
El kell gondolkodnunk azon, hogy mi keresztények mennyíre segítünk észre
vétetní a rászorulókkal azokat a lámpákat? Ott vagyunk-e míndnyájan, de kü
lönösen a Ielkípásztorkodó papság mindenütt, ahol szükség volna erre a világosságra?

Orvosok, szociálís gondozék elismeréssel szóltak az egyházak, köztük a ka
tolikus egyház karítatív tevékenységéről. Tudnak róla. De nem mirlasztották
el fölhívni a figyelmet arra, hogy az egyházak még igen sokat tehetnének, hogya ren
delkezésre álló emberi jóság eljusson oda, és oda jusson, ahol szükség van rá.
Egy fiatal orvos így fogalmazott: "Higgyék el, és vegyék komolyan. hogy szük
ség van a keresztény szeretetre l"

Az alagút sötétje cáfolhatatlan tény. Annál égetőbben fontos meglátni és
másokkal megláttatnt a lámpákat. Különben az öregek, a legöregebbek élete va
lóban "egyetlen nagy sírás".

KISS ISTVÁN

Hogyan lehet szépen megöregedni?
E sorok írója nem orvos s nem is pszhichiáter. Öregek közt él huzamosabb

idő óta, lelki és szellemi gondozásuk a feladata. Igaz, több szakkönyvet ol
vasott el a gerontológia és geriatria nem éppen gazdag irodalmából. A ge
rontológia (görög szö: geron = öreg és logos = tudomány) az emberi szer
vezet elöregedésével foglalkozó tudomány. A geriatria (gör.: geron = öreg és lat
rein = gyógyítás) pedig az öregkori betegségek megelőzésével és gyógyításával
foglalkozik. Magától értetődő, hogy mint autodidakta nem tudott szert tenni
szaktudásra. Csak éppen annyira jutott, hogy valamelyest eligazodik a jelenségek
között, amiket észlelt önmagán és a rábizottakon.

Olvasmányai során, bukkant egy új keletű szóra, illetve fogalomra: eugerázia.
Igy lehetne körülírní : a "szép" öregedés tudománya, illetve művészete, Ez bizony
egyszerre tudomány is, művészet is. Tegyük hozzá s., talán a legfontosabb és leg
bonyolultabb életm'Úvészet.

Mikor számít valaki kor szerint öregnek? Az Egészségügyi Világszervezet
(WHO) az 1973 májusában tartott szímpozíonján az alábbi megkülönböztetésben
állapodott meg: 1. Középkorúak: a 45-59 évesek; 2. Öregedők : a 60-75 éve
sek; 3. Öregek: a 75 éven felüliek; 4. Aggastyánok: a 90 évesek.

Dr. Nyirő Gyula, a néhai híres ideg- és elmegyógyász - előadását később ís
mertetiük - azt mondja: van egészséges öregség és elmekóros öregség. Kér
dés tehát: hogyan lehet szépen megöregedni? Hogyan lehet az öregkori kóros
pszichopatológiai elváltozásokat megelőzni, elkerülni, vagy legalább lassítani? Ez
az eugerázta.

Egy alkalommal beszélgettünk az öregségről. A partner kitűnő sebészfőorvos,

az előbb említett WHO kategóriája szerínt éppen' most lépett be az öregedék
csoportjába. Amikor szóba jött az eugerázía, felzúgott ám benne a "központi
zsong" és két éles ellenvetést tett. Szerinte az eugerázta olyan kalandos vállal
kozás, mínt Münchhausen báróé volt, aki lovával együtt saját üstökénél fogva rán
totta ki magát a rnocsárból., - Szellemi és lelki egészségünk megóvását (men
tálhigiénét) valóban idejekorán kell elkezdenünk, amikor még nem süllyedtünk
el. Öregkorban ugyanis azt aratjuk, amit fiatal korunkban vetettünk. Ugyanő til
takozott .az eugerázta kifejezés ellen, mondván, hogy az öregség nem éppen jó
állapot, vegyük el azt az eu- szótagot, mert vészesen hasonlít az eutanáziához.
Kérdezzük: hát nem éppen azért kell-e jobban tájékozódnunk, hogy ne emlé
keztessen rá?

E két nagy probemát vetjük föl:
I. Hogyan kell felkészülni az öregkorra?

II. Idős korban mik.. a mentálhigiéne fontosabb tudnivalói?

'" A szerző a székesfehérvári papi szociális otthon igazgatója.
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t. Hogyan kell felkészülnünk?
Tanulmányunk szaktudományos vonatkozásaiban arra a vaskos tanulmány

kötetre támaszkodik, amit Dr. Tariska István leles ideg- és elmegyógyász közre
működésével állított össze (1).

Nyirő Gyula az öregkor pszichológiája és pszichopatológiája tárgyában tar
tott élőadásában (2) elmondja, hogy 50 kortársát, barátját és ismerősét vette
szemügyre. Ismeri életüket. Túl vannak a 65 éven, kettő túl a Bü-on, Az 50 kö
zül 12 ma is színes egyéniség,' pedig az élet megtépázta őket. Tudásban, kedély
ben gazdagok. Igen sok szállal kapcsolódnak az élethez. Minden érdekli őket.

"Természetesnek tartom - írja -, hogy az ilyen emberek lelkileg is épek marad
nak, ha testi egészségüket meg tudják őrizni. Alapos. vizsgálat nélkül még az
esetleges enyhe hanyatlás tüneteit sem lehet észrevenni náluk. Nem azért, mert
a sokból többet lehet veszíteni feltűnés nélkül, hanem azért is, mert: a pszicho
patológiai tünetek keletkezése ellen legerősebb fegyver az értelem és ezáltal (Ji

tudás." Simkó Alfréd dr. is magáévá teszi ezt a nézetet, és éppen Nyirőre hivat
kozva írja: "A tudás és műveltség fejlesztése fontos preventív tényező lehet"· (3).

Az eugerázia első szabálya tehát: fiatal korban tanulni, művelődni, az élet
során szellemileg mindíg aktívnak maradni. Étel-ital-élvezetben el nem laposod..
ni, idősebb korban sem. Szellemi életünkben soha le nem állni!

Nyirőnek másik eligazító megállapítása a következő: "Gyakran beszélünk
öregkori személyiségi változásokról. Elfogadott tétel, hogy az öreg ember nem
annyira elváltozik, mint inkább régi személyi tulajdonságai éleződnek ki, jelen
nek meg karikírozva és válnak pszichopatás jellegűvé. . . Ha behatóbban
elemezzük az öregségi eltorzUlásokat, megállapíthatjuk, hogy azok megin
dulása nem is annyira a hanyatló kornak, hanem inkább szinte még a fej
lődés korának idejére esik," (4.)

Az eugerázta második életszabálya tehát, hogy állandóan .törekedjünk helyes
önismeretre. Küzdjünk hibáink ellen. Az öregkorra ugyanis már fiatalon kell fel
készülni. Igy nyer mélyebb értelmet Eckehard meater axiómája. Azt kérdeztek
tőle, melyik a legfontosabb pillanat életünkben? Felelete: amelyikben most vagy.
Azt ragadd meg .jól! .

Nyirőnek van egy harmadik eligazító, de aggodalmat is keltő megállapítása.
Azt mondja, hogya különféle fizikai és szellemi hatásokkal, "ingérületekkel"
szemben kétféle gátlási rendszer van bennünk kiépítve. Az egyik a védógátlás, a
másik a késleltető gátlás. A védőgátlás az alvásban és az ébrenléti elernyedés
ben jelentkezik. Ilyenkor az idegrendszerben "helyreállító folyamatok mennek
végbe". Ebből pedig az következik, hogy ha nem alszunk eleget, vagy időnkint
nem tudunk kikapcsolódni, akkor felbomlik idegi életünk egyensúlya. A króníkus
álmatlanság esetén pedig, a legrosszabb altató is jobb, mínt a nem alvás. Leg
kevésbé károsnak a barbítúrát-mentes altatószert tartják, rnínt például a Noxyron.

Nagyon figy"elemre méltó Nyírőnek az a megjegyzése, hogy "a védőgátlások

is a tudatból indulnak ki," lme tehát az eugerázia fontos szabálya: biztosítani a
jó alvást, gyöngíteni a félelmeket, aggodalmakat: megfontolásokkal, döntések
kel, imádsággal. Ismételten, újra meg újra! .

A másik a belénk épült késleltető gátlás. Hétköznapi nyelven: az önuralom,
öníegyelmezettség. Nyirő felsorolja a késleltető gátlás hiányának néhány tipikus
esetét: a fokozott beszédkészség, "öregek" locsogása, fecsegés. Fokozott mozgás,
elérzékenyülés, hiúság, konokság, érthetetlen makacsság. A hanyatló korú ember
ben az esetleg fellobbanó érzékiséget is a késleltető gátlás méggyengülésére ve
zeti vissza (5). Mivel Nyirő határozottan állítja, hogy a késleltető gátlások is
az eszmélésből és a tudatból indulnak ki, kézenfekvő az öregkorra való készü
lés harmadik szabálya: az akarat fékeit önnevelő és önfegyelmező gyakorlatok
kal idejében kell beépíteni, hogy még a hanyatló korban is mint reflexekmú
ködjenek.

Elméletileg mindez jól hangzik, de hallgassuk csak meg Newman bíborost. 89
éves korában halt meg. Jóval előtte ezt írta: "Sajnos, még magamban sem bíz
hatom. Garantálhatom-e, hogy Idegzetern bírja a terheket? S hogy ereírn nem
meszesednek el?" Igen, ki biztosít bennünket az agyérelmeszesedés, az agyleépü
lés ellen? Füst Milán: Mindez én voltam című kötetében jegyzi fel,vagy találta
ki a következőt. "New York mellett egy néger felsóhajtott: ha egy zsidó be
megy keresztény templomba és megkeresztelkedik, tisztán jőn ki onnét. De hol
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az a templom, ahol bőröm fekete színét leszedik rólam?" - Mi is kérdezhet
jük: hol van az a kegyelem vagy természetes orvosság, amelyik ereim belső fa
láról leszedi a "meszet",ha magas kort érek el? Hogyan menekülhetek meg öre
gen az agylágyulástól ?

Lássuk most, mi az az "agyleépillés?" Ez a legjelentősebb aggkori hanyat
lás. Az egész embert Iegjobban érinti, testében, pszichéjében.

Dr. Tariska István Az öregedő agy című értekezésében azt írja, hogy az
agyban a lebontás már 60 évtől kezdődik (6). Bízonyításul Max Bürger megfi
gyeléseit idézi s a következőkkel indokolja: a felnőtt ember idegrendszere az
egész szervezet oxigénfogyasztásának míntegy a negyedét igényli. Éppen ezért
nagyfokú vérátárarnlásra és sok tápanyagra van szüksége, Márpedig ez az öreg
korban gyengül. Meg is jegyzi, hogy idős személyeknél a vérnyomás süllyedése
nagyobb baj, mint emelkedése.

Mik az agyleépülés felismerhető jelei? Bumke és Reichardt így csoportosítja
a tüneteket: a teljesítőképesség fokozatosan csökken. Legjellemzőbbnek a meg
jegyzés zavarát tekintik: csökken az emlékezet-kincs, megnehezül a megértés és
a felfogás, a beszédkedv néha fokozódik, de a beszéd tartalmatlan. Az öreg em
ber magában motyog, Nehezen találja a szavakat, szellemi működése lelassul, ér
deklődése beszűkül, gyorsan kifárad, ingerlékeny, aluszékony. Előfordulhat, hogy
hipochondriás eszmék törnek föl, vagy depressziós Iehangolódás, szorongás keríti
hatalmába (7). •

Ne essünk pánikba, ha ezek közül egyiket-másikat magunkban is megtalál
juk. Egyrészt azért, mert rnint fentebb láttuk, ezt a folyamatot tudatossággal
és önkontrollal lelassíthatjuk.

Másrészt pedig a korr41 járó természetes öregedés semmiképpen sem azonos
a beteges szenilitással. Dr. Maria Béla erősen hangoztatja, hogy a kóros agyleépü
lés nem az öregség velejárója, hanem betegség, amihez személyes hajlam kell (8).
1000 esetből csak 170 kóros agyleépülést találtak a boncolások során.

A. nem koros, hanem a korral járó öregedés tehát természetes folyamat.
N1Iir~láltal említett három szellemi és lelki tényezön kívül ma már gyógysze
rekkel js lehet késleltetni, _vagy lassítani. Ez a gyógyító orvosok feladata. Meg
kell azonban hallgatnunk Ferraro olasz orvost, akit Böszörményi Zoltán dr. idéz
Az úgyni!vezett endogén pszichozisok a praeseniumban és seniumban című tanul
mányában (9). Szaknyelven fogalmazott megállapításait röviden így lehet kifejezni:
Az öregkornak patológiás (beteges) tüneteit, tehát a személyiség elváltozásait, esetleg
jelbomlását előidézhetik, siettethetik az öreg embert érő inzultusok, vagy a
múltbeli kudarcok.

Szemünk előtt játszódnak le súlyos egyéni tragédiák a családban. A mai
iparosodott társadalom alig ad helyet a öregeknek. Ma már nem kapják meg a
hagyományos tiszteletet. Az öreg szülő elmagányosodik, Félrevonul, önmagába
fordul, tépelődik. Éreztetik vele, hogy fölösleges teher. Az öreg szülő megunja az
életét a családi közösségben, Zaj, örökös gépi zene, zűrzavar, az unokák sérte
getik. Nincs csendes, nyugodt sarok, ahol meghúzhatná magát. Már Seneca pa
naszkodik a Vigasztalások könyvében, amikor gyászoló unokahúgát próbálja vi
gasztalni: "Milyen nehéz annak mást vigasztalnia, akit lenyűgöz saját szenve
dése és milyen nehezen szakadnak fel a latin szavak olyan emberből, akit a
barbároknak még a műveltebb barbárok fülét is sértő és durva orditozása har
sog körül." (10). '

Nos, ha a puszta fizikai zajártalom is beteggé teszi a hallószerveket és az
idegrendszert, pedig nem személyünk ellen irányul, akkor micsoda lelki inzultust
kell elviselnie az öreg embernek, amikor ugy érzi, hogy munkahelyén, vagy kör
nyezetében minden zaj, megjegyzés, sőt a semmibevevő és sértő hallgatás is a
személye ellen irányul!

Hogyan lehet tehát szépen megöregedni súlyos környezeti inzultusok ellené
re és a múltbeli kudarcok emlékei között? Ilyenkor már nem elég a gyógysze
rek használata. A védekezés, feloldódás az ún. mentálhigiéne területére tartozik.

D. A mentál-higiéne az öreg korban
Szellemi, lelki épségünk és egészségünk megóvását nevezzük mentál-higiéné

nek. E törekvésnek' a rangját bizonyára emeli az a tény, hogy 1948-ban alakult
meg a "Világszervezet a lelki egészség védelmére" (World Federation for Mental
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Health). Feladata: a lelki egészség megvalósítása biológiai, orvosi, pedagógiai és
szocíológíaí téren. Arra kell megtanítani a mai kor emberét, hogyan alkalmaz
kodjon környezetéhez, sorsához, hogyan kerülheti el a meghasonlást. Ne mene
küljön a kábítószerek vagy az alkohol eufóriájába, esetleg öngyilkosságba. Tud
ja megőrizni lelki derűjét, egyensúlyát nehéz körűlmények között is (11). Igaz
ugyan, hogy erre a mentál-higiéníára már korán kell nevelődni, de e rövid ta
nulmány keretében csak az öregkori lelki egészség védelmére tudunk néhány ta
nácsot adni.

Az eugerázta önvédelmi feladatai nem Münchhausen báró hóbortos meséjé
hez vezetnek-e megint?

Dr. Drietomszky Jenő: Az öregkori dementiák klinikai és elméleti kérdései
című tanulmányában hivatkozik Dublineaura. Szerinte az öregember a belső élet
gazdagodásának áldásában részesül, "spiritualizálódik". Új mínőségek alakulnak
ki benne és ez számára kellemes vigaszt jelent (12).

így tehát van remény arra, hogy ún. "élettani deficit" dacára is megőrizhet
jük szellemi és lelki épségünket. Ehhez azonban szükségünk van tágas gondola
tokra és mások segítségére. Ilyenekre például:

1. Nem éltem hiába. Örízzük emlékeinket asikerekről, eredményeinkről. Időz

zünk el életünk szép fordulatainál. Ezzel visszahozzuk s meghosszabbítjuk magunk
nak a szépség perceit. Mesélgessünk, beszélgessünk ilyenekről olyanokkal, akik szíve
sen meghallgatnak. Talán éppen öreg barátaink lesznek ezek. Tompa Mihály
verssora: "Emlékezés nélkül mí volnál te, ó szív? Beszédes húrjától megfoszta
tott hárfa." S ha múltunkban esetleg mégse találunk sikereket, nagy tetteket, ak
kor arra gondoljunk, hogy nyugodt a lelkiismeretünk. Szent Bernát mondja: "A
lelkiismeret nyugalma még nem a mennyei jutalom, hanem a földi küzdelmek
zsoldja." A földi helytállás, a tiszta szándékú küzdelmek átélése tágas nagy gon
dolat. Abban megpihenhetünk. Életünket meg nem hosszabíthatjuk, ki nem szé
lesíthetjük, de elmélyíthetjük: éppen öregedő korban a szép emlékek hálálkodó
felidézésével.

Azonban ezt a szép perspektívát is el lehet rontani. Füst Milán önéletrajzá
ban önkínzó és önpusztító őszinteséggel más ajkára adva mondja el kesernyés
gondolatait: "Én nem tudok semmit elfelejteni, semmit, semmit sem! Nekem tíz
ezer elégtételre volna szükségem, De nem is hagyom, hogy a rajtam' esett gya
lázatot eltelejtsem. Ezeket én állandóan magolom." - És mit csinálsz majd ve
lük a sírban? - kérdezi önmagától. - Feleli: "Nem tudom. Annyi bizonyos,
hogya halott emberekkel is tovább vitatkozom." (Ez mínd én voltam egykor.
Magvető, 310. lap.)

íme, az öregember feje fölött is leszakadhat a szivárvány: Megöregedtem,
hiába éltem, megbántottak, lemaradtaml Tágas gondolatok helyett zárkába ke
rülhét, az öreg korban dédelgetett sérelmek "lelki halált" okozhatnak és öklét
rázhatja még a koporsóban is.

2. A másik tágas gondolat: még mindig van értelme életemnek! Akkor is, ha
a szem, fül, fogak, "futóművek", szívmotor már nem a régiek.

a) A biológiai leépüMs ugyanis csak olyan életpályákon okozhat letörést, ahol
az embertől kifogástalan fizikai képességet követelnek.

Egyébként a fizikai erőnlét lassú hanyatlását alig vesszük észre magunkon,
ha van még míndíg valami kitűzött cél: csak akkora, hogy a feleslegesség ér
zését elűzze, vagy az önmagunkban való rágódást megszűntesse.

b) Válasszunk magunknak valami hobbyu
Mi is az a hobby? Az li:rtelmező szótárban ez áll: "szenvedéllyel űzött kedv

telés". Jobb ennél, ha azt mondjuk: élvezettel, kitartóan űzött kedvtelés. Vannak
hobbykertek, mühelyek, barkácsolás, bélyeggyűjtés stb. Szellemi érdeklődésű em
bernek pedig nagyon megfelel a helytörténeti kutatás, néprajzi gyűjtés. A hobby
fiziológiailag annál jobb, mínél inkább a természethez köt bennünket. Fontossági
érzés szempontjából pedig akkor ösztönző, ha anyagi vagy erkölcsi hasznot is hoz.

3. Űrizzük meg és ápoljuk az emberi kapcsolatokat öregedő, vagy már öreg
korunkban is.

Saint Exupery ismert -aforizmája: "A legigazabb fényűzés a világon: az em
beri kapcsolatok". Az ember számára életszükséglet, hogy kapcsolatai legyenek má-
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sokkal. Ennek módjai: látogatás, levelezés, klubélet, akár az öregek napközi ott
honában ís.

Vannak, 'sajnos, olyanok, akik mesterien el tudják vágni emberi kapcsolatai
kat. Hasonlítanak a sodrólepkéhez. Úsz táján ez a különös kis állat kiválaszt
magának egy megfelelő falevelet. Elnyújtott S betű alakjában elrágja a levél
erezetét. Ettől az tölcsérré csavarodik. Ebbe rakja be a petéit jövő tavaszig. S
hány embert ismerünk, aki valósággal begubózik, s később lassan előjönnek a
patológiás "bogarak".

Az emberi kapcsolatokhoz szükséges szerétetet éppúgy meg kell védenünk
magunkban, mint a hitet. Sok-sok csalódás ellenére is.

4. Szellemi és lelki egészségünk öregkori gondozásához . a legtágasabb gondo
lat a vallásokban kínálkozik. Igy is mondhatnánk: a leggazdagabb erőtér a vallá
sos élet. Idéztük fentebb Dublineaut: az öreg ember spiritualizálódik, belső élete
gazdagszik. Newman ezt így fogalmazta meg: "Istenem, Te tudod életünk hege
dűjét felhangclnl, harmóniába hozni míndenkivel és a míndenséggel, Ezért ismét
lem neked annyiszor: Benned van Uram, reményem, ne hagyj soha szégyent
érnem!"

A mentálhigiéne útjait keresvén a vallás és a kegyelem világába kell átlép
nünk. A 104. zsoltár szerínt: "Keresd kitartóan az Istent, Keresd az arcát szüntelen!"

Hogyan?

a) A vallásos ember lelki alapállása öreg korában ez lehet: öreg vagyok, de
életem befejeződésekor is Isten közeledik hozzám. A hátunk mögöttí időkből vissza
járhatnak ugyan bűneink, mulasztásaink zavaró emlékei, időnkint akár lehangolt
ság is jár velük, de a végső szót mégsem ezek mendják ki. Jézus .példabeszéde
szerint az utolsó órában felfogadottak is annyit kaptak, mint akik reggel álltak
munkába.

"Isten szíve nagyobb a bűneinknél". Sz. Agoston: "Istenem, amikor a bűnösök
nek minden adósságát elengeded, te magadat teszed neki adóssá ígéreteid által."

Tágas gondolat, gazdag "erőtér" a múltbeli "frusztrációk", a lehangoltság ellen.

b) Az öregkorban való lelki mélyülés fontos programja: személyes, benső

imaéletet kiépíteni, hogy megteljünk hittel, látással -és Isten erejével. Ehhez a
vállalkozáshoz a zsinat utáni lelki irodalom jó néhány könyvet, irodalmi termé
ket tud felmutatni (13).

Szemben az ajakimával, spekulatív elmélkedéssel egy újonnan feltörő, mély
és meleg áramlású imádságos lelkiség jelentkezik a világegyházban. Nyirő szerínt.
a lelki-szellemi megbetegedések ellen a legjobb orvosság a tudás, és a védő

-késleltető gátlások beépített reflexei. A személyes, benső szeretetből fakadó imaélet,
melynek Krisztus a központja: ugyanilyen értékes lelki reflexeket hozhat létre
bennünk. . .

Szent Pál ezt ismételgeti, s erre tanít: "Élek, de már nem is én: Krisztus él
bennem!" Máshol: "Az élő Isten Fiának a hitében élek, aki szeretett engem és
meghalt értem."

A személyes, benső imaélet reflex-szavai vagy csak töredékes gondolatai is
személyes értékűek. Még ha gyöngék is, mint a haldokló pulzusa, de melegek és
reményt adóak.

Irodalom: (l) Dr. Tariska István: öregkori ideg- és elmegyógyászatí' k6rképek. Medicina,
1967. 261. o. - (2) Dr. Nyirő Gyula: Az öregedés psychológtája és psychopathol6giája. L.
Tariska 14-21. o. - (3) Dr. Simk6 Alfréd: Agerontopsychiatria Ideggondozó intézeti vonat
kozásai. ld. Tariska 201. o. - (4) Nyirő idézett előadása, Tariska, 17. o. - (5) Nyirö
id. előad. Tariska im. 21. o. - (6) Dr. Tariska István: öregedő agy. 109-129. o. - (7)
Driedomszky Jenő dr.: öregkori dementiák. kérdései. Tariska im. 14. o. - (8) Dr. Mária
Béla: Törvényszéki pszichiátriai problémák, Tariska im. 177. O. - (9) Dr. Böszörményi
Zoltán: Az ún. endogén psztchözísok, Tariska im. 50-61. O. - (10) Seneca: Vigasztalások
könyve 38. o. - (11) Dr. Németh György: Lelki egészségünk. Medicina, 1973. 10-12. o. 
(12) Dr. Drietomszky Jenő: öregkori dementiák. Tariska im. 38. o. - (13) Corona Bamberg:
Az emberség ára; Jálics: Tanuljunk imádkozni; Heribert Mühlen: Újuljatok meg lélekben;
Puskely Mária: Avilai Te~éz; A. Deeken: öregszünk, de győzünk.
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