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'"Eletünk őszén

A magyar irodalom egyik legszebb versét az öregekről egy tizenöt
éves kisfiú írta. Kevés gyerek vagy akár fiatal felnőtt akad, aki
ennyire mélyen átéli az öregkort, az öregek állapotát, mint Weöres
Sándor az Öregek című versében: "...rabok ők már, egykedvű, ál
mos, leláncolt rabok: hetven nehéz év a békó karjukon, hetven év
bűne, baja, bánata..."

A szakkönyvek részletesen leírják, milyen változásokon megy
át az öregedő szervezet, az időskori psziché, hogyan változik meg
az öregek anyagi, társadalmi helyzete. Az élet "alkonya", "ősze" sa
játos, egyedülálló élményeket, lehetőségeket, sőt szépségeket tarto
gathat. Mégis az életnek általában legnehezebb s a múló idővel fo
lyamatosan nehezbedő szakasza ez. A legtöbb ember mégis görcsö
sen ragaszkodik az életéhez, őt egyre nagyobb fájdalmakkal gyötrő

testében is. "Kibírhatatlan kínok I lángjai sem oltják I halálfélelme
met." (Zelk Zoltán: Három sor)

A hívő ember nemcsak rettegve búcsúzkodik a világtól, itteni sze
retteitől. hanem reménykedve, sőt talán örömmel készülődik is odaát
ré1, az ottani Szeretetbe. "Hetven felé, I Mint felhőn át az esti napko
rong, I Mindenfelé I Egy fényességes árny borong, I Az Istené." (Sík
Sándor: Hetven felé) Vagy ahogy Áprily Lajos írja: "öregség, bölcs fe
gyelmezője vérnek, I taníts meg, hogy Csendemhez csendben érjek"

A mai világ száműzte a csöndet, és a harsányságot tette uralko
dóvá. Letaszította trónjukról az öregeket, megfosztotta tekintélyüktől

és hatalmuktól a "vének tanácsát", s a fiatalságot emelte piedesztál
ra. Csak úgy érdemes élni, hogy az ember fiatal, egészséges, gazdag,
sikeres - duruzsolják fülünkbe, lopják be szemünkbe a reklámok
az általuk kreált "Élet" ideálját. "Segítsük kíméletesen kilépni az
életből azokat, akiknek ez túl gyötrelmessé vált - hangoztatják a
"jó halál" hamisprófétái, a részvét nemesebben csengő, a társadalmi
takarékosság nyíltan brutális és kegyetlen érveire hivatkozva.

Nehezebb ma öregnek lenni, mint régen. Megnehezíti a külvi
lág, amely oly könnyen magára hagyja az időseket, de saját előéle

tünk is, amely rohanásban, hajszolt munkában telt el, s nem hagyott
időt arra, hogy életünk utolsó, ki tudja, milyen hosszú szakaszára
felkészüljünk Nem tud mit kezdeni a "puszta" életével az, aki csak
a munkát és a szórakozást tartotta fontosnak, és ezért sohasem fe
dezte fel az élet igazi gazdagságát és szépségét.

Hazánkban az öregek kerültek a legkínzóbb gazdasági és emberi
vákuumba. Sokukat megfosztja a "tisztes öregségtől" az anyagi elle
hetetlenülés, sőt a nélkülözés, sokuk szenved az elhagyatottságtól és
a magánytól Gondosabban kellene figyelnünk rájuk, e "fájdalmas
műremekekre" (Kosztolányi), jobban kellene tisztelnünk, gyöngédeb
ben szeretnünk őket, amíg nem késő, amíg köztünk vannak.
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