3. fejezet
Az időskor az irodalomban és a művészetekben
Mekis D. János

Megpihen legszélén az égi határnak

Egymásután mégis mennek a nyughelyre.
a továbbiakban is ez a kiadás; az oldalszámoteli volt; ábrázolásuk éppen ezért nemritkán

vélemények, a magasztalás vagy kinevetés
gyakran a társadalom, azaz a többi korosztály
zentációkban is; ugyanakkor az érintettek ré-

lamosak vagyunk ilyen, organikus metaforákévszakok változását, az év folyását az emberi
a megfeleltetési mechanizmus – amely azonban Aranynál éppen nem gépiesen, hanem nagyon is invenciózusan nyer megfogalmazást.
lóst, akit a
-

-

Dérré vált a harmat, hull a fák levele,

Szép fehér szakálla, melyet, amig térdel,
Kebelére kulcsol összefont kezével.
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Toldi a térdepelve elmondott imádság vémódon, de azért az egyenes kérdést folyton
-

-

-

-

-

-

a legderekabb daliákat. Miklós tehát ismét
-

-

kelt, bár furcsálkodásra is alkalmat ad. Bence

-

-

-

most attól tart, hogy öregsége miatt nevetség
Próbálta, ha tudná, amit akkor tudott.

Néha meg-megrántá a zabolaszárat
E hiúságért az isten-teremtettét:

zásoktól sem visszariadva tár elénk, mintegy

ciális tapasztalatát, a veszteség alapérzését,
izmosabb olasz daliát.
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jének utószavában, úgy látszik, e véleményre
-
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embert a robogó vonatból. Egy oka mégis

mint a
zik, hogy Gide utóbb moralistának nevezte
ciklus verseiben is, bátran és
dalomból, sem a társadalomból. Kosztolányi
le vagy a Tamburás öregúr

megvizsgálta e kérdést, a
ban a kölcsönös félreértés és mégis megértés történetemaradt lányuk életének eseményeit. Több ha-

élt létállapothoz; a költészet, tágabban pedig
a szellemi és esztétikai szféra azonban – nem-

valakit – persze másokon könnyebb kacagni,
mint önmagunkon. Az elesettek megértésé-

kor létállapota kiszolgáltatottságként, gyönHa volna egy kevés remény kez-

Sopánkodtok: „Megint esett...”,

gondolat volna – s ezzel a nézettel igen so-

Az örömötök annyi csak,
hogy egy kismacska néhanap
az öletekbe ugrik.

mint az önzetlenség, vélték. Némelyek az
mazták az emberi társadalomra. Az iroda-

Becéztek minden kicsikét,
aranyhalat, kutyát, csibét,
mi gyönge és szegényke.
Szóltok:
Szóltok: „Képzeld csak, édesem,
multkor meggyszósz volt, édesen,
mint valaha, hat éve.”
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E szegényes világ részvétet ébreszt:
galmazza meg frappánsan: az öregséget „elér-

Ha volna egy kevés remény,
a lelketek megmenteném,
ti drága-drága szentek,

legismertebb ilyen vád-verse a Kr. e. VI. században élt Anakreón
az elhagyott szobák során,
s este sétálni mentek.
nyámon,
késztet:
már,
oda van múltam, az édes, rövid és csúf, ami
már nem lehetek véletek,
s nem látom soha többé,

Remegek már a haláltól, hisz a Hádészban
a szöglet,

arcotok csúnya tömbbé.

s aki egyszer lemegy, az már soha fel nem

Természetesen nem csak az otthon maradtak
lesznek lassanként mások, a Budapestre ke-

A generációk közötti törésnek korántsem
olyan kiélezett megfogalmazása ez, mint –
tipikus története, de számunkra éppúgy arról
-

hogy az öregséghez való viszonyulás alakutal. Ugyanakkor személytelen, kulturálisan

-

tározó e paradoxon. Az öregség azért vágyott
– ugyanakkor közelebb is visz hozzá.
Az örök élet vágya minden bizonnyal egynúskodik, s erre enged következtetni: akár a
-

-

a társadalom egyszerre többféleképpen gon-

ban az életvitellel és a testtel kapcsolatos maga-
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tartásformákban és vélekedésekben mutatko-

49

Az
-

tegezés általánossá válására, a gyermekvállalás
radikális halogatására vagy elmaradására, a
ban és a tömegkultúrában, pl. a reklámokban

görög eposzban, s a félelem inkább az anyagi
és szociális kiszolgáltatottságra irányul, nem
magára az öregségre. Az archaikus társadalmakban nyilvánvalóan könnyebb volt elfogadni az öregedést, hiszen olyan szerepminták

csodák inkább csak kiemelték ezt. Olyan miködnek a hölgyek. A nyugati társadalmakban
vállalását hovatovább már nemegyszer olyan

-

rúban és békében egyaránt a többiek támaszai.
a „mentor” pártfogót, a „nesztor” a közösség
A modern kor sok kötöttség alól felszaba-

tekintetben az önállóság csorbulásához vezet.
mint a többi életkor esetében – konvencionösen Nyugat- és Dél-Európában – a negymindig az anyuka gondoskodik. Nemegyszer
mert „élet vize” nemcsak az életet tette hosszabvisszaadta a mesebeli szerencséseknek, de az
-

helyzetben viselkedni. Az efféle elvárások bonyolult rendszert alkotnak, és ha valaki kilép
zés áldozata lesz. Számos példát lehetne idézni erre a koronként változó tiltásrendszerre.
A legismertebbek közé tartozik a „macskazene” – ha a középkori Európában például egy
-
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többnyire visszahúzódást, passzivitást követeltek meg – az öregség „helyzete” maga csak
sadalmat, s általánosan és mélyrehatóan csak
a mai nyugati demokráciákban van változóban.
-

dik, hogy az öregség ezzel szemben az emlékezés reményvesztett állapotát hozza magával.
A képen elmosódik a generációk bemutatása és a személy életkorainak allegorikus egymás mellé rendelése közötti határ. Az alakokat
-

-

-

-

-

Baldung Griennek több vonatkozó képe is van:
-

morúságot, elesettséget. Olyan állapot is lehet,
-

ményeinek egyikén ezt a konvenciót idézi meg

Griennél és Klimtnél egyaránt – e szempontból
négyszáz év távolság – megrázóan érzékeltetik

kor

Három élet-

verse:
kori önmagától, mégsem tud róla – vagy hiába
tud, nem értheti meg. Klimt képe arról tanúsko-

rábban is ki lehetett lépni a személyes képessé-

a reneszánsz emberközpontú szemléletével az
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ilyenkor a testet. Ezt ismeri fel és dolgozza
-

Öregember
cos arc apró részleteit, ugyanakkor a megfes-

az életbeli testtapasztalatokat is, képes egyik
gyakran hangsúlyozza a test romlékonyságát,
Keresztre feszítés
gikum korántsem állnak itt távol egymástól.

Domenico Ghirlandaio
-

natát. Az, hogy a nagyapa orra bibircsókos, s
valamely betegség okozta elváltozások ezek
– mit sem változtat az érzéseken. Egyébként

a korszak másik aspektusát megmutatva.

árad. De megelevenednek ebben a korszakban

la

piák elengedhetetlen alkotóelemei a kulturális
folyamatnak, ugyanakkor az igazán értékes
talatot feldolgozó, valódi megértés vezethet
el. Ez a személyes megértés az életkor adta

léke annak, amit a klasszikus görög szobrok
szépségeszmény ugyan koronként változik,
-

lemi tevékenységbe s élénk disputába mea két legfontosabb, egymással is vitatkozó
mester látható: Platón az égre mutat, Arisztonak vonalvezetése révén. Az egyszerre energikus és robosztus alakok az érett reneszánsz
-
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faello Santinál, s még korábban Leonardo da
Vincinél, hosszú kutatás eredményeként értek
el az anatómiailag hiteles szintre. Ez a korabeli
-

-

nában látható Utolsó ítéletet, szobrai köPietákat kell itt
a római Szent Péter székesegyházban látha-

emlékezetesebb az
, amelynek
emblematikus mozzanata, az életet adó és az
életet kapó kéz találkozása az európai kultúra

tus még egyaránt gyöngyház ragyogású, szép-

ai értelme szerint, az ember istenképmás voltáé
ropomorf – de azt is, hogy az ember is teomorf.

-

tóak. Egyre dinamikusabb szobrokat alkotott.

– e tett mintegy az alkotási folyamat részévé
-

-

, Tate Gallery, Lon-

a gonosz osztozik. S bár

zet a bölcsesség vélelme. S ez alatt nemcsak
azok szintetizálásának képességét is. Ami pe-

ember számára. Ezzel szemben a Sixtus-kápolna Genezis-sorozatában látható, a vizeket és
a földet elválasztó Úr tekintélyes, talán félelmetes is, de nem kiismerhetetlen.
-

az Állam
„ha a testi vágyak elbágyadtak, s hevessé-
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-

még az öregség is kevésbé terhes; de aki nem
-

még aggkorban is fenn lehet tartani. Az élve-

A szerelem zsarnoksága alóli felszabaduegy mondására hivatkozik, csakúgy, mint
dialógusában. A római rétor még alaposabban
gondolom a dolgot, négy olyan okot találok,

közelsége sem rettenti. Akár a halhatatlanság,

-

-

sorsát.
Az egyetemes kultúra történetében az életút során megszerzett tapasztalatok hagyományosan a tanácsadó szerepével ruházták fel az

az öregkor nem képes semmiféle tevékeny-

-

hanem belátás, tekintély, véleményadás; ezekben a dolgokban nemcsak, hogy nem fogyatkozik meg, hanem még gyarapszik is az öreg-

például szolgálhatott a mindennapokban is.
Vizuális reprezentációi, Michelangelo monumentális márvány

-

-

évet ért volna meg; ma is vita tárgya, hogyan

ban
lést illeti: kárpótol érte „a már megállapodott

tekintély még ilyen hosszú élet esetén sem
alól nem adhat felmentést. A romlott emberi-
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A bibliai elbeszélés arról is beszámol, hogy
pecsételt isteni szövetség megkötése után nem

-

-

sak közti meghitt viszonyt, ahogyan azt sem,

a kereszténység – számára, a szent parancsoekkor lehetett a bibliai történet szerint. Az Istennel való találkozások Mózest a népért való

-

törvényei, a kivonulás Egyiptomból, a viszontagságos bolyongás a pusztában – közben

-

az antik világ emlékeként vált – ma is – általánosan ismertté. Az Ovidius Átváltozások
megható történet szerint Philemon és Baucis
Mózes összetett személyisége nemcsak hitpszichológusokat is foglalkoztat a mai napig.
Hasonlóan fontos az Ószövetség elbeszészomorúan folytatnia életét. Jupiter és Mercumérte. Az Úr azonban alaposan próbára teszi

elmúlt
Sára pedig kilencvenéves, amikor Izsák meg-

lemon.

-

édes
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is ekkor
hölgy látogatása

mondta el énnékem; magam is láttam koszorúkat
szorúzva:
„Égi legyen, kit az ég kedvel, s tisztelt, akit

ci néni a család botlásokkal terhelt történetét
nem engedi lezárulni, aggkorában is kimegy
-

morphoses VIII. 712–724. ford. Devecseri
Gábor. A történetnek az antik öregségfelfogáshoz való ellentmondásos viszonyáról
a szeretet áll.
ként is megmutatkozhat a kulturális reprezen-

fö-

-

József és testvéreiben, Jákob öregedésének stádiumait elbeszélve, a tiszteletre-

-

-

de egy tágabb, spirituális egység mégis összea Sixtus-kápolna mennyezetfreskóin a próféta a nemek, életkorok és kulturális identitások

Öreg ember nem
vén ember
-

-

nyek között – voltaképpen a tényleges, aktuá-

maga is végigélte, amikor aggastyánként fele-
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szenilis vénemberré vált a közvélemény szefel a személyiség folytonosságával, a cseegyéni szabadság viszonyával kapcsolatban.

-

lékos részletességgel bemutatva az öregaszszony és az öregember szenvedéseit. A lényeg

,

a részvétnek nem adhat hangot, e feladat tel-

György

-

Találkozás

-

ség azonban rendszerint borúsabb képet fest
a témáról – bizonyára, mert a társadalom is
k

A közeledést olykor maguk az érintettek is elKatalin utban is – foglalkozik a problémával,

Károly rendezte, Déry Tibor két elbeszélése
nyomán, a Szerelem
rad, amikor betegsége már szó szerint a földre
a lelket, egy amerikai útról szóló, kitalált fe-

Film

lakrész, melybe csak a tragikus esemény után
lehet behatolni. Az évtizedek óta elzárt szobamivé lesz. Ez a tér voltaképpen a személyiség

-

öregasszony szerepét, némiképpen a szintén
Phile-

lánosságban pedig az értékek kérdéseit ki-
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-

a dolog felett. Ray Bradbury Marsbéli krónikáinak
-

-

A történelem tanúsága szerint, ha kevés volt az

-

Sokan voltunk

-

futása
lágából. Ez az alakzat a modernségben is fel-

-

magában a személyiségben következik be, és
-

-

pen a korosodás tudomásul nem vételéhez,

-

vezet. Ezt a medializált szociokulturális körörökszépre retusált valóságában Sharon Stone

-

-

-

-

az italt elvéve mégsem engedik be a lakásba.
A kortalan sztár egy csapásra a tolakodó, ko-

szat öregekre

-

alaprétegét alkotó archetipikus történetek kö-

felettieket, a társadalom pedig szemet huny
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-

az ismeretek azonban többnyire egészen spe-

helyezkedik el. Brian W. Aldiss Szürkeszakáll

generációkhoz tartozók többsége számára
-

sérlet következtében mindenki terméketlenné
vált. Allegorikus olvasatban ez a – hazánkhoz

vizsgálnák meg a technikai médiumok révén
-

zekas Anna
könyve ma is bestsellerek. A „nagymamakorú”

ti azon folyamat kibontakozását, amelynek
mat legalábbis a neolitikum óta nagy szerepet

találkozunk. A globalizálódó európai kultúra
-

olykor messze túlmegy a regionális kereteken.
Ilyen volt például a közelmúltban elhunyt, rend-

tapasztalatok részben nyilvánvalóan gazda-

kapcsolatok kezelésére, életvezetési és világszemléleti, ideológiai kérdésekre, az értékek
viszonyában bizonyára mindig is egyaránt

világszerte ismert Kalkuttai Teréz anya. Hason-

– a mai helyzetben azonban inkább az utóbbi

erre a szerepkörre, a tapasztalatokkal, tudással
nek maguknak is el kell fogadniuk ezt a helyzezását megakadályozza a technika eluralkodása, amely nemcsak ismeretszerzés, de maga

mény szerint egyes, korábban biológiailag
voltaképpen társadalmi szerepek, civilizációs
folyamatok következményei. Ezen alapállás
-
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-

-

az arc és a tekintet, de – az egész alakos ábrámegállapodottságát, letisztultságát, szintetidalomtudományban oly gyakran találkozunk
ezzel a vélekedéssel, hogy érdemes komolyan
fontolóra venni.
T. S. Eliot számára sokáig ellenszenves
volt Goethe, nem tudott mit kezdeni a nagy

-

-

is felel a lehetetlen elvárásnak. Ez a „bölcs
Goethe” alakzat magva; a kulturális konstrukMár nem
-

sajog

el a nagyság voltaképpeni megértéséhez, az
-

kései írás

-

életben

Ez Goethe, a bölcs.”

dolkodó embernek nyilván egyénileg meg kell
val. Nietzsche mestere, Arthur Schopenhauer
Borges

Eliot voltaképpen igazol egy sztereotip képet.
Ma nem korlátozódnak a szellemi boldog-

-
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történetét beszéli el. Ez utóbbi, a Szerelem
értelemben érzelmes történet egy véget nem
-

-

mina Daza és Florentino Ariza
„átadták magukat egy nyugodt és egészegy rozoga nagyapó és nagyanyó, és aztán ez
lett annak az egész, bolond utazásnak a legszebb emléke. Már nem úgy érezték magukat,

mint akik átugrották a házasélet gyötrelmes
mint egy öreg házaspárra, melyet már megpróbált az élet; túl a szenvedély csapdáin, túl
az ábrándok gonosz tréfáin és a csalódások

-

Benjamin Button különös esete
Tales of
hangnemben folytat atyai beszélgetést, és azzal fenyegeti meg, hogy Matuzsálemnek ne-

közelebb van a halálhoz, annál töményebb.”

-

tésalakzatát és a testi alapon nyugvó létmegirányokban is teret nyerhet. Ottlik Géza, az
évtizedek múltán való hazatérést ábrázolva,

Ez azonban elkényelmesedéshez is vezethet:
-

-

öncélú ötletnél F. Scott Fitzgeraldé. A törté-

tenger

kényének-kedvének

kiszolgáltatott
-

s hasonlóan fontos szerepet tölthetnek be a ta-
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-

letisztult gondolatai, vagy éppen a hanyatlás,
és etikai hatást. Ezekkel olvasóként szembe-

Összefoglalás

-

a bölcselet története arról tanúskodik, hogy az

katartikus hatású elbeszélése párhuzamos az
vel. Márai Sándortól
nek

-

-

állapotként is. Philemon és Baucis története

az olvasói megértésigény a voltaképpeni moz-

bira, Anakreón versei vagy az „életkorok és

Harangkongás

dag eszköztára és az egyéni alkotói invenciók
révén természetesen a két pólus közötti szá-

tapasztalatának más-más aspektusát, más-más
-

és tragikus, statikus és dinamikus öregségábrázolásokat, néhány alkotó, mint például Michelangelo, Arany János vagy Gabriel Gar-

Alaine

Simone de Beauvoir
-

túrtermékekre is.
-

a panaszukat, ahogyan azt a Fel!

-

-
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