
Elég volna ha bárcsak egy nap jól viseltük volna magunkat a világon."
Elviselni magunkat? Összes szorongásaínkkal, aggodalmaínkkal, melyek már

szervültek, ériünkké váltak? Szerivedve önmagunktól ? Nem akarok szenvedni!
Hátat akarok fordítani a szenvedésnek, le akarom dobni, el akarok futni előle. Nem
a testi gyötrelmektől rettegek annyira, nem. Nem attól elsősorban. Azt képzelem,
azt tapasztaltam is, azt akarom hinni hogy: a testi szenvedést könnyebben elví
setern mínt ,azt, amely mívoltommal, belső természetemmel szenvedtet mindhalálig,
Nem akarok szoronganí, aggódni, szenvedni - nem .akarok;

Azt feleli Kempis Tamás: "Ameddig terhedre esik a szenvedés és futni igyek
szel előle, mírrdaddíg rosszul áll dolgod és akárhová futsz is nyomodban lesz a baj.

Meg nem szabadulsz tőle, akárhová futsz; mert akárhová mégy, magaddal vi-
szed énedet és míndenütt magadra találsz." És ezt is mondja:

"Ha lett volna valami jobb és hasznosabb az emberek üdvére a szenvedés
nél, kétségkívül azt mutatta volna meg Krisztus szóval és példával," ,

Valamikor ötszáz évvel ezelőtt született Kempis Tamás szerzetes, akinek az
Imitatio Christit a legújabb időkig tulajdonították. Pázmány Péter fordította ma
gyarra "Krisztus követése" címmel. Kempis Tamás domborművű arcképét mintegy
négy évvel ezelőtt láttam egy hollandiai katolíkus templomban. A fekete fedelű

könyvecskét nemrégiben leltem. több sorba rakott, zsúfolt könyvespolcom mélyén,
poros, régóta nem forgatott könyvek mögött, Már nem tudom, hogyan is, kitől,

míkor maradt rám?
A Krisztus követése III. könyve 5. fejezetének 7. versében, mínden szoecngók;

aggódók, szenvedéstől menekülní vágyók nevében Kempis Tamás így imádkozik:
"Szabadíts meg engem a gonosz szenvedélyektől. Gyógyítsd meg szívemet min..

den rendetlen kívánságtól, hogy belsőleg meggyógyulva és jól megtísztulva:
- Alkalmas legyek a szeretetre '
- Erős a szenvedésre -
- Allhatatos a kitartásban -
Ha alkalmassá válnék a szeretetre ...

A DIKTÁTOR - AVAGY CHAPLIN IDÖSZERŰ'SÉGE

A diktátor befejező képsora Chaplint mutatja, a film sajátos idő-világában SZO'

katlanul hosszú ideig, hat percig egyedül a vásznon. Ekkor hangzik el az a ssö
noklat, melyet Hynkel (Hitler) helyett - szerepesere, véletlen hasonlóságból adódó
félreértés folytán - a kis zsidó borbély rögtönöz vakfegyelemben edzett katonák
díszszázadal előtt, akik éPpen egy hódító háború sikerének, egy leigázott ország
felett aratott kétes: győzelmüknek. ünneplésére sorakoznak fö~ vezérük, a Pfujrer
(Führer) parancséra. Ez a záróbeszéd Chaplin emberi és művészí hitvallását fo:
galmazza meg, de mondandöja sokkal általánosabb érvénYű annál, semhogy
pusztán személyes meggyőződéséf hirdetné vele: a mindenkori művészet, alkotás
és alkotó feddhetetlen ars poeticáját is tartalmazza.

"Szabad és csodálatos lehetne az élet útja - mondja Chaplín többek között
-', de ,az utat eltévesztettük. Kapzsiság mérgezi az emberr lelkét - g1fŰlöletbe

rekeszti a vi1ágot -, nyomorúságba és vérontásba masíroztat bennünket. Robogunk,
repüWnk, mégis kalodába zárjuk magunkat. A gépek, a Mség korszakában még
mindig szűkölködünk. A tudás cinizmussá vált, értelmünk· rideg, szív~len. Túl SO"

kat gondolkozunk, és túl keveset érzünk. A gépesítés mellé emberség kellene.
A bölcsesség mellé kedvesség és jóság. Ha ez ni~cs, könyörtelen lesz az élet, és
mindennek vége." -

Sokszor érezzük úgy, e kor szülöttei és szülőí, hogy a történelem siet. Mintha
állandóan késésben volna, és vonatátegy ismeretlen menet:rendhez igazítaná. Be
akarja hozni mindenáron, amit elvétett, s pótolni szeretné végre, amit annyiszor
elmulasztott. Amihez azelőtt évszázadokra volt szüksége, most évtizedek alatt
zajlik le. A modern történelem már nem hasonlít egy szeszélyesen láncra fűzött,
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kisebb-nagyobb színes kövekből álló eseménysorozathoz, ahogy a régmúlt krónikái
festették korukat. Olyannak tűnik, mint egy hömpölygő, kavargó folyam, mely ki
térők nélkül és fokozatosan gyorsulva a XXI. század vizescsei felé tart, vagy mint
egy kozmikus fénykúp, amely annál vakítóbb, mínél közelebb ér hozzá űrhajónk,

"A repülőgép és a. rádió közelebb hozott bennünket egymáshoz - folytatja
Chaplin. - Valójában ezek is az ember jóságát hirdetik: az egyetemes testvéri
séget, mindnyájunk egységét ... Ne veszítsétek el a reményt. A ránk szakadt szen
vedés a kapzsiság múló uralma - azoknak a kapálózása, a/dk félnek az emberi
haladás útjától. A gyűlölség elmúlik, meghalnak a diktátorok, a néptől bitorolt
}~atalmuk visszaszáll a népre. Amíg az ember halandó, a szabadság nem pusz
tulhat el ..."

Alulról kezdik ők is. Először csak zsíros, sok hasznot hajtó állásra pályúznak,
íróasztalra és kinevezésre vágynak. azután főnökeik helyére kívánnak ülni, ju
talomért és hatalomért könyökölnek. Abban a Iegtehetségesebbek, ahogy céljaik
érdekében meglovagolják az emberi butaságot, híszékenységet, elszabaduló indu
latokat. Ezeknek piramiskövein jutnak fel a csúcsra, ahol már csak önmagukkal
kell szembenézniük. Megfelelő szolga-személyzettel és az erőszak intézményesíté
sével igyekeznek a népet a birkanyájak engedelmességére szoktatni és önnön di
csőségük magasztalását megszervezní. Amikről Chaplin 1940-ben beszélt, ma is élő,

fájdalmas valóság. Orrnesterek - a pillanatnyi fejetlenséget, belső bizonytalan
ságot kihasználva - hirtelen tábornokokká lépnek elő, hogy felelősség nélkül fel
tétlen uralmukat megvalósítsák. S az elnyomásnak nincs mértéke: a félelem, hogy
egy diktátor elveszítheti hatalmát, éber kegyetlenkedésre, a gyűlölet szünetlen szf
tására bujtogatja őt. Nem egy chilei vagy spanyol tábornok játszogatna el úgy a
földgömbbel, ahogy a film Hynkelje dolgozószobajában. A gyűlöletnek folyvást ál
dozatokra van szűksége: Hynkel a zsidóságot akarta megsemmisíteni, napjaink kis
és nagy hynkeljei a négerekben, az indiánokban, a baloldali emberekben, a nem
zeti kisebbségekben találnak bűnbakot.

"Emberek vagytok! Emberek - kiáltja Chaplin szenvedélyesen -, szívetek
ben az emberiség szeretete! Ne gyűlöljetek! Csak az gyűlöl, akinek nem jut sze
retet - akiben nincs szeretet és emberség! Katonák! Ne harcoljatok rabszolga
rendszerért! A szabadságért harcoljatok! Meg van írva Lukács evangéliumának
tizenhetedik fejezetében, hogy Isten országla tibennetek v,an - nem egy emberben,
vagy az emberek egy csoportjában, hanem minden emberben! Tibennetek! Azért
küzdjünk most, hogy felszabadítsuk a világot, megszabaduljunk a kapzsiságtól, a
gyűlölettől és a türelmetlenségtől. Harcoljunk az értelem világáért - azért a vi
lágért, melyben a tudomány és a haladás mindnyájunk boldogságához vezet ...H

A történelem minduntalan napirendre tűzi az ember emberség-kérdését, morális
felsőbbrendűségének és szelleme minőségt javul ásának, nemesedésének gyakorlati
programját. De a történelem mindig előttünk jár, s mi sohasem fáradunk el a
nyomába szegődni. Méltatlanok volnánk a nagy történelmi fel,adatokhoz? Az em
ber talán nem nőtt fel egészen történelméhez - olyan mértékben, hogy a vil.i-

, got - s benne valamennyi embertársát - vállalni tudja? Vannak, akik még ma is
úgy vélik, hogy a világ problémáira megoldas: a háború. Vannak, akik eszmeiket
a hazafiasság szólamaiba burkolva, a terror keltette egyensúlyról szavalnak. Sze
retnék mcgrnérgezní a nemzetközi feszültség reményteljes cnyhülését, államok is
merkedósét, barátkozását, és azt próbálják elhitetni, hogYa fegyverkezési verseny
nek inkább áldásos, mínt ártalmas következménye lehel. Ezek még most is heve
sen követelik az egyre 'nagyobb bombákat, a további jelentős nukleáris támasz
pontokat és az eddiginél is gyorsabb ballisztikus gépezeteket. Nem törődnek azzal,
hogy egy olyan korszakban, mikor a sztratosztérába hatoló, irányított rakéták
rajzolják ki halált hozó útjuk vonalát - egyetlen nemzet sem számíthat győztes

háborúra. A háború rabságába hajtanák a világ népeit, megosztanák az 'emberi
séget, hogy a pusztulás romjain pénzük, hatalmuk, hírük mindent felülmúló mé
retekben növekedjen.

340-



HEGYI BÉLA

A történelem türelme végtelen. De egy-egy hatalmi csoport, diktátori hajlamú
j(ormányfö eléggé korlátolt ahhoz, hogy fékezze a haladás kerekét, megállás
ra kcnvszcrítsc a történelmi idő mutatóját, Az ilyen gondolkodás nem egyköny
nven vet szarnot a történelmi szűkségszerúséggol, nem hajlandó felismerni az idő

kerlelhntotlen törvényét. E,~ a törvlény pedig ma sem kér tőle mást, mint kétezer
év óta ugyanazt: emberséget, megértést, szeretetet.

Chaplin, ccllulnid-kiáltványa végén szerclrnéhez, Harmához szól : "Hallasz en
[Jein, Hanna? Akárhol vagy, emeid [el. az arcod! Emeld fel az arcod, Hanna!
Szalcadoznak. a felhők! Attör a napsugár! A sötétségből a világosság felé tartunk!
lJ j világ Iciis-zobéri állunk - barátságosabb i,i/ág küszöbén, ahol az ember felül
entctlccüit: a 'kaozsistuion, a gyűlöleten és a durvaságon. Emeld fel az arcod, Han
na! Emeld fel az arcod!"

Barútságosabb világ: nem aláznak meg senkit, félelem nélkül, szelíd megadás
sal lehet élni, a munka öröme feledtetni tudja a hétköznapi gondokat, bajokat, a
s/i, nem keresztezi a tettet és a tett nem mond ellene a szónak, az ember mél
tus,'tga társadalmi rangú méltósággá emelkedik, örökre megszűnik, amiktől a világ
annyit rettegett és szenvedett : mindenfajta elnyomás, éhínség, szornjúság, népbe
tegség, kiszolgáltatottság, ellenségeskedés, megkülönböztetés nép, bőrszín, vallás,
világnézet, pénz és poszt szerint. Amikor az emberei" igazgatása helyébe lassanként
a dolgok igazgatása lép.. és mindenki, e Föld gyermekei bátran és szerétettel tel
ten emelhetik föl tekintetüket s nézhetnek egymás szemébe lelkiismeret-furdalás
és csalódottság nélkül,

Chaplin történelmi torzképe nemcsak Hynkel és Napoleoni (Mussolirii) panop
tikum-figuráját ídézr újra emlékezetünkbe, hanem a míndenkori zsarnokét. zsar
nokokét is, akik a hatalom és a gyűlölet megszállottal. Humortalanok, triviálisak,
de amit és ahogyan tesznek, az - egy szélső oldalról nézve s elvonatkoztatva
Konkrétsúguktól - végtelenül komíkus és szeméremsértő. Chaplin gúnyja mögött
mí ndíg ott érezni a tragikum kísérő vonásait is, nem lehet felszabadultan ne
vetni; ez a nevetés nem gondtalan, nem rekeszizom-denű, hanem torokszorító, ön
emésztő kacaj. De a keserű hahota megbicsaklik a film fináléjában, amikor ez a
- mint Jean Cocteau nevezi - modern gignol, átmenetet sem tartva, egyenest a
drámába fordul. Felhívása, melyet tulajdonképpen minden kornak és minden nép
nek szan, váratlanul széttörí a film műf'aji kereteit, látszólag ellentmond a bur
leszk és a szatíra elemelből felépített műnek. Jóllehet az esztétikai szabályokat
áthágja, kiesik a kettős szerepből, feladja a történet következetes bonyolítását s
így a befejezés szinte független a film egészétől - nem torkollhatott másba csak
egy kláltúsba, evangéliumi példázatok tanulságait felemlegető szózatba. Az ab
szurdot hogyan lehetne fokozni? Az ernberellenes képtelenséget, a történelmi disz
szenanelát mivel lehetne feloldani? Mindaz, ami annyira hazug, mocskos és ve
szedelmes, ami annyira a világ átka, hogy a humortól, a mosolvtól is elidegenül,
a tréfát nem túri meg csattanóként. Chaplin ezért kivetközvo egy reá szabott, de
mindvégtg nehezen viselt úlruhából, a valóságos hangján szólal meg, az élet és
a történelem vádjait és követeléseit fogalmazza meg. Mint művész, mint állam
polgár, mint ember.

A diktátor nem a művész legjobb filmje, még ha időszerűsége nem is csökkent
és szellemisége ma is hatékony, tiszta bölcsesség. Szerkezetileg töredezett, felépítése
hézagos, régebbi alkotásaiból ismétel, üresjáratai és elkoptatott gag-jei vannak
(pl. a két diktátor habos süteményes- és makaróní-vcsatá ia"). De zseniális magán
számaí (játék a gl(lbusszal, borotválás Brahms magyar táncára, a sorselás jelenete
s',b.) és duettjet (pl. a borbélynál Napoleonival) már bevonultak a filmtörténetbe.
Ez nem a művész legjobb filmje, hanem - az emberé. Az emberé, aki nemcsak
a nevetés eszperantójában hisz, hisz az emberben, az ember öntudatában és bol
C:ogs[;gra termettségében. A boldogságban - mindenekelőtt ..
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