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Radzs Kapur, a hindu világról. Legérdekesebb . 

filmrendező és színész a kísérlete, hogy a 420-as 
világszerte jelentkező urakban visszatér a 
nagy kísérletezők közé ehaplini hagyományok-
tartozik. A spanyol Bar- hoz. 
dem izgalmas realizmu- Egy kisember botorkál 
sa, az olasz Fellini film- valahol. Fekete kemény- . 
jei, Elia Kazan különös kalapot visel, jellegzetes 
lélekelemzése, a szovjet a bajusza, ormótlan bo-
Kalatozov újszerű szo- hóccipőt hord. Idegen 
cialista realizmusa mel- körülötte a világ, felök-
lett Radzs Kapur a ro- lelik a tárgyak. Bukdá-
mantikát éleszti fel az csol, egyszerre nevetsé-
indiai sajátos valóság ta- ges és elszomorító. Ki ne 
lajába ültetve. Alakjai ismerné Chaplin halha-
az ősi hindu dallamok tatlan hősét? 
ritmusával futnak a mo- Ügyefogyottan kari-
dern világba, latomásai- kázva tűnik fel az úton 
nak misztikussága a tel- égy ember, hetyke ba-
jes valóságot óhajtja ki- juszkával az orra alatt, 
fejezni. Ott áll, ahol az furcsa gyűrött kalappal, 
indiai társadalom: régi szakadt, japán tornaci-
és új határán, a bálvány- pőben lépkedve. Énekel, 
imádó időkből megmen- pislog, kacérkodik a ro-
tett naiv költemények és bogó gépkocsikkal, ra-
a lüktető, kapitalista vaszkodik, majd egy 
Bombay dallamai között, szinte a meséből támadt 

Radzs Kapur hősei: a kígyótól megijedve, be-
rács mögé zárt -csavar- lerobog a világba, a 
gó*, az ártatlanul üldö- nagyváros felé. Radzs 
zött koldus, a bohócál- Kapur figurája ez a 
arcban vándorló kisem- 420-as urakban, 
ber nagyon is kézzel fog- A némafilmek Chap-
ható rongyok köntösé- lin-hőse vergődik a po-
ben, az életből való me- főzőgéppé torzult etető-
nekülés legkisebb igénye masinában, képtelen fe-
néikül vádolja -a fejte- feküdni a gombnyomás-
tőre állított világot*. ra működő, gépesített 

Radzs Kapur keres, ágyszörnyetegre, vagy 
Keresi a régi bölcsek éppenséggel ég és föld 
életfilozófiáját, bizonyos között billeg a szakadék 
irodalmi karaktereket is szélén lebegő házban, 
felidéz, lélekelemzése Megbolydult világban 
helyenként Freudra vándorol, össze-vissza 
utal, világképe sokszor zúzza magát ez a tiszta-
Iüktetően modern, fel- szívű emberke. Könnvez-
használja a szimbólumok tetően naiv, alig tucf a 
nyelvét, s hogy a nép kö- világról, mélységesen, 
veteléseinek is eleget te- szinte ostobán hisz a 
gyen: bőségesen alkal- szépségben és éDoen ár-
mazza az ének- és tánc- tatlanságával győzi le a 
betéteket. Keresi más- kitanult és ravasz életet, 
részt Radzs Kapur azt a Végül furcsán kacsázva 
kisember-hőst, aki el- elindul valahová, egye-
mondhat ja elképzelését a düí marad. Mégsem az 

világról. Legérdekesebb 
kísérlete, hogy a 420-as 
urakban visszatér a 
chaplini hagyományok-
hoz. 

Egy kisember botorkál 
valahol. Fekete kemény-
kalapot visel, jellegzetes 
a bajusza, ormótlan bo-
hóccipőt hord. Idegen 
körülötte a világ, felök-
lelik a tárgyak. Bukdá-
csol, egyszerre nevetsé-
ges és elszomorító. Ki ne 
ismerné Chaplin halha-
tatlan hősét? 

Ügyefogyottan kari-
kázva tűnik fel az úton 
égy ember, hetyke ba-
juszkával az orra alatt, 
furcsa gyűrött kalappal, 
szakadt, japán tornaci-
pőben lépkedve. Énekel, 
pislog, kacérkodik a ro-
bogó gépkocsikkal, ra-
vaszkodik, majd egy 
szinte a meséből támadt 
kígyótól megijedve, be-
lerobog a világba, a 
nagyváros felé. Radzs 
Kapur figurája ez a 
420-as urakban. 

A némafilmek Chap-
lin-hőse vergődik a po-
fozógéppé torzult etető-
masinában, képtelen le-
feküdni a gombnyomás-
ra működő, gépesített 
áevszörnyetegre, vagy 
éppenséggel ég és föld 
között billeg a szakadék 
szélén lebegő házban. 
Megbolydult világban 
vándorol, össze-vissza 
zúzza magát ez a tiszta-
szívű emberke. Könnvez-
tetően naiv, alig tud a 
világról, mélységesen, 
szinte ostobán hisz a 
szépségben és éDoen ár-
tatlanságával győzi le a 
kitanult és ravasz életet. 
Végül furcsán kacsázva 
elindul valahová, egye-
dül marad. Mégsem az 

Chaplin és 



Radz Kapur 

örök individualista csa-
vargó jelképét adja, ha-
nem a kiszolgáltatott 
kisemberét, aki vándo-
rolni kényszerül a ke-
gyetlen valóságban. 
Radzs Kapur hőse a jó-
ság, gonoszság, szerencse 
és tudás szimbólumai 
között a valóság álarcos-
báljában maga is álarcot 
visel. Modernebb hős, 
mint Chapliné, mert ki-
ábrándultabb, tisztábban 
látó, botorkálása is vé-
dekezés, ügyefogyottsága 
is eszköz. Bohócálarcot 
visel, vagy a kegyetlen-
ség maszkját, bukfence-
zik és karriert fut be. 
Bolondnak nézik, vagy 
gazembernek. Pedig csak 
élni akar. 

Chaplin hősében meg-
hat a tisztaság, a védte-
lenség, az a kemény-
kalapos, botos kisember 
csak álmodja magát 
erősnek, nagynak, sosem 
lép ki szimbólikus ruhá-
jából, mindig önmagát 
alakítja. A filmbeli 
Radzs erős páncélt épí-
tett magának, álmait va-
lóra akarja váltani, 
cseppet sem naiv, telve 
van ambícióval. Becsöp-
pen a szerencse templo-
mába, a bohócálarca 
egy Dillanat alatt hi-
deggé keményedik. De 
Radzs végig fájdalmat 
hordoz magában, s eny-
nyiben rokon a Chaplin-
hősseí. Sosem felejtjük 
Chaplin félszeg moso-
lyát, amikor másé lesz 
az, akit szeret, és újból 
elindul vándorútiára, 
sosem felejtjük a 420-as 
urak szerelmi jelenetét 
sem. Hiszen ennek a 
modern hősnek is to-
vább kell vándorolnia, 
régi rongyaiban, mert 

Övéit el nem árulta és 
álmodni kezdett. De 
Chaplin a puszta végte-
lenbe indul, Radzs a vá-
ros (italán az új, talán a 
régi) felé, szerelmével 
az oldalán, a győzelem 
tudatával! Chaplin hőse 
szomorúbb, Radzs Kapu-
ré — ha győz is — ke-
serűbb. 

A 420-as urak nem 
egyértelműen kitűnő 
film. Kérdéses, hogy a 
neoromantikus köntös il-
lik-e a modern világra? 
Meg akarja-e teremteni 
Radzs Kapur az új 
Chaplint vagy egyszeri-e 
ez a kísérlet? Kérdéses 
az is, hogy mennyiben 
lehetséges ez az indiai 
film sajátos köntösében? 
(A sok ének- és táncbe-
tét néhol fárasztó, bár 
ezek itt szinte brechti, a 
cselekmény mélyére vi-
lágító szerephez jutot-
tak.) Akik azonban 
Radzs Kapurt egysze-
rűen epigonnak gúnyol-
ják: tévednek. Radzs 
Kapur tudatosan veszi át* 

a chaplini maszk és jel-
lem bizonyos jegyeit s — 
bár ötletei gazdagságá-
val még iiem mindig ké-
pes megbirkózni — nagy 
művész. Érdeme már az 
is, hogy felfedezte: a 
chaplini figura nem 
egyedülvaló, a tudatosan 
vallott mester műfajt is 
teremtett. Vegykonyhá-
jában minden bizonnyal 
értékes alkotások készü-
lődnék 
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