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Irta: Joó Tibor

ÁLTALÁNOS dolog az emberek közt, hogy minél messzebbre
távolodnak az ifjúságuktól, annál f á j ó b b szeretettel
gondolnak rá vissza, de ugyanakkor egyre kevesebb
megértéssel, sőt megrovóbban tekintenek az új fiatalok fiatalosságára, ugyanazokra a vonásokra, amelyekre oly szerelmes nosztalgiával emlékeznek tulajdon életükben. Fiatalság bolondság,
mondják. Éretlenek, mondják. Azt sem tudják, mit akarnak,
csóválják a fejüket. Zabolátlanok, felelőtlenek, állhatatlanok.
Ó igen, mindez igaz ! A fiatalok valóban bolondok, ha egy józan,
megfontolt, következetes és az élet korlátaival tisztában levő
férfiúval hasonlítjuk őket össze. Éretlenek, igen, zabolátlanok,
felelőtlenek, állhatatlanok és csakugyan nem tudják még maguk
sem, hogy mit akarnak. De ha ezért megítéljük a fiatalságot,
gondoljunk arra, hogy éppen ezek a fogyatkozások a forrásai
azoknak a tündéri szépségeknek, melyek oly varázsossá teszik
fiatalságunk emlékeit. Mert mindenki azokért az élményekért
emlékezik forrósodó szívvel ifjúságára, amikor éretlen volt,
bolond volt, zabolátlan, állhatatlan és a drága felelőtlenség
szabadságával élte világát. Aki soha — s ezt képletesen is érthetjük, szószerint is — mámoros fejjel, dalolva ujjongó örömében vagy halálos bánatában hajnalodó utcán nem nézett az
utolsó csillagok után, egyszer arra fog eszmélni, hogy valami
pótolhatatlan veszteség érte életében : soha nem értheti meg
a csillagok igazi titkát. Aki az élet úgynevezett hajnalán már
a józan munka delét élte, éretlen, következetesen, öntudatosan
meghatározott pályán haladva, kilengések nélkül, zabolázottan,
állhatatosan, felelősségteljesen, azt egyszer csak utoléri egy pillanat és aztán soha többé nem hagyja el, amikor rádöbben,
hogy valami, sőt talán minden, ami igazán életfontosságú, ami
maga az élet tartalma, hiányzik örökre, mégpedig nemcsak a
multjából, az emlékei közül, hanem jelenéből és jövőjéből, szívéből és szelleméből mindhalálig. Sohasem hagyja el az érzés, hogy
nem teljes ember, szíve üres és szelleme tartalom nélkül való.
Mert a fiatalságnak, mindazzal együtt, amelyen az érett férfiú
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csóválni szokta a fejét, mélységes igazolása ott rejlik az emberi
lélek életének és fejlődésének örök törvényeiben.
A multkoriban levelet kaptam valakitől, aki hosszú idő
multán elvetődött ifjúsága színhelyére. «Bekódorogtam — írja —
az utcákat, a folyópartot, a ligetet, ahol húsz éve oly sokat
bolyongtam. Elmentem a régi házunk elé is, megnéztem a két
ablakot, amely mögött annyit éjszakáztam és oly nyomorultnak éreztem magam, s nem egyszer meg akartam halni. Mert,
Istenem, bizony többet voltunk szerencsétlenek, mint boldogok.
Nem, az ifjúság, amikor éli az ember, nem a boldogság kora.
Az ifjúság nem idill. Vihar az ifjúság, amely tép és kúszál bennünket és sohasem tudjuk, merre sodor holnap. Kínzó problémák
gyötörtek, a világ talányát akartam megoldani és a gyötrő titkot a tulajdon szívemben, ki vagyok és mi az utam. Bűnösnek
éreztem magamat, aki vétket vétekre halmoz, s nem tehet mégsem átka ellen semmit. Megváltásra vágytam és kapkodva kutattam az utat felé, miközben egyre messzebb tévedeztem. Kinek
adjam a szívemet és mire szenteljem a szellememet? Hogyan
fojtsam el magamban az ijesztő sóvárgásokat, melyek akaratlanul kergetnek egyre sívárabbá váló pusztaságokba és zsákutcákba? És mégis: mért volt hát olyan szép és varázslatos
a boldogtalanságnak az az időszaka? Miért van, hogy most itt
a régi ház előtt egy délutánra olyan halálos vágyat érzek utána,
hogy kicsordul a könny a szememből és odaadnék mindent e
pillanatban, amit azóta életembe és lelkembe gyüjtöttem a
kúsza és elátkozott kamasz álmatlan éjszakáiért? S akkor ott
elszoruló szívvel értettem meg, mi volt oly varázsos az ifjúságban, s mért oly szomorú, hogy elmúlt. Csupa lehetőség volt.
Nyitva volt az út az egész élet felé. Semmi sem kezdődött még
el, de minden készülődött. Bármi lehetett volna belőlem és az
életemből. S el is indultam erre is, arra is, s majd visszatértem,
s másfele vettem utamat tévedezve, kóborolva. Ide is, oda is
betértem és megízleltem az élet sokféle ízét. Ez akkor nyugtalanító, kínzó önmarcangolás volt. Ma pedig szívfacsaró édességnek látom és honvággyal tölt el. Talán csak egy délutánra . . .
De egy délutánra oly véghetetlenül szegényesnek érzi az ember
a medret, melybe mindezek a szerteáradó fiatal vizek összeszorultak végre, s nem elöntéssel fenyegetik tulajdon lelkünket,
hanem mélyre ássák magukat és erejükkel hajtanak valamit és
termést hoznak. Tudom, hogy nálam ez a meder mély, az erők
gazdagon áradnak és szép termést hoznak. Olyan ember vagyok,
akiről azt szokták mondani, hogy sikerült az élete. S valóban,
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életem biztonségban van, termékeny, lelkemben teljes a harmónia. És mégis, úgy összeomlott ott, azon a délutánon a nyugalmam és fölényem, szemközt az ablakokkal, amelyek mögött
egykor a mosolyognivaló kamasz vívódott terméketlen, formátlan, szétfolyó lelkével. Olyan szegényesnek éreztem éppen a
kiformáltságomat, bevégzettségemet, lezártságomat. Istenem,
áradni mégegyszer, újra, sóhajtozva és kúsza lélekkel, de befejezetlenül, fiatalon, messze, messze a haláltól, amely egyre közeledik, most közeledik, amikor nem gondolunk rá, s nem akkor,
régen, amikor minduntalan őt idéztük, ha nem szerettek, vagy
nem tudtuk, kit szeressünk, ha rájöttünk, hogy nem tudjuk
megváltani az emberiséget, ha úgy éreztük, hogy sohasem lesz
belőlünk «ember». Mindezt ma már nem tudjuk megérteni. Józan
óráinkban mosolygunk ezeken a gyerekes gondokon, fájdalmakon és rémületeken. De éppen ez a véghetetlenül szomorú. Az,
hogy immár nem értjük meg őket, idegenné váltunk egykori
magunkhoz. Az, hogy íme nem vagyunk már fiatalok. És oly
nehéz eldönteni, mikor voltunk gazdagabbak, most-e vagy
akkor.»
Igy szól a levél. S ebben a lírai vallomásban megvan minden eleme annak a tudományos ismeretnek, amelyet az ifjúkor
lelki életével egyre szorgosabban foglalkozó lélektan eleddig megállapított. Mert az ifjú lélek lényege valóban abban a levélíró
által emlegetett «áradásban» rejlik.
Nem kétséges, hogy már a gyermekben ott szunnyad a
későbbi felnőtt. E g y csomó hajlammal és képességgel jövünk
a világra. De sokkal t ö b b hajlammal és sokkal t ö b b képességgel, mint amennyi a későbbi felnőtt állandó lelki alkatának
hatékony tényezőjévé válik ; mint amennyi életében, személyiségében, tevékenységében szemmelláthatóan megnyilvánul. Igen,
a későbbi felnőtt valóban ott rejlik a gyermekben, de nemcsak
az az egy felnőtt, aki ténylegesen lesz, hanem még egy csomó
másik is. Hogy melyik lesz közülük, az sok mindentől függ,
neveléstől, környezettől, életének eseményeitől, élményeitől s legfőképen önmagától. A gyermekben mindez szunnyad. Nem tud
róla, mi minden rejlik benne. Akkor eszmél rá, amikor a serdülés
korát eléri. A serdülő előtt két csoda tárul f e l : a világ és önnön
lelke. Tudatára eszmél, hogy ez két külön birodalom, a valóság két tényzője, melyek szemben állanak egymással és mégis
egymásra vannak utalva. Rádöbben, hogy a világ mily borzalmasan nagy, telve titokkal, talánnyal, s benne minden mindennel összekötve. Önmagát is ott látja parányként e roppant min7*
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denségben. S ugyanekkor önnön lelkében is kapuk tárulnak fel
és titokzatos, hatalmas erőket pillant meg a homályban, melyek
époly kusza szálakkal fonják be zsenge öntudatát, mint a külvilág hatalmai. A végzet áll elébe, amely belelökte egy irgalmatlan mindenségbe és ösztönöket, vágyakat, kérdéseket, kínzó
nyugtalanságot rejtett lelkébe. Ekkor kezdődik az igazi emberi
élet. Az a kínzó nyugtalanság arra hajtja, hogy egyrészt megismerje a külső világot, fényt derítsen önmaga előtt a titokzatos
vonatkozásokra és megalkossa ismeretében a világ rendszeres
képét, amelynek tiszta vonalai között már könnyű eligazodni.
A másik nagy feladatot lelkének zűrzavara, ösztönei, vágyai,
törekvései adják fel. Ezek között kell eligazodnia, akárcsak a
külső világban, s ezeket kell valamilyen egységbe kötnie. Ki
kell formálnia önmagát. Lelkének zsúfolt, rendezetlen anyagából határozott, rendszeres alkattal bíró, határozott célokat
követő, határozott elvek szerint gondolkozó és cselekvő személyiséget kell sűrítenie. Végül az így kiformált személyiséget bele
kell állítania a rendezett kozmoszba, összhangot kell teremtenie
a két tényező között, meg kell találnia a helyét a világban, —
amint mondani szokták, — hogy az egyetemes élettevékenységbe
az ő munkáját is belefonja. Hogy minderre miért van szüksége
az egyetemes életnek, a világmindenségnek és urának, azt ember
soha ki nem fürkészheti. De él ez a fellebbezhetetlen parancs
mindnyájunkban és ha jól meggondoljuk, szinte emberfeletti
feladat elé állítja a serdülő lelket. Valóságos csoda, hogy e megrendítő élmény súlya alatt össze nem roppan minden ifjú lélek.
A teremtést kell megismételnie.
Nem egyszer valóban öngyilkosság vagy elmegyógyintézet
oldja meg a problémát. Mások, bár nem mennek tönkre bele
fizikailag, holtukig káoszt hordoznak bensejükben s csak tévedeznek az életben. Sohasem érnek meg, sohasem «nőnek fel».
De a serdülési folyamat, az öntudatra ébredés sem megy mindenkinél egyformán végbe. Mélység, hevesség tekintetében egyénenként nagy különbségek vannak. Az egyik ifjúnak a világa
kisebb, mint a másiké, szűkebb kört lát belőle s lelke is egyszerűbb, erői gyengébbek. Az ilyen számára a feladat is egyszerűbb s kevesebb erőfeszítést kíván. Az élet lassúbb ütemben
közelít feléje, ébredése nem egyik pillanatról a másikra következik be, megrendítő hirtelenséggel. Lassan, apródonként lépnek elébe a talányok, ideje van őket rendre elintézni. Ösztönei,
vágyai, törekvései csendesebb ütemre hullámzanak, könnyebb
rendbeszedni őket. Ám az eredmény is szegényesebb. Ezek a
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köznapi emberek. Minél szélesebbre tágul a világ a serdülő előtt,
minél nagyobb hevességgel támadnak fel lelke erői, minél
nagyobb hirtelenséggel szakad rá a végzet súlya s minél sürgetőbben zúg parancsa, annál valószínűbb, hogy ifjúsága viharos lesz, de annál valószínűbb az is, hogy az eredmény gazdag
és termékeny. Ha kiállja a vihart. A vihart, amely a nagy emberek ifjúságát mindenkor jellemzi. Minél dúsabb, gazdagabb és
minél erőteljesebb a lélek, annál nehezebb formába kötni, de
annál dúsabb, gazdagabb lesz majd tartalma az érett formában,
s annál termékenyebb, amint sűrű, feszülő erők duzzadnak benne.
A serdülés bekövetkeztekor tehát feltárul előttünk az egész
élet és felébrednek mindazok a sokféle hajlamok és képességek,
amelyek a gyermekben szunnyadtak. Egy csomó életlehetőség
áll az ifjú előtt, egyformán csábító és elérhető. S mindet követni
akarja. Nincs regényhős és nincsen alakja a történelemnek,
kinek példája egy időre ne lelkesítené. Egyszer hódítóként akar
szétlőtt városok utcáin végiglovagolni, máskor a világ legszebb
versét vágyja megírni, egyszer a föld minden gyönyörűségét
kívánja, máskor remeteségbe készül vonulni, hogy imáival váltsa
meg a bűnös emberiséget. És ki tudná elsorolni, mi minden
zajlik fel egy ifjú ábrándjai között. «Az érés korában — írja az
ifjúkor lelki életének legnagyobb ismerője, Spranger — minden
életforma jelentkezik egyszer, ha csak futólag is, mint lehetőség, melyet meg lehetne ragadni. Mindenben részt szeretnénk
venni. Szeretnők — és vajjon ki mondott volna le e vágyról
teljes jószántából valaha? — az egész életet élni.» Egyéniségünknek ez a határtalansága, korláttalansága, szabadsága, ez teszi
az ifjúságot oly varázsossá. Ez teszi oly gazdaggá, teltté, élményektől zsúfolttá, forró levegőjűvé, melyben szélsőséges légáramlatok váltakoznak. Oly új az élet és oly új lelkünknek minden mozdulása. Minden pillanat csodát hoz, soha nem álmodott ujságot, oly csodás ujságot, hogy úgy érezzük, utána kell
rohannunk, meg kell ragadnunk, mert csak ez tehet boldoggá.
De a következő pillanat új csodát hoz és annak is utána kell
rohannunk. És napjaink sohasem fogynak ki az új meg új csodákból. Hiszen most találkozunk az élet leggyakoribb élményeivel
is elsőízben. Hogyne hinnők, hogy csak nekünk jut osztályrészünkül, nekünk is csak most ez egyszer, nem szabad hát elszalasztanunk. Ezért érezzük oly hosszúnak az ifjúkor pár esztendejét, sokkal, sokkal hosszabbaknak, mint a későbbi évtizedeket.
Ezek röpülnek, egyik a másik után, ismert poggyászukkal; az
ifjúságnak azonban minden napja élmények özönét hozza. Egyik
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napról a másikra — hányszor mondtuk e z t ! — teljesen kicserélődik énünk és megváltozik körülöttünk a világ. És ez valóban
így is van. Lelkünk erjedő buzgásából énünknek egy új lehetősége bukkan fel és szemléletében átrendeződnek a világ vonatkozásai. H o g y egy közeli napon újra visszaomoljon a forrongó
anyagba és új életforma-kísérletnek adjon helyet, époly rövid
életűnek.
Emellett a kipróbálatlan erőket határtalannak érzi az ifjú
lelkében. Óriásnak érzi magát, aki mindenre vállalkozhat. Bármily roppanttá is nagyítja az első élmény az élet kérdéseit, feladatait, lelke erőit sem érzi kisebbeknek. Igen, ő lesz egykor
a leghatalmasabb birodalom ura, ő oldja meg a tudomány legnagyobb problémáit, ő teremti meg azt a műalkotást, melyre
az egész emberiség úgy sóvárog és igen, ő váltja meg az emberiséget a gonoszoktól, a nyomorúságtól, s hozza el az örök béke
boldogságát.
Ez az ifjúkori élet azonban még nem egészen reális. Csak
súrolja a reális életet. Inkább csak bele-belekap, ki-kiszáll feléje
saját külön világából, melyet az ifjú lélek határtalan lehetőségeiből szőtt maga köré. Bármit tesz, bármint kap az élethez,
abból még komoly, vagy éppen jóvátehetetlen következmények
alig származnak. Ő még nekiiramodhat egy úton, bármikor
visszafordulhat, nyoma sem marad könnyű lépteinek, mint
ahogy rajta is oly nyomtalanul gyógyulnak a sebek, melyeket
halálosaknak érzett. Semmi sem végleges még, minden csak
kísérlet, kóstoló korty. Bekukkantunk egy lehető életbe, majd
egy másikba. Ez még semmire sem kötelez. De mi is lenne, ha
abban a korban, amikor még nincsen is voltaképen énünk, amikor még merő lehetőség vagyunk csupán, s meg kell keresnünk
énünket és útját, vállalnunk kellene minden egyes kereső tétova
lépésünk után a másodiknak a kötelezettségét is !
Igen, az ifjúság szertelen, zabolátlan, állhatatlan és felelőtlen. De most már tudjuk, hogy mi rejlik emögött. Csak e
szertelen, zabolátlan, állhatatlan, felelőtlen ifjúság útján fedezheti fel az ember önmagát és a világot és töltheti meg a lelkét
tartalommal. Ezért érezzük, mintha az ifjúság gazdagabb volna
és ezért oly fájdalmas a felnövés, a megérés. Úgy vagyunk, mint
a gyermekkor utolsó idejében : mikor már oly okosak, ügyesek
vagyunk, hogy tökéletes játékokat tudunk kieszelni és csinálni,
elveszítjük a játékhoz a kedvünket. K i ne ismerné ezt a bánatot?
Az ifjú is, amint erői felett egyre öntudatosabb úr lesz, a világot megismeri, kivívja lelke békéjét a tépő viharok u t á n : elveszti
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a határtalan lehetőségek birodalmát. A megérés éppen abban
áll, hogy a sokféle lehető életforma közül kiemelkedik és megszilárdul egy, a lélek összeszűkül, az ezernyi életösvényt egyetlen úttal cseréli fel. A személyiséggé alakulással sok drága hajlam, vágy, törekvés hull le forgácsként a mintázó kéz nyomán.
S amint megtaláljuk életünk útját, az egyetlent, amelyen ki
kell tartanunk, búcsút kell vennünk a határtalan világtól ezer
csodájával. Ezt az ifjú persze nem érzi. Ő rendszerint örül, hogy
felnőtt lesz, helyet kap az életben és lelkének viharai elcsitulnak.
A serdülés nem mindenkinél egyforma idő alatt ér véget.
Nem lehet megmondani azt az életévet, amelyben az érettség
szabályszerűen bekövetkezik, a személyiség kialakul. És az a
mód sem egyforma, ahogy az ezerarcú ifjú lélek a személyiség
egyetlen formájába köttetik. Van, akinél nyom nélkül elhalnak
az elfojtott hajlamok, vágyak, törekvések. Van, akiben t o v á b b
élnek a zárt forma alatt eltemetve, örökké sajogva, állandó
bánatot okozva. Van, akiben csak szentimentális kísértetként
járnak egyszer-egyszer vissza, hogy a józan reggeli napban restelkedve húzódjanak vissza. Van, akiben egyszer csak életre
ébred egy elaltatott hajlam s oly erőssé válik, hogy megrendíti
a személyiség és életformájának alapjait s nem törődve azzal,
hogy esetleg pusztulást hoz reá, magával sodorja új utak felé.
Mintegy új serdülés ez, újrakezdése az életnek, új személyiség
születése. Tudjuk, Dante «az emberélet útjának felén» tévedt el
«a nagy sötétlő erdőben», s Goethe beszélt a megújuló pubertásról, melyet maga is átélt.
Az ő dolguk azonban más. Itt a zseni örök ifjúságáról van
szó. Mert a rendkívüli, az alkotó szellem sohasem gyógyul ki
egészen az ifjúságból. Ő az, akiben örökre megmarad a sokféle
életformában-élés képessége; aki holtáig oly újnak, frissnek és
határtalannak éli át az életet, titkait és kérdéseit; aki utolsó
lehelletéig úgy érzi, hogy erői óriásiak és neki kell megalkotni
a legnagyobbat és megváltani az emberiséget; aki sohasem mond
le ifjúi rögeszméiről; aki sohasem józanodik ki a fiatalság bolondságából; aki nem érez ezen kívül semmi felelősséget. Örök ifjú
ő, csak éppen megvan hozzá a képessége, hogy medret ásson
mindezen erőknek, anélkül, hogy egy cseppjük elveszne, hogy áradásuk homokba fúlna. Holtáig az ifjú külön, tulajdon lelkéből
alkotott világában él, de ezt a világot realitássá képes teremteni.
Ő az, aki minden ifjú szeretett volna lenni s akinek egy-egy pillanatra minden bizonnyal érezte is magát. S csak az az ember
érti meg őket és alkotásaikat, akiben ebből a továbbélő ifjúság-
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ból valami kevés legalább ott szendereg a lélek mélyén és nem
hagyja soha kiszikkadni és megmerevedni. Ott szunnyad, készen,
hogy a képzelet hívására felserkenjen és csöppnyi sajgásával
elevenítse az öregedő lelket.
Mert elmúlik az ifjúság, fájdalom, de úgy van rendjén, hogy
elmúljék. Minden, ami él, fejlődik, érettségre, befejezésre, zárt
formára tör. Az emberi lélek is. Ahhoz, hogy rendeltetését betöltse, egyetlen zárt formába kell kötnie az ifjúság határtalan
lehetőségeit. De ez a forma csak akkor nem kong üresen, ha az
ifjúság dús volt, valóban ifjú volt, szertelen, bolond, zabolátlan, állhatatlan és felelőtlen. Ezért oly drága még emléke is.
És ezért kell féltő szeretettel tekintenünk arra a csodálatos látványra, mikor az ifjú lélek a személyiség formájáért vívódik
kúsza erőivel.

