
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?


