
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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Az öregekről. az öregségről meglehetősen kedvezőtlen, vagy legalábbis, igen
ellentmondásos kép él a köztudatban. Ez a tény természetesen rossz hatással
van magukra az öregekre. önértékelésükre. tiltakozást válthat ki belőlük az öre
.gedés elfogadásával szemben; 'sértettséget, agressziót a fiatalabbakkal szemben;
vagy depressziót.

"Mikor lesz valaki emberbIII öreg?" Nem az évek száma a
döntIl, vannak hosszú kort megéltek, megtartva erejüket, és
Ilket idlls embereknek nevezik és tisztelik.••" (Szántó Miklós: Szám
(izöttek••.)

A gerontológia, az öregekkel és az öregedéssal fpglalkozó tudomány egyik
alapvető megállapítása, hogy az embernek tulajdonképpen háromféle életkora van.
A kronológiai életkort az évek száma, a biológiait a szervezet állapota határozza
meg. A pszichológiai életkor mértéke pedig, hogy milyen öregnek érzi magát az
ember.

A biológiai öregedést a genetikusok úgy magyarázzák, hogy az idő előrehalad

távalaz adott fajnak megtelelően működésbe lép a már eleve meglevő "örege
dés génje". Ez határozza meg a faj várható élettartamát, Hayfick szerint az
ember "genetikai órája" 80-90 év táján "jár le". Más genetikai elképzelés sze
rínt az életünket belülről szabályozó genetikai programban kódolási zavarok lép
nek fel, így téves információk érkeznek a fehérjék és áminósavak felé, a DNS-hez
és az RNS-hez, amiből kisebb-nagyobb zavarok keletkezhetnek. Ha ezek bizonyos
minőségí és mennyíségí színtet elérnek, nyilvánvalóvá lesz az öregedés.

E belső tényezők természetesen külsőkkel (életmód, táplálkozás, szenvedélyek,
betegségek, stb.) együtt határozzák meg a biológiai öregedés ütemét. A pszícholé
gíaí életkort nem az dönti el, valaki mennyi idősnek mondja, (szeretné érezni) ma
gát, hanem hogy valóban mennyí idősnek érzi magát. A pszichés öregedést ugyan
is semmi sem sietteti jobban, mínt a dühödt küzdelem az öregedés ellen.

Vissza-visszatérő kérdése volt a gerontológlának, illetve a problematikának már
jóval a tudomány kialakulása előtt: az öregség betegség-e vagy természetes állapot?
Korányi Sándor klasszikus megállapítása mindenesetre ma is helytálló: Az öregség
alapvető, lényeges jelensége a szervezet alkalmazkodási képességének csökkenése.

- Az öregséget magában nem tekintjük betegségnek - mondja dr. Len
gyel :f:va, a SOTE Gerontológia Kutató Központ főorvosa -, annak ellenére,
hogy !dős korban sok a beteg és nagyon kevés az egéseséges ember. Klinikai
módszerekkel vizsgáltuk magukat egészségesnek tartó, önmagukat ellátni képes,
teljes életet élő öregek csoportját. A felmérés bár nem reprezentatív, de érdekes
eredménye: csak 30 százalékuk volt a vizsgálatok tanusága szerint is egészséges,
a többieknél egy vagy több jól felismerhető betegséget, gyógyítható, egyensúlyban
tartható elváltozást találtunk.

- Az idős emberek szervezete eltér a felnőtt emberétől: nemcsak kórosan,
fiziológiailag is - folytatja a főorvos -. Bizonyos működések megszűnnek; más
:szabályok vonatkoznak rá, életmódjára,' teljesítményére. terhelhetőségére. Mi eze
ket a különbségeket kutatjuk. Tízéves folyamatos vizsgálati anyagunk van az
említett öregek egészséges 30 százalékáról. Az eredmények feldolgozása után a
gyakorlati teendőket szeretnénk kijelölni : hogyan érhető el, hogy mindjobban meg
'hosszabbítsuk az öregség aktív, egyensúlyi időszakát.

"Az emberi öregedés maga hosszantartó, igen bonyolult folyamat, mely már
jóval az öregkor bekövetkezése előtt megkezdődik" (Hun: ím.), s amelynek jel
Jegét, lefolyását az egyén előző életszakasza nagymértékben meghatározza.

"Az öregek, mint általában a szám(izöttek, vad terveket ková
csolnak és álmodoznak arról, hogy kegyelmet kapnak, vagy ,erIIvel
térnek vissza, és id Ils emberek lesznek Ilk is, akiket mindenki
tisztel." (Szántó Miklós: Im.)

A "száműzöttek" tábora egyre nagyobb világszerte. Az öregség kérdését mai
formájában a kitolódott emberi életkor vetette fel. Súlyos társadalmi problémává
l1Z európai, illetve a fejlett civilizációjú államokban vált, ahol a születések szá-
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mának csökkenésével az öregek relatív száma, népességen belüli aránya is meg
növekedett. Ez a társadalom elöregedéséf - 'az ezt szemléltető "korfa" erőteljes

kilombosodását jelenti: a lombozatot pedig a törzsnek kell tartania, táplálnia.
A 60 éven felüli lakosság száma Magyarországon így alakult: 1870-ben 256

ezer, a népesség 5,1%-a volt. 1900-ban 514 ezer (7,5%); 1949-ben 1073 ezer (11,6%);
1970-ben '1760 ezer (17%); 1976-ban pedig már 1922 ezer (18,2%) (Cseh-Szombathy
László: Adatok Magyarország legidősebb lakóiról - Élet és Tudomány, 1977. de-
cember 2.). . .

Az öregség definíciója - mínt már utaltunk rá - meglehetősen problematikus.
Ma Magyarországon a születéskor várható élettartam a férfiaknál 66,9, a nőknél
72,6 év - 1930-ban ezzel szemben 48,7, illetve 51 év volt. Tekintsük most a
nyugdíjkorhatár fölötti népességet (nők 55, férfiak 60 éves kortól) - őket vizs
gálta a KSH 1969-es széles körű felmérésében (Statisztikai Időszaki Közlemények,
1972. 249. kötet). Családi állapotukat tekintve a nyugdíjas korú férfiak 84, a
nők 50 százaléka házas. A nők 42 százaléka özvegy - a statisztika szerint a nők

5,7 évvel élik túl általában a férfiakat, asszonyok a férjüket.
A tíz éve vizsgált népesség iskolai végzettségére az 5-6 elemi, illetve egy-két

polgári osztály volt jellemző (54%). 3-4 polgárit végzett 8; gimnáziumot, keres
kedelmi iskolát, vagy tanítóképzőt 3; főiskolát és egyetemet 2%. Érdekes képet mu
tat a nyugdíjkorhatárt betöltött öregek aktivitása:

férfi % nő% össz. %
aktív kereső 21 9 14
saját jogu nyd, 74 29 46
özvegyi nyd. O 18 II
eltartott 5 44 29

A még aktív keresők nagy része mg, tsz-tag - ők ugyanis csak 65, illetve
a nők 60 éves kortól voltak nyugdíjjogosultak (1980-tól a nyugdíjkorhatár náluk
is 60-55 év lesz.) A még aktív keresők további 37 százaléka nem rendelkezett a
nyugdíjhoz mínimálísan szükséges 10 év szolgálatí idővel. A nyugdíjkorhatár
fölöttiek nem kis hányadának 1969-ben semmiféle jövedelme nem volt. Ok eltartottak.
84 százalékukat a család, 9 százalékot "különféle eltartó", 3 százalékukat állami,
tanácsi szerv tartja el. 1 százalékukat senki. Ezek szerínt azért mégis azok a csalá
dok és felnőtt gyerekek vannak többségben, akiket nem kell bírói úton kötelezni
szüleik, rokonaik eltartására. De vajon kik alkotják azt az 1 százalékot?

A nagyszámú eltartott nő közül legtöbb korábban is eltartott, azaz háziasz
szony volt. Az eltartott férfiak több mínt négyötöde ugyanakkor folytatott kere
sőtevékenységet, jórészt fizikai munkát: családi gazdaságban, vállalkozásban 
így nem nyugdíjjogosult.

A nyugdíjas korúak közül az értelmiségiek anyagi helyzete a legjobb, s a
mezőgazdaságí fizikai dolgozöké a legrosszabb. Az egyes csoportokon belül persze
igen távol eső szélső értékek vannak és nagy a szóródás is. Az egyes személyek
tényleges anyagi helyzete persze a jövedelmen túl a gyerekek, rokonok támoga
tásától is jelentős mértékben függ. A nyugdíjas korúak 40-45 százaléka lehet ne
héz anyagi helyzetben - ez derült ki abból a kérdésből, hogy míkor vettek (kap
tak) utoljára télikabátot. A felmérés készítői abból indultak ki, hogy tíz éven
ként vesz az ember általában kabátot. Aki ennél jóval korábban vásárolt (ka
pott), az feltehetően nincs jó anyagi helyzetben. Finomították ezt a fajta vizsgá
lódást azzal, hogy kérdezték a legutóbbi öltözet ruha-, illetve cipővásárlás idő

pontját is. Következtetésük: "A használt mutatók alapján, igen durva megköze
lítéssel azt lehet mondani, hogyamegvizsgált nyugdíjkorhatár feletti népesség
nek körülbelül a fele élhet olyan anyagi körűlmények között, amelyeket a tár
sadalmunkban elfogadhatónak ítélt színtnél rosszabbnak kell tekinteni" (Statisz

.tíkaí Időszaki Közlernények, 1972. 249. kötet).
Az idézett felmérés óta eltelt 9 év alatt jelentős szociálpolitikai erőfeszítések

történtek. Gondoljunk csak az 1971 óta évenként automatikusan 2 százalékkal
emelkedő nyugdíjakra, vagy a' tavaly év végén napvilágot látott rendeletre a
legalacsonyabb nyugdíjak rendezéséről. A nyugdíjakra 'fordított összeg 1978-ban
meghaladta a 40 milliárd forintot.
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De még mindíg háromszázezren nem jogosultak nyugdíjra; a fogyasztói ár
színvonal emelkedése általában meghaladja a 2 százalékot, s tovább nő a nyug
díjasok száma - relatíve is.

"Az örel:"ek már csak egvmás között élnek. a hasonló számú
zöttekkel együtt. Az öregek nem beszélgetnek, nem közölnek már
jelentős információkat semmiről•••. Nincsenek azért teljesen el
szigetelve az emberektől, Táplálékot vesznek fel, járkálnak az
utcákon, bár keveset, lassan és céltalanul•••" (Szántó Miklós im.)

Szociális otthon. Vagy hatvan éve üdülőépületekból alakították szerétetházzá.
Amikor az 50-es évek elején a fővárosi otthonokat vidékre telepítették, ezek az
épületek is más, "fontosabb" rendeltetést kaptak. 58 táján kezdődött az újjászer
vezés, a megürült épületekbe újra öregek kerültek. - Nagy a zsúfoltság ma is.

Hall-szerű nagyméretű helyiség. Asztalok, körülöttük fotelok. Öregek üldö
gélnek. Tizenhármat számolok meg. Néznek maguk elé, egyikük botjával piszkál
gatja a szőnyeg rojtjait. Csak ketten beszélgetnek. A többiek hallgatva kíbámul
nak az ablakon, valahova a hóesésbe. Egyikük erős szemüveget visel: látja-e
vajon a dombhajlatot a behavazott fákkal? Egyáltalán mit lát, amikor kinéz az
ablakon?

. Illyés Gyula hasonlata a Kháron ladikjá-bq.n: mínt egy vasútállomás váróter
me. Az utasok indulásra várnak. Ki-kinéznek az ablakon... - A hallból két fo
lyosó ágazik ki. Az egyik oldalról nyílnak a szobák (bennük 7-7 ágy), a szem
közti falnál a beépített keskeny, magas szekrények sora. Rajtuk nagy lakat, és
praktikus fémkeret a névcédulának. Úgy kialakítva, hogy a név könnyen kivehető
legyen - ha már nem aktuális.

Könnyűcsontú, apró öregember támolyog a folyosókon.
- Szédül, Juhász bácsi? - szól utána rutinszerű kedvességgel a fiatal nővér.

- Menjen be a szobába és feküdjön le! Megint nem vette be a gyógyszert?
A másik nővér kilép egy szobából és karonfogva bekíséri az öreget.
A szociális otthon - utolsó állomás, A halál előszobája. Ezt mindenki tudja,

az öregek leginkább. Nem csoda,. hogy sajátosan nyomasztó légkör uralkodik
mindenütt.

- Ami talán legfontosabb volna, a tevékenység, azt nem tudjuk megoldani
- mondja az otthon orvosa -. Jobbára olyan lehanyatlott egészségi állapotban kerülnek
be az öregek, hogya könnyebb házírnunkára sem volnának képesek. A speciális
széles körű foglalkoztatás megszervezésére pedig se hely, se anyagi lehetőség, se
átgondolt koncepció. Ki is alakul az emberekben egyfajta, amolyan eltartott-men
talitás - "ez nekem jár!" Ugyanakkor van, aki kijár a presszóba mosogatní. De
az igény is kihal sokukból; a legtöbben ülnek mély depresszióban - félelmetes
látvány, de nekik talán nem is telik olyan rosszul az idő... Tavaly a bejövők

átlagéletkora 79,8 év volt.
- Igyekszünk nem szigorú életrendet tartani, ne érezzék magukat kiskorú

aknak - folytatja az orvos -. Próbáljuk megőrizni emberi szabadságukat. Na
gyon nehéz. A beilleszkedés, az alkalmazkodás stresszét ugyanis sokan éppen
az "eltartott", a "gondozott" fölvett magatartás-formájával próbálják feloldani.
Rengeteg frusztrációt szenvednek a zsúfoltság miatt. Akinek valamikor volt egy
szobája, vagy mondjuk kétszobás lakása, az most egy ágy és éjjeliszekrény te
rületére .kénytelen szűkíteni az életterét.

A proxémika tudománya az ember térigényét kutatja. Az embert láthatat
lan, de mérhető terjedelmű "burkok" veszik körül: a bizalmas közelségtől a
nyilvános távolságig. Mindennapi tapasztalatunk az a kellemetlen érzés, hogy a
zsúfolt járművön a tarkónkon érezzük egy idegen leheletét. Képzeljük el ezt
állandóan - mindhaláfig. Dr. Sikó Zsuzsa ír erről a szociális otthonok esetében
(Szociális Gondoskodás 1977/3). "Az embert igenis elnyomorítja, ha szűk térben
kénytelen élni. A személyes szféráiban kiszolgáltatott ember akarata ellenére olyan kap
csolatok, olyan érzelmi és viselkedési megnyilvánulások rabja lesz, amelyek erős stressz
hatásokat okoznak... Szociális otthonainkban a MOTI előírásai szerint egy gondozási
egység alapterületi igénye 17,35 m2/ágy lenne... Kamaraerdőn ... egy személyre
3,29 m? alapterület jut - erre a területre beszorulva ágyaik támaszpontján töltik
napjaik javarészét ... hasonlóan az ország minden szociális otthonának lakóihoz."

Magyarországon közel 30 ezer ember él szociális otthonban. Legalább 3 és
félezren várják, hogy bejuthassanak.
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A szociális otthon szükséges rossz - mondja nem egy gerontológus -, az
.öregek 95 százaléka azonban nem ott él.

Otthon: családdal, házastárssal vagy egyedül. Az ő gondozásuk családi és
társadalmi feladat. A 60-as évek közepetőlkibontakozó területi (házi) szociális gondozás
lényege, hogy szándékosan csak annyi segítséget nyújtson, amennyi éppen szük
séges: az idős ember aktlvitását fenntartandó. Főfoglalkozású gondozónők irányí
tásával minden segítőkész ember bekapcsolódhat ebbe a munkába. Végül is min
den ötödik magyar ember nyugdíjas korú. Ha ma még nem is de holnap talán
már több-kevesebb segítségre szorul.

•
V. I-né a Szeréna úton lakik. Másfél szobás földszinti lakásban - egyedül.

Rend, tisztaság, öreg tárgyak és bútorok a zsúfolt szobákban. Három zár a be
járati ajtón. Kétszáz méteren vittem csomagját a meredek úton. Ezalatt megtud
tam: két fia volt, egyikük 1938-ban, másikuk 43-ban halt meg. Férje pedig két
éve - érszűkülete volt, amputálták mindkét lábát. Évekig élt úgy, állandó ápo
lásra szorulva. Az asszony is beteg. Lassan, nehezen, bottal jár - inkább botorkál.
A járdaszigetről át jönnie az úton kész hazárdjáték: alig ér az úttest közepére
már zöldet jelez a lámpa az autóknak. Szemben a házzal zöldséges pavilon.
O mégis elbotorkál, elutazgat a Széna térre: ott olcsóbb. Nyugdíja alig éri el
az 1000 forintot... .

•
G. Mihály egyedül él egy tanyán Lajosmizse környékén. Közel van már a

70-hez. Világéletében napszámba járt. Eljár most is, bár nem szorulna rá, rend
szeres szociális segélyt kap. Az ő igényeivel abb61 még marad is. Mégis elmegy.
Egész délelőtt dolgozik - egy tányér levesért. Istállót takarít, állatokat gondoz
gat: olcsó, hát hívják sokfelé.

- Mindig egyedül élt - mondja a gondozőnő, akivel G. Mihályt a tanyáján
keressük. Idefelé jövet 8,Z aut6ból láttuk, amint baktat hazafelé. Nemsokára
ideér. - Aztán pár éve egy alkoholista nő költözött hozzá, aki minden pénzét
elvette, elitta. Nemrég halt meg a nő. Most hiányzik neki nagyon...

- Elhunyt - mondja megérkezve, hallván míről beszél a gondozönö -. Hát
mit csináljunk... Meg kell szokní,

Tavaly rendkívüli segélyt kapott, hogy megcsináltathassa a ház rogyadozó te
tejét. Idén újra kért, a gondozönö hiába mondta többször is, hogy csak két
évenként kaphat. Most is ezzel nyaggatja. Miközben segít is a gondozónőnek,

aki rögtön fogta a seprűt és takarítani kezdett, valami kis rendet rakni a föld
padlós szobában. A férfi nem tud napirendre térní a meg nem kapott segély
fölött. Láthatóan gyanakszik...

"Az öregek folyton éhesek, de nem tudnak enni, folyton álmo
sak, de nem tudnak aludni... Az öregeknek idővel sok Ugyetlen
keze nő, amelyekkel leejtlk vagy lesodorják a tárgyakat. BosszUl
látnak, a csontjaikból klfogy a mész, ezért járásuk bizonytalan
és Imbolygó•••u (Szántó Miklós: lm.)

Nemcsak éveket kell adni az életnek, hanem életet az éveknek - vezérelve
ez a szociális gondoskodásnak és a gerontológíának egyaránt. S ez kell, hogy vezé
relje az öregedő embert is. - Nélküle ugyanis hiába fáradozik bárki is e cél
érdekében.

Az emberek többségének .níncs bátorsága szembenézni az öregséggel. Pedig
az öregség mindenkire vár. Persze érthető a félelem az Ismeretlentől, ..

Helyes, ha az ember készül: igyekszik megismerni a testi és lelki állapotá
ban valamint társadalmi helyzetében várható változásokat, Az öregkorra való
felkészü1éssorán az embernek azt kell rnegtanulnia: mi az ó teendője, hogy ez
az életszakasz minél elviselhetőbb, könnyebb, sőt örömtelibb legyen. A felkészü
lés lényegében azt jelenti, hogy az ember eltervezi majdani életformáját, igyek
szik rnegszervezní elfoglaltságait. Életfontosságú, hogy az embernek céljai, vá
gyai legyenek. A nyugdíjazás cezúrát jelent az életben. Sokak számára pedig
kimondottan nagy megrázkódtatást. Egyes vizsgálatok szerint azok az
emberek roppannak össze nyugdíjba kerülve, akik egysíkúak. Akik a munkából
(vagy csak a dolgozói életformából, ritmusból ?) kiesve nem tudnak mit kezdeni
idejükkel, energíáíkkal, önmagukkal.
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Az öregség nem függeléke az emberi életnek: velejárója, szerves része, ki
teljesítője. Ha így nézzük, a nyugdíjaskorra, az öregségre való felkészülés nem más,
mint önmagunk további gazdagítása. A sivár életet viszont nehéz öregen kitélje
siteni. ..

Az öregek - mint utaltunk rá: igen széles, heterogén társadalmi réteg 
több kevesebb segítségre szorulnak. Ahogy a gyerekek és az erejük teljében levő

felnőttek is olykor. Nem indokolt tehát, ha az öregeit eltartó, nekik emberhez
méltó körülményeket teremtő - azaz kötelességét teljesítő! - társadalom az
irgalmas szamaritánus pózában tömjénezt magát. A nyugdíj emelkedő összegéről

is jó, ha tudjuk: minden nyugdíjas életének produktív szakaszában (közvetve
vagy közvetlenül) olyan többletet termel, amelynek reális -értékéből 103· éves
koráig elélhet (Vukovics L - Demográfia 1967/3-4).

Tökéletesítésre : fejlesztésre és átprofilírozásra szorul a szocíálls gondoskodás
intézményrendszere - állapítják meg a téma avatott szakemberei. Az általános
szociálís otthonok helyett - amik laikus kezdeményezésből, a szeretetházak in
tézményeiből alakultak ki - egyre inkább betegotthonok szükségesek, Hiszen a
mai szociális otthonokat egyre inkább állandó ápolást, felügyeletet igénylő betegek
töltik meg zsúfolásig. Az önálló életviteire képes idősek jobb ellátásához egyebek
között nyugdíjasházakra, a területi gondozás egyre szélesebbre terjesztésére, kór
házi krónikus osztályokra volna, azaz van szükség. Mindezeknek gazdasági fel
tételei vannak: amik viszont aligha teremtődnek meg a szemlélet pozitív irányú
megváltozása nélkül.

"Az öregek élete egyetlen nagy sírás. Tengődnek, érzik, hogy
pattan el egyik szál a másik után. Amikor pedig minden szál el
szakad, ami őket az emberIséghez és egymáshoz köti, akkor az
öregek azépen elporladnak." (Szántó Miklós: im.)

{gy végződik az élet a "VI. osztályos" tanuló" dolgozata szerínt, És nagyon
sokak szerint. A kereszténység pedig éppen itt kínálja fel az igazi perspektívát.
A halálban az életet. Abszurdum? Volt, aki éppen ezért tudta hinni. ..

Az öregségben valójában ez a félelmetes: a halál közelsége, kérlelhetetlen. kö
zeledése. Igazában a halál elől akar futni, aki nem néz szembe az öregedéssol.
A halálra az .embernek magának nincs válasza. Az öregedéere még igen.
Rónay György írta: "Egyre sötétebb alagút / De egyre fényesebbek a lámpák".

- A halál mindenki számára ismeretlen - mondja dr. Lengyel Éva -. Az
orvostudomány előtt is érthetetlen, pontosan mí is történik a halál pillanatában.
Minden halál újabb és újabb döbbenet az orvos számára is. Azzal, hogy a van_és a
volt teljesen egymásba mosódik. Nem lehet és nem szabad az embereket a halál

.várására nevelni. Nem kell túl sokat gondolni rá... A halált megakadályozni .
nem tudjuk, de az odáig vezető utat megkönnyíteni igen. És ez kötelességünk is!

- A vég és a halál tőlünk éppolyan távol van, mínt tőlem vagy magától 
mondja egy szociális otthon orvosa -. A lélek védekezik: sajátos közönnyel vi
seltetik a másik ember halála iránt. A haldoklókat elkülöníteni nem tudjuk,
egymás szeme láttára halnak meg. Előfordul, hogy valaki éppen tízóraizik, amikor
a szomszéd ágyon a társa hörög. Saját öregségüle nyomorúságát ugyanakkor
nagyon nehezen viselik.

Van ellenpélda is. Egy alföldi otthonban a "fiatalabbak", azaz a jobb erőben

levő öregek segítenek az "öregek", az elesettebbek ápolásában, virrasztanak a
haldokló mellett. Temetésre ünneplót öltenek és gyönyörű méltósággal kísérik

-rnindnyájan utolsó útjára· a távozót, Visszaadják a földnek. Parasztemberek, tud
ják, a föld adja a kenyeret az életet; a föld is veszi vissza.

"Az öregedés távolról sem olyan rossz, mínt a félelem, a tabu, az. előítélet

és a tudatlanság, ami ma még az élet utolsó harmadát övezi". - állapítja meg
Hans Thomae pszichológus. Nem tagadja, hogy egyre sötétebb ez az alagút, csak
azt állítja, amit a költő is: "de egyre fényesebbek a lámpák".

Ezeket a lámpákat kell észrevenniük az öreg szemeknek. Illyés Gyula így ír
a Kháron ladikjá-ban: "Aki veszt, nyer... Vesztünk, vesztünk, de mivel Herak
leitosz nagy becsületszava szerint az egész. át fog fordulni az ellenkező irányba
- nem sok van ilyen szép vigasztalás. Öszülő főnek ~óleg. El-elkap engem is
csaknem valami önhittség: mennyit szereztem, nyertem, hódítottam szellemiekben,
amióta vesztek, vesztek..."
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El kell gondolkodnunk azon, hogy mi keresztények mennyíre segítünk észre
vétetní a rászorulókkal azokat a lámpákat? Ott vagyunk-e míndnyájan, de kü
lönösen a Ielkípásztorkodó papság mindenütt, ahol szükség volna erre a világosságra?

Orvosok, szociálís gondozék elismeréssel szóltak az egyházak, köztük a ka
tolikus egyház karítatív tevékenységéről. Tudnak róla. De nem mirlasztották
el fölhívni a figyelmet arra, hogy az egyházak még igen sokat tehetnének, hogya ren
delkezésre álló emberi jóság eljusson oda, és oda jusson, ahol szükség van rá.
Egy fiatal orvos így fogalmazott: "Higgyék el, és vegyék komolyan. hogy szük
ség van a keresztény szeretetre l"

Az alagút sötétje cáfolhatatlan tény. Annál égetőbben fontos meglátni és
másokkal megláttatnt a lámpákat. Különben az öregek, a legöregebbek élete va
lóban "egyetlen nagy sírás".

KISS ISTVÁN

Hogyan lehet szépen megöregedni?
E sorok írója nem orvos s nem is pszhichiáter. Öregek közt él huzamosabb

idő óta, lelki és szellemi gondozásuk a feladata. Igaz, több szakkönyvet ol
vasott el a gerontológia és geriatria nem éppen gazdag irodalmából. A ge
rontológia (görög szö: geron = öreg és logos = tudomány) az emberi szer
vezet elöregedésével foglalkozó tudomány. A geriatria (gör.: geron = öreg és lat
rein = gyógyítás) pedig az öregkori betegségek megelőzésével és gyógyításával
foglalkozik. Magától értetődő, hogy mint autodidakta nem tudott szert tenni
szaktudásra. Csak éppen annyira jutott, hogy valamelyest eligazodik a jelenségek
között, amiket észlelt önmagán és a rábizottakon.

Olvasmányai során, bukkant egy új keletű szóra, illetve fogalomra: eugerázia.
Igy lehetne körülírní : a "szép" öregedés tudománya, illetve művészete, Ez bizony
egyszerre tudomány is, művészet is. Tegyük hozzá s., talán a legfontosabb és leg
bonyolultabb életm'Úvészet.

Mikor számít valaki kor szerint öregnek? Az Egészségügyi Világszervezet
(WHO) az 1973 májusában tartott szímpozíonján az alábbi megkülönböztetésben
állapodott meg: 1. Középkorúak: a 45-59 évesek; 2. Öregedők : a 60-75 éve
sek; 3. Öregek: a 75 éven felüliek; 4. Aggastyánok: a 90 évesek.

Dr. Nyirő Gyula, a néhai híres ideg- és elmegyógyász - előadását később ís
mertetiük - azt mondja: van egészséges öregség és elmekóros öregség. Kér
dés tehát: hogyan lehet szépen megöregedni? Hogyan lehet az öregkori kóros
pszichopatológiai elváltozásokat megelőzni, elkerülni, vagy legalább lassítani? Ez
az eugerázta.

Egy alkalommal beszélgettünk az öregségről. A partner kitűnő sebészfőorvos,

az előbb említett WHO kategóriája szerínt éppen' most lépett be az öregedék
csoportjába. Amikor szóba jött az eugerázía, felzúgott ám benne a "központi
zsong" és két éles ellenvetést tett. Szerinte az eugerázta olyan kalandos vállal
kozás, mínt Münchhausen báróé volt, aki lovával együtt saját üstökénél fogva rán
totta ki magát a rnocsárból., - Szellemi és lelki egészségünk megóvását (men
tálhigiénét) valóban idejekorán kell elkezdenünk, amikor még nem süllyedtünk
el. Öregkorban ugyanis azt aratjuk, amit fiatal korunkban vetettünk. Ugyanő til
takozott .az eugerázta kifejezés ellen, mondván, hogy az öregség nem éppen jó
állapot, vegyük el azt az eu- szótagot, mert vészesen hasonlít az eutanáziához.
Kérdezzük: hát nem éppen azért kell-e jobban tájékozódnunk, hogy ne emlé
keztessen rá?

E két nagy probemát vetjük föl:
I. Hogyan kell felkészülni az öregkorra?

II. Idős korban mik.. a mentálhigiéne fontosabb tudnivalói?

'" A szerző a székesfehérvári papi szociális otthon igazgatója.
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