
C H A R L I E B U K D Á C S O L Á S A 
Nyári mulatságul rakhatták össze, 

akik összerakták a -Chaplin Pa-
rádét*, a nagy komikus hat régi bur-
leszkjét. Hiszen oly Igénytelenek, és 
a szélesvásznú film korában oly 
meghatóan ósdiak ezek a kisfilmek, 
hogy az már magában is kész mu-
latság. Először is némák — hangos 
csak a nézőtér. Aztán a nevettetés 
legősibb és legszimplább fogásaival 
élnek: a hős folyton elhasal, vízbe 
esik, rácsücsül egy kaktuszra. És az 
a melodramasztikus primitívség, 
amelyből a mesék sorra megszövőd-
nek, az sem pusztán a Chaplin-i 
burleszk jellemző, tudatosan alkal-
mazott alaphangja és módszere. Van 
abban sok, esendően őszinte és ma-
gányos küszködés is a pergő film-
szalag új művészetéinek rejtelmei-
vel, ismeretlenségével. 

Szóval: nyári mulatságnak való ez 
a burleszk-parádé — ezzel ülhet be 
az ember a hűvös nézőtérre. És nem 
is az igazi Chaplin ez még, aki a 
vásznon bukdácsol a botjával, a he-
gedűjével, a nemes szívével, inkább 
csak a londoni külváros közkedvélt 
Charlie-je, a furcsa, gyermekien ár-
tatlan mosolyú, groteszkül mozgé-
kony bohóc... Miért van mégis, 
hogy a nevetés első, még gyanútlan 
hullámai után valami váratlan meg-
illetődöttség, feszültebb figyelem, 
nagyobb ráfeledkezés kezdi eltölte-
ni a nézőteret? Amilyet csak a mű-
vészet magas szenvedélye, csak az 
időnél erősebb alkotások csalhatnak 

elő az emberből? Miért van, hogy 
újra és újra úgy rémlik a nézőnek, 
mintha Charlie szelíd bukdácsolása, 
és a pillanatok alatt felkavart, po-
kolian mozgalmas és kacagtató je-
lenetek önnön ellentétüket: a tiszta 
tragikumot érintenék? 

Kérdésben a felelet. Ezek a kis 
burleszkek, a maguk titokzatos és 
nem hasonlítható eredetiségében, 
éppúgy a végső sűrítés és a sub spe-
de aeternitatie kifejezés igényével 
fogják össze az életet, mint a drá-
mairodalom ötfelvonásos, örök nagy 
alkotásai. A Jóság és a Gonoszság 
vívják itt roppant csatáikat, a Sze-
relem? zengeti édes-bús, ábrándos 
húrjait, az Erény szorgoskodik naiv 
buzgalommal, és nyeri el végül víg-
játéki jutalmait, a Butaság, a Kap-
zsiság, a Gőg grasszálnak és ljuk-
dosnak orra nagyi nyekkemésekkel, 
az Igazság ácsorog tehetetlenül, és 
sújt le olykor-olykor mégis — rend-
szerint a levegőben röpködő, súlyo-
sabb tárgyak váratlan szigorával. 

Minden jelképessé nő, mindennek 
nagy árnyéka van ezekben a kurta 
bohózatokban, és anélkül, hogy ez 
a túlmutatás egyenes módon szándé-
kolva volna. A gúnyos-melodrama-
tikus beállítások inkább tagadják és 
csúfolják a darabok általánosítható 
tartalmát, jelképes értelmét. Azt a 
lehetőséget, hogy ilyen tartalmuk és 
értelmük volna. Mégis —1 és persze: 
éppen ezért is — a rohanvást pergő 
mozzanatok végül mindig az élet 
képleteivé fogóznak össze; tiszta, 
pontos és igaz képletekké, akár a 
népmesékben. És ezekben a képle-
tekben — a komikus mozzanatok 
együttes és teljes értelmében — már 
van valami fájóan, néha élesen tra-
gikus: a nevettető addig és addig fo-
kozódik bennnük, míg eléri, súrolja 
a saját ellentétét. 

Mind a hat burleszk például szol-
gálhat éhhez a felfokozódáshoz, de 
különösen az elrablott lány szívszag-
gató története és a remekek közt is 
legremekebb -A kivándorló*. Az 
előbbi, minden egyéb mellett, frene-
tikus giccs-gúnyoló paródia is — az 



utóbbiban, elütőleg a többitől, már-
már stílus törően reális képeik vil-
lantják fel a fedélköz! kivándorlók 
reménytelen nyomorát. Persze, el-
sősorban mind a két burleszk: fo-
lyamatos nevetés-vihar. De ugyan-
akkor, a képtelenül kacagtató képek 
gyors vonulása mögött, fokról-fokra 
tisztábban kirajzolódik mindkét da-
rabban valami roppantul finomvo-
nalú, stabilan álló, fájó látomás: ta-
lán csak annyi, hogy az életből ki-
rekesztett emberek szeretik legjob-
ban az életet. De ez a látomás na-
gyon tisztán, nagyon pontosan kiraj-
zolódik. 

Itt rejtőzik valahol és valamikép-
pen a Chaplin-1 komikum titka. Ho-
gyan, mitől magasodnak fel ennyi-
re ezek az egyszerű kis komédiák, 
honnan ez erejük, a feszültségük? 
Hiszen mindezt úgy játssza el nekünk 
egy bukdácsoló ember, hogy amit 
tesz, az igazán nem több a legegy-
ügyűbb helyzetkomikumok halmozá-
sánál. (Még a »Spátreflexet>« sem 
használja Chaplin. A *Sptttreflexet* 
— Istenem!—.amely ami fejlett mo-
dern, parádés filmvígjátékainkban 
oly bőséges forrása a bárgyú humor-
nak.) Jellemeket nem formál, típuso-
kat nem karikíroz, még a mimikája 
Is a lehető legkevesebb és legegysze-
rűbb — ő mindig csak ő maga. A 
szemében ártatlan derű, jóakarat és 
gyengédség; legfeljebb néha. a ne-
vettetés virtuóz nagy jeleneteinél, 
csap kl a tekintetéből valami külö-
nös csillogás — mintha művészeté-
nek elsöpró hatalmát villogtatná rá 
Ilyenkor a partnereire. (Hogy villog 
ez a fény > évtizedekkel később a 
Buttlert alakító — megsemmisítő 
Chaplin szemében!) 

Amellett, ha van ezekben a bur-
leszkekben valami technikai raffiné-
rla, az éppenséggel csak annyi, 
hogy a komikus helyzetek a lehető 
legszűkebb helyszínen halmozódnak 
fel! Egy fatális útkereszteződés, egy 
forduló a lépcsősoron, egy közönsé-
ges forgóajtó — a »Csodafarrás* őr-
jítő forgóajtaja! — elég Chaplinnek, 
hogy pillanatok alatt a íejetetejére 
állítsa a világot. Jön szelíden, tesz 
egy-két mozdulatot, kavar egyet ma-
ga körül, hirtelen a végső túlzásig 

licitálja fel a naiv helyzetkomikumot 
— és ő mindig csak ő maga. 

De ez az »ő maga«, ez az egyetlen 
és mindig egyazonos jellem, a leg-
magasabb rendű jellem-komikumot 
és jellem-tragikumot hordozza ma-
gában. Csakugyan a külvárosok 
Charlie-ja ő, és a nincstelenek, a 
kisemmizettek, a »számon kívül ma-
radtak* igazsága az övé. A gyengék 
ereje, a lenézettek becsülete, a ron-
gyosak jósága, az együgyűek okossá-
ga, ami mind azért volna, hogy min-
dig csak szebbé-jobbá tegyék a vilá. 
got, de olyan kevés teret kapnak 
hozzá, hogy az már — tragikomikus. 
A burleszkek Chaplin-je, a csodála-
tosan bukdácsoló Charlie, ezt az ér-
zést játssza el újra és újra a néma 
film korának groteszk remekeiben. 
Nyári mulatságul — a művészet kü-
lönleges fokán, klasszikus rangján. 
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