
Arcok
A diktátor sokat köszönhetett a bohócnak, és Chaplin soha nem bo-
csátotta meg Hitlernek, hogy ellopta a bajuszát. A bohócé ragasztott
volt, a diktátoré valódi, mégis, az utóbbin sokszor szánalmasabb-
nak és mesterkéltebbnek hatott. Annyira hasonlítanak egymásra,
hogy az szinte természetes, nem is feltűnő: Chaplin és Hitler arca
maga a modern kor. Hitler később lett a politika sztárja, mint Chaplin
a moziké. A csavargó az 1910-es évektől milliókat vonzott a mo-
zikba, alakját gyakorlatilag mindenki ismerte a világon, Hitler üs-
tökösszerű felemelkedésében néhány évvel később pedig szerepe
volt annak is, hogy arca furcsán ismerős volt valahonnan. Mintha
testvérek lennének, akik mélyről indultak, sokra vitték — és törté-
netükkel két lehetőséget példáznak.

Magnetikus tartalmat kifejező, titokzatos hatással bíró alakok
voltak mindketten. Chaplin és Hitler saját sikerüket a hatalmas tár-
sadalmi és technikai változásoknak köszönhették. Sokaknak feltűnt
a párhuzam: 1889-ben néhány nap különbséggel jöttek a világra, és
nehéz volt a gyerek- és ifjúkoruk. Hitler egy hanyatló birodalom
provinciájában, Chaplin egy hatalmas birodalom fővárosában nőtt
fel; származásukat — ha nyomokban is: elég a diktátor zsörtölődő,
mélyen osztrák beszédstílusára és a csavargó furcsa, mégis mélyen
angol eleganciájára gondolni — végig magukkal hordozták.

Arcuk addig ismeretlen volt. A 20. században királyok, nemesek
és polgárok után a kisember lépett a politika és a művészet szín-
padára, alaposan felforgatva az addigi eszményeket és szokásokat.
Politika és művészet azelőtt kevesek kiváltsága volt, a 20. század-
ban mindenki közös és veszélyes játéka lett. Chaplin és Hitler egy
öntudatra ébredt típus megtestesítői voltak, akikkel az emberek
azonosulni tudtak, és sokan máig azonosulnak. Az új médiumok
— a film és a rádió — pedig az addigiaktól eltérő, rendkívüli hatású
bemutatási lehetőséget kínáltak nekik.

Mint Chaplin Életem című könyvében írja, Korda Sándor javasol -
ta neki először, még 1937-ben, hogy készítsen vígjátékot Hitlerről.
A diktátor végül 1940–41-ben készült el. Főhőse, Hinkel Hitler mása,
de alakja nem annyira erőteljes: „Hinkel — írja a kritikus André Ba -
zin — csak egy semmivé redukált Hitler.” Chaplinnek nehézséget
okozott a másik pólus megragadása, megértése és ábrázolása. A film
talán ezért is olyan suta: Chaplinre nyilván nyomasztóan hatott,
hogy a téma, melyben érintve van, és amellyel meg kell küzdenie,
súlyos és sokatmondó. Képsorai — a diktátor és a kis, üldözött zsi -
dó borbély, azaz a csavargó egybemosódó arcával — azonban ép pen
a háborús hadszíntereken hatottak. A filmet Hitler is látta, és talán
éppúgy dühtől tajtékzott, mint Hinkel a paródiában. A képeknek
leleplező és felemelő ereje van; mindketten tudták ezt. A háború
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sok frontjának egyike itt húzódott. A második világháború kette-
jük párviadala is volt.

A modern kor a kép kora, a modern ember képek útján kommu-
nikál. Képek alapján értelmezünk eseményeket, képek alapján íté-
lünk meg másokat. A képi jelentés és üzenetközvetítés legfontosabb
hordozója az arc, ez ad tartalmat a formának. A sztárok arcának a
modern ember gondolkodásában meghatározó szerepe van. A sztár:
az ismertté vált személyiség arca. Csakis akkor válik ismertté va-
laki — legyen színész vagy politikus, szép vagy csúnya, tehetséges
vagy tehetségtelen —, ha a nézők azonosulni képesek vele, olvasni
tudnak az arcáról: kifejezi érzéseiket, gondolataikat, szorongásai-
kat, vágyaikat. A történetek általában sémák szerint bonyolódnak,
azokat a sztár személyisége teszi érdekessé: az, hogy hogyan éli meg
az újabb és újabb helyzeteket.

Akik 1910 körül beültek a moziba, már az első képkockákon ma-
gukra ismerhettek: Charlie kis bajuszával, keménykalapjával, szűk
kabátjával és buggyos nadrágjával az átlagos, Európából érkezett
amerikait testesítette meg. A nézők között sok bevándorló volt, akik
Európából a jobb élet reményében keltek útra. A korlátlan lehető-
ségek hazájában azonban az új amerikaiak nagy része, bár álmo-
dozott nagy vagyonról, soha nem jutott hozzá. Életüket napról
napra, munkára várva, bizonytalanságban élték. Talán nem voltak
olyan rossz helyzetben, mint a csavargó, de könnyen átérezték sor-
sát. A filmekben Charlie kiszolgáltatott és együgyű, de átlát em-
bertársain, nem tudják becsapni, túljár az eszükön. Természetes-
ként fogadja a helyzeteket, melyekbe belecsöppen, ügyeskedik,
kisebb gazságok elkövetése sem áll távol tőle, de helyén van a szíve,
és az esze is: végül ösztönösen helyesen cselekszik, kényes helyze-
tekben a jó oldalra áll. Csetlő-botló, bizonytalan, félénk alak, aki
néha a kegyetlenségtől sem riad vissza — a bohóc mindig kegyet-
len is. Csenevész, kicsi alakja ugyanakkor mindig készen áll arra,
hogy jókedvre derítsen egy lányt vagy egy kisbabát — hogy aztán
elcsenje a csokoládét a kezéből. Udvarias kalapemeléssel üdvözöl
mindenkit. Van benne tartás, az ingje tiszta, nyakkendőjét gondo-
san igazgatja. A kötelékeit vesztett modern ember ő, aki eltévedt az
új világban, de, bár megingott, tartását őrzi, szeme mosolyog.

„Fogalmam sem volt, hogyan maszkírozzam magam — írja
Chaplin a csavargó születéséről. — Sejtelmem sem volt róla, mi lesz
az új figura jelleme. De amint beöltöztem, a ruha és a maszk meg-
érez tette velem, milyen természetű emberré öltöztettem át magam…
Csavargó, úriember, költő, álmodozó és magányos ember egy sze-
mélyben, de mindig regényességre és kalandra vágyik. Szeretné,
ha tudósnak, zenésznek, hercegnek vagy pólójátékosnak néznék.”
A csavargó megérintette a közönséget. Hírneve minden filmmel na-
gyobb lett: ezt már az egyre növekvő mozibevételek is mutatták.
1915-ben pedig, amikor Los Angelesből a keleti partra utazott, és a
vasútállomásokon az emberek lelkesedése minden képzeletet fe-
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lülmúlt, Chaplin tudta, hogy a csavargó figurájával a közönség ele-
venébe talált. „Fenntartás nélkül akartam élvezni ezt az ünneplést
— írja —, de alapjában véve az volt a véleményem, hogy az egész
világ megbolondult. Ha néhány otromba bohózat ilyen izgalmat
képes kiváltani, nincs-e valami talmi minden hírességben? Régeb-
ben azt képzeltem, örülni fogok, ha foglalkozik velem a közönség;
ez most bekövetkezett, de paradox módon a magány nyomasztó
érzésével elkülönített a többiektől. Chicagóban, ahol másik pálya-
udvarról induló vonatra kellett átszállnom, a tömeg sorfalat állt a
kijáratnál; üdvrivalgás kísért a rám várakozó kocsihoz.”

„Az egész világ megbolondult”: Chaplin először szembesült az -
zal, hogy az emberek szinte eszelős vággyal sóvárognak az azono-
sulás és az igazodási pontok iránt. Egy hagyományos, tagolt társa-
dalomban a sztárkultusz ismeretlen, Amerikában — és a háborúk és
forradalmak szaggatta Európában is — annál inkább erőre kapott.
A sokféle származású ember áthozta az óceánon régi szokásait,
többségük célja azonban az újrakezdés volt. Mindnyájukat a jobb
élet reménye vonzotta, az volt a céljuk, hogy tiszta lappal indulja-
nak, jó amerikaiak legyenek, alkalmazkodjanak, és beilleszkedje-
nek a társadalomba. Magukkal hozott történeteik eltérőek voltak,
azonban a film — különösen a némafilm — egyértelmű és hatásos
képi nyelvét mindannyian megértették. Így válhatott a mozi az
amerikai identitás egyik legfőbb formálójává. Ez a képi nyelv ter-
jedt el aztán — éppen a 20-as, 30-as években — az egész világon.
Európa megingott identitása azonban másfajta történetekben és
más arcokban öltött formát.

„Mi sem lehetne kevésbé primitív Hitlernél, aki elképzelhetetlen
a modern technika és több millió gyökértelenné vált ember nélkül”
— írta Simone Weil. Egy sokszázados rend omlott össze Európában
a 20. században. Az ezt megélő emberek számára a fogódzók elvesz-
tése borzasztó hatásokkal, így a személyes és a közösségi azonosság
megingásával járt. Az ösztönös — de addig a civilizációs viselkedés-
minták, hagyományos intézmények által nagyjából kor dában tar-
tott —, jóra és rosszra egyaránt hajló érzületek, indulatok felerő-
södtek. Hitler tudta, hogy a tömeg hatalomhoz juttathatja. Meg kell
nyernie a passzív, de félelmetesen erős, radikalizálható tömeget.
Játszania kell, felhasználva korábbi karaktereket, hatáselemeket,
gátlástalanul lopva a mások által megalkotott eszköztárból. Lopott
politikustársaitól is és kora népszerű figuráitól is, színészektől, bű-
vészektől, hipnotizőröktől. Mutatványos volt, aki mindent egy
lapra tett fel. Tudta: ha képes megszólítani hallgatóit, megérinteni
őket, reakciókat kiváltani szavaival és gesztusaival, győzhet. És ő
hitt ebben. „Ha Hitlerben valami beteges volt — írta később bizalma -
sa, Albert Speer —, akkor a rendíthetetlen hit a szerencsecsillagá-
ban.” Kezdetben furcsa, kétes alaknak tartották, de a németek az
évek során, politikai botrányok, radikális beszédek és egyre félel-
metesebb tömegrendezvények során megismerték, a sok szereplés
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bizalmas viszonyt alakított ki közönségével: a választókkal, akik
szavazataikkal végül kancellárrá tették. Tanácsadói is ügyesen ala-
kították képét. Biztonságot, rendet ígért és erőt sugallt. Ő, a korábbi
kiszolgáltatott, szorongó kisember, elképesztő akaraterővel, mintha
tudatára ébredt volna démoni képességeinek, felvette a kiválasz-
tott, magabiztos vezető maszkját. Ez mintha ráégett volna, nem ve-
hette le; élete végéig viselte. Az emberek pedig azonosultak ezzel a
személyiségképpel.

Hitler — kevesen látták ennek valódi jelentőségét, elsőként talán
a Németországot már 1933-ban elhagyó történész, Sebastian Haff -
ner — forradalmár volt, aki a forradalmi eszmét új, veszélyesen élő,
modern tartalommal telítette. Összekapcsolta a szociális gondos-
kodás biztonságot adó elemeit a közösségi önazonosság igézetével.
Mindezt gigantikus médiagépezet támogatta, mely a németeket
— sőt, részben más népeket is — a diktatúra 12 éve alatt szinte tel-
jesen és feltétlenül a Führer szolgálatába állította. Szólamai, féliga-
zságai, ezerszer elismételt beszédfordulatai — A diktátorban ezeket
a szólamokat változtatta halandzsává Chaplin — hatottak: előbb
filmen, rádióban, plakátokon, újságokban, végül az „egyszerű em-
berek” ebédlőasztalainál. Egyenruhába bújtatott egy társadalmat,
majd tízmilliók halálát és a világ teljes átrendeződését okozta. Az ar-
 coknak, a szavaknak és a gesztusoknak hatalmuk van.

A nemzetiszocialista Hitler rendszere, ha fennmarad, talán szí-
vósabb és életképesebb lett volna, mint az otromba kommunista
rendszer és az állandó válságoknak kitett kapitalista szisztéma. De
a történelmet — és az arról való vélekedéseket is — a győztesek
írják; és Hitler, ha kis híján is, elvesztette a háborút. A szellem, me-
lyet képviselt, bár évtizedekre eltűnt Európából, búvópatakként
azóta is fel-felbukkan számos országban. Paradox módon éppen
Hitler, a modern kor produktuma a modernséggel szembeni láza-
dás megtestesítője. Tettei azóta is élénken foglalkoztatják az embe-
reket. Egy lehetőséget testesít meg, mely a történelem egy szaka-
szában elbukott, de egyszer újra felszínre kerülhet.

Chaplin alakja is él. Másképp, természetesen. A csavargó őszin-
tesége kifejez valamit, ami sokakban vonzalmat, és még ritkább egy
érzést: részvétet képes kelteni. A bizonytalan, gyötrődő, jóra és
rosszra egyaránt hajló átlagos ember ő. Chaplinből éppen a kivá-
lasztottság-hit hiányzott. Harsány volt, sokszor közönséges, ugyan-
akkor bizonytalan és szerény. Hitlernek nem volt humorérzéke. Ko-
molysága a végtelen konokság, a megfeszített akarat könyörtelen
erejét palástolta. Később, a bukás előtt maszkja torzult, dühkitöré-
sei talán korábbi énjét: a sikertelen, keserű embert idézték. Félel-
metes egymás mellett látni a vereség előtt álló, tomboló diktátort a
berlini bunkerben és az öreg Chaplin megrázóan vicces, mélyen
emberi játékait vevey-i háza kertjében. Chaplin játszott, élete és lé-
nyege volt ez, játékában fair volt. Hitler nem; sarlatán volt, sokkal
többet tettetett és állított, mint amire képes volt.
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Chaplint folyamatosan foglalkoztatta a bűn titka. A sorozatgyil-
kos Monsieur Verdoux-val, 1947-ben készült filmje főhősével ezt
mondatja: „Ki tudja, mi a bűn, hiszen a bűn a mennynek, Isten bu-
kott angyalának szülötte, és ki tudja, milyen titokzatos rendeltetést
szolgál?” Miért éppen ez az angol és ez az osztrák kisember lett is-
mert? A korszellem miért ezt a két hasonló, egyszerre átlagos és kü-
lönös arcot tette ismertté? Sokan tűntek fel és tűntek el Hollywood -
ban és a politika színpadán, mégis ők lettek a 20. század profán
ikonjai. Ha egymás mellé tennénk arcukat, mint Ingmar Bergman
a Personában Liv Ullmann és Bibi Andersson arcát, előbukkanna a
titok? Valószínűleg nem; a sors titka mindig az egyéni és egyedi
történetekben rejlik. Száz vagy kétszáz évvel korábban Charlie
bohóc cirkuszkocsival, ismeretlenül és szegényen járta volna Anglia
piacait, Hitler pedig talán előléptetésről álmodozó kistisztviselő-
ként öregedett volna meg egy osztrák városkában. Nem így történt.
Élni tudtak az összeomló világrend kínálta lehetőségekkel, és a ri-
valda éles fénykörébe léptek.

Shakespeare-nél a bolondok mondják ki a kisember sokszor kis-
szerű gondolatait. Ott még nem ők voltak a főszereplők, de most,
századokkal később, miután a királyok, nemesek és polgárok el-
hagyták a színt, ők léptek előre. Nem minden bolond bölcs. Fősze-
repre sem mindenki alkalmas. A csavargó a filmek elején a semmi-
ből bukkan elő, és a történet végén ismét úton van, a semmi — vagy
egy újabb kaland felé. Általában nem győz, de tudja, hogy nem ez,
hanem a hogyan számít. Hitler öngyilkos lett, csak Isten a tudója,
mi várta, Chaplin pedig sok évtizeddel később, ünnepelt művész-
ként halt meg. Utolsó filmjeiben már nem viselte a csavargó ruhá-
ját és bajuszát sem.

Boldogító igen
Szegeden jártunk, gyalog mentünk végig
a felbontott Boldogasszony sugárúton,
a Honvéd téri református templomig.
Ünnepre jöttünk, huszonöt évi házasságot
erősítettek meg az Úr előtt régi barátaink.
Volt még idő a szertartásig, sétálni kezdtünk,
közel a Dóm tér, vásár van ott ilyenkor.
Fiam a tér túlsó végéről, szinte azonnal kiszúrt
a Dóm homlokzatán három mozaikképet,
amit egy játékkártyáról ismert, három kevésbé
ismert apostolalakot. Elhessegettem, ugyan.

MIKLYA ZSOLT
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