
nít neki. Annyit jelentene ez, hogy
megkülönböztethetünk egyemberi for
mát, amely egy ideig még nem szel
lemi, később azonban átszellernesül s
igazi lelki tulajdonságokat ölt. Chau
chard szerint azonban az embriológia
ennek is ellene szól, Az emberi forma
ugyanis kétségkívül hozzátartozik a
pete élő anyagának organizációjához.
A pete magában foglalja a jövő egyed
minden lehetőséget, és az emberi agy
is, amely feltétele az emberi pszichiz
musnak, olyan képesség, amely ben
nerejlik már abban a kezdeti anyag
ban, amely az ivarsejtek egymásba
olvadása nyomán keletkezett. Az ivar
sejtek az apának és az anyának sejt
jei: egyesülésüle hozza létre az új
egyedet, aki nemcsupán "virtuálisan",
azaz belső Iehetőségeí szerint, hanem
kezdettől fogva reálisan jelen van a
maga totalitásában a pete új ergani-

zációjában. A fejlődéshez, amely re
alizálni fogja ezeket az emberi lehe
tőségeket, elengedhetetlenül hozzátar
tozik, hogya lélek is - függetlenül
értelmezésétől - kezdettől fogva jelen
van.

Éppen ezért - fejezi tie Chauchard
- neki szilárd meggyőződése, hogy
akár hívő, akár hitetlen az ember, a
tudomány egyképpen kötelezi annak
elismerésére, hogy amennyiben em
beri ivarsejtekről van szó, már a meg
termékenyüléstől, a fogantatástól
kezdve egy kis emberrel van dolgunk.
Csupán azért életrehívni tehát egy
embriót, hogy kísérletezzünk vele s
azután megöljük, sértés az emberiség
és az emberségesség ellen. Van benne
valami barbárság, amit veszélyes len
ne egynek venni a haladással, még ha
rá is teríthetnők a tudományosság ta
karóját.

--
A KIS ÚT

Idős ember vagyok és - mi tagadás - elég viharos élet után tértem meg.
Bár alapjában nem ooltam hitetlen, vallásomat nem gyakoroltam. Nem akarok
itt most nyilvános gyónást végezni, elég ha annyit mondok, hogy van elég meg
bánnivalóm. Gyónásaimban többször megismételtem már életem legnagyobb
bűneit és keresztény reménnyel bízom az Úristen. irgalmasságában. Az azon
ban nagyon bánt, hogy akkor tértem Istenhez, amikor a bűn már elhagyott.
Ha szemtől-szembe nem is mondják, hátam megett bizonyára felemlegetik ezt
az emberek és joggal. Szeretnérn. tudni, hogy nekem, öreg embernek, van-e
valami lehetőségem arra, hogy vala.miképpen jóvátegyem azt, amit elmulasz
tottam ? Vissza-visszatérő gondolatom, hogy a [iatolkori bűnöknek mintegy
ellensúlyaképpen erényeket kellene gyakoro/nom, de milyen lehetősége lehet
erre az öregnek, aki mellett már elfolyik az élet?

Közkeletű tévedés, hogy az idős em
ber azért fordul Istenhez, mert már
"elhagyta a bűn", ezért vallásossága
mintegy silányabb, értéktelenebb, mint
a fiataloké, akiknek sokszor súlyos ál
dozatot kell hozniok a parancsok meg
tartásáért. Még a lelkipásztorok is
nem egyszer inkább a fiatalok gondo
zásában látják méltó feladatukat, az
öregeket hajlandók kissé félvállról ke
zelni, rájuk minél kevesebb időt és
gondot fordítani, hiszen "mi bűnük

lehet már ..."
Majdnem minden tévedés alapjában

egy másik is található, ezért tartja lé
nyegesnek a filozófia is, hogy a "pri
mum falsificum"-ot, az alapvető és el
ső tévedést felkutassa. Jelen esetünk-

230

ben a primum falsificum a bűn egy
oldalúan szexuális szemlélete, rni ntha
ez volna az egyetlen "komoly" bűn,

ami "becsületes" embert érhet; aki
ugyanis nem gonosztevő, az úgysem
lop, nem rabol, nem gyilkol, nem rá
galmaz. Következésképpen akit korá
nál fogva a szexuális bűn elhagyott,
az egyszersmind rnegszűnt bűnös lenni
és a lelkipásztor számára sem jelent
nagy problérnát.

Nemcsak téves, sokkal inkább ve
szedelmes felfogás ez. Megfeledkezik
a lelket éppen idősebb korban leg
közvetlenebbül fenyegető veszedel
rnckről, mint pl. az önzésről. a harag
ról, a fösvénység főbűnéről. a bizal
matlanságról, megérteni nem akarás-



ról, bosszúvágyról, kétségbeesésről és
mindezek fölött az embergyűlöletről.

Az élet előrehaladtával a bűn és a
kísértés egyáltalában nem hagyja el
az embert, hanem a test erőtlenedé

sével az eddigi túlnyomóan testi bű

nök is szellemiebbekké, ezért vesze
delmesebbekké válnak. A lelki érés, a
sok tapasztalás és csalódás, a "jónak
és rossznak tudása" differenciálttá te
szi az idős emberek lelkét. Súlyos bel
ső kísértésekbe kerülhetnek, de éppen
ezért komoly erényekre is szert tehet
nek Akik idős korban térnek meg,
azokra szabad alkalmaznunk a sző

lősgazdáról szóló példabeszédet. Ök
azok a munkások, akik a lelki életet.
tekintve tétlenségben töltötték életü
ket, nem gyakorolták az erényeket, és
csak az utolsó órában engednek Isten
hívásának. Bár lelküket egész életü
kön keresztül állandó veszélynek tet
ték ki - s ebben nem példaképek -,
mégis Isten irgalmasan várt, és az el
érkezett utolsó óra annyira nem ér
téktelen, hogy teljes bérre méltó le
het.

A levélíró kesereg, hogy .mellette
már elfolyt az élet", s bár szeretne
erényes életet élni, már nincs arra
telies lehetősége, mert ha akarna sem
tudna bűnt elkövetni. Neki és azok
nak, akik hasonló problémákkal küz
ködnek, megpróbáljuk összefoglalni
az öregkor sajátos bűnalkalmait és az
ezekkel kapcsolatos erények lehető
ségét.

Az első, amit észre kell vennünk:
az öregkor bőséges megaláztatásokkal
jár. Mély sebet üt a lelken az élet kö
nyörtelen törvénye. Eljön a nyugdíj
ideje és ezzel kimarad az élet eleven
lüktetéséből, és ha még képes is dol
gozni, mások irányítják és murrkája is
csökkent jelentőségű. Fizikai megjele
nésének kellemességo folyton fogy
mozgása meglassul. rosszul lát, rosz~
szul hall, csetlik-botlik, mások terhé
re van, külső tisztaságára sem tud
már úgy vigyázni... s még ezernyi
más, ami miatt az éretlen lelkűek sze
mében bosszantó akadálynak vagy ne
vetséges figurának tűnik. Félretolják,
kinevetik. véleményét nem sokba ve
szik. Kézenfekvő. hogy az idős ember
enged a kísértésnek és védekezik:
megkeményíti lelkét, maga is itélke
zik. bosszúálló gondolatokkal foglal
kozik. Fejlődik benne a visszahúzódás
és az először titkolt, majd mind job
ban kibontakozó embergyűlölet és

életutálat. A bűnalkalomnak ellentáll
ni, a megaláztatásokat elviselni olyan
erénygyakorlat, mely az "utolsó óra"
munkáját életművé teheti. Mert a
megaláztatások hatására kifejlődhet a
felülemelkedő, életet megértő, szelíd
és békességes lelkület. S ez idős kor
ban nem is lehetetlen, híszen közelebb
van már az örökkévalósághoz, mint a
földi élethez, és ezért kézenfekvőbb,

hogy "sub specie aeternitatis", az
örökkévalóság fényében szemlélje a
körülötte zajló életet.

A megaláztatások mellett az öreg
kor a testi szenvedések ideje. Fáj már
minden csontja és a fiatalkori köny
nyelrnűsógak árát is - akár bűnösek

voltak önmagukban, akár nem - most
kell megfizetnie. A bűnös szerivedé
lyek, a talán túlnyomórészt hiúságból
képességeit meghaladó rnunka, az esz
telen sportolás, adivatbolondság 
persze inkább nőknél -, de még a
minden dicséretet megérdemlő áldo
zatból fakadó túlzások is öregkorban
bosszulják meg magukat. Beteljesedik
az ószövetségi Bölcs szava: "Hetven
esztendő az ember élete vagy nyolc
van, s amí azon felül van, az már
nyomorúság és szenvedés." Ha enged
a kísértésnek. akkor ezek a szenve
dések önközpontúvá, folytonosan pa
naszkodóvá, sőt Isten ellen lázadóvá
tehetik. De a testi szenvedések meg
hozhatják a lélek tisztulását, a múlt
bűneiért való engesztelést. A szenve
dések másokért való felajánlása pe
dig kivezető utat mutat az önközpon
túságból a "csak-magammal-törődés
ből". A Krisztus Urunkkal együtt
megfeszített két bűnös közül az egyik
k.áromolva viseli szenvedéseit, a má
SIk megtér a kínok hatására és a leg
emberibb és legmegrázóbb vallomást
teszi: "bűneink méltó büntetését szen
vedjük",

Az idős ember körül - így látja _
fogyatkozik a szeretet melege is. Mint
ha a világ hülne körülötte. Rokonai,
barátai, jó emberei sorra meghalnak
a temetőben már sokkal több ismerő~
se van, mint az élők között. Jótetteiről

érdemeiről az utódok megfeledkeznek;
ha még van valamilyen vagyonkaja
úgy érzi, hogy örökösei a halálávaÍ
számolgatnak. Mindez könnyen teszi
az idős embert bizalmatlanná, gyanak
vóvá, és ha enged a kísértésnek, vé
gül azt hiszi, hogy nincs is már a vi
lágon szeretet,

Pedig a szeretet önmagunk kiára-
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dása, és szeretni elsősorban azt jelen
ti, mint jót akarni. A szentek sokkal
jobban szerettek, mint ahogyan ví
szontszerették. őket, de a hálátlanságot
mint keresztet vidáman viselték. Az
öreg ember is kénytelen ezt a ke
resztet felvenni. Kiáradó, jót akaró
szeretete ritkán tapasztalt arányos vi
szontszeretetet. A nagvszülők és uno
kák egymás iránti szeretete a szülők

és gyermekek kölcsönös szereteténél
is egyoldalúbb, majdnem olyan, mint
a renlénytelen szerelem. Kereszt ez,
de éppen annyira forrása az erény
nek, mint a keserű lázadásnak. A lel
ki életet élő időseknek nem szabad
abba a hibáiba esniök, hogy szeretet
éhségükben a hiányzó vagy túl kevés
viszontszeretetet haraggal próbálják
kikényszeríteni. A keserű szernrehá
nyások, szeretteik hálátlanságának fel
hánytorgatása. saját áldozataik felso
rolása bizonyára teljesen igaz és jogos,
de be kell látniok, hogy nem célrave
zető. Nemcsak nem szeretik jobban,
hanem még aki szereti, az is lehető

leg kerüli a morózus, békétlenkedő,

haragos öreget. Bizonyos koron túl
bölcsen le kell szűrnie mindenkinek,
hogya harag nem szépíti. (Legfel
jebb a fiatal arc szépül meg a harag
pirjától, de az is csak a szerelmese
szemében ...) Az ezer ráneba futó ar
cú, rikácsoló hangú, magából kikelt
öreg visszataszító. A hívő tudja, hogy
"amit a legkisebbnek tesztek, nekem
teszitek", tehát nyugodt szívvel áraszt
ja szét jóakaratú szerétetét és ha nem
tapasztalt megfelelő hálát, akkor sem
érzi meglopottnak magát, mert tudja,
hogy minden kiáradó szeretet egy
gyujtópontban összegyűlik és mértéke
lesz az itéletnek. Derűsen bölcs és bé
kés öregség az eredmény s ráadásul
az ilyen lélek a sóvárgott tiszteletet és
szeretetet is hamarabb eléri.

Az öregkor sajátos kísértése, az ön
zésből fakadó zsugoriság is. Érthető,

hiszen gyengül ereje, fogy magabíz
tossága, ezért jobban fél a jövőtől,

mint az életerős fiatal. De ha enged
a kísértésnek, valóságos mániává fa
julhat a fösvénység és tragikomikus
jelenségeket szülhet kezdve a lim-lom
gyűjtéstől egészen az olyan vallásos
öregekig. akik addig kuporgatják pén-
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züket, míg olyan örökösök kezébe nem
jut, akik még egy mísét sem mondat
nak lelkük üdvéért. Legalább a gya
korló katolikusoktól el lehetne várni,
hogy ha sírjukról és temetésükről elő

re gondoskodnak, arra is gondolnának,
hogy haláluk után szentmisét mon
dassanak érettük.

Mindent összevetve nem rnondhat
juk, hogy az időseket már "elhagyta
a bűn", hogy számukra könnyebb az
erényes élet. Valójában sokkal több a
kísértésük, mint a fiatalabbaknak, és
főleg sokkal több a főparancs, a sze
retet ellen. Akit az Isten hosszú élet
tel áld meg, bővebben van alkalma
erényeket gyakorolnia, s erre nagy
szüksége is van, hogy tisztult lélek
kel, szeretetben és békességben álljon
az Úr ítélőszéke elé.

Sokan panaszkodnak, hogya fiata
lok tiszteletlenek és hálátlanok az
öregekkel. Bizonyára a fiatalabbaknak
jobban meg kellene érteniök, milyen
nehéz az élet "érettségije" előtt állók
nak az élet-adta keresztet elviselniök.
de az öregeknek is észre kell venniök,
hogy . nem is lehet tiszteletreméltó
szüntelen panaszkodásuk, szemrehá
nyásuk, gáncsaik, mérgelődésük és
meg nem értő életellenességük,

A Gondviselés az öregeknek is szánt
szerepet az élet nagy színpadán. Sem
mivel sem kevesebbet és nem alább
valót, mint bármilyen más korosz
tálynak, csak persze mást. Az olvasót
morzsolgató egyszerű öreg nénikék
nagyon sokszor tökéletesen megértik
szívük egyszerűségében szerepüket és
jelentőségüket az életben. Nemcsak
hiszik, tudják, hogy imádságuk éppen
annyira életalakító erő, mint a fiata
lok munkája és küzdelme. S nemcsak
az öregek, a világosan látó fiatalok is
tudják ezt. Számunkra nem elcsépelt
közmondás vagy éppen gúnyolódás,
hanem mély meggyőződés, hogy "jó
az öreg a háznál". Az Isten felé fordu
ló imádságos lelkű öregek rnegszente
lik az otthont és megszentelik a társa
dalmat is. Nem hiábavaló az idősek

élete, ha betöltik a Szentírás szavát:
"A tisztesség koronája az öregség,
mely az igazság útján találtatik."

(Eglis István)


