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Nemzedéki vetélkedés

Az ember és öregedése
Ciceró írta több mint kétezer éve: "Én azt szeretném, hogyha rövi
debb ideig élnék, mintsem idő előtt megöregednék." Sorsa így tel
jesült be Az ember szeretne hosszan, fiatalon és egészségben élni,
miként az ókori trójai király, Ladomeon fia, Titoniusz. 6 addig kér
lelte atyját, hogy eszközölje ki számára az istenektől az örökéletet,
míg atyja fel nem kereste Aurorát, a hajnal istennnőjét, és örökéle
tűvé nem tette Titoniuszt, A baj ott kezdődött, amikor véget nem
érő élete során az öregség valamennyi kínja, nyomorúsága, fájdal
ma bekövetkezett, mert elfelejtett örök életéhez örök ifjúságot,
egészséget kémi. Amikor emiatt zsémbelni kezdett, Auróra harag
jában tücsökké változtatta.

A gerontológia szerint azonban, miként nincs két egyforma ujj
lenyomat, úgy nincs két egyforma öregedés sem. Ugyanakkor bizo
nyos öreg-tipusok megkülönböztethetőkmindennapi életünkben; is
merünk jóságos és bölcs öreget, viszont gonoszkodó zsémbes, rút
vénséget. Ismerünk koravéneket és fiatalos öregeket, sikeresen és si
kertelenül öregedőket, boldog és boldogtalan időseket. A mindenna
pok embere és a tudós egyaránt az öregedés és az öregkor nyomo
rúságát, tehetetlenségét, kiszolgáltatottságát és függőségét szeretné
elkerülni. A magyar népesség egyszerre fogyó és gyorsan öregedő. A
fogyás elérte évente a három ezreléket, a születéskor várható élettar
tam magyar férfiaknál hatvannégy év, nőknél hetvenkettő-hetvenhá

rom év. Jellemző, hogy a fejlettebb országok népességnövekedése le
lassul, polgárai élettartama nő. Földrészünkhöz lassan hozzáörege
dik Észak-Amerika népessége, s e társadalmaknak meg kell küzde
niük számos lélektani, gazdasági problémával.

Az emberi nem sikeres földi elterjedésének egyik feltétele volt az
egyének által szerzett világról való információk továbbadása illetve
megszerzése. Amíg ez a folyamat szóban ment végbe, addig az
"öregre" létfontosságú szükség volt. Amikor az információ megszer
zése áttételessé vált, az öregek a fiatalabb nemzedékek számára
mindinkább teherré váltak.

A legújabb korban a "népességi korfák" megváltoztak, defor
málódtak az öregek számának növekedésével. A nemzedékek
egymás riválisaivá váltak, szerepvetélkedésük számos jellegzetes
harcával, kegyetlenségével, lelketlenségével és kialakult az ún.
"öregellenes magatartásforma", az idősek leértékelése. Az öregek
helye és szerepe mind a családokban, mind a közösségekben bi
zonytalanná és kilátástalanná vált, magányosságuk fokozódott.
Az öregek biztonságának megrokkanásával csökkent a közössé
gek és társadalmak ereje, vitalitása és kreativitása. Az egyházak
és szervezeteik nehezen küzdenek meg ezzel a tendenciával.
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Az utóbbi tizenöt évben a gerontológusok az egészséges és si
keres öregedés lehetőségeit kutatják. A kutatások általában a modem
közegészségügy, a megelőző orvostudomány és a járványtan ered
ményeként értékelik az életkilátások és életminőség lehetőségeiben

bekövetkezett javulást. Ugyanakkor ez nem jelent betegségmentes
életet. Az már megállapítható, hogy az a lendületes optimizmus az
öregedés megismerését illetően, melyet Alex Comfort a hetvenes
évek elején képviselt, nem teljesült. Szerinte ugyanis "húsz éven be
lül tisztába jövünk az ember öregedési folyamatainak lényegével.
Minden feltétel adott egy olyan frontáttörésre, amely kihatással lesz
az idős korban lévő ember életerejére vagy az emberi élettartama,
vagy mindkettőre", E frontáttörést jelentő korszaknak az egyik na
gyon fontos tudományos megállapítása, hogy a biológiai öregedés
mellett a pszichológiai és szociológiai öregedés meghatározó je
lentőségű. Ezt támasztotta alá az USA-ban 1955 és 1980 között
végzett követéses településnépességi kutatássorozat Busse és
Maddox tudományos elemzésével. Megállapításaik szerint az agy
funkciók korfüggő változásai nagyon is összefüggnek a szociális
tényezőkkel: az emberközi kapcsolatokkal, rokonsági és családi
viszonyokkal, baráti- és munkakapcsolatokkal, neveltetéssel, isko
lázottsággal, a munkavégzés jellemzőivel.

Öregkori stratégiák Ebben az összefüggésrendszerben az öregedés-meghatározó szo-
ciológiai és magatartástudományi elméletek két fontos tényezőt

emelnek ki: az "élet-eseményt" és az "élet-stresszt". Az életesemé
nyek között mint normatív eseményeket említik a nyugdíjazást, az
özvegységet, a családi változásokat, súlyos betegségeket. A stresszről

kijelentik, hogy az öregedés és öregkor önmagában is stresszt okoz
hat, de ez nem szükségszerűendestruktív. Az egyén szerepe ennek
földolgozásában perdöntő, és szorosan összefügg a közösségbe
intézményességbe való bevontságával, a környezetéhez és a közös
séghez való viszonyával. Az önismerettel rendelkező egyént "érett
egyénnek" is nevezik. Az önismerettel és öntevékenységgel korai
problémafelismerés is társul, így korai konfliktusmegoldás vagy
akár konfliktusmegelőzésis lehetövé válik. Márpedig az öregedés
és öregkor során nagyon fontos a személyesen működő, tapasz
talatilag alátámasztott és tanulással fejlesztett védekező-elhárító

alkalmazkodás. Több tanulmány foglalkozott az öregedés és öreg
kor ún. alkalmazkodási stratégiáival és típusaival. Mint minden
típustan, ezek a próbálkozások is sok pontatlansággal jellemezhe
tők, és számos átfedésük miatt nem szabad tiszta öregedési típu
sokat keresni, csupán jellemzőket és jellegzetes stratégiákat, me
lyek vonatkoztatásként hasznosíthatók a mindennapi életben és
bizonyos tanácsadás és tervezés érdekében.
Az egyik ilyen osztályozást Reichard, Livson és Peterson még a hat

vanas évek elején dolgozta ki. öt személyiségtípust különböztetnek
meg, az öregkori beletörődés, ill. alkalmazkodás öt stratégiája alapján.
Igaz, a vizsgált személyek mintegy harmada nem volt besorolható
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Az öregek
személyiségtípusai

egyik típusba sem, mégis jól alkalmazható stratégiáknak tarthatók.
Ezek a következők: 1. konstruktivitás, 2. függőség, 3. védelembe
vonulás, 4. rosszindulat, 5. öngyűlölet. A konstruktív-kreatív örege
dés biztosítja a legeredményesebben a harmonikus beilleszkedést
és fennmaradást. Elfogadható még a második és a harmadik cso
port, viszont a fennmaradás szempontjából legkedvezőtlenebb a
rosszindulat és az áthárító gyűlölködés.

Különösen tartós gondozást és ápolást biztosító intézetekben
válhat nagyon kritikussá az idősek helyzete, ha nem a megfelelő

emberek kerülnek egymás mellé. Ezzel kapcsolatban szükséges az
idősek személyiségvizsgálata is. Megkülönböztettek 1. közösségi,
2. önmagának való és 3. diktatórikus időseket. Mások vizsgálatai
alapján elkülöníthetők voltak az 1. integrált, 2. dezintegrált, 3.
konfúzus, 4. "szóló" idős ember személyiségtípusok. Az aktivitás
alapján pedig jól elkülönül 1. a go-go (örökmozgó), 2. a no-go
(passzív) és a 3. slow-go (nyugis) típusú idős ember. Ezek közül
a legsikeresebben öregedők a slow-go típusba tartoznak. A fenn
maradást leginkább befolyásoló személyiségtípusnak, ún. "túlélő

nek" a kissé agresszív, önös és érzéketlen idős embert tartják.
Ugyanakkor a szeretet-módszerekkel élők fokozottabb pszichés
frusztrációknak vannak kitéve, ezért sérülékenyebbek.

A nemzedékek egymáshoz való viszonya nagymértékben függ
az adott közösség integráltságától vagy dezintegráltságától, meg
határozó azonban az egy évjáratúak egymáshoz való viszonya,
fogalmi és metakommunikatív rendszere. Az elkülönülésre való
törekvés, visszahúzódásos magatartás tudományos kutatása az
időskori magánvizsgálatokkal került előtérbe. Újabban hangoztat
ják, hogy az idősek nem saját hibájukból húzódnak ki a minden
napok kapcsolatrendszerébőlés a közösségi életből, hanem kire
kesztik őket az előítéletekkel. diszkriminációkkal, gerontofóbiával.

A kiegészítő fantázia ilyen esetekben igyekszik pótolni a hiá
nyokat, de ezzel csak összekuszálódnak a szálak, és időrendi, té
maközi zavarok következhetnek be. A beleérző képesség, a segí
tő szeretet és közösségi befogadás adja az időskori problémák
megoldásához az alapokat.

Sokan próbálkoznak az idősek életminőségének javításával,
egymáshoz tartozásuk tudatának fejlesztésével. Cicero írta:
"...mert hiszen életünk és természetünk fejlődése úgy alakult,
hogy egyik életkor a másikból nő ki, s leginkább az a kívánatos,
hogy az egykorúakkal, akikkel mintegy a rajtvonaltól együtt in
dultál el, ahogy mondani szokás, a célponthoz is ugyanazokkal
érkezzél. De mivel az emberi dolgok esendőek és mulandóak,
mindig keresni kell valakiket, akiket szeressünk és akik minket
szeressenek, ha ugyanis eltűnik a szeretet és a jóindulat, eltűnik

minden öröm az életből."
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