
Chaplin a pályájáról, 
a művészetről és önmagáról 

Reneszánszát éli a Chaplin-kultusz. Az egyébként sok 
helyütt elnéptelenedő mozikban világszerte telt há-
zak előtt vetítik a nagy komikus műveit a kis egyte-
kercses szkeccsektől az immár klasszikus rangra emel-
kedett nagy vígjátékokig. A francia Positif című fo-
lyóirat Chaplin külön számot állított össze. Ennek ke-
retében dossziét közöl, amelyben különböző korszakai-
ról maga Chaplin nyilatkozik meg a filmről, pályafu-
tásáról és arról, hogyan bontakozott ki a sajátos, im-
már jelképpé nőtt Chaplin-figura. Az alábbiakban 
részleteket ismertetünk Chaplin írásaiból. 

AZ INDULÁS 

Mack Sennett fedezett fel. Azok-
ban az özönvíz előtti időkben ván-
dor-társulattal jártain Amerika váro-
sait. Fred Karno együttesében kis 
szerepet alakítottam az Egy éj egy 
angol music hallban című zenés ko-
médiában. Egy előadásra betoppant 
Sennet, s — mint később elmond-
ta — első pillanatban felismerte ben-
nem a született pantomimszínész 
adottságait és technikáját. Hat hó-
nap múlva meghívott színházába 
Los Angelesbe, heti huszonöt dol-
láros gázsival, ami akkoriban nagyon 
magas díjazásnak számított. Ha nem 
hallgatok hívására, alighanem örök-
re elveszek a vászon számára, visz-
szatérek Angliába és egy életre el-
jegyzem magam a színpaddal. Az 
igazság az, hogy csak a magas fizetés 
vonzott. Az első időben alig figyel-
tek föl rám és meghívásomat vala-
hogy úgy könyvelték el, hogy a Gaz-
da (t. i. Sennett) valamiért „kiszúr-
ta" ezt a kis angol komikust. Sem-
mire sem vittem, amíg rá nem talál-
tam igazi vígjátéki egyéniségemre. 
Amikor azonban első alkalommal je-
lentem meg, azóta jellegzetessé vált 
ruházatomban a rivaldafényben, 
mindenki hangos hahotára fakadt. 
Ezzel indult útjára film pályafutá-
som. 

(Pour Vous, 1929. VIII. 22.) 

A CSAVARGÓ ALAKJÁRÓL 
Filmjeim legnagyobb részét ma-

gam írtam. És mindig tanulok. Egy 
filmvígjátékban a legfontosabb fela-
dat az alapvető adottságok tanulmá-
nyozása. Mert végül is az életben is 
ez a legfontosabb és megismerésük-
höz egy egész élet kell. Elismerem, 
hogy a komédia bizonyos technikai 
normáknak is alá van vetve, de nem 
hiszem, hogy ezek kodifikálhatok. 
A komikum a világ legkomolyabb 
dolga. Amikor nekilátok egy ú j film-
történet kidolgozásához, először fel-
vázolom a cselekményt, majd félre-
teszem az írott szöveget és megkere-
sem az életben történetem alakjait 
Legelőször természetesen azt a fi-
gurát kell megtalálnom, amelyet ma-
gam alakítok. Miután rátaláltam, kö-
vetem a mindennapi életben, meg-
figyelem munka kőiben, szabad ide-
jében, a terített asztalnál és minde-
nütt, ahol közelébe férkőzhetek. Ál-
talában úgy alakul, hogy a történet 
legötletesebb és legérdekesebb moz-
zanatai egy tényleges szituáció tói-
hajtásaiból születnek. Mindig arra 
törekedtem, hogy elkerüljem a bur-
leszket, vagy legalábbis ne legyek 
ráutalva. Magatartásomban a termé-
szetesre törekszem. Filmjeim meg-
születésének példájaképpen hadd 
említsem meg a Csavargót. 

Az ihletet egy véletlen találkozás 
szülte. San Franciscóban az utcán 
összeakadtam egy csőlakóval. Éhes 
volt egy kicsit és szomjas — de na-



Monsieur Vcrdoux (1947) 

gyon. Betértünk egy olcsó kis étkez-
débe. Megetettem, megitattam. Ettől 
megvigasztalódott és arcán megje-
lent a gondtalan életnek az a meg-
elégedettsége, amely csak a nincste-
leneknek és a nomád vándormada-
raknak sajátja. Elmondotta nekem 
élete történetét, a hosszú vándorlá-
sokat, a potyázás kalandjait, a vi-
szontagságokat és csínyeket. Határ-
talan örömmel hallgattam szavait, 
belehatoltam egyéniségébe, megfi-
gyeltem mozdulatait és arckifejezé-
sét. Amikor elváltunk egymástól, 
hosszan hálálkodott. Nem is sejtette, 
hogy sokkal többet adott nekem, 
mint amennyit kapott. 
(The Theatre. 1915. szept.) 

MIÉRT VÁLASZTOTTAM TÍPUSKÉNT 
AZ EMBERISÉG 

MOSTOHAGYERMEKÉT? 

Milyen élményeket idéz fel az ut-
ca emberében az én nevem? 

Emlékezetében egy apró, rosszul 
öltözött, patetikusan kis figura buk-

Modern idők (1936) 



kan fel. Fején elnyűtt keménykalap. 
Széles szárú, lötyögő nadrág, óriás 
méretű cipő és egy nagyképű séta-
pálca. Ez a sétapálca egyéniségem 
rendkívül fontos, tartozéka. Kiáltó el-
lentéte elégedettségemnek. Egész 
életfilozófiám plasztikus kifejezője. 
Nemcsak tiszteletet parancsoló, ha-
nem ezzel hívom ki a sorsot és az el-
lenséges környezetet. Mert az a sze-
gény, vézna, félénk, rosszul táplált 
kis emberke, akit én személyesítek 
meg a vásznon, valójában sohasem 
hódol be azoknak, akik gyötrik és 
üldözik, ö fölülemelkedik szenvedé-
sein, s bár a kedvezőtlen körülmé-
nyek összeesküsznek ellene, a ve-
reségbe sohasem törődik bele. Mi-
dőn vágyai, álmai, törekvései szerte-
foszlanak az értelmetlenségbe és a 
semmibe, egyszerűen megvonja a vál-
lát és sarkon fordul. 

Eléggé paradoxnak tűnik, hogy ez 
a tragikus maszk több kacagást fa-
kasztott, mint a színpad vagy a vá-
szon bármely figurája. Ám ez csak 
azt bizonyítja, hogy a nevetés meny-
nyire közel áll a síráshoz. Lehet, 
hogy a kritikusok számon kérik tő-
lem, hogy én magam miért nem mo-
solyodom el soha azokban a nevetsé-
ges szituációkban, amelyekbe belebo-
nyolódom. Ezzel azonban szétrom-
bolnám éppen azt a benyomást, ame-
lyet kelteni akaróik. Én ugyanis min-
dig arra törekszem, hogy megnyer-
jem az emberek rokonszenvét és 
együttérzését. Bármilyen lehetetlen, 
nevetséges helyzetbe kerüljek is. 

Példaképpen hadd említsem a 
Chaplin, mint katona című kisfil-
mem egyik epizódját. Emlékeznek 
arra a jelenetre, amikor szomorúan 
ácsorgok a lövészárokban, mert ott-
honról nem kaptam semmi postát, 
még egy levelezőlapot sem? Aztán a 
vállán keresztül belékukucskálak 
egy bajtársam levelébe, amelyet az 
féleségétől kapott. Elmosolyodom, 
amikor a gyermekszáj kiszólásait ol-
vasom, megsiratom a tarka tehenet, 
amely egy heti betegség után elhul-
lott és könnyeim bajtársam nyakára 
csöppennek, ö dühösen megfordul, 
megrázza vállamat, én pedig búsan 
elballagok, hisz való igaz, nem volt 
jogom részt venni sem örömében, 
sem bánatában. Kis elcsent örömök, 
másodkézből hullajtott élmények — 

Modern idők (1936) 

ennyi jut a magamfajta szegény ör-
dögnek. A nincstelenek csendes re-
zignóciójával törődök bele sorsomba. 
Ebben a képsorban sűrűsödik össze 
az emberiség mostohagyermekeinek 
filozófiája, azé a típusé, amelyet 
igyekeztem a vásznon megörökíteni. 
(Le Petit Provencal. 1931. VI. 2.) 



áradatával szemben. Ez azonban egy 
pillanatra sem jelenti azt, mintha a 
némafilm befejezte volna a pályafu-
tását. Ennek ékes bizonyítéka a 
Nagyvárosi fények, amelynek a na-
pokban lesz a bemutatója New York-
ban. Ez hangos, de párbeszéd nélküli 
film. 

Miért tartok ki a némafilm mel-
lett? Elsősorban azért, mert kifeje-
zési eszköze egyetemes. A beszélő 
filmnek elkerülhetetlen korlátja a 
nemzeti nyelv. Biztos vagyok benne, 
hogy a jövőben a párbeszéd nélküli 
filmek újra visszanyerik népszerűsé-
güket, mert az emberiség nem mond-
hat le egyetemes kifejezési eszközről. 
Félreértések elkerülése végett szeret-
ném tisztázni, hogy én a beszélő fil-
met, korlátai ellenére, úgy értéke-
lem, mint fontos hozzájárulást a drá-
mai kifejezési eszközök kelléktárá-
hoz. De funkciója csak kiegészítő jel-
legű, s nem helyettesítő. Sohasem 
helyettesítheti azt a filmművészetet, 
amely két évtized alatt oly meggyő-
ző módon fejlesztette a pantomimt. 
Mert végül is a pantomim a legősibb 
egyetemes kommunikációs eszköz. 
Sokkal korábban született, mint a 
nyelv. A primitív népek a jelek 
nyelvezetét használták, mielőtt még 
egyetlen értelmes szét formáltak vol-
na. 

Az emberek általában könnyebben 
értenek a cselekvésből, mint a szóból 
Egyetlen szemöldökrándítással töb-
bet lehet kifejezni, mint száz szóval. 
Én komikus színész vagyok és ezért 
azt vallom, hogy a pantomimnak 
nagyobb a jelentősége a vígjátékban, 
mint a drámában. A néma vígjáték a 
nagyközönség számára teljesebb szó-
rakozás, mint a beszélő. A komikum 
ugyanis elsősorban a cselekmény 
gyorsaságától függ és egy esemény 
sokkal gyorsabban következik be és 
nevettet, mint amennyi idő ahhoz 
kell, hogy azt szóban elmeséljük. 

Azt is meg kell említenem, hogy a 
párbeszéd a filmekben sok színé-
szünknél háttérbe szorítja a színját-
szás alapéleméit. Mert változatlanul 

Charlie 

PANTOMIM ÉS KOMÉDIA 

Igaz, hogy a néma, vagyis a pár-
beszéd nélküli film, átmenetileg hát-
térbe szorult a beszéd hisztérikus 



A diktá tor (1940) 

azt vallom, hogy a pantomim az, 
ami minden színészi siker elenged-
hetetlen előfeltétele. 
{The New York Times. 1931. I. IS.) 

FILM ÉS MŰVÉSZET 

Manapság sokan szeretik hangoz-
tatni, hogy a film nem művészi alko-
tás, mert kommerciális jellegű; a 
mozik ezreit kell megtölteni és ez 
eleve arra kényszeríti, hogy minden-
kinek tessék. Más szavakkal, a film-
nek a tömegek ízlését kell szolgálnia, 

s ezért le kell mondania a művészi 
rangról. Ezt így nem fogadhatom el. 

A film a szem közvetítésével kelt 
élményt. Ezt közvetlen módon éri el. 
Valamennyi művészi kifejezési esz-
köz közül a film látszik előttem a 
legközvetlenebbnek. Olyan élménye-
ket kelt, amelyek a szépség varázsát 
váltják ki. Miért ne volna ez művé-
szet? Persze a filmek java része va-
lóban nem művészi. Ez azonban nem 
azon múlik, hogy a film népszerű és 
népszerűségre törekvő kifejezési esz-
köz. 
Cinéa Ciné. 1924. XII. 15. 


