
A  film  Shakespeare-je  
C H A R L E S  C H A P L I N  

ötéves  kisfiú  énekel  egy  katonák-
kal  zsúfolt  csapszékben.  Anyját,  az  
énekesnőt  éppen  kifütyülték;  a  ma-
ma  kérésiére  most  őt  taszigálják  a  
rivaldafénybe,  műsorpótlékul.  A  
gyerek  tréfákkal  fűszerezi  a  szájába  
sehogyse  illő  dalszöveget,  mókásan  
ellenőrzi  a  dobogóra  dobált  fillére-
ket  összeszedegető  pincért,  nem  
csapja-e  be;  le-leszól  a  közönséghez  
és  még  a  mamát  is  utánozza,  amint  
éneklése  a  magas  hangoknál  hör-
gésbe  ful.  Tetszést  arat.  

„Ezen  az  estén  léptem  fel  én  elő-
ször,  Anya  pedig  utoljára  a  színpa-
don." 

1894-ben  vagyunk,  London  egyik  
külvárosában.  Charlde  Chaplin  in-
dul  el  pályáján.  

Oscar  Wilde  dicsőségének  évei  
ezek,  és  hol  van  még  a  mozgókép  
művészete! 

A  fennkölten  szavaló,  az  elegán-
san  csevegő  színpadi  előadóművészet  
évei  ezek.  És  az  operetté.  Nagyvá-
rosok  műsort  is  szolgáltató  kültelki  
csapszékeiben  tenyészik,  azonban  egy  
se  igazán  színpadi,  se  igazán  cirku-
szi  előadásforma:  az  élet  által  na-
ponta  megrugdalt  kisembert  szóra-
koztató  monológ  vagy  párperces  je-
lenet,  a  hallgatóság  hétköznapjainak  
groteszkül  hű  tükre.  Sírnivaló  és  ka-
cagndvaló.  Ne  feledjük:  nincsenek  
még  mozik,  két  garasért  így  szerzik  
be  heti  derűszükségletüket  és  a  ma-
guk  szerény  kis  katharzisát  Lambeth,  
Pimlico,  Aldershot  és  Kennington  
látástól  vakulásig  robotoló  lakói.  

Ezek  között  vált  színésszé  Charlie  
Chaplin  és  ugyanekkor  sok  nagysze-
rű  társa.  Mert  lám,  ki  vigyorog  oly  
ismerős-esetlenül  egy  régesrégi  fo-
tográfián,  az  immár  húszesztendős  
Chaplin  háta  mögött?  Stan  Laurel!  
Mindketten  Pred  Karno  vándortár-
sulatának  tagjai  századunk  elején.  
Karno  mester  bejárta  a  világot  az  
ő  mulattatóival  (megfordult  Buda-
pesten  is!),  elkerült  New  Yorkba  
meg  más  amerikai  városokba.  Chap-
lin  társulati  tagot  Philadelphiában  

érte  a  távirat,  hogy  a  Keystone  Co-
medy  Film  Company  heti  százötven  
dollárért  szerződtetni  óhajtja.  1914-
et  ír  a  naptár.  Chaplin  huszonöt  
éves,  unja  a  szakmáját,  mert  „az  ol-
csó  varietéelőadások  sivárak  és  
nyomasztóak  ...  egyre  halványult  a  
jövőbe  vetett  hitem,  amint  a  hét  
minden  egyes  napján  három,  néha  
még  négy  előadást  is  le  kellett  
gyűrnöm.  Ehhez  képest  paradicso-
minak  tűntek  az  angliai  varietévi-
szonyok".  Igen,  mert  itt  Ameriká-
ban  iparszerűen  űzték  mesterségü-
ket,  nem  alakult  ki  színész  és  a  fe-
ledésre  vágyó  szegény  ember  között  
az  a  szinte  már  intim  kapcsolat,  
mint  a  London  környéki  lebujokban.  
„Csak  azzal  vigasztalhattuk  magun-
kat,  hogy  Amerikában  félre  tudunk  
tenni  egy  kis  pénzt."  

Az  i f jú  komédiás  némi  szorongás-
sal  ugyan,  de  vállalja  a  fényes  szer-
ződést  és  elmegy  moziszínésznek.  
Azt  adja,  amit  addig  megismert  a  
világból.  Mindehhez  hozzáérez  vala-
mit  kedvenc  olvasmányaiból,  ame-
lyeket  fellépési  szünetekben  bön-
gészgetett:  Emerson,  Twain,  Poe,  
Hawthorne  és  a  nagy  élmény,  Scho-
penhauer:  „több,  mint  negyven  éve  
olvasgatom". 

Chaplinről  jó  ötven  éve  eldöntött  
tény,  hogy  remekműveket  alkotott,  
és  hogy  a  filmművészet  halhatatlan-
ja.  A  világ  egyetlen  filmkészítője,  
akiről  szólván  a  legszélesebb  közön-
ség  és  a  legszűkebb  esztéta-kör  
egyetért  a  magasztaló  jelzőkben.  

Halála  tehát  csupán  biológiai  el-
múlás;  a  bálványait  minden  más  
művészetnél  gyorsabban  és  irgalmat-
lanabbul  romboló  kinematográfia  a  
húszas  évek  óta  változatlanul  tisz-
teli,  ő  maga  pedig  remekműveinek  
sorát  vagy  harminc  esztendeje  befe-
jezte.  Az  ötvenes  években  emlék-
iratán  dolgozott.  Ez  az  1964-ben  (ma-
gyarul,  Abody  Béla  fordításában  
1967-ben)  kiadott  életregény  írói  re-
meklés.  A  legtöbb  nagy  ember  ön-
életírása  inkább  csak  azért  érdekes,  
mert  az  elmesélt  események  éppen  



Chaplin  családja  körében,  Vevey-i  otthonában  egy  karácsonykor,  a  hatvanas  évek  
elején 

ővele  estek  meg;  Chaplin  műve  ak-
kor  is  pompás  olvasmány,  ha  írója  
történetesen  nem  azonos  a  nagy  
filmművésszel.  A  hazai  kritika  an-
nak  idején  nem  fogadta  ezt  a  kiváló  
művet  az  őt  megillető  érdeklődéssel;  
talán  mert  irodalmáraink  a  film-
szakma  hatáskörébe  tartozó  műnek  
érezték.  Pedig  jóval  több  annál.  Ér-
demes  újra  elolvasni.  A  viktoriánus  
Angliának  és  Wilde,  Galsworthy,  
Maugham  és  mások  után  is  újat  adó  
színes,  érdekes  képe.  A  felvillantott  
helyzetek,  emberi  sorsok,  beszélge-
tésfoszlányok,  alakok,  tájak,  utcaké-
pek  mintha  egy  Thomas  Hardy  és  
egy  O'Henry  egymással  annyira  el-
lentétesnek  látszó  stílusát  és  világ-
látását  egyesítenék.  

Hihetetlen,  hogy  már  a  húszas  
évek  elején  és  közepén  milyen  pon-
tosan  és  végérvényesen  jellemezték  
Chaplint  a  szakma  és  az  irodalom  
nagyjai,  például  Balázs  Béla  vagy  
Hevesy  Iván.  Balázs  Béla  1924-ben  

A  látható  ember  című  könyvében  
két  filmművész-egyéniségnek  szen-
tel  külön  fejezetet:  egyikük  Chaplin,  
másikuk  Asta  Nielsen.  Asta  nimbu-
sza,  némi  joggal,  megkopott;  Char-
lie-é  nem  évülő.  Hevesy  Iván,  szin-
tén  1924-ben  (A  film játék  esztétiká-
ja  és  dramaturgiája,  előszavának  
dátuma  1925  január)  Chaplin  egy  
nyilatkozatát  idézi,  melyet  akár  
1977-ben  is  elmondhatott  volna  az  
agg  mester:  

„Most,  amikor  az  egész  világon  
százezrek  és  milliók  a  legrettenete-
sebb  kétségekkel  küzdenek,  a  film-
nek,  mint  a  legkollektívebb  művé-
szetnek  bele  kell  kapcsolódnia  ebbe  
a  küzdelembe,  és  irányt  kell  mutat-
nia  az  embereknek.  Bátorítani,  biz-
tatni,  vigasztalni  kell  őket,  hogy  nem  
hiábavaló  a  küzdelmük,  nem  fölösle-
ges  a  szenvedésük,  nem  üres  erőfe-
szítés,  amit  tesznek,  hanem  érdemes  
élni." 

E  nyilatkozata  után  készült  az  



Aranyláz  (1925),  a  Cirkusz  (1928),  a  
Nagyvárosi  fények  (1930),  a  Modern  
idők  (1936)...  

Nincs  tehát  mit  csodálkoznunk  
azon,  hogy  Chaplin  filmjeiről  komo-
lyan  hitték  a  kortársak:  képesek  
megváltoztatni  az  emberiséget.  Heinz  
Pol,  német  filmkritikus,  a  mester  
válogatott  írásait  tartalmazó,  1928-

ban  Berlinben  kiadott  Chaplin-kötet  
lelkendező  előszavában  így  írt:  „Ha  
netán  újabb  világháborúra  kerülne  
a  sor  és  egy  erélyes  egyéniség  ha-
talmas  filmvásznat  feszítene  ki  az  
ellenséges  lövészárkok  közé,  s  arra  
Chaplin-filmeket  vetítene:  vajon  
nem  fejeződne-e  be  a  háború  per-
cek  alatt,  a  felszabadító  nevetés  ha-
tására?" 

A  német  író  jóslata,  mint  tapasz-
talhattuk,  nem  vált  be;  az  viszont  
tény,  hogy  Chaplin  vakmerő  gúny-
filmjével,  A  diktátorral  jelentősen  
hozzájárult  a  fasizmus  mítoszának  
lejáratásához.  És  az  is  tény,  hogy  
Chaplin  milliós  tömegeket  mozga-
tott  meg  humanista  filmagitációjá-
val. 

Egyszóval  tehát  mindent  elmond-
tak  és  elmondtunk  már  Chaplinről?  
•  Inkább  nagyon  keveset.  Tény,  hogy  
a  húszas  évek  óta  ünnepeljük;  de  
bohóc  mivolta  mögötti  bölcsességé-
vel,  sőt:  filozófiájával  kevesebbet  
foglalkozunk.  Talán  igaza  van  Aris-
tarcónak,  aki  Filmművészeti  és  álom-
gyár  című  kötetében  (magyarul  1970)  
vakmerően  a  film  Shakespeare-jének  
nevezi,  és  ezt  az  állítását  példák  tö-
megével  indokolja.  Mindenesetre  el-
gondolkoztató,  hogy  ez  az  egész  éle-
tén  át  Schopenhauert  és  Shakes-
peare-t  lapozgató  művész  még  olyan  
szívrepesztő  mozidarabjaiban  is,  
mint  amilyen  a  Rivaldafény  (1952),  
ilyen  mondatokat  ad  hőse  szájába,  
aki  egy  öngyilkost  élesztget:  

„Évmilliók  kellettek  ahhoz,  hogy  
az  emberi  tudat  kifejlődjék,  és  maga  
ezt  most  mind  meg  akarja  semmi-
síteni.  Megsemmisíteni  az  egész  lét  
csodáját,  amely  pedig  fontosabb,  
mint  bármi  más  a  mindenségben.  
Hiszen  mire  képesek  a  csillagok?  
Semmire.  Fénylenek,  és  ezzel  vége.  
És  a  Nap?  Kétszáznyolcvanezer  
mérföld  magas  lángoszlopokat  okád.  
Hát  aztán?  Tud  a  Nap  gondolkodni?  
Van  öntudata?  Nincsen.  Magának  
azonban  igen."  

Hosszú  évtizedeken  át  fogjuk  még  
Chaplint  elemezni,  s  minél  inkább  
távolodunk  halála  időpontjától,  an-
nál  több  mélységet  és  gondolatot  fe-
dezünk  majd  fel  életművében.  
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