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Az ifjusagkek madara
Gondolatok az eletszervezesrol es a fiatalok tarsadalmi onszervezodeseroli

A pszicho!6gia szerint vannak eletsza-
kaszok,amelyeknek meghataroz6 szerepuk
van egesz eletUnkre. llyen eletszakasz pe1-
daul a kisgyerme\kor es az ifjukor.E szerint
a hiedelem szerintszemelyisegilnkre vonat-
koz6an szinteminden lenyeges dolog eldol
mar az else eletevekben. Att6l fUggoen,
bogy milyen hatasok ernek bennunket
ebben az erzekeny eletkorban, olyan lesz
kesobb felnott eletUnk, olyan magatartas-
sal, tulajdonsagokkal fogunk rendelkezni.
fgy peldaul az a gyermek, akit koran es
eroszakosan bilire szoktatnak, az felnott
koraban maganak va16,f6sveny, fukar em-
bern2 valik. Amelyik gyermekre viszont
rahagyjak a dolgokat, szabadon szetma-
szatolhatja szekletet,annak kesobb muveszi
ambici6i lesznek. Vagy akit kisgyermek-
koraban magara hagynak, es ettol megre-
mill, az hatralevo eleteben a maganyt61
fog szenvedni, szeparaci6s felelem fogja
gyotbrni.

. Hadd ne folytassuk a sort. ~zekkel a
peldakkal csak azt szerettem volna illusztral-
ni, hogyan misztifikala pszichol6gia indo-
kolatlanul egy rovid eletszakaszt. Nem
mintha a szellemi fejl6desben, peldaul a
beszedfejlodesben, az else eletevek csaku-
gyan nem jatszananak meghataroz6 szere-
pet, de hogy eletUnk mindeD sajatossaga
ide lenne visszavezetheto, nehezen fogad-
hat6 el.

A masodik eletszakasz. amit a psziCho-
16gia,ha lehet meg hatasosabban misztifi-
kill, az ifjukor.Ezeka fiatalsagra vonatkoz6
hiedelmek jelen vannak a kozfelfogasban
is. Ki ne hallott volna arr61, bogy a lazad6
energikus, megalkuvast nem ismero ifjusag
kepes igazal\ nagy tettekre. Hogy az ifjusag
csodakra lenne kepes, ha ebben a bunk6,
tohonya felnottek nem akadalyoznak. A
langlelku szarnyalas idoszakat spines a
tohonya felnottkor valtja Eel,amely tudva-
\~volegkio!taz emberbol minden kezdeme-
nyezest es lelkesedest. ,

Ha ez igy van, ha a korai gyermek-
evekben vegervenyesen eldol, hogy milye-
nek leszunk, az ifjukorral viszont tovatlinik
minden nagy lehetoseg, akkor kesobb mar
nem is erdemes"elni. Minek, hiszen ugy
sem lehet semmln valtoztatni: se egyma-
son, se magunkon, sem pedig korulme-
nyeinken. De vajon csakugyan fgy van-e
mindez? I

Ha a sza~nyaI6, rettenthetetlen, lang-
lelku ifjakr61sz616mftosz igaz leone, min-
denUtt az ifjusag kezeben lenne a hatalom.
Ehhez kepest kifejezetten gerontokrata
tarsadalmak vesznek korul bennunket:
Csupa vEinember tusakszik a hatalomert.

Igaz, vannak a foldunkbn olyan torzsek is,
allot a matuzsalemeket egyszeruen lapatra
teszik. A tarsadalrni szervez6des azonban
nem ezeken az ifjukorr61sz616mitoszokon
nyugszik. Azert fontos ezt tisztim latnunk,
bogy ne kfvanjunk lehetetlent azokt61,akik
az adott tbrtenelmi helyzetben es id6pont-
ban tortenetesen fiatalok. Ha ugyanis el-

. fogadjuk, hogy az ifjukor a hit, az akarat,
a lendulet, a teremtes idoszaka, abban az
esetben szuksegkeppen korcsnak, elfuse-
r<31tnakkell tekintenunk minden oly~n
nemzedeket, amely nem felel meg ezeknek
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amikor,a pesti marciusi ifjakkirobbantottak
a magyar szabadsagharcot.

A gondom csak az, hogy nem latom
ezt a nagy nemzedeket. Generaci6k jon-
nek-mennek es nem tortenik semmi.
Eletem egyik legszomorubb es leghervasz-
t6bb tapasztalata, hogy tortenetesenaz en
nemzedekemb61 hianyzik minden hcijlam
a nagy dolgokra: baler kiallasra, a nagy
tettekre, netan lazadasra. Generaci6mban
semmi szarnyalas, semmi aloIn, semmi
ellenallas. Se fiatalon, se immar oszUl6ha"
lantekkal. Szornoru es bant6 magam korul
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az elvarasoknak. Jogtalanul es igazsagta-
lanul marasztalhatnank el a mai fiatalokat
is, bogy nem vallaljak fer azokat a torte-
nelmi es taradalmi problemakat, amelyek-
kel a felnott korosztaly sern tud rneg-
birk6zni. '

A magam r~szer61hajlamosabb vagyok
azt hinni, hogy egy-egy eletkor helyett egy-
egy nemzedek ragyoghat fel es jatszhat
nagy szerepet az emberiseg eleteben. Hogy
egy-egy nemzedek csinalhat nagy dolgokat,
ahogyan tortent ez peldaul 1848-ban,
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nagy tettvagy nem fUtotte az el6ttunk jar6e:]
nernzedeket sem, es hianyzik azutanunk"
j6v6 generaciob61 is. Ezert aztan nemmeg-
lep6, hanem szuksegszeru, bogy az 1989-

\ es fordulat ilyel\ felemasra sikei"E~dett.!A
tortenelem' altal, felkfm3lt'varatlan helyii:!t,
es az azt kovet6 hat ev alatt alert ,ment
teljesen veszend6be, Inert az a nemzedek,1

, amelyekitkora alapjan meghataroz6 5zere-,j



pet~el1ett volna; bogy jatsszon, nem volt
felkeszolve ene a fordulatra;'Kelet-es
W:>zep-Eur6paifj(!sagaes kozepnemzedeke
elbaltazta a nagy lehetosegef. A volt Ju-

. goszIcivia ferseger61nem is .beszelve -
minthaez a szellemi foszilok tortenelmi

,telephelye lenne.
Se~akominunizmus tOrtenelmi holt-

.vag{myanelvesztegetetttemerdek eletid6,
. sem ak6inm\.lIlistcfbirodalorriosszeomla-

~.'. . satko\1et6tarsadalmiatalakulaslehet6sege
~:. nemlokte azifjusagotazesemenyekelvo"

nalaba.Miert nem? Hol hat az ifjonHhe-
vulet? ~

Mipdenbizonnyal alert nem, merta
mirid~nkoriifjUsag hangulata,beallft6dasa
6lyan, minfa felnotteke. A melyapatiat61
atenniakim~sig,a ketsegbeesest61 a lazad6
indulatok felszikrazasaigvaltakoz6an min-
den niegtalalhat6 benne. Csak eppaz a
baj" bogy ez asokszfnu hangulati aliapot
nem all ossze t~nyleges eselekvesvallalassa,
meg kevesbe valamHele kozas akaratta,
affele 1848-as felszikrazassa; .

Az1989-es fordulat spontan megin-
dolo, program nelkuli taradalmi folyama-
tokb61 alltQssze. A hatalomert foly6
harebana kommunistab61 szocialistava
vedlett, vagy nemzetL szfnekbe6lt6z6tt
parfok felv~lIaltaka demokracia Ggyet, de
ezzel' ki. is sajatftottak.FeIUlr61, lefele
pr6baljak iranyftani a t6rteneseket,.' holett
ennek a,fordftottj~ra.Ienne szukseg. Teny-
legestomegmozgalomra.akar a demokra-

, cia,akar a nemzeti vagyemberi szabadc
sagjogokerdekeben. , .

,A tarsadalom iaIlllr61felfele f6rten6
~pftkezeser61,tenyleges 6nszervez6deser61
csaknagymegszorftasokkal beszelhetlink.
Apcflrtokes kUl6nfelehlrsadalmiszerveze-
tekmegjelenese ketsegkfvul az 6nszervec
z6desiranyaba mutatnak. Ezeket azonban
alHtnehany fucat ember szervezi, mozgatja
c, nhies lenyeges tomegbazisuk.
. .;Nines, mertkevesenismerik tela tar-

;sai;la!mi onszeryez6desertelmet Kevesen
'talaljak .meg;egYenLszamftasukat benne.
Aroinek nemesak ala magYcm~zata, bogy
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azemberek 6n6s erdekuek,fyukeszuek,
hanem bogy a partok es tarsadalmi szer-
vezetek rosszul szervezettek.' Megfeledkez-
nek az emberek, a fiatalokval6s erdekeir61.
T6megkent, vagyis erdek~ es are nelkuli
figurakent kezelik az embereket.

Nem latni a megmozdulas, a fenniva-.
gyas jeleit a mal ifjusagnal sem. Pedig az
ifj(!sag6nszervez6desenekpolitikaiakada-
Iyaimar ninesenek. Osszej6hetnekes ide-
jOker egymassal t61thetik a .kul6nfele
zenekarokrajong6i, a muve~zet es a
tudom{my partol6i, a hagyomanyiipol6k,
a termeszetrajong6k, a politikar61vitatkoz6
es az irodalmi foly6iratot alapft6 fiatalok,
a kulonbaz6 szektakba szervez6d6k. Se
vege, se hossza a lehetosegeknek.

Megsem allfthatjuk, bogy mint Lazar a
halottaib6l, az ifjusagi k6z6ssegek felta-
madtak volna, fejl6dnenek esviragoznanak
a kommunizmus sivar evtizedei titan. Meg
kevesbe allfthatjuk, bogy a fiafalok 6nszer-
vez6dese hatalmas 16kest adott volna a
tudpmanynak vagy apolitikanak. Sz6 SiDes
r6la.

Tudomasul kell vennunk, bogy sem a
mindenkori ifjusagt61,sem valamely nem-
zedekt61 nem varhatjuk a megvaltastMeg
kevesbe varha~ukatt6l a leepUltt6megt61,
amellyel a partok manipulalnak.

Vannak viszont fiatalok es feln6ttek,
akik nagy elhivatottsagi erzessel, nagy
akarater6vel rendelkeznek. Vannak tehet-
seges,ambfei6zus, szfv6s,kitart6 emberek,
akik elhivatottsagot ereznek maguknak
valamire,es felteszik ra az eletliket. Ezek
azonban egyedi esetek. Egy-egy nemzedek
egeszerenemjellemzoek. Lehet,hogy 6k
jelentik a kristalyosodasi pontokat es az
6nszervez6desbenrajuk kell alapoznunk.

V6r6smartynaklenne hat igaza. "Gon-
dolj mereszet es nagyot, / S teddraeltedet,
/ Nines veszve barmily SOtSalatt, /Ki el
nem esuggedett." Mondanam, bogy ez az
ut, ezt kell jami. A gena esak az, bogy a
sax,amoesarlehuz. Aki kitUnik,aki kivalik
a t6bbiek kozul, ana keserves vessz6fufas
var. Ahogyan Daniel Keyes ViragotAlger~
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nonnak cfmu konyvben olvashatjuk: az
ember tehetsege es intelligeneiaja aranya-
ban veszti el masok szeretetet, rokonszen-
vet, baratait Minel kival6bba lesz valaki
szorgalma, tehetsege reven, annal t6bb lesz
az irigye esellensege. Ha netan faradoza-
saval azoknak aszerenesetlen embereknek
a helyzeten igyekszik valtoztatni, akik la-
pulva, felre varjak sorsuk jobbra fordulasat,
szamfthat ra, bogy elabb-ut6bb megkove-
zik erte. Aki a megvaltas keresztjet veszi
vallaira,annak ismernie kell Krisztussorsat.
Ez igy mukodik ma is.

Persze, ha az ember kiesit hUlyenek tet-
teti magat, ha kell6en hatterben marad
masok szekeret tolva, ha kiesit 6sszehuzza
magat, bogy ne tunj6n ki a sorb61, meg-
uszhatja.Neha meg vallveregest is kap,
ahogyan Daniel Keyes fahase nyomott
pekseged koraban.

De alert ne adjatok feI. Hogy miert ne,
ene meg Kafkaegyik ragyog6 frasa d6b-
bent fa. A kis t6rtenet arr61sz6l, bogy egy
ember dolga titan jarva, nap mint nap el-
haladt egy magas fallal kerftett hely elatt,
amelynek bejaratat egy fegyveres kapuor
arizte. Tortenetunk hose valahanyszor esak
elhaladt a titokzatos hely elatt, amelynek a
kapuja egyebkent nyitva aIlt, egyre esak az
Jart az eszeben, vajon mit rejtenek a fa!ak,
mi leheta kapu rri6g6tt? Nagy kfsertest
erzett,hogy bemenjen, de ugy gondolta,
bogy amitfgy6riznek, oda nyilvan koeka-
zatos dolog volna bemenni. Az evek mul-
tak, hasur;k lassan megoregedett. Eljott az
utols6 nap is. Amikor odaert a kapuhoz,
legnagyobb esodalkozasara latta, hogy az
or keszul a kaput bezami. Gondolta, mar
nines mitveszftenie,megkerdezi, bogy miert
zarja be a kaput, amit eddig olyan gondosan
arzott. Mire az or, legnagyobb esoda!ko-
zasara, azt felelte: Ez a kapu az on szamara
volt nyitva, most bogy meghal, mar nines
ra szukseg, fgy hatbezarom.

Eddig a t6rtenet. Gondoljuk meg, hol
van a titkok kapuja eletUnkben, ami bar
nap mint nap kihfvast jelent szamunkra, a
koekazat miatt nines batorsagunk rajta
belepni. Lehet, bogy a koekazatvallalassal
'esak almainkat, az Hjusagkek madarat ker-
getnenk, lehet azonban, bogy egy tartal-
masabb,boldogabb eletben lenne reszunk.
Erre nines.bizonysag.

Le tudjuk-e gyumi t€lelmunket? Tu-
dunk-e elni a SOtSkfnalta lehetasegekke!?

Merjuk-e vallalni a eselekvesunkkel jaro
koekazatot? Err61sz61a mese. Es ez a kul-
csa az 6nszervezadesnek.

D6nteni, valasztani persze nem konnyu.
Bizonyftja elt, hogy a kommunista biro-
dalomvaratlan 6sszeomlasakor emberek
es nepekszeles retegei mennyire ne m
talaltak fel magukat az ujonnan elaallt
helyzetben. Valahogy ugy jartak eletiik
nagy lehet6segevel, ahogyan Kafka hose.

(Elhangzott a Vajdasagi Magyar nataJok TaJa/-
koz6janak 1996. augusztus 10-i adai vitatri-
bunjen)


