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Szorongok. Félek várt és még jobban félek váratlan eseményektől. Képzelő-

dörn. Pesszimista a fantáziám. Kiállott, múlt szenvedések ismétlődésétől tartok. Nem
bízom egészen senkiben és semmiben, mert nem akarok többé csalódni. Te is szo
rongsz, Ö is. Korunk és korosztályunk közös baja az egyetemes aggodalom? Nincs
határa a magamért s az enyéimért való féltésnek. Iszonyodom tőled Szorongás, és
kétségbeesett babonasággal ragaszkodom hozzád. Nem megyek pszichoanalitikus
hoz. Ha régi sérelmek okozta szorongásom okát tudatomba segítene emelni azzal
még nem szabadíthat meg a szorongásra való képességemtől, mely új és úiabb
rettegnivaló gyötrelmeket gyűjt belém. Mi volt az oka annak:, hogy szorongani
kezdtem? Mi lesz új ok rá? Nem mentség, hogy más is, te is, ő is. Hogy emberek
nagy tömege. Miért? Mi az, ami engem, téged - minket nem hagy nyugodni?
Bennünk van, belőlünk fakad. Mi az?

Kempis Tamás azt mondja: "A gonosz lelkiismeret. Az mindenkor retteg és
nyughatatlan."

A lelkiismeret? Múltakért? Az enyém? S velem együtt szorongó százezreké?
Előre is? Eljövendö eseményekért is, melY~knek előidézői, részesei, vagy szen
vedői leszünk?

Örvendeni szere1Jnék, mindennapi kicsiny eseményeknek,· elvégzett jó munká
nak, annak:, hogy tudtam senkit nem bántani, és nem vettem észre s szívrehogy
bántanak. Bátran, bizalommal örvendeni szeretnék.

Kempis Tamás azt mondja: "Senki sem örvendez bátran, hacsak a jó lelki
ismeret bizonyságát nem érzi magában."

Ha I sikerül jól cselekednem magam s enyéim dolgában?
Kempis TartIás azt mondja: "Jól cselekszik, aki inkább a közjónak, mint a

maga akiaratának szolgál."
Aggódom. Aggódom, hogy nem helyesen élek, aggaszt, hogy nem jól végzem

a munkám, és amit jól végzettnek gondolok: nem jó munka. Aggódva keresem, ho
gyan és hol éljek, milyen körülmények között leljem fel igazi helyemet, "mara
dandó városomat"? Aggaszt, hogy nem tudom szenvedélyes indulataimat leküz
deni, aggaszt, hogy szenvedélyességem elhomályosítja ítéletemet, gyanakodva íté
lek, a jót ís goneszra magyarázom. Aggódom, hogy holtomig sem érem el az em
berfokot, hogy hibáim hálójában, tévedéseim kelepcéjében lassú kínos pusztu-
lás lesz a végem. .

Kempis Tamás Istene izenetének vallott szavaival ezt mondja: "Miért emész
ted magad haszontalan bánattal? Mit fárasztod magad hiábavaló gondolatokkal?

Hagyd tetszésemre magadat és semmi kárt nem szenvedsz,
Ha ezt, vagy azt keresed, ha emitt, vagy amott akarsz lenni, hogy kényelme

sebben élhess és kedvedet tölthesd: sohasem lesz nyugtod, sem nem leszel szabad
az aggodalmaktöl, mert minden dologban van valami hiba és míndenhol akad,
aki veled ellenkezik.

Koránt sincs javadra ha valamely külső dolgot elérsz és gyarapítasz, -'
Ezt necsak a pénzről és gazdagságról értsd, hanern a tisztelt és hiú dicső

ség hajhászásáról is, ami mind elmúlik ..."
Elmúlik. Velem együtt De szabadulhatok-e a hiú becsvágy ostorátől. a meg

aláztatások okozta sérelmek szenvedésétől még életerőm teljében? Nem holnap. Ma.
Most azonnal? Vagy végtelen sokáig kellene élnem, hogy emberré küzdjem ma
gamat?

,,- Mi haszna soká élni - mondja Kempis Tamás -, ha olyan keveset ja
vulunk?

Jaj, nem míndenkor javít a hosszú élet, sőt gyakran jobban szaporítja a vét
ket!
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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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