
Charles Spencer Chaplin 1SSS. április lS-an született Londonban. Korunk 
egyik legnagyobb filmművésze és utolérheteUen szinéstt ma 70 éves. Pályája 
Összeforrt a filmművészet első félévszázadával, tót mondhatjuk — Chaplin 
nagyságát, jelentőségét és működését tekintve — fémjelzi is e fiatal művé-> 
szét küzdelmet első korszakát. • 

Nagyon nehéz feladat Chaplin tel-
jes filmkarrierjének filmográfia! 
összeállítása. Ki hitte volna negy-
venegynéhány éwel ezelőtt, hogy az 
a szegény földhözragadt artista, aki 
az Isiington-Green-Collin's Music 
Hallban a -The Football Match- el-
mű színpadi szkeccsben fellépett, 
egykoron majd a világ legelső ne-
vettetójévé válik? 

Chaplin négyévtizedes életpályája 
hat korszakra oszlik. Rövid, átte-
kintő és vázlatos cikkben nehéz fel-
adat Chaplin múltjának filmográfiát 
feldolgozása, ezért itt művészi pá-
lyáját csak nagyjában és főleg film-
címekben és gyártási években Is-
mertetjük. 

Chaplin csak évek múltán került 
a filmhez, miután Mack Sennet nagy 
reményeket fűzött ehhez a tehetsé-
gesnek -látszó-, csetlő-botló bohóc-
hoz. Leszerződtette 1914-ben a Krey-
stone-fiLm vállalathoz, amelynél egy 
év leforgása alatt 35 egyfelvonásos 
filmet forgatott. Az első filmje a 
Making a Living 1914. február 2-án 
készült el. A filmek egyenkénti hosz-
szúsága 150—300 méter között válta-
kozott, ezért -készülhettek- el Ilyen 
aránytalanul rövid Idő alatt Valóban 
csak -forgatni- kellett a kurblikaszt-
ninak nevezett felvevőgépet, beállíta-
ni a kívánt 4-5—6 szereplőt és né-
hány nap alatt, vetítésre kész álla-
pottban, -előállott- a film! 

Chaplin filmművészetének máso-
dik korszaka 1915-ben az Essanay-
filmvállalatnál kezdődik. Most is 
majdnem ugyanannyi filmet forgat, 
mint az első évben, de már akad 
köztük színvonalasabb és művészibb 
film ls, sőt több kétfelvonásos is. 
Ebben a korszakban forgatta a híres 
Carmen-persziflázst, amelyben Chap-
lin volt a Don Jósé, a nemrégiben 
elhunyt partnernője, Edna Purvtance, 
pedig Carmen. 

A fiCktvSny 

A harmadik korszak két éve — 
1916—1917 között — a Mutual film-
véllalat idejére esik. Ebben a kor-
szakban már csak 12 egyfelvonásos 
filmet forgatott éspedig szintén elég 
gyors egymásutánban: 1916 március 
és 1917 szeptember közötti Időben. A 
kor leghíresebb filmje a Csavargó, 
a Fő utca, a Gyógyforrás, a Kiván-
dorló. 

A negyedik korszak 1918-ban kez-
dődik és 1922-ben végződik. Bár 
előző filmjei is meghódították a vi-
lágot, igazi művészete csak most lép 
arra az útra, amelyen később kibon-
takozott. Chaplin ebben az időben 
önállósította magát, már nem szer-
ződik le sehová, hanem megalapítja 
a Chas. Chaplin Film Co-t és film-
műtermet építtet a hollywoodi Sun-
set Boulevardon. Valamennyi film-
jének forgatókönyvét ő maga írja, 
maga rendezi, maga a gyártás irá-
nyítója is. Minden filmjét régi, hü-



Modern idők 

séges operatőrje, Rolland Totheroh 
forgatja. A nyolc film közül az elaő 
volt a Hej kutya élet! és ennek for-
gatását 1918. március 14-én fejezte 
be. Még ebben az évben, 1918. októ-
ber 20-án fejezte be a Chaplin mini 
katona (Shouldern arms) című há-
borúellenes filmjét, amelynek hossza 
már 1005 méter! 

A korszak harmadik filmjét 1918 
decemberében készítette, ez rövid 
propaganda film volt a háború befe-
jezésének örömére. Mindössze ket-
ten szerepelnek a filmen: Chaplin és 
Edna Purviance. Negyedik filmje a 
Sunnyside, magyarul Grand Hotel 
Mucsa. Ez 890 m hosszúságú mozgó-
kép. Az örömnap Ismét 550 méter 
hosszúságú, de a következő filmje 
már világfilm: A kölyök, vagyis 
eredeti címén The Kid. Ebben már 
nagy és felejthetetlen szerepet ját-
szik kis partnerével, Jackie Coogan-
nal. A filmet 1921 februárjában fe-
jezte be. Utána fél évvel ismét vlsz-
szatér a 600 méteres filmhez, amely-
nek témája kedvenc story jávai: a 
csavargő és éhező komédiással fog-
lalkozik. (The idle class.) Üjból egy 
600 méteres kisfilm következett Fi-
zetési nap (Pay day) címmel 1922. 
április 2-án. A korszak utolsó nagy 
filmje, az 1300 méteres Zarándok. 
A következő korszak 1922-ben kez-
dődik és 1954-ben A diktátor című 
filmmel záródik. 

Az United Artist korszakát négyen 
indították el: Chaplin, Mary Pick-
ford, Douglas Fairbanks és D. W. 
Griffith. A filmtörténelem -Négy 
nagyja« összeállt és az United Artíst-
ben (Művészek Egyesülése) majd-
nem örök hűséget fogadtak egymás-
nak. Ez az "örök hűség" 32 évig tar-
tott! Ezután — 1955-től — még két 
önálló filmje készült, most már tel-
jesen saját gyártásában. Az egyik a 
Rivaldafény, a másik a két évvel 
ezelőtt bemutatott Egy király New 
Yorkban. 

Könyveket írtak ezekről a korsza-
kokról, amelyek a világ filmtörténe-
tének nagy évtizedeihez tartoznak, 
és a hetedik művészet egy páratlan 
lángelméje kibontakozásának útjelző 
állomásai, i 
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KETTŐNK T ITKA 
Magyarra szinkronizálták Luis Saslavsky és Claude Hevmann francia— 

olasz 'koprodukcióját, a -Kettőnk titká—t. A film főszereplői: Yves Montand, 
Bernadette Lange, Yves Noel, Nocile Berger, Walter Chiari, Aido Fabrizi. 
Rendező: Saslavsky, operatőr: Marcel Grignon, zeneszerző: Michel Émer. 




