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IDEGEN SZAVAK, Szigeti Endre: A vallás JUJI1Jg Iélektariában című ta
riukmámyábam.; "enantiodromia" - Hérakleüosz giÖI'ög nilűzófus (Kr, e. 500) a
dialektikus gondolkodás őse. A dolgok folytonos változását tanította. Sze
rinte minden folyik, kétszer nem léphetünk ugyanabba a folyóba. Ugyanakkor
minden ellentétek közepette fejlődik ki. Az enantíodrómía vagy enantiotró
pia annyi mínt ellenáradat és ellenfordulat. Megfelel Heggel dialektíkájában
a tételnekés az ellentételnek. - A gnoszticizmus az első [keresztény SZá:1lÍl
dok eretnek tanainak egész sorozatát összefoglaló gyűjtőnév. Közös vonásuk
volt az a törekvés, hogy a keresztény vallás titkait észelvekre vezessék vissza.
- A parapszihológia IbiZOlnyos rejtélyes., de jre}enségelkkel igazolt és a nonmá
lis ,lélekJmon1lúlmutató 'lelJkd jelenségiek tudományos vizsgálata. - A teozófia
szószerint annyi mint: Istenről szóló ismeret. A hindu bölcseleten alapuló és
modern panteizmussal kevert vallásbölcseleti és világnézeti irány, amelynek
többféle megjelenési formája van.

TOBBEKNEK. - VI. Pál pápa legujabb enciklikáját, amely az oltáriszent
. ségről szél, úgyszintén azokat az eseményeket, amelyek kibocsátását szükségessé

tették, Gá'! Ferencteológíaí professzor dsmerteti majd Iapunk egyik legközelebbi
számában.

"ÖREGEDO ASSZONY" - Azt atudományágat, amely az öregedés problémá
jáwcllfogLallmZJik, gerontológiálITak ihivjálk.!Japun:kba,n több ízben foglalkoztunk
már vele. De nemcsak a tudósok, hanem írók is foglalköztak és foglalkoznak ez
zel a sokralkat érdelklő kérdéssel. Jacob Grimm a lhíres eneseíró is írt egy Iilyoo.
könyvet késő éveiben. Önmagán és másokon akart segíteni ezzel az .írással,
akik öreg 'k:oiUkra egyediül maradtsík. .Mirit az Ön számára legidősz,errhb1bet
Ursula von Mangoldt, ismert pszdchológus nő nemrégiben megjelent Ikis írá
sát idézzük. "Az asszony számára -, írja - különösen nehéz megöregedni.
Hiszen nőiességének nagy része éppen abban áll, hogy fiatalos legyen a kül
seje, hogy vonzó és kívánatos legyen. Az öregedéssei mindez veszendőbe megy,
és valamí tökéletesen újjal kell pótolni. Még ha mesterséges eszközökkel
igyekszik is korát I elrejteni, megkísérelve, hogy a végtelenségig kinyújtsa az
ifjúságot, mégis csak azt kell tapasztalnia, hogy veszít a rugalmasságából. gyen
gébbé válik az akaratereje és fáradtabbá lesznek a reakciói. Amikor a gyer
mekek elhagyják a szülői házat és nincs többé szükségük munkájára, gondos
kodására, fájdalmasan nehezedhet lelkére a belső üresség és az egyedüllét, az
elveszettség érzése, amely a kétségbeesésig fokozódhat. Ha azonban fáradság
ból és kímerültségbőí, vagy éppen kétségbeesésből és reménytelenségből öreg-'
stz'ikl meg valaki, ez nem alkotó vállalása és elvégzése ennek a feladatnak.
Ugyanúgy, mint ahogy ősszel fanyarul világossá és átlátszóvá lesz a tá}, a
tél folyamán azonban már ismét felélednek az élet csírái, az öregedő ember
~ek is új életfázisra kell gyűjtenie és elmélyítenie erőit. Szépek azok a pilla-

, hatok, amikor az öregedést nem érezzük tehernek, hanem olyan eseménynek,
amelyért hálásnak kell lennünk. Nem kell többé nyugtalansággal eltelve kü
lönböző dolgok után szaladgální, nem kell többé attól félni, hogy elmulasz
tunk, vagy nem érünk el valamit. Az öreg korban az ember lényének közép
pontjába veheti vissza az átélteket és tapasztalatokat és itt gondosan meg
mérheti értéküket és értéktelenségüket, igazságukat vagy hazugságukat. Öreg
korában talán azt is tudja már az ember, hogy nem minden dolog tartozik rá
és csak az marad meg a halál után is, amit lényével áthatott, és személyesen
vállalt és alakított."
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B. T. SZOMBATHTELY. - Igazat adunk levélírónknak abban, amit a
túlzott és rnértéktelen gyógyszerfogyasztásról li". A kérdéssel a szakmabeliek
is egyre többet foglalkoznak. IH most csak arra a figyelemre rnéltó nyílatko
zatna utalunk, amelyet az osztrák Katolnkus Egyetemetvégzettek Szövetségének
orvosi rnuníkaközössége tett közzé. A nyilatkoztat utal a túlzott gyógyszerfo
gyasztás lélektaní -háttecére. Elsősorban azokkal a gyógyszerekkel foglalkozik,
amelyeket félelemérzés, izgalom, fáradság" szomorú lehangoltság vagy gátlásos
állapot idején vesznek be. Amennyíben helyes lehet az ilyen lelkileg beteg em
bereknél bizonyos gyógyszeres; alkalmazása szígorú orvosi felügyelet rnellett,
annyira veszélyes e gyógyszerele ímdokolatlan és ellenőrizetlen használata. A
nyilatkozat megállapítja, gyakran csak arról van szó, hogyelfojtsunk valami
kellemetlent és valami kellemeset előidézzűrsle. Ezáltal eltompul a fájdalom
felszólító jellege, amelynek szerepe pedig gyakram meghaladja a pusztám fi
ziológíci figyelmeztető jelzést. Az álmatlanság például gyakran egyszeruen csak
biológkl'i kífeiezése a személyes belső ürességnek és .sokan nem azzal küzde
nek ellene, hogy 'az életüket személyes teljesítményekkel töltsék kí, hanem
a kábitó jellegű gyógyszerekhez folyarnodnak. Sokam hajlanak arra, hogy adott
esetben a hibás magatartást ne erkölcsi kérdésként taglalják. hanem mjnt a
vegetatív idegrendszer valamiképen hibás rnűködését és vgyógyszereklkel kap
cselják ká a még meglévő utolsó erkölcsi gátlásokat is. Ez az eljárás azzal
járhat, hogy megfosztjuk az embert arinak lehetőségétől, hogy a szenvcdések
révén érjen meg és váljék öntudatossá, hiszen a gyógyszerele éppen ezeket a
belső "gyógyító" erőket kapcsolják ik'i. Az osztrák orvosok szerínt a személyes
élményvilág ilyen vegyszeres befolyásolása nagymértékben akadályozza va
személviség kibontakoztatását.

A betegségekkel szembeni helyes magatartásra Szalézi SZRnt Ferenc szól
gáltatott nagyszerű példát, a:káről Jean P. OaJmus jelentetett meg legutóbb
egy könyvet. Elmondja ebben, hogy Szalézi Szerit Ferenc a betegség fájdal
mait páratlan türelemmel viselte el s e türelem szelídséggel és gyönyccséggel
párosolt. Soha nem hallották hangosan panaszkodni, soha nem kívánt olyas
mit, erní ne lett volna tökéletes összhangban Isten akaratával. De amiatt
sem panaszkodott, hogya betegség ücövetsceztében nem tudja úgy szolgálni
Istent és felebarátait, ahogy szeretné, Teljesen Isten tetszésére bizta magát.
Engedjük. őt tevékenykednd ; ő az Úr, tegyen tetszése szeránt. Oh Istenem! le
~€il'l meg a Te akaratod, és nem az enyéim, hiszen mindig is ezt alka'rtam,
hogy a Te akaratod történjék, hogy a Te törvényeid és parancsaid foglalják
el szívem kellős közepét. "Ha megkérdezték nem akar-e orvosságot bevenni.
egy Ikis húslevest enni, vagy nem akar-e valamilyen kezelést, egyszerűen

ezt válaszolta: "Járjatdk el a beteggel tetszésetek szerint ; Isten most az or
vosok gondjaim bízott." Egyszeruen közölte fájdalmait anélkül, hogy eltű

lozta volna öket, vagy ellenkezőleg cseJké1yebbnelk mondotta volna. Az előzöt

gyávaságnak tartotta volna, az utóbbit hamisságnak. Még ha lelkének alsó
rétegei a heves fájdalmak nyomása alatt állottak is, az arcán és szemében a
felső réteg vidám maradt, és ez a vidámság barátságosan világított át a testi
fájdalom felhőin.


