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"berlini jelentése szerint a német filmcen-
zura megtiltotta Chaplin uj filmjének, a 
„Modern idök"-nek bemutatását. 

Politika 1936. I I . 18.: Chaplin utolsó 
filmjét, a „Modern időket" a Népszövet
ség aranyéremmel tüntette ki . 

* 

Nem mindennapi eset az, hogy Ame
rikából jön egy film, mely maradandó 
értéket képvisel, Amerika igaz életéből 
vág ki egy darabot. Charlie Chaplin 
hősei nem az V . Avenue milliomosai, 
nem a hatalmas fizetésű dédelgetett színé
szek és színésznők, hanem egyszerű, 
szürke emberek, akik harcolnak, tüleked
nek és szenvednek a mindennapi kenyér
ért. Hősei gyakran kerülnek kritikus 
helyzetbe, ami túlhaladja erejüket, képes
ségüket és ilyenkor elbuknak, az élet 
játékai lesznek és minél kegyetlenebb 
ez a játék, annál gyengébbekké, nevet-
ségesebbeké válnak. Életük köré láncot 
fon a sors és ezt a láncot nem birják 
széttépni ezek a szegény, külvárosi mun
kások, vagy cirkuszi bohócok, akik máso
kat könnyekig nevettetnek, de akik elő
adás után korgó gyomorral eszmélnek 
az élet valóságára. 

Megszoktuk, hogy az amerikai filmek 
hősei elsablonosodott bábok, kiken leg
többet ér a ruha, kiknek életcéljuk az 
elgáns autó, hullámos haj és a szépen 
stuccolt bajusz. És mikor feltűnik egy 
művész, akiben van annyi becsület, hogy 

a kimaszkirozott életbohócokat a való 
élet alakjaival cserélje fel, aki a tőszde-
spekulácio és csiklandós erotika helyett 
a -reális élet kérdéseihez nyul, akkor 
azt olyan dühvel, amilyenre csak az 
elvakult kispolgárok képesek, megtámad
ják Chaplint az amerikai sajtó már évek 
ota üldözi. Művészete ellen lázadozik 
minden ami reakcionáris. Erkölcstelenség
gel, lázadással és anarchiával vádolják. 
Mégis minden filmje csodálatot vált ki 
és utolsó filmjét, a „gépkorszakot" a 
Népszövetság aranyéremmel jutalmazta. 

E z a film pacifista-kulturtendenciát 
hord magában ; talán éppen ezért tiltották 
be Németországban. A nemzetiszocializ
mus nem fér össze'a pacifizmussal és a sza
badgondolkodással. De Chaplin filmjének 
értékét csak emeli németországi betiltása. 
Azok akik nem ismerik a film e göndör-
hajú emberkéjét, aki maga irja, rendezi, 
játsza darabjait, azoknak tudniok kell, 
hogy ez az ember nem politikus, vagy 
szociológus ,hanem nagy művész, aki 
az életet az ő sajátos, szatirikus szemü
vegén keresztül vizsgálja. 

A z o k akik Chaplint támadják ellen
ségei az igazi művészetnek, mely mindig 
a reális életet igyekszik megrajzolni. 
Támadói azok az átlag kispolgárok, akik 
kialakult világnézet hiányában éB pers-
pektivanélküliségükben a tömegfilmek 
ízléstelenségének nívóján állnak, akiknek 
a művészet bódító, de legjobb esetben 
altatószernek kell. Sz . I . 

Anno Domini 1936. 
Berl in , február. — A németországi 

Krupp fegyvergyárnak mult évben 140 
millió dinár tiszta jövedelme volt. 

Bruxelles , február. — A belga ha
ladópártok magalakitották az antikleriká
lis választási frontot. 

London, március. 12. — Ma kezdő
dött meg a lokarnoi szerződést aláíró 
hatalmak konferenciája, — Németország 
és Lokarnó nélkül. E z egyike a legneve
zetesebb tanácskozásoknak a háború 
utáni diplomácia történelmének . . . Nem 
csak egy eseményről van szó, nem csak 


