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A NO VÁLSÁGOS ÉVEI
Az ötvenes évek a nőnél sokkal feltűnőbb változást okoznak,

mint a férfinél, de ez sokkal nehezebben elemezhető. Feltűnő, mert
hiszen nagyon jelleg-zete,s biológiai tünetekkel jár együtt: a pete
fészek műkődésének megazűnésével, az endokrin rendszer zavara
ival és bizonyos férfiasság megjelenésével a külsőben. Nehezeb
ben elemezhető, mert a nőnél a tudatalatti indítások sokkal· gya
koribbak és sokkal hatékonyabbak, mint a férfinél.

A n{j alU1Jmozgatója a ezeretet

Hogya változás lényegét megértsük, kell, hogy szdntetikus el
gondolásunk legyen a nő pssichológ-iájáról és missziójáról. A férfi
számára az alkotás a hivatás, a nő számára a szeretés, Ez' a szó
azonban sokkal kevésbbé körülhatárolt, mínt az előbbi, Ugyanis
két értelmet foglal magába, amelyek egymástól eléggé különböz
nek, és mégis kiegészítik egymást.

a) A szeretet a nőknél elsősorban bizonyos magafelé-vonza
niakarást jelent. Tetszeni, elvarázsolni, inkább elbáiolni, mínt bá
josnak lenni. Van nő, akinek ennyi elég: hódolatot fogadni, bál
ványnak lenni. Magasabb síkon azonban ast akarja, hogy le
gyen egy tekintet, amely megpihen rajta, hogy odaajándékozhas
sa magát neki. De - legtöbbször maga is tudja - ennél is töb
bet akar. Amit adni akar, az nemcsak a saját szépsége, hanem
valami rejtett szénség, amelyet ő hivatott kinyilatkoztatni és
amelynek az ő saját szépsége csak szímbóluma, Claudel Proulieze
asszonya, a Selyemcipő hősnője csillagként adta magát Bodr-i
gue-nak és nem is akart más lenni, csak eaillaga, Az emberiség
nagy mitoszaiban miudig ujra találkozunk ezzel az inspiráló,
kinyilatkoztatást hozó nőalakkal. Abban az ellenállha<tJatlan vágy
ban, hogy tessék a férfinak, hogy magára vonja tekintetét, sok
kal több van, mint a hódítás arnbiciója, vagy akár az önátadás
ssomjúsága. Az az igény van benne, hogy észrevétesse magában
azokat az értékeket, amelyek lehetövé teszik a férfi számára .11
kotásí hivatásának beteljesítését, Innen van az, hogy a nőnek

mindig nagyobb öröm, ha valaki felnéz reá, mint hogyha bir
tokolja, .

b) A nő szereot6ltének másik értelme az anvaság. De itt sem
Irányul a vágy egyszerűen a gyermekre, még ha maga a nő
így gondolja is. A vágyban, "világra hozni" és "nevelni" (növelni),
sokkal több van, mint "kiáltás a gyermek után". A nő becsvágya,
hogy mindenestűl feláldozhassa magát a szerétebb lénynek, hogy
úgyszólván elves-szék benne, és ezzel elérje teljes nagyságát és
betöltse hivatását. Mert ha így bizonyos értelemben, szimboliku
san meghal önmagának, akkor magáénak érzi azokat az értéke
ket is, amelyeket a szerétett lény képvisel és amelyekre szűksége

van a világnak és Istennek is ahhoz, hogy "gesztusa" kitelje
sedjék az emberek között,

Nos, a menopauza (klimax) idejében a nő mindkét hivatásá
nak alapjaiban érzi magát fenyegetvé. Egyrészt nőies bájának
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csökkenésével már nem vonja magára a tekintetet, és ez mélysé
gesen megzavar'ja, Máarészt elveszti anyai lehetőségeit: elveszí~
azokat a gyermekeket, akik most már nem lesznek többé,és
ugyanakkor azokat is, akik most már nagyok és kezdenek ki..
nőni a keze alól.

A.;: ösztönös oédekezés reakcuri«

Erre a belső támadásra a nő ösztönös jeHegű reakciókkal fe
lel: öuállttással, támadási kedvvel, csűggedéssel.

Fizikailag szenvedélyesen küzd a "gyógyíthatatlan kárval
lás" ellen: kaeérkodással, szépségápolással, a kendőzés minden
formájával; kozmetikai üzletek, szépségápoló szalonok, esztétikai
operatörök élnek meg belőle, éspedig jól. De ő mással is akarja
bizonvíttatni bájoE.ságán:ak további fennmaradását mint, a tükör
rel; kaeérkodik, flirtel, főleg fiatalabb emberekkel, akik könnyebb
zsákmányolt, mert rájuk az ő ügyessége és tapasztalata még hó
dítólag hathat. Gyakran sikerei is vannak: a "végzetes" nő nem
a fiatal nők sorából kerül ki. A menopausa ideje körül gyaJr.r.an
sexuális túlingerlékenység tapasztalható, amelynek vannak fizi
kai tényezői Is, de a pszichológiaik még erősebbek. Ezek. teljes
séggel megfelelnek a hasonló korú férfi hatalmi i~nyeinek:·: a
férfi uralkodni akar, a nő hódítani. De a nő mélyebben bonyoló
dik bele ebbe a játékba. A férfi, aki kalandot kezd gépíró kis
asszonyával, osak érzékileg és önszeretetében van érdekelve. A
negyvenéves nő, aki egy fiatalembernek adja magát, sokkal tel
jesebben kiszolgáltatja magát és sokkal megtépettebben kerül ki e
kapcsolatból. Ha peddg nem esik külső kisértésbe, férje felé for
dul igényével, amibe azonban l{,)tségek keverednek s ezek habo
zóvá és gyakran ügyetlenné, féltékennyé teszik. Még. világosabb
a támadási ösztön megmozdulása. Ez elsősorban a többi nőre,
mint lehetséges vetélytársra irúnyul, Ebben 'a korban sok nő tár
salgása csípős megjegyzésekből,megszólásokból áll. De különösen
a családban szabadul fel ez a támadási kedv, főleg az anya-fiú,
anya-leány vonalán. A fiú már férfi, vagy maholnap az lesz: az
anya reá vetíti ki saját apjának v,agy férjének képét (amilyen
volt, V18gy nem volt). Valósággal "isteníti" fiát. Ugyanakkor azon
bari. szemére veti, hogy nem hasonlít erre a képre, és hogy nem
hagyja magát megkaparitaní és irányítani. Ez az a kor, amikor
a nő a "háláJtlan fiúról" beszél, aki "mártirrá" teszi anyját. Ha
megnősül, kész a klasszikus rivalitás a közös hős körül a meny és
anya között,

Lányával szemben a viszony bonyolultabb: fiában afféle istent
keres - lányában egyrészt riválist lát. akivel szemben védekezni
kell, másrész,t önmagának folytatását, akit meg keU tanítani min
denre, ami anyjának sikerült vagy nem sikerűlt, Hogy helyette,
vagy érte tehessen valamit, az anva szívesen azonosítja magát
lányával, "a helyébe lép", vagy azt jáJtsoo, mintha a nővére, vagy
a barátnője volna. és ha a lány nem hajlik erre, az anya elsso
morodik és a fiatalok hálátlanságát emlegeti.

A tetsoosvággyal és harciassággal a csüggedés! tünetek vál-

• A férfi válságos éveiről J. ugyancsak Henri Caffarel tanulmányát: Vigilia 1053.
oktéber.



takosnak. akár a férfinél. Ezeket többé-kevésbbé semlegesífdk bi
zonyos kompenzáeíök, De mí~ a férfiaknál ezek a kompenzációk
gyakran igen materialisak, a nőknél inkább képzeletbeli alakot
vesznek fel. Különösen hangsúlyoznunk kell bizonyos vallásos
és misztikus képzelgést, arnelvnek semmi köze az igazi lelki élet
hez. Ez a látványos megtérések korszaka, a megvilágosodásoké
és egyéni kinvilatkoatadásoké. Ilyen korban ostromolják a nők a
gyóntatószéket, keresnek egy "igazi" lelkhatyát, ilyenkor vannak
bonyolult lelki problémáik, stb.

Ugyanakkor sokszor elégerik azt, amiért eddig rajongtak és
ezzel mélységesen megdöbbentik azokat, kiknek eddig szociális
és családi erényeikkel épülésére voltak. Ez a megfigyelés nem
gyengíti az előzöt; csak aláhúzza azokat az ellentmondásokat,
amelyek ebben az időben a nő belsejét szaggatják és zürzavart
okoznak benne és környezetében.

Nagyon jellemző tünete a menopausának, hogy a nőnél férfÍJas
jelenségek mutataoznak, Van ennek megfelelője - bár kevésbbé
feltűnően - a férfiaknál is; gyakran emlegetik az ötven éves
férfi elnőiesedését, amire még teóriát is építettek a "nemek hely
cseréjérŐl." Ennek az átalakulásnak organikus jelle.gzete~i is
vannak, de miudenekfelett lelki tünetekben nyilvánul meg. A nő
így "bosszulja meg" fizikai elnőietlenedését: minthogy nem ké
pes már vonzani a férfit a saját maga területén. elmegy küzdeni
vele annak a területére. Ez az a kor, amikor a családanya zsar
nokoskodni kesd. Ez az a kor, amikor a nő úgy érm, elemészti a
külső tevékenység vágya, Felmerül egy csomó mozgalom, külön
böző áltevékenységek, amelyek megfelelnek ennek az ál-Iérfias
ságnak, Ha az, ember közelről nézi,észre'VeI8zi, hogy ezeknek c.él
ja legtöbbször csak ürügy: az idő javarésze azzal telik, hogy szer
vezik a szervezetüket, kiválasztjáik a helviséget, megbeszélik a
szabályokat, v ita.tkoznak és versengenek Ha pedig van határozott
céljuk, akkor ez sokszor negativ: szövetkeznek az alkoholizmus el
len, az erkölcstelenség ellen, stb. Sokkal többet foglaJ.kozn:ak ön
magukkal, mint a szolgálattal, malvet tenniök kellene, tárgyuk és
módszereik elárulják a belső támadó kedvet.

ljj nőiesség keresése

A probléma tehát, amely az e korbeli nő előtt felmerül, a kö
vetkező: eddigi nőiességére nem tud többé támaszkodni, mert sz
múlóban van, - de nem tudja egyéniségét kibontakoztatni vala
miféle álférfiasságban sem, mert az csak karikatúrája az igazi
Iérfiaseásmak.

Amit" meg kell találnia, az valami újfajta nőiesség. Ig~
volt mólvséges ösztönének, amely nem el1lred,te hogy lemonddon
nőies igényeiről, csakhogy új formákat, új utakat kell számára
találnia. Új utakat, amelyek jogosulttá teszik azt a "férfiasodást",
arnelv e kortól kezdve jellemzi külsejét, és eg-y-éniségét.

Erre vonatkozólag azonban tisztázni kell, hogy kétféle "fórfi
asodás" van. Az egyjk elnőíetlenedés akkor következik be, ha ra
nő a szerétetben. nem talált módot nőies képességeinek értékesíté
sére. A másik férfiasodás tulajdonképen csak abban áll, hogy fi
nőiességnek beállása a szerétet gyakorlásában határozottabbá, erő
sebbé lesz olyan férfias tulajdonságok fellép tével , amelyek nem
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helyettesíteni akarják nőiességét, hanem gazdagítani, tökéletesi
teni és teljes kibontakozásra segíteni. Nyilvánvaló, hogy a "fór
fiasodásnak'' csak ez a második alakja alkalmas kiegészíteni az
új női személyíséget, .

Ebből követekezik. hogy a nő számára is ugyanazok a fel
tételek érvényesülnek az üdvös útra, mint a férfiaknál; nem lá
zadás, sem letörés, hanem mindenekelőtt teljességgel elfogadni
az öregedést, visszautasítani minden álcásást és többé-kevésbbé
tudatos ámítás t. Aztán pedig megkeresni azt az új egyéniséget és
új miseziót, amely visszaszerzi az egykori - és örök - személyí
séget és hivatást, de más síkon. Egyszóval arról van szó, hogy a
biológiai nőiességből valaminő spirituális nőiességbe kell átlép
nie, amely ezentúl érvényesülni fog a hitvesi, családi és szociális
életben.

Ha awlőtt inkább fizikai értékeiért kívánták és szerették -
mosj inkább szivéért és eszéért, lelkéért.

Ez alapvető változás élettörténetében, teljes megfordulása "po.
litikájában". De nem nőiességének feladása. Nőnek kell maradnia,
de nőiességének ritkább értékekre kell szerf tennie. Ez viszont egé
szen új fizikai bájt fog adni neki, melyen sokkal jobban átvilágf
tanak belső értékei. Nincs szomorúbb és csúnyább, mint egy nő,
aki mindenáron fiatalnak akar Iátszani ; S nincs vonzóbb, mint
az a nő, aki elfogadja korát, de új ifjuságot kezd a szellem és
szfv vonalán.

Ujra megtalált bájosságával egyidejűleg - szublimálva, ki
terjeB~tve és lélekkel áthatva megtalál ja anyaságát is. Felnőtt
gyermekeire és férjére is sokkal nagyobb hatással lesz, mert meg
érzik, hogy érdektelen. Itélete biztosságot, döntése határozott
ságot nyer. Eddig gyakran kiskorúnak tekintették és ő maga is
í~ könyvelte el mazát. Most nagykorúvá lett és képes álláspont
ját megvédeni. Ezenfelül érzelmi világ-a kitágul az általáno!'> felé.
Gondolatai, cselekedetei számottevők lehetnek a szociális életben
is. Eddig' férjén keresetű] hatott, mosj saját személyében. Nem a
szervezéeért és parancsolgatásért való törtetéssel, hanem inkább
a személyes érintkezésben való finomságával, barátságának su
gárzatával, tapíntatosságával.

Menekülés a hitestárshoz

Ebben a kűzdelemben nincsen egyedűl. Elsősorban hitestár-
.sára szabad és kell számítania. Említettük, mily nagy mértékben
segítheti a felef,ég a férjét az ötvenes évek kr'izisének legyőzÓc,a.é

ben. A szerepek szükségképen fel is cserélődnek. Nem szabad,
ho~y a férj megijedjen és feleség-ét "érthetetlennek" minősítse, In
kább fordítsa egész intelligeneiáját és teljes szerétetét azoknak
a sebeknek a fölfedezésére és gyó~yítgatására, amelyeket egyelő
re nem lát. Ez talán nehezebb feladat. mint a fordítottja, mert
ft nő fájdalma. mélvebbre vonul és kűlső reakciói távolabb vannak
belső érzéseitől. mint a férfinél. Dehát - itt a szív szemével kell
nézni.

Mindenekelőtt meg kell látnia feleség-ének újfajta szép~t.
Ráncos lett az area, keze' Az orvosok - igen helyesen - különb
Réget tl'wT.nek a "fáradtság ráncaí" és az "egyéniség- ráncai" közö·ti,
Ez utöbbíak a szemnek és szájruak olyan intelligenciát adnak,
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amely soha sem rajzolódik ki a fiatal lányok túlságosan is síma
arcán. A fiatal lány arca többnyire jellegtelen, sainte elcserélhet
nők egy másikkal. Az érett korú nő egyéniségének Iémjelzését
hordja. És azoknak a ráncoknak - a fáradtság ráncainak - vaj
jon nincsen-e sajátos szépségük'l Nem a rest élet könnyű szépsé
gét mutaciák, hanem fi munka, fi gond, a családi tűzhelyről való
gondoskodás nyomait hirdetik. A férjnek elsőrendű köteles-sége
a megbeesülés adóját leróni irántuk. Ez IR nőnek bizalmat ad
önmagában.

Lehet, hogy ebben még sok az érzéld színezet, de mondtuk,
hogy a nő, amikor tetszeni 'akar, 'tulajdonképen szolgálni akar.
Minden e korban lévő nő szivéből fakjad Catherine Mansfield két
ségbeesett kiáltása: "Neked nincs már rám szükséged úgy, mint
azelőtt volt, de nekem, hogy boldog lehessek, keU, hogy neked
szükséged legyen rám." A férjnek meg kell győznie feleségét, hogy
mindíg szüksége van rá, akkor elégedett lesz, és fiatal marad.

A nő másik viszonylatába, az anyaságba is belejátszik ez
a férfiasodás i folyamat. Érzi, hogy a háztartásnál szélesebb mun
katerületre vágyik, főleg mivel felnőtt gyermekei mellett err"
időt is talál. A férj hivatása, hogy egyengesse útját olyan külső
munkakör felé, mely lehetővé teszi, hogy mellette nőies is tudjon
maradni és éppen nőies mivoltával hathasseu. A férjet tapaszta
lata, összeköttetései és éppen korának jobb lelki megállapodott
sága i-s alkalmassá teszik arra, hogy elhárítsa feleségétől az ál
férfias fog'Ial.atosság'okat és olyan i.rányba seg'ítse, ahol megtalűl

j'a igazi helyét és mtsszlóját.

Lelki felfedezések

A leghatásosabb segítség azonban a természetfeletti élet. Nem
mintha ez nem érezné meg az általános meg-rázkódtatást. Említet
tük, milyen kompenzációs képzelődés léphet fel, valami álrnisz
tikus révülettel fenyegetve. Azonkívül csak úgy, mint a fél'fiüá\,
'a nőnél is feUépa farizeizmus és a külsőségessé válás veszedel
me. Vannak egyleti hölgyek, egyházközségi mintncsaládanvák,
akiknek gőgje és türelrnetlensége elviselhetetlen. Mauriac élénk
képet fest róluk. A nőnek ezért realizmusra kell törekednie: olyan
nak Iátrria magát, mint amilyen vulóban iés sem il saját, sem a
mások véleményével nem csalni meg önmagát. De ez a reali zm w,
legyen optimista: a kegyelem erősebb, miut II kísértés.

Érdekes lenne elkészHeniazoknak az erényeknek a Iistáiút,
amelyek e korban szükségesek és jellegzetesek (egyben azokat is,
amelyek ekkor különösen veszélyben forognak: az érdeknélküli
ség, a mag'át alávetni tudás, az alázatosság, fi másokat megcso
dálni tudás, az önmagáról való megfeledkezés. a kitartás, ..tb.) A
második ifjúság erényei az e korban jeUeg7A3tes tulaidonsásrok vo
nalában fekszenek. Legfontcsabbak az alázatosság és a remény,
és ezek pontosan megfelelnek a realizmusnak és az optimizmusnak,
amelyek a kegyelemmel való e~ryiithnüködés előfeltételei. A f'ér
fiasódással kapcsolatban ne feledkezzünk meg azonban fi lelkierő

ről sem, amely emberi erény is, természetfeletti erény is és eg-y
ben a Szentlélek ajándéka is.

Mindezeken keresztül a lelkiségnek ug'yunazt II dialektikáját
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találjuk meg itt is, mint a férfinál: a krizis átmenet hírnöke,
Husvét hírnöke, amely magában foglalja a halált, de a föltá
madást is. Lehet, hogy ez a nőt jobban megrendíti, mertí egész
testében és érzelmi világában érinti, viszont ennek megfelelően
hosszabb, szélesebb és hatékonyabb lelki termékenységet bizto
sít neki, az ajándékozás és áldozat, vagyis la teljesebb szeretet
vonalán.

Ha igaz hogy a nő nagy emberi és vallási értékek letétemé
nyese és megvalósítója, akkor ez a megállapítás leginkább erre a
korra áll. Mert az első ifjúságban elsősorban a külső megjelenés
ragyogása hat, de ennek veszedelme, hogy a hódolatot egészen
lefoglalja a nő személyisége, és ezen a személviségen nem sugár
zik át felsőbb szépség, A második ifjúságban a fizikai báj el
veszti hatalmát, helyesebben spiritualizálódik: jobban átlátszik
rajta a szív és lélek, s a szívben és a lélekben azok a nagy emberi
és vallási értékek, amelyek minden ember számára az élet táplá
lékát jelentik. Szentséghes lehetne hasonlítani a nőt, amelyet két
elem alkot: a külső jel és a belső kegyelem. A fiatal korban a
:iel van előtérben, az érett kor a kegyelem kora.

A nő sokat tanulhat, ha elmélkedik az élet delében álló Szűz
anyáról. ötven év körül lehetett, arnikor Krisztus anyja az em
beriség anyjává lett a kereszt tövében. Olyan jel ez, amelyet egyet
len nőnek sem lenne szabad figyelmen kívül hagynia. Az Egyet
Jen Fiú anyja megszámlálhatatlan fiak anyjává lett. Aki addig
mintegy az Istengyermek szerétetében lezárva élt, védelmezője
és közbenjárója lett az egész emberi nemnek. Hasonló átalakulás
megy végbe minden női lélekben, amikor átlép a tCSitianya,ság
1;:',1 fi szellemi anyaságba.

TAJ ESŐ UTÁN

A kép levégős és nyugal'mas:
tompa-kék ég, melea seinhalma»,

Csillognak a fák, pá1'a füstöl,
gomolya,q, mint a gőz az ;üstből,

ha lekvárt fő.znek. Seerie tócsa.
S most az éj szelid itatása.

eeétieriii s feli.ssza a, boldoo
tájat, akár egy ':tintalolfot.

Ölbey Irén
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