
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.
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Ő kitartott, nézzük meg közelebbről. S lám,
a Dóm előtti ember nagyságú betlehem,
teremnyi szalmabála-labirintus, szobányi
adventi koszorú és pónikörhinta fölött
ott volt a tizenkét apostolalak, köztük
Simon a fűrésszel, meg a két Jakab.
Lefőve álltam és boldogan, nem tévedés,
a tér túlsó végéről kiszúrta fiam
az attribútumot, adventi fűrész,
mire vár, fára vagy hóra, fiúra
vagy erre a hűhóra a templom előtt?
Megrendülten álltunk fel, immár
a Honvéd téren, ahogy a huszonöt
évesek megálltak az Úr asztala előtt,
s kimondták a boldogító igent.

Átfordul egyszer
Kezei által gyógyulunk meg
sebesen átlót hajt fölénk
madárból hal lesz halból béka
ugrálásból sosem elég

Koszlott tapétatengerekről
hullámot tépked le a kéz
hajóhad indult róla egykor
papírtutajt sodor a víz

Zörögve várod egyszer úgyis
meghajtja életfeleződ
mert szárnyra kelnek mind az ifjak
szitáló papírrepülők

Kezei által gyógyulunk meg
átlóra átló és a tér
átfordul egyszer mindenestül
szél hajtogatta árpapír
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