szerelem. A szexualitás, a vitalitás és az érzelmi élet elválaszthatatlanul össze
van kapcsolva. Néha még az érzelmi élet is elszíntelenedik, amikor minden szexuálís
\vágy kíhuny.
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Ilyenfélét olvasunk Schopenhauer-nál is: "Azt mondhatnók, hogy a szexuálís
hajlam kíhunytával elsorvad az élet igazi magja is, és nem marad már egyéb,
csak a külső burok."

A. Gide 73 éves korában írja le ezt a vallomást: "Volt idő, amikor szoron
gásíg menő gyötrelmek között, a testi vágyaktól valósággal megszállva, így imád
koztam: bár csak jönne már el az idő, amikor megfogyatkozott testem megengedi,
hogy mindenestül átadjam magamat. .. Igen, de minek adjam át magamat? A mű

vészetnek? A ,tiszta' gondolatnak? Istennek? Micsoda tudatlanság! Micsoda bal
gaság! ... Ha elvonatkozik a világtól, kihuny a gondolatom; még ma is az táp
lálja, ami bennem testi, ezért ma már így imádkozom: bárcsak maradhatnék meg
érzéki vágyaktól gyötört lénynek mindhalálig," - S halljuk ismét Beavoir-t : "Az
élet egyik dimenziója tűnik el a világgal való érzéki kontaktus megszűntével,

s akik késő öregségükig meg tudják őrizni ezt a kincset, kiváltságosai az életnek."
Ennyi talán elég ahhoz, hogy megcáfoltnak tekintsük azt az elavult hiedelmet,

mely szerínt az idős ember alkalmatlan a szexuális és szerelmí élményekre, sőt,

hogy bizonyos életkoron túli előfordulása már nem is normális, vagy éppen ne
vetséges. Igen, a szerelmes öreg könnyen válhatik nevetségessé, ha kudarcok után
is makacsul igyekszik viszonzást kíerőszakolní, Egyébként ki ne ismerne olyan
példát, amely bizonyítja, hogy a fiatalabb nők között vannak kimondottan "ge
rontom" vonzalmúak is. A legfontosabb itt az igények találkozása, s ebben az
esetben semmi kivetni való nincs a színes érzelmi - vagy éppen totális - férfi
-nő kapcsolatokban az öregkorban sem. Mindez persze arra is utal, hogy az öreg
ség késleltetésében az épen megőrzött szerelmí és szexuális vágy és tevékenység
igen jelentős szerepet játszhat. Megfigyelhető összefüggés van az öregkort szexuálís
tevékenység, a jó egészség és az aktivitás, vitalitás között,

Irigység - fösvénység és társaik

Moliere és sokan mások az öreg embert régi séma szerint rajzolták meg ilyen
féleképpen: zsémbes, bizalmatlan, fösvény, zsugori, irigy, rosszmájú, stb. Ez az
általános "stempli" máig életerősen gyökerezik a köztudatban. Apolökként öregek
közé került fiatal lányokat és fiúkat kérdezgettem, mílyen gondolatokkal lépték át
az öregotthonok küszöbét, Altalában ait mondták, hogy eleinte viszolyogtak a
feladattól, mert - mint ahogy az egyik mondta -: Nagyon féltem, bár szeretem
az öregeket. és sokkal nagyobb kedvem volt idejönni, mínt például idióta gyere
kek közé. Azt hittem, hogy egy csomó hárpia közé kerülök. Talán nem szép, hogy
ezt mondom, de ez az igazság. Valahogy úgy gondoltam, hogy nagyon sok örökké
zsörtölődő nénit meg, bácsit találok majd itt. Aztán kellemesen csalódtam. Termé
szetesen ilyen is akad közöttük. de csak elvétve. Altalában kedvesek. - Egy
17 éves fiú: Én még csak három napja vagyok itt, de máris nagyon tetszik az
itteni élet. Tetszik, hogy a gondozottak ilyen öregek, s ugyanakkor mílyen műveltek,

okosak, kedvesek és [ókedvűek, Meg az egész életük példája, Sokat lehet tanulni
tőlük.

Sok tanulságos szociálpszichológiai vizsgálat foglalkozik az előítéletekkel. Ame
rikában például azt kutatták, hogy fehérek szívesen katonáskódnak-e együtt né
gerekkel. illetőleg szívesen laknak-e velük közeli szomszédságban, A kezdeti nega
tív, mereven elutasító álláspont jelentősen megváltozott a szívesen vállalás irá
nyában, miután egy időt, kísérletképpen, velük közelségben. illetőleg szoros együtt
működésben töltöttek. A fiatalok imént idézett nyilatkozatai is igazolják,hogy az
öregekről a köztudatban általában élő negatív kép - a tapasztalatok hatása alatt
- könnyen színeződhetík pozítívvá.

Vannak irigy, fösvény és féltékeny öregek, semmi kétség. De nincsenek-e bő

ségesen ugyanilyenek a gyermekek; fiatalok, s az emberélet útjának derekán, járók
között is? Valószínű, hogy az öregek ilyen tulajdonságai is osztoznak az úgyne
vezett kardinális vagy sarkalatos tulajdonságok sorsában, vagyis az emberre leg
inkább jellemzőkében. Ezek ugyanis öregkorban még szélsőségesebbé válnak. A
jószívűség például átalakulhat meggondolatlan adakozássá, sőt pazarlássá. Ugyanígy
az okos takarékosságból az öregkorban könnyen válhatik zsugoriság. Arany János
nemcsak öreg korában (65 évesen halt meg, amire ma azt mondjuk: "mindössze"!)
verte fogához a garast. Miért ne lehetnének az öregek között is irigyek, fukarak,
fösvények? Megkockáztatom: nem sokkal lehet több, mint a fiatalabb korosz
tályokban. Ki nem látott még szakadatlanul egymásra acsarkodó, irigykedő, fél-
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tékény kistestvéreket és nagyobbakat? Iskolai osztálytársakat? Másrészt arra is
kellene gondolni, hogy vajon az öregek közvetlen, főleg családi környezetében
élő fiatalabbak harácsolása, kunyorálása, kifosztó törekvése pszichológiailag nem in
dokolja-e eléggé az öregek óvatosságát vagy gyanakvását?

Sokszor hallottam azt a vádat, hogy az öregek a fiataloktól fiatalságukat irigy
lik. Én az ilyet nem tartom elterjedt típusnak. A legtöbb felnőtt és öregedő

ember nagyon is tud örülni a korral velejáró stabilitásnak, a megérdemelt har
móniának, a. kiegyensúlyozott közérzetnek. Mendhatjuk-e, hogy a fiatalok az öre
gektől érett bölcsességüket. tapasztalataikat "irigylik"? Talán inkább elérendő,

megközelírendő példát látnak bennük. Legfeljebb vagylagos anyagi megalapozott
ságukat ü'igyUk tőlük.

Hadd idézzek most itt Balassi Bálint egyik legszebb verséből két strófát,
amelyet ifjú koromban éppen olyan szívesen ismételgettem-szavalgattam magam
ban, mint mostanában, immár megöregedve:

SZAQ~i\GA V4GlQl\{ ~i\a.. ,
~öl'l/ imm.ár énneke~ csa.k tó l6, hamar ag4r,
Ifjak. társasága, étues ~zably'a, j6 madár,
Vitézek közt ülvén
Kédvem ellen nincsen
J6borral teli poMr.
Szerzéni ez nyolc verset vig és szabad elmével,
Gyűlésben indulván j6 Tuh(Í$ leg~nyekkel,
Hozzám hasonl6kkal, .

Vitéz ifiakkal, '
Nem kehegö vénekkel.

Hát igen! Hetyke fiatalok és kehegő vének rnindíg voltak és lesznek is. De
így kerek a világ] Ugyall mínek lamentálnánk rajta kelleténél többet? Hiszen
azért nekünk is van valamínk, amihez ők is csak a megöregedés árán' juthatnak
hozzá.

Hosszan folytathatnánk még az öregkorhoz tapadó általánosító tévhiteket, elő

ítéleteket. A kérdéskör lezárásaként idézzük' még emlékezetünkbe azokat az öreg
séggel kapcsolatos hiedelmeket; amelyeket mint legismertebbeket Cicero sorol fel
említett szép kis könyvében, aztán a tapasztalt idősebb Catóval sorra meg is cá
foltat. íme azok az okok, amelyek míatt az öregség szánalomra méltónak, vagy
éppen sötét rémnek tűnhetik fel:

az öregség
- elvon a tevékenységtől,

- elgyöngíti a testet,
- majdnem minden gyönyörűségtől megfoszt és
- nincs messze a haláltól.
Ma is biztató és üdítő szellemi torna végigkövetni azokat a logikus gondolat

sorokat, amelyekkel Cato bebizonyítja, hogy ezek koholt, alaptalan hiedelmek.
Mert az öregség legfeljebb bizonyos faJta tevékenységektől von el, s cserébe azo
kért ad is másfajtákat. Ha igaz is, hogy a testet bizonyos mértékig legyöngíti,
ez sem törvényszerű, mert mindig voltak és vannak erős és egészséges, aktív
alkotó öregek, akik munkabírás, kitartás szempontjából sok fiatallal kiállják a
versenyt, nem is szólva az esetleges testi gyöngülésért cserébe kapott szellemi,
gondolkodásbeli többletről. Az igaz, hogy bizonyos fajta gyönyöröktől gondosab
ban kell tartózkodniok az öregeknek. mint a fiataloknak, de azért marad még
gyönyörökre alkalom és terület. - A halál közelségének megfélemlítő hatásával
szemben a halál megvetését ajánlja Cicero. Én ezt a "megvetés" fogalmat nem
találom szerencsésnek, bár a megszokott magyar nyelvhasználatban is ismerős a
"halált megvető bátorság" kifejezésben. Helyesebbnek,. emberibb tartalmúnak
érzem a halál gondolatával való megbékélést. megbarátkozást.

Nemrégen beszélgettem egy 74 éves nővel, aki úgy döntött, hogy élete hátra
levő részét szeretetotthonban éli le. A halál kérdésére is sor került közöttünk.
Nekem nagyon imponált az, ahogyan ő kialakította a halál gondolatával való vi
szonyát, ami immár 57 év óta változatlan. Egy 17 éves korában elszenvedett,
majdnem halálos kimenetelű szénmonoxidmérgezés után, hosszú órakig eszmé-
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letlen volt. Eszméletre térés után szembesült életében először a halál gondolatá
val és kikerülhetetlen tényével. S akkor a halált, mint az élethez tartozó tényt,
az élet végső akkordját, elfogadta. A halállal kötött békéje 57 év óta zavartala
nul működik, s ezek után bizonyára joggal hiszi, hogy az élet legnehezebb fela
datai, az öregség és a halál tényének békés elfogadása már a jövőben sem fog
neki gyötrő problémákat okozni. Azt hiszem, hogy az ő útjain járók öregsége a
legszerencsésebbek közé tartozik.

Az öregség kétarcú realitása

Szóltunk már arról, hogy a valóság tényeinél is fontosabb lehet a valóság
.szubjektív átélésének a stílusa. Már csak ezért sem lehet egysíkűan, túlságosan
leegyszerűsítve megrajzolni az öregség állapotát. Mindenki olyan öreg, amilyen
nek érzi, pontosabban amilyennek csinálja magát. Azonos életkorban feltehetően

hasonló genetikai örökség birtokában az egyik ember teljesen, elhagyjá magát,
a másik összeroppanásnak. betegségnek, halálnak fricskát intve, küzdve, tevékeny
kedve biztosan emeli fejét az elborítással fenyegető ár fölé. Ez utóbbi magatartás
bá persze erősen belejátszik az a társadalmi .mílíö is, amelyben az illető tartósan
él. A közelmúltban alkalmam volt együtt látni ötvenéves érettségi találkózóra
összegyűlt asszonysereget. Jó megfigyelő.- akár süketen is - kíválógathatta volna
közülük a 20-30 évet gondtalanabb-demokratikusabb-felszabadtiltabo társadalmi
környezetben eltöltött, fiatalosabb öreg höigyeket.S ugyanez érvényes egy más
fajta társadalomban permanens gondban-szorongásban élő, illetőleg ugyanott, de
felszabadultabb-merészebb koncepciójú kortársak esetében is. A' genetikai örökség
- mint már említettük - sokat jelent, de legalább ugyanannyit a társadalmi
öröklés, a viselkedést meghatározó környezetben elsajátított magatartás-rendszer.
sok minden függ attól, hogy a gyermekkori emlékek előjele a szabadságé vagy
az elnyomottságé volt. Hogy a serdülőkorban jelentkező kritikai érzékből éles
és megbízható ítélőképesség, helyes önértéktudat vés egészséges önkritika, vagy
akadékoskodó, az élőfába is belekötő, összeférhetetlen természet alakult-e ki?
Az ifjúkorta immár működésképessé fejlett judícium, önbizalommal megfogal
mazott életcél követésére sarkall-e, vagy önteltséggé fajul? Hogy a felnőttkor
ban kialakított én-identitás hatékony magabiztosságot rnozgat-e, vagy könnyen
sebezhető merevséget? Mindez nem míndegy. Mint ahogy az sem míndegy, hogy
valakiben a pozitív vagy negatív gondolkodás, beállitottság mechanizmusa, más
szóval az optimizmus vagy a pesszimizmus felé hajlás vált-e uralkodó szernélyiség
jeggyé.

Történelmi alakok, önmagukról valló alkotóművészek, filozófusok tudnak iga
zán meragadó képet festeni - saját portréikon keresztül - az öregségről. Ilyen
Míchelangelo döbbenetes önarcképe az Utolsó ítélet Szent Bertalanjában, s ilye
nek Rembrandt öregkori önarcképei.

Az előbbi festett önarcképének megrendítő szonettbe foglalt párja:
Csak csont vagyok ma már, aszú csontváz, nem ember.
Gyűrődöm, gyengülök, s minden csak gyötrelem.
A dárdás halál már zörgetett nekem,
Ha nézem két karom, elborzadok szívemben.

(Radnóti Miklós fordítása)
Michelangelo egész életében utálta az öregségét, ezért nem csoda, ha prózában
is foglalkozott kérdésével: "Nehéz munkáim megtörtek. kímerítettek, kifacsartak. ..
Csontokkal, idegekkel teli bőrzsákomban egy darázs zümmög, és egyik csatornám
ban három követ rejtegetek. Arcom madárijesztőhöz hasonlít, olyan vagyok, mint
a szárazság idején ki aggatott rongyok a mezőkön, malyektől elijednek a hollók.
Egyik fülemben pók mászkál, a másikban egész éjjel tücsök muzsikál. A huru
tomtól se aludni, se horkolni nem tudok." - Pedig még csak hatvanéves volt,
és már életében világnagyság...

Nem kevésbé lehangoló az a jellemzés sem, amelyet Shakespeare ad az öreg-
ségről az Ahogy tetszik-ben, ahol az egyes életkorokat jellemzi:

A végső jelenet,
mely a fura s gazdag mesét lezárja,
'megint gyermekség, teljes feledés,
se fog, se szem, se íny: tönkremenés.

(Szabó Lőrinc fordítása)
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Az itt "tönkremenés"-nek fordított eredeti kifejezés: "sans everythíng", vagyis
a "minden nélküliség", :

S vegyünk még egy esetet Beauvoir gazdag példatárából :. A. Gide 80 éves
korában így ír: "A csudába, a lényeges az, hogy ne pillantsam meg magamat a
tükörben, ne lássam ezeket a zacskós szemeket, ezt a beesett orcát, kihunyt te
kíntetet. Ijesztő vagyok és ez nagyon lehangol." Majd panaszkodik a hajlott kor
ral járó mindenféle apró bajról, amelyektől "oly nyomorult teremtménnyé válik
az öreg ember." "A szellemem úgyszólván sohasem képes már elfordítani figyel
mét testemről, nem tud megfeledkezni róla, s ez kimondhatatlanul akadályoz a
rnunkámban."

A XVII. századi spanyol költő, Quevedo, vagy Baudelaire szörnyű dokumen
tumai az öreg nő bennük élő képéről már idézhetetlen anyag,

Persze vannak kevésbé elborzasztó rajzok is, még mindig a negatív oldalon.
Immár teljesen korunk embere Léautaud, francia kritikus és esszéíró, akit több
ször is idéz Beauvoir, mínthogy egyik központi komplexusa az öregedés, az öreg
ség, a halál. 70 éves korában így ír: "Mikor megöregszik az ember, hiúsági kér
dést csinál belőle, hogy jó állapotban van, hogy karcsú, ruganyos, friss mozgású
maradt, hogy semmit se változott az arcszíne, ép minden ízülete, nyoma sincs
rajta semmi - se testi, se szellemi -:'" betegségnek, megrokkanásnak," Majd, fél
év múlva: "Hetven és fél esztendős vagyok. Hiába érzem magam kitűnően, fáj
dalmasan belém hasít az öregség tudata, a halál gondolata. Látásom rendkívül
megromlott... Nagyon szeretnék megint csak 50 esztendős lenni, de a jelenlegi
érettségemmel. s időközben szerzett ismereteim birtokában,"

*
Minden olvasóm nyilván arra gondol, hogy mindez valóság ugyan, de csupán

a valóság egyik oldala. Szophoklész, Tiziano és még annyi más nagy alkotó öreg
egyetlen gerontológiai könyv példatárából sem hiányzik. De minket talán náluk is
jobban érdekelnek olyan emberek, jelentősek és csak szűkebb körben ismertek;
akik kortársaink voltak s részben ma is köztünk élő emberekként mutatnak szép,
követendő példát a megöregedésre, a rettegés nélküli "halál árnyékában járásra".
A televízió felejthetetlen' adásai alapján mindnyájan emlékezetünkben őrizzük
Dienes Valéria és Szentgyörgyi Albert sugalmazó portréját. Lám, így is lehet
megöregedni, sőt megvénülni. De hadd köszönjem most meg néhány olyan öre
günk példamutatását, akikkel az utóbbi időkben szeretetotthonokban ismerkedtem
meg. Ok nem kerültek az imént említettekhez hasonlóan a közérdeklődés reflek
torfényébe, életükben mégis rengeteg tanulság halmozódott fel mindenki számára,
aki érintkezésbe kerül velük, s észreveszi emberi nagyságukat. Koruk szerint
veszem őket sorra.

SzentmiMlyiné Szabó Mária 92. életévében immár tíz éve él a leányfalusi
szeretetotthonban. Soha sem tétlen. Fő foglalkozása a levelezés. Van vagy tíz
levelezőpartnere, külföldiek, hazaiak, s szakadatlanul jön és megy tőlük és hozzá
juk a levél. Mária néni minden nap elvégzi a maga tornagyakorlatait, amelyeket
a televízió alapján állított össze magának. Bár rossz a látása, mindennap sokat
olvas. Rengeteg családi fényképe van, s azokat mindennap végignézi. Közöttük
van az a fénykép is, amely - az ő szóhasználata szerint - "öröklakását" mu
tatja. A kékedi temető egyik szép síremlékét ábrázolja. Felírása szerint ott nyug
szik 1961-ben meghalt férje, dr. Szentmihályi Gyula és felesége Szabó Máría szü
letett l888-ban, meghalt ... Bármelyik percben kész a halálra, de nem foglalkozik
gondolatával. Egyszer s mindenkorra megbékélt vele. Addig pedig éli a maga
gazdag belső életét, miközben Ilyeneket mond: "Tudja, én valahogy még nem érzem
magam öregnek. A látásom nem jó, de hiszen ezzel már negyven év óta bajom
van. Azért még míndig olvasok és nézem a televízíót, mert amit nem látok, azt
kiegészítem képzeletemmel meg ismereteimmel. Néha nem jutnak eszembe dolgok,
nevek, de ez már évtizedekkel ezelőtt is megtörtént. Igaz, járni sem tudok már
úgy, mínt régen, s ez évben már hétszer el is estem, de azért a mozgást nem
hagyom abba. Szépirodalmat már nem írok, pedig talán még tudnék." Szobájá
ban ott őrzi 17 kötetnyi írását, amelyek közül jónéhány több idegen nyelven is
megjelent. Tőlük karnyújtásnyira várja megbékélten az élet befejező alkotását.
"A napokban Kékeden jártam - mondja. Azt gondoltam, milyen jó lenne ott
Kékeden meghalni. De látja, még visszajöttem. Nem az én dolgom, hogy míkor
foglalom el az öröklakásomat..."
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Balogh Berta néni elmúlt 87 éves. Negyven évig volt egy kis bakonyi falu
postamestere. Férjhez nem ment soha, mert nem akarta feladni függetlenségét,
Amikor aztán minden testvére, közeli rokona elhalt mellőle, szeretetotthonba köl
tözött. "Irtam legalább ötven levelet - mondja -, így. búcsúztam el mindenki
től. Személyesen nem mertem, mert féltem, hogy végígsírom az egész falut.
Hát ahol negyven évig élt az ember. Nem nagyképűség, de mondom, hogy sze
rettek. Én is szerettem őket ..." Berta néni most a tündérhegyi szeretetotthon
legderűsebb. legvidámabb lakója. Soha nem fogy ki a tréfából. Hadd idézzek
mondataiból néhányat: "Csak arra kérem a Jóistent, hogy a jókedvem ne hagyjon
el. .. Az öregségről nem nagyon szeretek gondolkodni. Én nem is akarom el
hinni, hogy 87 éves elmúltarn már... Nagyon szeretem a tréfát, a játékot is."
S nevet hozzá olyan melegen, olyan cinkosan, hogy megírtgylí, aki hallja... "Én
mindenkinek azt ajánlom, hogy ha csak teheti, menien szeretetotthonba. Amikor
egyedül voltam, megtörtént. hogy egy nap eljöttek talán tízen is, nem kell-e
valami. De volt, amikor nagyon kellett volna valami, s akkor senki sem jött.
Itt pedig míndíg van valaki, aki segít."

Nem sokkal halála előtt beszéltem utoljára Majorosné Paula nénível. 82.
életévében volt akkor. Több fájdalmas betegség kínozta. Agyát már nem tudta
elhagyni, s csak valami egészen különös testtartásban tudott félig-meddig feküdni,
félig üldögélní, Szelleme azonban teljesen friss volt. Minden nap elejétől végig
elolvasta a Magyar Nemzetet, megfejtette vasárnapi keresztrejtvényeit, egyetlen
földrajzi atlaszt használva segítségül. Évtizedekig nagy vidéki filharmóniai zene
karokban hegedús volt, így életének központi élményévé vált a zene. fme néhány
sor vallomásaiból : "Dolgozni már nem tudok. Hegedülni sem tudok már. A he
gedülés roppant fárasztó. Tartani a hegedűt, bal kézzel játszani, jobbal a vonót
húzni már évek óta nem megy. De rengeteg muzsikát hallgatok, Sok mindent
játszottam magam is, így vannak olyan zeneművek, amelyeknek minden taktusát
tudom. Nagy élmény ugyanezeket kitűnő zenekarok előadásában újra hallani.
A zene örök örömforrás... A rádióban komoly színdarabokat, nyelvművelő és
egyéb ismeretterjesztő előadásokat hallgatok. Nemrégen én is kaptam egy arany
nyelv díjat. A sportot is nagyon szeretem, s így a sporteseményeket állandóan
figyelemmel kísérem... Borzasztóan szeretem a teniszt. Valamikor ifjúkoromban
magam is műveltem. Meg a korcsolyát! A Regőczy-Sallay pár, meg a többiek.
És a futballisták, a vívók! De a politikai életben is állandóan tájékozódom."

Paula néni szebájának asztalán négy feketés teríték, pedig csak ketten laknak
.a szebában. Kérdésemre elmondja, hogybarátnői minden délután jönnek hozzá
feketézni,. amikor aztán hosszan elbeszélgetnek a világeseményekről, a rádió, és a
televízió műsorokról. Mikor az iránt érdeklődöm, hogy milyen apró örömben lehet
része egy nyolcvan éven felüli szeretetotthon lakónak, ezt mondja: "Hát nézze,
én hivő embernek tartom magamat, és ugye egy hivő embernek a világon mín
den okozhat örömöt. Mert ami nagyon rossz, annak is megvan az értelme. Nem
tudom ugyan, hogy mí az értelme ennek, hogy nekem itt kell feküdnöm bete
gen másfél év óta. De talán ennek is van értelme... Istennel egy evangelizáció
alkalmával találkoztam. Tíz napig tartott, minden áldott nap' ott voltam. Isten
igéje mindig segítséget nyújt. Negyvenéves korom óta évtizedekig mindennap
olvastam Bibliát. Ma már nem. De az igék bennem élnek és tudom őket."

A valóság másik - pozitív - oldaláról hadd idézzek még néhány mondatot
a hetven éve felé közeledő Váry László nyugalmazott református lelkésztől, aki
két amputált lábcsonkkal került a Havas utcai szeretetotthonba. Mikor jól hasz
nálható műlábakat kapott, átvette az otthon lakóinak lelkigondozását. Minderiki
örömmel vette szolgálatait. "Amíg az embernek ereje van ahhoz - mondja -,
hogy szóbaálljon felebarátaival, hogy egy-egy szavával vigasztalja őket, egy-egy
simogatással kedves hangulatot hozzon bennük létre, addig nincs magány és
nincs elhagyatottság. A .vallásosságot úgy kell terjeszteni, hogy vidám lélekkel
forgunk az emberek között. Az ernbernek nemcsak szavaival, hanem egész életé
vel, magatartásával kell hirdetni az igét... Lám, én sportember voltam. Egész
életemben futballoztam is, birkóztam is, kerékpároztam is. Kerékpáron bejártam
az egész országot. Amikor a lábaimat elvesztettem, arra gondoltam, hogy mo
zegtam én már eleget életemben, öt, hat vagy akár tíz ember helyett is. Most
már nyugtom lesz. Én rengeteget éltem, s most már a nyugalom és a piheriés
szinte jutalom számomra... A halálról annyit, hogy ez az élet törvényszerű kö
vetkezménye. Ha születünk, meg kell halni. Ez Isten rendelése, és ez alól senki
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élő nem kivétel. A halál utáni életet nem színezem ki magamban... Bár ugy
veszem, hogy az értelmet Isten adta nekünk, hogy felfedezhessük, amit csak fel
lehet fedezni emberi ésszel. De van egy bizonyos határ, amin az emberi ész nem
tud túljutni. És én itt leteszem az ész fegyvereit és felveszem a hit szárnyait,
ha tovább akarok jutni az Istenhez."

Az öregség optimalizálása
Az utóbbi példák közös tanulsága: érdemes és lehet is meghosszabbítani a tar

talmas emberi életet. A cikkünkben említett esetek arra is adnak némi útbaigazí
tást, hogy milyen módszerekkel, hogyan. Az ellenpéldák is tanulságosak. Most 
befejezésül - megkísérlem összefogni azokat a módszereket, amelyek követke
zetes : alkalmazásával nemcsak viszonylag elviselhető, hanem sok örömélmény
számára is nyitott lehet a hosszú élet kényszerű velejárója, az öregedés, át
öregség.

Az ábécé első betűje a testi, fizikai, biológiai, idegrendszeri erőnlét szorgalrnas
gondozása. Ennek legjobb módszere az aktivitás, a serény tevékenység, a létfon
tosságú szervek funkciójának gyakorlása. A világért se abbahagyni, ami konzer
váMnak, frissítőnek, vitalitás t fokozónak bizonyult. De nem szabad idegenkedni
új tevékenységektől sem, lettlégyenek azok a Iegkülönbözőbbek, Apósom, nyugdíjba
kerülvén, íróasztal mellől vidéki életbe cseppenve nemcsak a vízhordás és fa
vágás feladatát vállalta magára, hanem mindenféle ház körül adódó tevékeny
ségbe is belekóstolt. Olyanokba, amilyenekkel hosszú évtizedekig sohasem fog
lalkozott. Bátor próbálgatással ..kell megbirkózni az adódó új tevékenységfelada
tokkal. Illyés Gyula a "naptartalmasító munka" regeneráló erejéről

beszél. Aprily tétlen napok után üresen érkezett csilléről, elvesztett napokról be
szél. Nem bolondság, amit a latin mondás ajánl: Nulla dies sine linea, vagyis
egyetlen nap se múljék éI valami vonalhúzás - tevékenység - nélkül. A tétlen
ség nemcsak a fiatalkorban az ördög párnája, hanem öregkorban is a betegség,
a halál hívogatása. Tevékenység hát,a halál pillanatáig! Munkás, vidám öregség
míndvégíg l Aki elfogadja a betegséget, tartósan, véglegesen az is maradhat. A
passzív ember szabad prédája a gondnak. Ha az öreg embernek volt valami kedv
telése, hobbyja, világért se hagyja abba. Ha nem volt, nézzen utána, hogy nincs-e
lehetőség valami olyan szórakozásféle beiktatására az életébe, amely betöltheti üres
óráit.

Az érzelmi élet frissen tartása, az emberi kapcsolatok táplálása az előbbiek

hez hasonlóan fontos. Különösen az örömélményekre való nyitottságot, készséget
kell nagyon gondosan, céltudatosan őrizni. A másik iránti érdeklődés zsilipjeinek
lezárulásába nem szabad beletörődni, vagy belenyugodni abba, hogy a régi, ked
ves kapcsolatok megszűntek, újak teremtése úgyis reménytelen. Nem remény
telen. Szeretetotthonokban is születnek idős emberek között igazi barátságok, ha
lálig tartó, éltető szolidaritások. A leányfalusi szerétetotthon két idős lakóját a
muzsikálás kapcsolja össze. Énekelnek, s egyikük hegedül is. Az intézeti ének
kar oszlopos tagjai. Soha semmi összetűzés nincs közöttük. s roppant nehéz lenne
nekik egymás barátsága nélkül élni.

A szellemi aktivitás, az érdeklődés ébren tartása nélkülözhetetlen vitamin.Gya
kori, hogy az extenzív érdeklődést elmélyülőbb gondolkodás, filozofálgatás váltja
fel. Ismerek olyan intézeti gondozottat, aki a népi bölcsességek. a szállóígék gyűj

tésében találja meg a megnyugvást. Szinte minden helyzetben kibuggyan belőle

egy-egy találó idézet, közmondás, Mások annyi verset tudnak, hogy szinte min
denre tudnak valami odavágó kádenciát. Vannak, akik nem tudnak betelni a
zenehallgatással. Ismét mások a tartalmas beszélgetést, a legkülönfélébb kérdé
sek megbeszéléset állítják életük középpontjába, Intézeti közösségben igen jól be.
válik bizonyos meghatározott tematikájú idézetgyűjtés az olvasmányokból. Jó té
maként kínálkozik az öregség is, akárcsak. az egészséges életmód kérdése. Sokan
szívesen gyűjtögetile a kongruens bibliai helyeket. Vannak, akik szívesen hallgat
ják mások felolvasásait vagy maguk vállalják a felolvasás feladatát. Minden
idős embernek érdemes lenne megpróbálni gyermek- ifjúkori és felnőtt élrné
nyeinek, emlékeinek a leírását. Micsoda gazdag emlékiratgyűjteményt lehetne
összeállítani évtizedek alatt egy-egy szeretetotthonban! Házi műsoros esteken mi
lyen színessé tehetnék ezek az összejöveteleket !

Onismereti, emberismereti foglalkozások is nagymértékben tehetnék tartal
masabbá az idős emberek kényszerű együttélését, Ma már egyre terjed a kis lét-
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számú csoportok önísmeretí foglalkozásának módszere. Felvetett témák megbe
szélése keretében, az ottani közösségí viselkedés lehetöségeí között egészen új
.szintű, meglepő feltáró erejű önismereti-emberismereti gazdagodás valósulhat meg,
ami aztán víselkedésmódosításí elhatározásoknak lehet a kiindulópontja. A cso
portfoglalkozások közben a magunk elé és mások elé tartott tükör döntően fontos
tulajdonságokra döbbenthet rá. Nem szabad lekicsinyelni lehetőségeit. Egészen
biztos, hogy 'segítséget nyújt az "öregedés illemtanának" magasabb szintre eme
léséhez.

A legmagasabb értékkategóriák tudatos tiszteletének rendkívüli jelentősége le
het az öregedés optimalizálása terén. Az igaznak, a jónak, ~ szépnek - a tudo
mánynak, az erkölcsnek, a művészeteknek ~ a tanulmányozása, tisztelete és műve

- lése a gondolkodását beszűkülni nem engedő öregember számára kimeríthetetlen
öröm- és kielégülés-forrást jelent.

S hadd emeljek most ki egyet a nagy szellemi-lelki értékek közül, amelynek
kiemelkedő fontosságáról, gyógyító és megbékéltető szerepéről valamennyi egyházi
szeretetotthonban közvetlenül is meggyőzödtem. Tapasztaltam, hogy az ilyen in
tézetekbe hitélmények nélkül bekerült öregeket is megragadják a vallás, a hit
átélt élményei, hatékony munkájának élő példái. Egy nyolcvanéves otthonlakó nő

szavai feltételezhetően nagy általánouágban érvényesek: "Olyan nagy dolog az,
hogy hitközösségben élünk! Nincs talán ennél nagyobb öröm: közösségben élni,
és a mindennapot a reggeli áhítattal kezdeni. Én még senkitől sem hallottam,
hogy nem, én nem megyek. De azt hallottam, hogy sajnálom, hogy nem lehettem
ott, betegség vagy más elfoglaltság miatt."

Az öregember számára legfontosabb a j6 közérzet. Az eddig elmondottak
mínd arra is jók, hogy biztosítsák ezt a harmóniát, a kíegyensúlyoeottságot. De
van egy átfog6 pszichológiai javaslat is, amely nagyon megkönnyíti elérését. Ez
a pozitív gondolkodás készségének a megszerzése, és folytonos gyakorlása. Aki
gyakran, következetesen igyekszik mindenben a szepet és a jót felismerni, ha
csenevész csíraformában is, az bizakodóvá, elégedetté, a kevésnek is örülni tu
dóvá válik. Ennél megbízhatóbban működő pszichológiai módszert alig ajánlhatunk.

S most, hogy idáig jutottam, rajtakapom magam azon, amin már annyiszor.
Befejezésül kínálkozó gondolataimat legnagyobb és legmagyarabb filozofáló köl
tőnk, a "gyalog, legfeljebb ha omníbuszon" járó szent öregünk. Arany János
szavaival tudom legtalálóbban kifejezni. Hadd forduljak mOM is hozzá, s hadd
írjarn ide teljes egészében azt a költeményt, amelyet legszívesebben minden öre
gedő és öreg ember tarsolyába beletennék, minden öregotthon falára kifüggesztenék :

MINDV:l;:GIG

A lantot, a lantot Bár füstbe reményeid, -
Szorítsd kebeledhez S egeden felényit

Ha jő a halál; Sincs már fel a nap:
Ujjod valamíg azt Ami de'rüs, élvezd,
Pengetheti: vigaszt Borúját meg széleszd;

Bús elme talál. L.égy te vidorabb.

Bár a szerelern s bor S ne hidd, hogya lantnak
Ereidben nem forr: Ereje meglankadt:

Ne tedd le azért; Csak hangköre más;
Hát nincs örömed, hát Ezzel ha elégszel,
Nincs bánat, amit rád Még várhat elégszer

Balsors keze mért?.. Dalban vidulás.

Hisz' szép ez a:z élet Tárgy künn, s tenmagadban
Fogytig, ha kíméled És érzelem, az van,

Azt, ami maradt; Míg dobban a szív;
Csak az ősz fordultán, S új eszme, ha pezsdül,
Leveleid hulltán Ne vonakodj restül

Ne kívánj nyarat. Mikor a lant hív.

Van hallgat6d? nincsen?
Te mondd, a-hogy Isten

Adta mondanod,
Bár puszta kopáron
- Mint tücsőké nyáron

Vész is ki dalod.

675



Minden valamire való életet leélt embernek van - vagy lehetl - valamiféle lant;a.
Ki-ki ezt szorítsa kebeléhez, míndvégíg. S igyekezzék követni a legszentebb élet
célt: "ember lenni mindig, minden körülményben." Az öregségben is. És a halál
ban is.

Bibliográfiai ajánlás: Bíró, István: A geriátria aktuális problémái. - Az orvostudomány
aktuális problémái sorozat 27. kötetében, Medicina, 1977. 5-40. oldal. Haranghy LáHló:
(szerkesztő) A gerontológia elméleti és klinikai kérdései. Medicina, 1959. Harsányi István:
Pszichológiai vezérfonal református szeretetotthenok öreggondozó munkájához. 169 oldal. Jegy
zet, Debrecen, 1977. Newton, Kathleen: Geriatric nursíng, St. Louis The C. V. Mosby
Company, 1954.

KIPK.E TAMÁS

"Egyre sötétebb alagút ..."?
Az öregekről

"Az öregek az emberiség egyik törzse. Száműzöttek. Nem ba
nösek ugyan, de nem is ártatlanok: az évek múlásával hibát hi
bára halmoznak, ezért száműzik öket a társadalombóL Helyükön
maradhatnak, de kirekesztik őket az emberek közül... (Szántó
Miklós: Száműzöttek' ...Egy VI. osztályos tanuló dolgozata« - Ma
gyar Nemzet, 1977.)

Lehangolö kép. A "VI. osztályos tanuló" persze aligha véletlenül látja így
az öregek helyzetét. Vélekedésének - mint általában az emberi megnyilvánulá
soknak '- feltétlenül van bizonyos társadalmi meghatározottsága is. - Lehetsé
ges, hogy ilyen felfogás él a köztudatban az öregségről ?

Az öregek helyzete és a társadalom tudatában róluk élő kép között szoros
kapcsolat, kölcsönhatás áll fönn. Az éhhalál ellen küzdő primitív néptörzsek
gyöngülő véneiket évente fölküldték a megrázandó fára. Aki nem bírt kapaszkodni,
leesett, azt tehetetlennek, öregnek, életre nem valónak tekintették . - és ünnepé
lyes szertartások közepette kitessékelték az életből. Mennyire más az Úszövetség
szelleme! "Az ősz ember előtt kelj fel, és vén orcáját becsüld meg" - int Mózes
(Szám 19,32). Emlékezzünk: kevés eltehetetlenedett ággal találkozunk ezeken a
lapokon. Az öregek a Bibliában bölcsek, hosszú életük végén, erejük teljében,
hirtelen halnak meg. - Ilyennek látták, ilyennek akarták látni az öreg embert.
Amint az emberről vallott felfogásuk is merőben más volt, mínt a XX. századé.

Az elmúlt (mondjuk!) száz év rendkívül gyors tudományos és technikai fej
lődése, a termelés körülményeinek, az élet kereteinek igen nagyfokú és hirtelen
átalakulása - amit a filozófia csak késve tud integrálni és a köztudatba betáplální
- az emberkép komoly torzulásához vezetett. Az ember mint termelő- és vásárló
erő háttérbe szorította a köztudatban az ember más fontos, esetleg j6val fonto
sabb dimenzióit. S az öregek csökkenő alkalmazkodóképességük. fogyó erejük
miatt éppen mint termelőerők kezdenek elértéktelenedni. A tudományok, tech
nológiák gyorsuló fejlődése miatt tudásuk, tapasztalatuk is egyre kevésbé hasz
nosítható - a termelésben. Hogy az élet más területein? - Ez a kérdés sokszor
föl se vetődik. -

Érdekes vizsgálatról számol bé Hun Nándor: Bevezetés a szociális gerontol6
(liába (Medicina, 1978) című, az öregség problematikáját majdnem minden olda
\áról megközelítő kitűnő könyvében. Huszonkilenc fogalompárt tartalmazó
kérdőívet töltetett ki a szerző nyolcadik osztáyes tanulókkal, egészségügyi szak
iskolásokkal, ideg-elmeosztályí ápolókkal, klinikai ápolónővérekkel és szociális ott
honban dolgozó nővérekkeL A kérdések az öregek intellektuális tulajdonságaíra,
emberi kapcsolataikra, életvezetésükre, érzelmi életükre és egészségi állapotukra
vonatkoztak. A válaszok átlaga azt mutatta, hogy a megkérdezetteknek csupán 1/5-e
értékelte pozitívan az öreg embert; ugyanennyien határozatlanok; 3/5-ük pedig
kimondottan negatív képet nyújtott az idős nemzedékről.
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