
Az öreg költő befejezése olyan kornpozfciós ábrázolóelvre emlékeztet, mint ami
lyen Velazquéz Las Meninas (Az udvarhölgyek) című táblaképét jellemzi, melyen
a mű tárgya a királyi udvartartás csoportja, de a munkában levő festő is, sőt

egy tükörben az egész jelenet nézői (maga a fenséges pár) kicsinyítve színtén
megjelennek, tehát a mű más szemszögből még egyszer látható. Ez az ábrázolás
mód a valóság és látszatának a jelenségben új, magasabb értelmet nyert egy
ségéről ad hírt. Hasonló szemléleti kettőzéssel élt Az Arnolfini házaspár arcképén
már Van Eyck is, és az újabbkori magyar festők közül Derkovits és CSók képein
is találkozunk vele. Magyar Iíratörténelmi előképe, noha egészen más összefüggés
ben jelenik meg. Babits Mozgófényképe és Az örök folyosója.

Az öreg költőnek ez a kompozíciós elve embléma, de egyszeri valóságtartalma
is van. A művet saját tükörképével kiteljesítve, mint a tapasztalati világ tipikus
mozgásformáját érzékelteti, s a törvények rendszerének uralmát a látvány fölött
állónak jelzi. Ez az önszemléletí remek s kiváltképpen a befejezés által a néző

pont kettőzése a lírai személyíséget már tudatos létével is egy értelmes világrend
alkotó erejeként jeleníti meg, a kompozíció szemléletformája pedig igazolja, a
költészet törzsfejlődése szerint mennyíre értelmetlen, ami még tegnap igaz volt,
hagyomány és modernség éles szembeállítása.

Az öreg költő végkicsengésa tagadva állít. Ma sem jutott eszedbe semmi:
ahogy az eddig fölépült, finoman ízült vers egésze megsemmisíti az utolsó fogalmi
közlést, életet példáz. Éppen Rónay György fedte föl a fiatal Babitsnak azt az
érdekes poétikai eljárását, amit ő maga egy fiatalkori levelének tanúsága szerint
Kosztolányi A bal lator című versének tulajdonított. Mennyire szerencsés, mondja
Babits, hogy a klasszikus versforma -tagadja a "sötét" hangulati tartalmat. Az in
duló Babits saját lírájában a bűnhöz intézett, szertelen ódai magasztalása áll
hasonló oppozícióban a szapphói strófák antik ünnepélyességével. Rónay Az öreg
költőben továbbfejleszti a babitsi elgondolást, mikor az érzelmek dialektikája
fölülkerekedik a nyílt közlésen, és a formális végkicsengés helyett a vers teljes
jelentésskálája, rnínt összhangzó zenekar a szavak szótári értelmével ellentét
ben a teremtés győzelmét közvetíti. Igy gazdagítja Rónay az önszemléleti vers
Iehetőségét is, hiszen magas fokúan fortélyos formaszervező elvvel az Énből

kiinduló verset az egyénfölötti övezet törvényeként szemlélteti.
Rónay verse származástörténeti variációjának más tanulsága sem érdektelen.

A magyar költői önszemlélet családfájának őse, Arany humorral szeIídítette "ő8zi

kéi"-t, Az öreg költő esztétikai sorselve tragikus. Ahogy azonban Aranynál a
humor a katarzis szerepét is betölti, Rónay önszemléletéből sem hiányzik a föl
oldás, mégpedig az etikai állásfoglalásnak a sztoicizmusba hajló változata. A
következetes emberi-művészt hűség marad, az alakuló időnek adott felelet változik.

MAGYAR IMRE

Az öregedés
A régmúlt időktől a mai napig csaknem minden jelentős iro, muvesz, tudós,

államférfi, orvos és más nevezetes ember véleményét nyilvánította az öregedés
ről, és az öregségről kisebb-nagyobb, inkább borúlátó mint derűlátó írásművek,

kijelentések formájában. Platóntól és Arisztotelésztől kezdve Cicerón, Voltaire-en
és Rousseau-n keresztül G. B. Shaw-ig és H. G. Wellsig, de ezeken túl is szám
talan véleményt ismerünk az ember életének végső, halál előtti szakaszáról. Eze
ket kitűnő formában gyűjtötte össze nemrég Simone de Beauvoir, az öregségről

írt átfogó munkájában. Ha az öregedés, irodalmát egészében gondosan' végigbön
gésznők, kompilációt készíthetnénk, mely Beauvoir munkájánál is lényegesen
terjedelmesebb volna, ám az öregedés problematikajáról alig mondana újat,

A magunk részéről az írodalom adataira alig támaszkodva és így tökéletesen
lemondva a tudományos pontosságról és igényről, a következőkben megkíséreljük
elmondani mindazt, ami az öregedés és az öreg kor kérdéseivel kapcsolatban eszünkbe
jut. Egy s más eszünkbe jut, de ha nem is jutna, bizonyos korban - bármilyen fiatalnak
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is érezzük magunkat - kénytelenek vagyunk ilyen kérdésekkel foglalkozni. A kü
lönböző társadalmakban ugyanis az idősödő állampolgárok nem addig dolgoznak,
amíg erre képesek és ehhez kedvük van, hanem - különböző államalakulatok
különböző rendelkezései szerint - bizonyos életkorban - munkaképességüktől leg
többször függetlenül - nyugalomba kell vonulniok. A nyugdíjasnak bőven van
ideje tűnődní életkoráról, annak sajátságaíról, sőt a tűnődést már a nyugdíjba
vonulás előtt elkezdi, abban az időszakban, amelyről semmiféle rendelkezés nem
szól, amelyet azonban mégis tudomásul kell venni és amely valójában a nyuga
lombavonulásnál sokkal súlyosabb, kellemetlenebb és igazságtalan állapot. Abban
az időszakban, mely sehol sincs meghatározva, szabályokban, rendeletekben alig
szerepel, mégis ismeretes: a nyugdíjazás előtti években.

A nyugalomba vonulás valójában etikailag, erkölcsileg magasrendű állapot,
melyben az az egyén, aki életét hasznos munkával töltötte, most munkájának
gyümölcsét élvezi, jólétben, gondtalanságban. biztonságban és abban a határozott
tudatban, hogy nyugalmas létét addig végzett munkájával saját maga teremtette
meg. Ezt az ideális helyzetet azonban számos körülmény befolyásolja.

Egyik ilyen tényező az, hogy az anyagi jövedelem, amelyet a nyugdíjas élvez,
kisebb, mínt addig megszekott jövedelme, holott igényei kétségtelenül nagyob
bak: kertet óhajt művelni, csendes házban óhajt lakni, esetleg könyvekkel sze
retné körülvenni magát, bőven van ideje zene és más művészetek élvezésére
(rádió, televízió, lemezjátszó, magnetofon), és utazni akar, főleg külföldön, ahová
eddig nem jutott el. Ezzel szemben egy sereg addig élvezett kulturális lehetőség

ről le kell mondania, legtöbbször kisebb, kényelmetlenebb lakásba kell költöz
nie, ha nagyobb lakása volt, annak egy részét ki kell adnia, az olvasáshoz könyv
tárba kell elmennie, összébb kell húzódnia, háztartását csökkentenie kell és meg
kell gondolnia, hogy milyen drága ajándékot vehet unokáinak. Külföldi utazásra
bizony kevés nyugdíjasnak jut anyagi lehetősége.

Egy másik, az előzőnél talán még fontosabb tényező a nyugdíjas ember tár
sadalmi helyzetének változása. A vezető, vagy akár nem is vezető, de addig min
denképpen megbecsült helyzet megszűnik, a tekintélyes ember egyszerre tekintély
nélkül marad. Kovács jános pl. egyetemi tanár, főosztályvezető vagyadóhivatali
tisztviselő néven szerepel minden róla szóló híradásban. Ha nyugalomba vonulása
után valami baj éri, például elüti az autó a gyalogjárón, csak ezt olvashatjuk:
Kovács János nyugdíjas súlyos sérülést szenvedett. "Aki nem dolgozik, ne is
egyék!" ez a valamikor sokat hallott jelszó, mely az emlékezetben megragadt,
nem vonatkozhat azokra, akik egy életen át dolgoztak, akiknek ellátmányából a
végzett munka anyagi ellenértékének bizonyos százalékát nyugdíjjárulékként hó
napról hónapra levonták és most, a nyugállományban mégis az állam eltartott
jaiként szerepelnek, noha valójában addig végzett munkájuk megszolgált ellen
értékéből élnek. De lépten-nyomon azt halljuk, hogy milyen hatalmas gond a
nyugdíjasok létének biztosítása az állam számára. Az átlagos életkor ugyanis egyre
nő, egyre több- az idős ember. Milyen teher a fiatalok számára az öregek eltar
tása! Ezek a fiatalok talán nem is emlékeznek arra, hogy két évtizeden át, gyak
ran még tovább is, őket is eltartották.

Mindebből következik a munkában kifáradt és most már "eltartott" állomány
ban pihenő öregek tekintélyének csorbulása, a természetes és kötelező tisztelet
csökkenése vagy megszűnése, és annak a szerepnek a kialakulása, melynek értel
mében a nyugalomba kerülő dolgozó vagy az elhalt dolgozó özvegye kölönc az
állam vagy a család nyakán, eltartott, mihaszna személy, teher, nehézség, akadály,
a jobb, kényelmesebb élet gátja, nemegyszer színte nem kívánatos elem.

Bizonyos foglalkozásokban a nyugdíjas korhatár elérése után a további mun
kavégzés korlátozott keretek között lehetséges. A korlátok ismét függetlenek a
munkaképességtől és ezért rossz érzést keltenek a tovább dolgozókban. A nyug
díjas munkaköre is korlátozott és kevés olyan ember van, aki könnyű szívvel
viseli el, hogy egy életen át végzett megbecsült tevékenység után legjobb esetben
formális munkakörben dolgoztatják, melynek értékéről saját magának éppúgy
megvan a véleménye, mint a körülötte munkálkodó fiatalabb dolgozóknak. A
nyugdíjas nemegyszer a mellőzőttekben kialakuló fokozott érzékenység nélkül
is érzi vagy kénytelen érezni helyzetének felemás voltát.

Az idős ember munkaképessége minden , bizonnyal csökken. E kérdés mellett
azonban nem szabad szó nélkül elmenni. A testi erő hanyatlásával a fizikai
munka valóban nehezebbé válik, kérdés azonban, hogy az idős kor okvetlenül
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szellemi hanyatlással jár-e. Szinte közhely manapság, hogy a tudomány komoly
alkotásai fiatalkorban keletkeznek, és úgy tudjuk, hogy az idős ember újat al
kotni általában nem képes. Még azok is, akik a kort legalább. úgy tisztelik, mínt
a régiek - és ilyenek egyre kevesebben vannak - úgy vélik, hogy idősebb

korban legfeljebb a tapasztalatoknak, a kialakult meggondoltságnak, bölcsességnek
lehet hasznát venni, főleg szervezési és oktatási területen. Csupán kapásból
sorolom fel azonban a következő ismert tényeket:

Platón 80 éves korában írta a Törvényeket, de a legszebb szokratészi dialó
gusok (Théaitetosz, Parmenidész, Timaiosz, Kriton, Philébosz stb.) 70 éves kora
után keletkeztek. Szophoklész 89 éves korában mutatta be az őt családja kí
vánságára gondnokság alá helyezni kívánó bíróság előtt Oidipusz Kolonoszban
című drámáját, malynek meghallgatása alapján a bíróság természetesen elállt a
gondnokság alá helyezéstől. Kant a Tiszta ész kritikáját 57 éves korában adta ki
- ezzel az életkorral ma már nem neveznék ki egyetemi tanárnak. Az ltélőerő
kritikáját 66 esztendős korában írta. Voltaire műveínek javát életének utolsó
20 évében alkotta. Goethe csodálatos költeményeinek talán legértékesebbjeit, a
Faust második részét, a Dichtung und Wahrheit-et öregkorában írta. A Mémoires
d'outre-tombe Chateaubriand életének 70-ik éve után keletkezett. Victor Hugo
öregkorában önmagát múlta felül. Yeats költészetének legmaradandóbb része az
öregkorban keletkezett. Rousseau 64 éves korában írja az Egy magános sétáló
álmodozásait. Defoe valamennyi regényét 60 éves kora után írta, Cervantes 68
éves korában készült el a Don Quijote második részével. Ugyancsak 60 éves kora
után írta valamennyi regényét John Powys. Hazánk nagy öregjei közül az aggastyán
korban is alkotó Déry Tibort és Lukács Györgyöt említjük, az idős korukban
is alkotó külföldiek közül pedig Thomas Mannt, aki a Doktor Faustust 72 éves
korában, Akiválasztottat 76 éves korában és a Félix Krullt 80 éves korában írta.
Monteverdi 75 éves volt, amikor a Poppea megkoronázását, ma is élő csodálatos
művét írta. Az Othello Verdi 72 éves korában, a Falstaff 76 éves korában ke
letkezett. Sztravinszkij idős korának termékei modernek, fiatalosak, üdék, újak.
Bellini 75 és 86 éves kora közt alkotta legnagyobb műveit (például Loredano dozse
portréját), Tiziano öregkorának csodálatos festményeit is ismerjük, Rembrandt 60
éves kora után alkotja remekműveít, Frans Hals 85 éves korában jutott művészete

csúcspontjára (a Régensnők), Corot legtökéletesebb képeit 80 éves kora körül
festette (a Sens-i katedrális belseje), Ingres 76 éves korában festette a bámulatos
Forrást. Hanyatlott-e öreg korában Manet, Renoir, Cézanne, Picasso művészete?

Goya 70 esztendős kora után festette legjelentősebb képeit, melyekben technikai
újításokra is képes volt. 77 és 81 éves kora között Franciaországban a festmé
nyek egész sorát alkotta (a Bordeou-i bikák, A szerelem, Az andalúziai' dal). Az
idős és aktív politikusok szerepét manapság is ismerhetjük (Clémenceau, Poíncaré,
Adenauer, Churchill, Brezsnyev, Tito, stb.), Rubinstein, Casals művészete sem
kopott a korral. A tudósok közül Euler 70 éves kora után jelentékeny tudomá
nyos munkát végzett. Galilei 72 éves korában írta Párbeszédek az új tudományok
ról című művét, a Matematikai értekezések és demonstrácíókat. Buffon Termé
szetrajzának legértékesebb köteteit 67-81 éves korában írta, Franklin 80 éves
kora körül találta fel a bifokális szemüveget. Michelson 77 éves korában számolt
be a fény sebességére vonatkozó kísérleteiről. Gauss, Pavlov, Freud öregkori
munkássága jól ismert. Laplace 79 esztendős korában fejezte be az Égi mechanikát.

E példákban természetesen kiemelkedő egyéniségekről van sző. Mégis, az adatok
ismeretében nehéz azt mondanunk, hogya szellem emberét bizonyos korában
nyugdíjazní kell; mert rnunkájának értéke csökken és helyet kell adnia a fiata
loknak. Hogy ki tevékeny idős korában is és kinek a munkája válik értéktelen
né, társadalmunkban, melyben az ember és munkája megítélésében olyan sok
szempont szerepel, nagyon nehéz megítélni, és erre a célra hiába jelölnénk ki
szakértő bizottságokat. Ilyen bizottság éppúgy nem tudná eldönteni valakinek az
alkalmatlanságát a nyugdíkorhatár előtt, mint alkalmasságát a korhatár után. Az
egységes korhatár megállapítása tehát helyesnek látszik, legfeljebb bizonyos ese
tekben kivételekkel. A meghatározott nyugdíjkorba míndénkínek bele kell nyu
godni és minthogy ilyen módon a munkásság egyenesvonalú folytatásának meg
szakítását elkerülhetetlennek kell tekinteni, megtelelően készülni is kell a nyu
galom életperiódusára és, nézetem szerint, a megfelelő készülés a legfőbb biztosí
téka annak, hogyamegszokott élettempó hirtelen és kényszerű .változása ne
okozzon tragédiát az életvezetésben.
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A bevezetőben említett ideális helyzetet befolyásoló körülmények közé kell
sorozni azokat az előítéleteket is, melyek mélyen gyökereznek köztudatunkban és
ennélfogva lényegesen befolyásolják az idős emberek helyzetét és megítélését.

Egyik előítélet az öreg emberek' érelmeszesedésére és ezzel kapcsolatba hozott
magatartására és szellemi. képességeire vonatkozik. Az érelmeszesedés (arterio
szklerózis) betegség, mely öregkorban gyakori, de az idős korra egyáltalán nem
jellemző. Az idős ember szellemi képességeit legfeljebb az agyi erek meszese
dése befolyásolhatja. Az agyi érelmeszesedés azonban a gyakorlati betegellátás
ban is lényegesen többször szereplő diagnózis, mint ahányszor valóban előfordul.

A gondos vizsgálatot nem végző, alapos kórismérvre nem törekvő, jobbára igen
elfoglalt gyakorló orvos minden olyan betegre, aki emlékezetének romlására,

. álmatlanságra, fejfájásra, szédülésre panaszkodik, gyakran alaptalanul alkalmazza
az agyi érelmeszesedés diagnózisát, ezzel a beteget ugyancsak megrémíti és álla
potát is rontja, másrészt bizonyos - gyakran hamis - prognosztikus, a jövőre

vonatkozó meggondolásokat is teremt önmagában és a betegben. Ismeretes ugyan
is, hogy az agyi érelmeszesedés általában haladó, visszafordíthatatlan betegség,
mely nemegyszer valóban a beteg szellemi képességeinek fokozatos csökkenésére,
az emlékezés, a tájékozódás, az asszociáció és a logikus gondolkodás károsodására
vezet. Ismételjük azonban, hogy ilyenkor a kortól többé-kevésbé független beteg
ségről van szó és nem az öregedés kötelező jelenségéről. A diagnózis felállitásá
nak is megvannak a maga feltételei, melyeket meg kell találni ahhoz, hogy ezt
a diagnózist az orvos valóban felállíthassa és a beteget - nem az idős embert,
hanem a beteget - megfelelően gyógyíthassa. A köztudat azonban az öregedést
azonosítja az agyi érelmeszesedéssel és a szellemi képességek csökkenésével. Ha
az idős ember, például születésnapjának vagy nyugalomba vonulásának ünneplé
sekor meghatódik és a beszédekre remegő ajakkal válaszol, ezt nem a természe
tes érzelemnek, hanem érelmeszesedésnek tulajdonítják. Ha az idős ember tapasz
talatai és józan gondolkodása alapján bizonyos. megalapozatlan reform-törekvé
sekkel szembehelyezkedik: begyepesedett fejű, meszes agyú, kerékkötő. Ha ő

terjeszt elő valamilyen újítást: szamárság! Ugyan mi más telik egy meszes agy
velőből. Az unoka megmosolyogja a vele foglalkozó nagyszülőt, mert hallja, amint
a szülei a háta mögött kritizálják. Az idős ember véleményét általában semmibe
veszik, "szegény öreget" meg sem hallgatják, nem a mai világból való, nem ért
a modern dolgokhoz. Tapasztalatának, bölcsességének, nyugalmának, meggondolt
ságának megbecsülése legtöbbször teljesen hiányzik. Ha lassan megy a gyalogjá
rón, a türelmetlen autósok rádudálnak, káromkodnak, ha lassan száll fel a
villamos nem rászabott magasságú lépcsőjén, fellökik vagy néha akár le is
lökik, lejárók és feljárók készítésekor nem gondolnak rá, a Közértben a Sor
ban hátrataszítják. Mit igyekszik! Nyugdíjas! Van elég ideje! Engedje előre a
dolgozókat l Ritkaság, hogy valaki a villamosban vagy autóbuszban átadja a
helyét az idős embernek, hiszen az nem dolgozik, nyilván nem is fáradt, nyu
godtan állhat. E példák kihegyezettek, de napról napra tapasztalhatók.

A nagyszülő ma kénytelen-kelletlen igen fontos szerepet visz a dolgozó em
berek háztartásában. a gyermekgondozásban és a gyermeknevelésben. Az idős

emberek gyakran erejükön felül végzik a háztartási munkát, kísérik a gyereket
az iskolába, együtt tanulnak vele, takarítanak, vásárolnak. Míndezért nem rníndig
kapják meg a megfelelő megbecsülést. Különösen akkor, ha az .idős ember ki
fárad, beteg vagy ápolásra szorul, még jobban csökken a tisztelet és a meg
becsülés. Teherré, nyűggé válik a családban az idős ember, akivel csak baj és
munka van. Nem lehet magára hagyni, folyton foglalkozni kell vele, Karácsonyi
vagy húsvéti ünnepre leghelyesebb valamilyen kórházba juttatni, ebben a kör
zeti orvos jó szíve segít, ilyenkor a család legalább nyugodtan ünnepel és pihen.
Sajnos a kórház zsúfolt és a nem nagyon beteg, inkább csak ápolásra szoruló
nagyszülőt nem tartja soká. Ilyenkor alakulnak ki azok a sajnos gyakran ész
lelt 'borzasztó jelenetek, amelyek folyamán mentőkkel hazaszállított öreg ember
otthon zárt ajtékra talál és a mentők kénytelenek visszaszállítani a területileg
illetékes kórházba, ahol azonban a helyét közben már elfoglalták. Minden kór
ház vagy klinika belosztályain ott fekszenek ezek a szerencsétlen öreg emberek,
akiknek hazaküldése ellen a család kétségbeesetten tiltakozik és akik, ha haza
is kerülnek, egy-két nap rnúlva ismét megjelennek az illetékes kórházi osztály
pórágyán. Az eltartási szerződésekről ne is szóljunk: az eltartó akarva-akaratlan
várja, lesi - jó, ha csak lesi - az eltartott halálát.

660



Mindez igen távol van a nyugállomány ideális képétől és, ha csupán kivé
teles helyzetnek is tekinthető, e kivétel túlságosan gyakori ahhoz, hogy szemünket
hunyva valóban kivételnek tartsuk.

Még egy olyan tényezőt kell utoljára megemlítenünk, melynek jelentősége

ugyan a szociálts-gazdaságí tényezők mellett eltörpül, mégis észlelhető, keveset,
majdnem semmit se foglalkoznak vele, pedig van, és megítélése ugyancsak ferde.
Ez az idős emberek szeretetre vágyása, érzelmi élete, szexualitása. A köztudat
mínderről általában nem vesz tudomást. Úgy tudjuk, hogy az idős emberek
érzelmi élete beszűkül, gondolkodása énközpontúvá lesz, az idős ember önző, csak
a maga javára és kényelmére gondol, érzelmi élete sivár, a környezet és a világ
kevéssé vagy egyáltalán nem érdekli, gyakran kapzsivá, zsugorivá, gyűjtögetövé

válik. Úgy látszik azonban, hogy mindez következmény, és nem az öregedés
elsődleges folyománya, hanem másodlagos következménye a helyzetnek, amelybe
az idős ember került. Gondolatvilágát a létbizonytalanság tölti be. A drágulás
tolyamán a nyugdíja semmiképpen sem növekszik az árakkal arányosan. Es med
dig lesz nyugdíj? Mí lesz később? Ki fog gondoskodni az elaggottról és a beteg
ről? El az elfekvő kórházak, a nem túl kényelmes szociális otthonok rémképe.
De oda is hogy lehet bejutni? Az idős ember gondolatvilágát a létbizonytalan
ság tölti be. Ezért rosszkedvű, nyomott hangulatú, bizalmatlan és főképpen ezért
takarékoskodik, néha esztelenül és gyűjtöget, hogy majdan legyen tartaléka, jus
son eltemettetésére. Ha az ilyen idős ember szeretetet érez, kevésbé gondol a
jövőre és nem fél utolsó napjaitól. A halálfélelem azonban ilyenkor is nagy.
Még az a nyomorult öregember vagy hivő, aki szavaiban azért imádkozik. hogy
szenvedéseí mínél hamarabb véget érjenek, valójában míndíg ragaszkodik az élet
hez és szűköl a meghalás gondolatára. (Lénárd Sándor: Ha a halál örök nyuga
lom, inkább fáradtan élek.) A kiegyensúlyozott,' aránylagos jólétben, szerető csa
ládi körben élő öreg ember azonban nem gondol a halálra, élvezni tudja az élet
apró örömeit és boldog, ha érzi hozzátartozóinak, környezetének ragaszkodását
és szeretetét. Ez a szeretet sajnos a mindennapi élet küzdelmeiben gyakran elhalvá
nyodik, megnyilvánulásai csökkennek és a szeretetre fokozottan vágyó idős ember
magára marad, elkomorul, önmagába merül és hátralevő élete remény.telenné
válik. Bizonyos harag is ébred benne a világ ellen, mely méltatlanul magára
hagyta.

A szerétetvágy az idős emberben keveredik azokkal az érzésekkel, melyeket a
szexualitás körébe szokás sorolni. A szexualitás idős korban nem múlik el,
ahogyan nem csupán a pubertás utan keletkezik, hanem sokkal előbb. A nők

fogamzásképessége megszűnik, a megfelelő hormonelválasztás is abbamarad, a
szexualitás pszichés tényezői azonban gyakran változatlanok és az' idős nő éppúgy
vágyik szerelemre. mint a fiatal. Az idős férfi hormonelválasztása pedig nem
is szűnik meg, mindenesetre nem hirtelen, mínt a nők klimaxában. A szexu
álís vágyak, ha nem is mindig testi formájukban, igen soká megmaradhatnak. Ismét
Goethét vagy Hugo Victort említhetjük mint ismert példákat. A köztudat idős

emberek egymás iránti szexuális színezetű vonzalmát nagymértékben elítéli, meg
veti, sőt kineveti. De miért? Idős férfi szarelme fiatal nő iránt, amire annyi pél-

.dát látunk, komikus vagy legalábbis tragikomikus. Kiérdemelte a csúfolódó "Tor
schluss-Paník" nevet is. Idős ember szerelme idős nő iránt általában nevetséges,
hihetetlen, titkolni való. Idős nő szerelme fiatal férfi iránt utálatos és nevetsé
ges. Ez a köztudat ítélete. Min alapul ez az ítélet? Semmin. Nem is ítélet, ha
nem előítélet. Sajnos az idős emberek legalább átmeneti boldogságának és ki
egyensúlyozottságának ez az előítélet nemegyszer súlyos gátja, mellyel szinte
lehetetlen nem törődni:

Ilyen hamis ítélet az is, hogy az öregedő vagy öreg emberek számára hasonló
öregedő vagy öreg emberek társasága a legmegfelelőbb. Pedig a fiatalok társasá
ga felvillanyozza, felélénkíti, fiatalít ja az idős embert és a fiataloknak is hasz
nára lehet a sokat tudó, sokat tapasztalt, gyakran művelt idős emberek szellemes
társasága. Az aggok számára létesített menhelyek, nyugdíjas házak, szooíálís
otthonok intézményei az öregeket sajnos öregek társaságára kényszerítik, pedig
ez az érdeklődés és gondolkodás körének beszűkülését okozza, kitermeli az in
tenzívebb foglalkozást a testi állapottal, mert hiszep idős emberek között ez a
leggyakoribb téma. Sokkal jobbak természetesen még az ilyen intézmények ís,
mínt a magány és az egyedüllét.

Felsoroltuk azokat a tényezőket, amelyek miatt az öregedés az élet végé-
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nek nem az a szépséges, csendes, gondtalan, nyugodt, boldog időszaka, amelynek
lennie kellene. Mit lehetne mégis tenni annak az érdekében, hogy az legyen?
A lakosság életkora nő, a várható életkor is nagyobb, úgy látszik azonban, hogy
ezzel nem a fiatalság és a munka korszaka válik tartósabbá, hanem csupán az
öregség tartama lesz hosszabb. Az orvostudomány haladásától az átlagos élet
kor további megnyúlása várható, de alig várható a fiatal, biztosan munkaképes
évek megnövekedése. Alfred Sauvy francia szocíológus írja: "A jelen társadalom
jelenségei közül a népesség elöregedése a legkevésbé vitatható, jó előre megjó
solható, biztosan be fog következni és következményeiben talán valamennyi közt
a legsúlyosabb". Ilyen körűlmények közott az öregedés problémájának biztosan
nagyobb teret kell szentelni, mint eddig. Az öreg egyén problémája helyébe
társadalmi probléma lép, ami míndíg azt a veszélyt jelenti, hogy' a megoldás
kísérleteiben az egyén érdekei háttérbe szorulnak. A család egyre fokozódó fel
bomlása teszi - a kapitalizmusban éppúgy, mínt a szocialista társadalomban 
különösen fontossá' az öregség és az öregek kérdését.

A szociális problémát gyakran tekintik - megoldás hiányában - orvosi
problémának. Ma az öregek kérdése elsősorban valóban az orvosokat és az egész
ségügyi intézményeket terheli. El kellene végre határozottan választani az egész
séges idősek kérdését az idős betegekétől, Csak az utóbbi tekinthető orvosi prob
lémának, de még ennek is megvannak a szoctálls-etíkai-morálís vonatkozásai.
Nem kívánatos az a helyzet, melyben igen drága kórházi és klinikai ágyakat
valójában nem beteg, tehát nem gyógyításra, hanem csak ápolásra szoruló idős

emberek foglalják el csak azért, mert nincs olyan hozzátartozójuk, aki gondjukat
viselné. I

Az idős emberek betegségnek tekintett jelenségei gyakran nem szervi meg
nyilvánulások, hanem csupán az öregség természetes folyamatával és megnyil
vánulásával szemben érzett féleImi, szorongásos reakciók. Ami az öregedéssal
kapcsolatban valóban fennáll, az a szervezet reakciókészségének gyengülése, a reak
ciók lassulása. A szervek lassú visszafejlődése természetes folyamat, mely fiatal
korban kezdődik el, az öregkorban csupán folytatódik. Valamennyi változás jól
kiegyenlíthető a begyakorlással, képzettséggel, gyakorlati és elméleti tudással,
mely a korral általában nő. A különböző szervekre, sőt a pszichére vonatkozó
vizsgálatok nem bizonyítanak határozott különbséget az egészséges fiatal és az
ugyancsak egészséges idős között. Simone de Beauvoir könyvében olvasunk a
Nuffield-alapítvány idős munkásokon végzett vizsgálatairól, melyek szerint a 65
évesnél fiatalabb és ennél idősebb munkások teljesítménye egymástól nem külön
bözött. Idős munkásoknak azonban elsősorban olyan munkák felelnek meg, me
lyekhez alapos tudás, gondosság kell, fizikai erő nem szükséges és nics határo
zottan megszabva a teljesítmény (például futószalag nem alkalmas). Az idős mun
kások általában lelkiismeretesebbnek és pontosabbnak bizonyultak. Csupán az új
feladatokba szükséges beletanulás és belegyakorlás ment idősebb korban nehe
zebben.

A szellemi teljesítményekről már széltunk. Azt gondoljuk, hogy az idős em
ber teljesítménye - egészségi állapotán kívül - nem korától, hanem elsősorban

addig végzett munkájának minőségétöl függ. A lelkiismeretes, pontos munkás
idős korában is lelkiismeretes és pontos marad és szellemi teljesítménye 
amennyiben ezeket a környezet és a helyzet egyáltalában lehetövé teszi és foly
tatásukra léhetőség van - olyan nívójúak maradnak, mint az élet előző idő
szakaiban. A legfontosabb mindenesetre a munkavégzésnek megfelelő környezet és
helyzet biztosítása. Lényegében ez a megoldása a nyugállományba "vonulók egész
életének. Akinek számára egész élete folyamán nem volt fontos a munka és a
termék, annak természetesen nyugdíjazása után sem hiányzik. Az ilyen öregember
boldogan sétál, sakkozik, vagy társalog hasonló öregekkel kávéházakban. sajnos
gyakran talponállókban vagy kocsmákban. Nem unatkozik jobban, mint egész
életében. Gondtalanul és jól él, és ha helyzete anyagilag nem túl rossz és családi
viszonyai is megfelelők, inkább élvezi mint unja a nyugdíj korszakát. Az egész
életében szívesen dolgozó és különösen az alkotó ember számára a nyugdíjaztatás
- ha nem készül fel előre, nem találja meg helyét az új életformában, munká
ját és munkálkodását abbahagyja, - tragédia.

Hogyan lehet ezt a tragédiát megelőzni? Csupán egyetlen módon: : további
rnunkával. A felkészülés a nyugdíjkorszakra éppen abban áll, hogy a további
munka lehetőségát megteremtsüle. A régi munka folytatása nyugdíjas keretek
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között általában nehezen valósítható meg-, és megvalósulásának szokott formái
pszichésen nehezen viselhetők el. A vezető szernélyiség alárendelt helyzetben ritkán
elégedett. Egy volt főnök nehezen állja meg kritika nélkül az új főnök maga
tartását és tevékenységet, és nyugodt munkájához míndig bizonyos emberi nagy
ság szükséges, mellyel kevesen rendelkeznek.

Nézzük meg például egy gyárígazgató, tudományos munkát vezető vagy akár
egy klinikus egyetemi tanár helyzetét a nyugdíjazás után. Igazán tiszteletreméltó
törekvés a nyugállományba vonuló vezetőkkel szemben alkalmazásuk ún. "tanács
adó" minőségben. Ha őszintén vizsgáljuk a kérdést, legtöbbször. nem a jó taná
csokra van szükség, ezekkel az új vezetés ritkán él, hanem inkább emberséges
módszer a nyugdíjas alkalmaztatása, abból a célból, hogya tanácsadói fizetés
kiegészítéssel nyugdíja és régi fizetése között ne legyen' kiáltó különbség, A ta
nácsadó kap egy szobát is, ami már maga bizonyos neheztelést szül, hiszen a
szobára - tudjuk, milyen szűkében vagyunk helyiségeknek - sokan pályáznak
az aktív dolgozók közül. Ha a tanácsadó elméleti ember, kutató, kémikus, fizi
kus, hístológus, pathológus, stb., e szobában eljátszadozik tudományos kérdések
kel és jól érezheti magát. Am a tudományos munkához a team-munka mai idő

szakában segítőtársakra, asszisztensekre van szükség, Nem szólva az eszközök
ről. A fiatalok nem látnak perspektívát a levitézlett nagyság segítésében, érthető

en inkább csatlakoznak az új vezetés kecsegtetőbb munkaterveihez, asszisztensekben
pedig hiány van. Még rosszabb a helyzet, ha a tanácsadó gyakorlati ember, például
klinikus, aki betegeket vizsgál és gyógyít. Erre csak akkor van lehetősége, ha
régi munkahelyét elhagyja és a régi vizitek tartása helyett valamilyen rendelést
vállal. Foglalkozhatna - ha valóban mélyen szeretí klinikusi foglalkozását 
magánrendeléssel is. Lehet, hogy tekintélye alapján dőlnének hozzá a betegek,
de :..- ha lelkiismeretes - a magángyakorlatban nem tudja őket megfelelően el
látni. Laboratóriumi, röntgenvizsgálati lehetősége nincs és ha részletesebb kli
nikai vizsgálatot lát szükségesnek, a beteget legfeljebb a körzeti orvoshoz küld
heti, vizsgálatok elrendelését vagy kórházi elhelyezést kérve. A körzeti orvos
azonban - nagyon helyesen - maga kívánja eldönteni, hogy milyen vizsgálatot
végeztet, a beteg kórházi ápolásra szorul-e és ha igen, hová utalja őt. Hasonló
problémák gyárakban, üzemekben, irodákban is adódnak és nemcsak a legfőbb

vezetők nyugdíjazásakor, hanem mindazok távozásakor, akiknek munkahelyét fia
talok foglalják el.

Úgy látom, hogy a nyugdíjazás időszaka - a már említett külső körülmények
adottsága esetén is - legjobban akkor viselhető el, ha a nyugdíjazott olyan
új életet kezd, mely valamilyen produktív munkával jár, és erre az életre már
a nyugdíjazás előtt hosszan és nyugodtan felkészül. Vagy, régi foglalkozását űzi a
régitől elütő körűlmények közt, (a klinikai főnök például rendelőben, elméleti
intézetben, kutatócsoportban dolgozik) vagy új foglalkozást választ: kertészkedik,
földet művel, házat épít, emlékiratait írja, zenél, tanít, barkácsol aszerint, hogy
mílyen hajlamai vannak és mi az, amire munkás életében nem volt elegendő ideje.
Ha valaki pontosan tudja, hogy mikor kell befejeznie és feladnia azt a munkát,
amelyet egész életében végzett és azt is tudja, hogy mílyen keretek között fog
élni, ezután, nyugdíjas létét nem istencsapásnak, hanem isteni adománynak tekinti.
Idejét hajlamai és kívánságai szerint osztja be, életében először válik igazán a
maga urává, elolvassa és meghallgatja mindazt, amire addig nem jutott ideje,
több időt szentel családjának mint eddig, sétál unokáival, ha vannak és kötetlen
időben olyan alkotó munkát végez, melyet ő választott és amely kielégíti.

Az öregség éppolyan értékes időszaka az ember életének, mint a gyermekkor,
a serdülés, a felnőttkor. Mindegyik időszaknak megvannak a maga nehézségei,
bánataiés örömei, buktatói és sikerélményei. Ezek jellemzik az öregkort is.
Az egyetlen komoly különbség a többi életperiódussal szemben az, hogy hiányzik
11 jövő, a perspektíva. Ezt azonban helyettesíti a múlt, melybe az öreg ember
színesen és jó érzéssel tér vissza gondolatban..És helyettesíti annak a biztos
tudata is, - és arra kell törekedni az élet folyamán, hogy ez meglegyen 
a ki.\ltő szavával élve: "Ez jó mulatság, férfimunka volt!"

Ma még azok a körűlmények, melyek az élet végső időszakának boldogságát,
nyugalmát, csendjét és a további alkotó tevékenység lehetőséget megadják, nem
mínden ember számára nyílnak meg. AZ adott körülményekkel azonban mindíg
számolni lehet és kell, és az alkalmazkodás ezekhez elkerülhetetlen. Az alkal
mazkodás módja egyéni.
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Az ideális öregkor lehetősége érdekében - az eddigieket összefoglalva - a
következőkre kell törekednünk:

1. A nyugdíjazás körülményeit emberi módon kell megalkotni. A fiatalok
lehetőleg nyomják el azt a hevet, amellyel az öregek távozását várják. Az aktív
munkavégzés és a nyugalomba vonulás között ne legyen idegesítő, megaiázó perió
dus: a nyugdíjazás előtti állapot. A nyugdíj ne az állam és a társadalom kegye
legyen, hanem egy élet munkájának megérdemelt ellenértéke és' tegye lehetövé,
hogy a nyugállomány ne járjon a' nyugdíjazott életszínvonalának csökkenésével.

2. Törekedni kell arra, hogya kor tisztelete legalább némiképpen vissza
térjen. A spártai gerusia (geron = öregember) és a római senatus (senex = öreg)
nem ok nélkül volt a vének államvezető gyülekezete. Az öregek tapasztalatát,
bölcsességét, meggondoltságát, ismereteit és műveltségét megtelelően kell vegyi
teni a fiatalabbak új gondolataival, cselekvőkészségével, lendületes törekvéseivel.
Kár volna az építő munkában mellőzni az öregek részvételét.

3. Szakítani kellene azokkal az előítéletekkel, amelyek szerint a nyugdíjasok
"eltartása" az állam tehertétele és az öregeket a fiatalok "tartják el". Meg kell
változtatni a közvélemény hamis felfogását az öregek teljesítményei, az idős

ember érelmeszesedése, érzelmi és szexuális élete tekintetében. Mindenképpen ki
kell elégíteni a szeretet-ígényt,

4. Biztosítani kell a nyugdíjban levők számára további munkavégzés lehető

ségét kevésbé szabályozott és korlátozott körűlmények között, és támogatni kell
a nyugalomba vonultaknak azt a törekvését, hogy - ha erre késztetést éreznek
és tehetségük van - esetleg új módon is érvényesülhessenek. A fizikai dolgozók
válasszák a nekik megfelelő könnyű fizikai munkát, a szellemi dolgozók pedig
ne hagyják lankadni szellemi tevékenységüket, foglalkozzanak volt szakmájuk el-o
méleti alapjaíval, filozófiával, szocíológiával, tanuljanak nyelvet, írjanak, fesse
nek, stb.

Cicerónak az idősebb Catóról vagy az öregségről írott könyvéből idézek befe
jezésül két fontos mondatot :

Minden életkorban vannak olyanok, akik nem képesek a maguk erejéből jó
és boldog életre szert tenni. A boldogság tehát nem az' életkor függvénye. Az idős

ember is lehet boldog, ha a boldogságót megteremti magának.
Olyan gyönyörűségem telt a könyv megírásában, hogy nemcsak elfeledtette

_velem a vénség minden kellemetlenségét, hanem még nyugalmassá és kellemessé
is tette rám nézve az öregséget. Igazán széppé és értékessé az idős kort - ugyan
úgy mint az élet többi időszakát - a folyamatos munka és az alkotás teszi.

BOROSS LÁSZLÓ VERSEI

Naplórésdet
Voltam éhes, voltam szomjas,
voltam bárány, voltam ordas.

Voltam éhes szelídségre,
voltam szomjas meleg vérre.

Ordasbőrben bárány voltam,
báránybőrben ordas voltam.

Fogódzk~dókért

(NAGY LASZLO: VERSEIM VERSE)

Rossz vagyok, rontás vagyok.
Szent vagyok, jóság vagyok.
Simítom; pofozom magamat és a világot.
Fogódzkodókért pofozok, simítok.
Minden bűnöm, minden szárnyalásom:
FOGÖDZKODÖKJ!jRT esdekel.
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Gandhi utolsó szavai
Megáldalak, megáldalak gyilkosom.
Kizsaroltad golyóiddal könnyeimet érted:
kevesebb lettél, hogy miattad meghalok.

lIagytad és hagyod.
J!jvekbe zúzódott
megtiport kavicsok.
Gellért kapott
tiszta mozdulások.

Ostor esattan
Idomítasz valóságot.
Idomít a valóságod.
Ostor csattan:
te ütöttél?
téged ütnek?


