
LUKÁCS LÁSZLÓ Derűs öregségért
Az emberélet három részre osztható: a gyermek- és fiatal éveket
felkészüléssel, a felnőtt éveket tevékenységgel, az idős kort "nyug
állományban" tölti az ember. A három életszakasz többnyire nem
arányosan harmadolja az életet. Sem mennyiségében, sem minősé

gében. Akik például magasabb tanulmányokat folytatnak, azok
nak meghosszabbodik az első szakasz. Napjainkban viszont egyre
több az idős ember meg a rokkantnyugdíjas: egy-két évtizedet,
vagy akár még többet élnek a hivatalos munkavégzéstől vissza
vonultan, rokkantan vagy fokozatosan gyengülő egészséggel.
(Evvel ellentétes persze az a statisztika, amely szerint a magyar
férfiak átlagéletkora alig több a nyugdíjkorhatárnál: sokan van
nak, akik nem élvezhetik a megérdemelt nyugalom állapotát
munkás éveik után.)

Bárhogyan alakuljanak is az egyéni életsorsok - az aktív te
vékenység idejét a visszavonulás ideje, a keresőképes kort a
nyugdíjas állapot, a tevékenységet a passzivitás, az örömet a fáj
dalom, az életet a halál követi. Ha a világot csak immanens ho
rizontján tekintjük át, akkor az élet halálra van ítélve, sikereinket
előbb-utóbb biztosan kudarc követi. Életidegen és pesszimista
ez a látásmód? Vagyegyszerűencsak nyersen kimondja az élet
nek azt az alaptényét, amelyet mindenki takargatni-felejteni
igyekszik?

Korunk a teljesítményt díjazza, a sikerre törekszik, a győztese

ket tapsolja meg. Mi történik a vesztesekkel, az élet versenyéből

kihullókkal, hogyan viseljük el, dolgozzuk fel, ha kudarc ér ben
nünket? Miért van az élet úgy elosztva, hogy az első fele a tevé
kenységben fölfelé ívelő pálya, az utolsó harmada-negyede vi
szont - a legvége pedig bizonyosan - lefelé ível, míg utol nem
ér mindnyájunkat a végső kudarc, a halál?

A boldoguláshoz nemcsak arra van szükség, hogy növeljük
teljesítményünket, harcoljunk a győzelemért, sikert sikerre hal
mozzunk; hanem arra is, hogy megtanuljunk veszíteni is, ja
vunkra tudjuk fordítani a kudarcainkat is. Ami a felszínen ku
dare, az a mélyben válhat nyereséggé. A nyugdíjas kor nemcsak
a visszavonulás, a félreállítottság, a tétlenség fájdalmát hozhatja
el, hanem megnyithatja a lélek belső világának új horizontjait, a
valódi nyugalom állapotát: olyan derűvel ajándékozhat meg,
amely már az el nem múló boldogság előízét hordozza. "Aki el
veszíti életét, megnyeri azt." Ez a törvény azonban csak az
evilágon túlnyúló távlatokban, az Örökkévaló szeretetéből nyíló
végtelenben érvényesül.
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