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\ filmtörténet legjobb filmjeinek 

versenyén a 33 évvel ezelőtt ké-
szült »Aranyláz-* is bejutott a győz-
tesek közé. Üjlból megnéztük Chaplin 
legkedvesebb f i lmjé t Lehet hogy 
furcsának tűnik ez a kifejezés, e 
képtelenül komikus, témájában, me-
séjében ds oly végletes filmmel kap-
csolatban: megindítóan szép. i 

Az "Aranyláz-" Chaplin első nagy 
játékfilmje. Mennyi, azóta sem el-
avult újdonságot hozott a filmmű-
vészet számára! A világhírű f igurá t 
a bánatos, poétikus csavargót Chap-
lin ifiár régebben megteremtette. A 
-kis némák-" sorában már fel-feltűn-
nek megható, groteszk vonásai, de 
most előszór ad Chaplin igazi életet 
neki. Míg -azelőtt pillanatok, rész-
ötletek felvillanásai sejttetik Chap-
lin tulajdonképpeni mondandóját, 
most (megjelenik maga az egész köl-
tői világ, mely filozófiát sugároz. 
Tartalmát, üzenetét már sokszor le-
írták: a megalázottak és megszomo-
rítottak tragikomikus lázadása ez,— 
de mivel, milyen eszközökkel te-
remti meg ezt a sajátos költészetet? 

A mese egyszerű, naivan együgyű. 
A külső fordulatok, noha a legna-
gyobb végletek között mozognak, 
nemigen érdekesek. De elfoglalják 
helyüket a lélek kalandjai. A gyáva-
ság és a botcsinálta hősiesség, a ki-
szolgáltatottság és a véletleivvárat-
lan sikerek hányatott egyensúly-já-
tékában vergődik ez a lélek, ön tu -
datlanul, zseniális-tehetetlenül. Ko-
mikuma a magától értetődő, egy-
kedvű tudomásulvételben rejlik. 
Bármi történjék vele, minden ter-
mészetesnek tűnik. , De csak látszó-
lag. Ha megállunk egy percre a ké-
pek áradata közben, hirtelen feltá-
rul érzéseinek váratlan mélysége, 
fájdalma, tragikuma. Egy példát 
hoznék: a híres szilveszter éji jele-
net egy részletét. Kint az utcán nagy 
hó van és barátságtalan hideg. A 
kis fénylő ablakon túl párás meleg, 
tánc. konfetti, sikongó táncosnők. 

Chaplin pedig egyedül áll, kitaszí-
tottan, a homályos ablakra tapadva 
és befelé -figyel. A kép egyik fele sö-
tét, csak az ismert sziluett árulkodó 
vonásait látjuk, a kivillanó profilt, 
a Ikis bajusszal, a Ikalapot, a szűk, 
esett, szomorú vállak rajzát. És mi 
egyszerre éljük és értjük a magányt, 
a sóvárgást, a reménytelen emberi 
vágyat. Az egész egy múló pillanat 
csodája. Chaplin -mozdul egyet, és 
furcsa, nevetésre ingerlő mozgásá-
val visszazökkent a bohózatba. Ar-
cán imár nyoma sincs szomorúság-
nak. A varázs megtört és mi tovább 
nevetünk a chaplini képtelenségek 
sorozatán, mégis másként, mint az-
előtt: e mélyen megragadó pillanat 
emléke tovább él bennünk. Most 
már ott érezzük minden harsány ne-
vetésünk mögött. ) 

Mi történt itt? A legvadabb bur-
leszk-jelenetek forgatagos sodrába 
belelopta a legmélyebb emberi érze-
lem egy cseppjét, de oly hangsúly-
talan eleganciával, annyi szerény-
séggel, hogy csak utóbb érez fel rá 
a néző. És itt érkeztünk el talán a 
chaplini költészet lényegéhez. Chap-
lin előtt is ábrázolták már a komi-
kus abszurditást szenvtelenül, mint 
ahogy azt pl. Buster Keaton tette, de 
most először kap imindez lírai mély-
séget. Ugyanakkor Chaplin egyálta-
lán nem mutogatja szívét, inkább 
szemérmesen rejtegeti azt. Nem 
••nagyítja fel«, nem hozza gépközei-
be a hivalkodó érzéseket, hanem a 
legfinomabb folyamatosságban érzé-
kelteti, közvetve, Is Csak a komikum 
álarca alatt. Chaplin a világ egyik 
legharsányabb ! eszközökkel dolgozó 
színésze — a filmművészet leg-
diszkrétebb alkotója. 

Finom, lírai építkezés szövi egybe 
a Chaplin-filmek apró, gyengéd, 
költői mozaikjait. Hangulatgazdag, 
szivárványosan yillódzó strófák sora 
követi egymást, látszólag minden 
tudatos célratörés nélkül. A rész — 
úgy tűnik — ugyan olyan fontos, 



mint az egész. Különös vándor bak-
tat a havas hegyoldal arasznyi ös-

• vényén, halált rejtő szakadék szé-
lén. Nem tudjuk honnét jött, hová 
megy. Egyszerre csak egy nagy bar-
na medve tűnik fel mögötte, most-
már hátrafele is elzárva előle az 
utat. Mit sem yesz | észre belőle. A 
kép ellenállhatatlanul mulatságos. 
Az ötlet hamisítatlan filmötlet, 
Chaplin ezzel a kis részlettel pszi-
chológiai síkra emeli hőse jellemzé-
sét. Az ábrázolás módjának másutt 
vissza nem adható vizuális-lélektani 
komikuma újszerű módszer la film 
történetében. De sorolhatnánk más 
példákat is, az ehhez hasonló kis öt-
letek, gesztusok, véletlenek hullám-
zó játéka mind-mind érdekes, mert 
egyformán arról 'al külön világról 
beszél, melyet Chaplin nemcsak fi-
gurájával, sziluettjével, mókásan 
mélabús pantomin-játékával, hanem 
a szellemes, költői megfigyelések 
egész sorával oly szuggesztíven fel-
idéz. Filmszerűségének és költőies-
ségénék titka éppen ebben a sajátos, 
mozgékony gazdagságban rejlik, me-
lyet csak a film eszközei tudnak 
közvetlenül megérzékíteni. A chap-
lini ötletek kiapadhatatlan záporo-
7.ásáVal ezt az epikus költői teljes-
séget varázsolja elénk Chaplin a 
film segítségével. Azt gondolhat-

nánk, hogy ezek az eszközök nem is 
filmeszközök. Hisz Chaplin fő kife-
jező ereje éppen - nem a film spe-
ciális lehetőségeit jelző kamera-
mozgásiban és montázs-szerkesztés-
ben jelenik mag, hanem sokkal in-
kább a pantomimban, a balettban, 
táncos mozgásban. Csakhogy ezeket 
az elemeket Chaplin átlényegíti, a 
film követelményeihez alkalmazza. 
-Nem hiszek a technikában —mon-
dotta egyszer — a felvevőgép sétá-
jában, a filmcsillagok orrlyukai és 
fülei körül. Hiszek a mozdulatokban. 
Hiszek a stílusban." 

Miért mondjuk mégis, hogy Chap-
lin művészete csak a filmben telje-
sedhetett ki, csak a filmben találta 
meg a maga megmásíthatatlan for-
máját? Azért, imert a filmszerűség 
korántsem szorítkozik az új tech-
nika teremtette adottságok alkalma-
zására, de még csak azt sem állít-
hatjuk, hogy a film, a drámai szer-
kesztés pl. Eisensteinnél oly magas-
rendű, egyedüli útját járhatja. 
Mennyivel könnyebb a dolgunk en-
nek az eisensteini filmszerűségnek a 
megragadásával. Eisenstein felfe-
dezte a filmet és ezt egy zseni, tudós 
következetességével kísérletezte ki 
magának. A montázs és a mozgó-
kamera lehetőségeinek vizsgálata 
közben felfedezi a valóság ismeret-



Jen aroát, megmutatja a felnagyított 
tárgyak igazi lényegét s az össze-
függések, bonyolult asszociációk me-
rész, plasztikus hangsúlyaival irá-
nyítja figyelmünket. Csak a lénye-
geset emeli ki, imlnden mellékes 
mozzanatot elhagy. Ezek az okos, 
heves és ; közvetlen hatások adják 
filmjeink vad, szigorú szépségét. 
Chaplinről — vele szemben — 
Moussinnac szellemes mondása jut 
eszembe: »Egy Eisenstein-film olyan, 
mint egy sikoltás, Pudovkiné — és 
Chaplinre talán még sokkal inkább 
érvényes ez — olyan mint egy dal.« 

A lelkifolyamatok áradó folyto-
nosságának érzékeltetése a chaplini 

"filmszerűség egyik ajándéka. A má-
sik: a kihagyások, a csendek, az el-
hallgatás művészetéből adódik. 
Chaplin az "Aranyláz«-ban a lelki-
állapotok, szeszélyes gondolattársí-
tások vibráló, illanó játékát hozta 
be a filmbe, azt a képességét, hogy a 
vászon úgy meséljen, ahogy a mo-
dern ember gondolkodik. Ugrások-
kal, kiszámíthatatlan átkötésekkel. 
Hogyan meséli el Chaplin, hogy be-
csapták, nevetségessé tették, mikor 
hiába vár ja hölgyvendégeit szilvesz-
ter éjjelén? Először elképzeli magá-
nak, hogyan szórakoztatná és hódí-
taná meg őket. Megkapó lírai ötlet 
következik: a kis cipócskák világ-

hírű polkatánca. Mély, irónikus ön-
jellemzés ez, melybe félszegsége, 
zsenialitása, esdeklése és féktelen 
boldogsága mind , belejátszik. Chap-
lin nem ábrázolja a várakozás nyug-
talanságát, sem a csalatkozás fá j -
dalmát, csak azt az egyet, hogy mit 
jelentene számára a boldogság. De 
ezt az álmot úgy tudja kifejezni, 
hogy egyidejűleg érezzük abszurdi-
tását, reménytelenségét, soha meg 
nem valósulását Majd tfinom áttü-
néssel a következő képben csak az 
ünnepi asztalra borült fejet látjuk, 
amint az álmodozásban és hiábavaló 
várakozásban elaludt > 

A filmszerű szerkesztésnek, a me-
seszövésnek ezekkel a sajátos mód-
szereivel Chaplin ú j fa j ta vizuális 
ábrázolásmódot teremtett, mely már 
nem elégszik meg a külső esemé-
nyek bemutatásával, hanem a hősök 
lelkiállapotát fejezi ki. S ne felejt-
sük el, hogy ,1925-öt írunk, amikor 
Chaplinnek először sikerült pszicho-
lógiai mélységet és lírád emelkedett-
séget adni egy filmtémának. Az 
"Aranylázában vált Chaplin a film-
művészet első és legnagyobb 
lírikusává, mert felfedezte azt a köl-
tészetet, amelyet csak a mozgó film-
szalag tud kifejezni. 
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