Filozófia a filmekben (február 12) 
Chaplin: Modern idők 

- 1936-os film 
- az utolsó előtti film, melyben ez a figura jelenik meg 

A karakter: 
- Chaplin volt az első sztár 
- Charlie figurája ’14-15ben született az első filmje után, mikor egy stúdióban az öltözőből így jött ki, már ekkor 
megvolt minden jellegzetes tulajdonsága 
- az egész világon a legismertebb figura 

Életrajz: 
- az életét nem igazán ismerjük, nyilatkozataiban egymásnak ellentmondó dolgokat állított 
- szüleitől gyerekkorában elvált (halál, alkoholizmus vagy valami hasonló okból) innentől fogva vándorszész volt 
- angol nemzetiségű, de amerikába emigrál, az állampolgárságot azonban sosem veszi fel 
- az FBI kommunistaként kezelte, egyszer nem engedték vissza az országba, onnantól már csak az életmű Oscar 
átvétel miatt volt engedték be 
- filmstúdiója az United Artist (ma az MGM egy részlege) 

Háttér: 
- ’29-’32 es nagy gazdasági válság 
- Taylor és Ford „ihlette” 
- szélsőséges munkamegosztás: „aki feltesz egy csavart, ne az húzza meg” 
- a munkamegosztás révén, olyan elemi munkafolyamatokra bolmlik a termelés, hogy teljesen szakképzettlen 
emberek is alkalmasak lesznek az elvégzésükre. Az ilyen munkás nélkülözhető, ha le kell cserélni könnyen 
található a helyére más  munkanélküliség. Az iylen munkás nem tömörül szakszervezetbe, általában 
műveletlen emberek. 
- a munkások alacsony, de nem túl alacsony fizetésért dolgoznak 
- munkásmozgalom 

- első kép egy óra, az idő szerepe 
- utána bárányok, köztük egy fekete, előrveteítve a főszereplő helyzetét, nem tud beilleszkedni 
- ezután a bárányokhoz hasonlóan rohanó emberek – analógia a bárányokkal 

A film: 
- Chaplin azt vallja (ekkoriban) hogy a hang egy filmen a minőség rovására megy, tehát hiába, vagyunk már a 
hangosfilm korszakában már lassan egy évtizede, ő némafilmet rendez. 
- kivételek: - zene 
- zörejek 
- az igazgató hanngal kommunikál az emberekkel, azonban ezt csak hangszórókon keresztül halljuk, 
a hang és a beszélő nem együtt van jelen 
- az etetőgép eladók gramofonról játsszák le a bemutató szöveget 
- az egyetlen közvetlen emberi hang az amikor énekel a végén 

- nem tudjuk mit gyártanak a gyárban, mi sem és a munkások sem. (utalások: az igazgató kártyájának sarkában: a gyár neve – Elektrosteel, a munkástárs utalása – acélgyár) 


- a főszereplő viszonya: - a gépekhez: idegen, nem szereti őket (etetőgép) 
- a munkához (doglozni nem szeret („mégha dolgoznom is kell érte…”) 
- embertásrasihoz (összetett, nem túl harmonikus, a legtöbbet rendőrökkel találkozik. 
egyedül a lány az akivel jó a kapcsolata) 

- a főszereplő doglozni nem szeret („mégha dolgoznom is kell érte…”) 
- az emberekkel való viszonya összetett, nem túl harmonikus, a legtöbbet rendőrökkel találkozik 

Filozófia: 
- Chaplin, nagyon nagy valószínűséggel nem olvasottt XIX-XX századi filozófusokat, érdekes módon mégis ezen nézetek jelennek meg a filmjében. Ő egyszerűen így látta a világot. 

elidegenedés: 
G. W. F Hegel (1770-1831) 
- megalkotta az elidegenedés fogalmát 
- mikor valami önmaga számára idegenné válik 
- világszellem mely anyaggá válik (gondolkodik, felismeri önmagát, folyamatosan fejlődik míg anyaggá 
válik, azonban az anyag már nem szellem, hanem valami teljesen más dolog) 
L. Feuerbach 
- az elidegenedést és a vallást összefüggésbe hozza 
- szerinte maga a vallás egy elidegenedési folyamat eredménye. Az ember képességei korlátozottak, 
ezeket a képességeket kivetíti valamire, aminek azonban nincsenek korlátozva a képességei. Így oldja 
fel az emberi korlátoltságot 

Karl Marx (1818-1882) 
- Párizsi kéziratok (1844) ezekben tárgyalja az elidegenedést. 1932 táján jelent meg németül és oroszul 
(igen kicsi a valószínűsége, hogy Chaplin olvasta) 
- az elidegenedés fogalmát alkalmazza a munkára/termelésre 
- az ember alapvetően tárgyiasítani akar, a munka is egy ilyen folyamat eredménye 
- az embert szerinte az emeli ki az állatok közül, hogy tárgyi világot hoz létre maga körül 
- a nyersanyagot saját képességeinkkel alakítjuk át, az így kialakított tárgyban megjelenik a 
kézügyességünk, az esztétikai érzékünk, kreativitásunk és tudásunk. Ezek alapvetően belső 
tulajdonságok, külső szemlélő közvetlenül nem láthatja őket, azonban a létrehozott tárgyak révén ezek 
mérhetőek 
- megtörténhet, hog az amit létrehozunk elidegenedik tőlünk (pl fegyverként használják fel), így 
megutáljuk a tárgyat mert az eluralkodik.. 
1) elidegenedés a munka tárgyától (ezért nem derül ki a filmben, hogy mit gyártanak) 
2) elidegenedés már magától a munka folyamatától (nem ő határozza meg a munkafolyamatot, hanem 
az őt. így kezdi megutálni magát a folyamatot, a munkát) 
3) elidegenedik az ember magától az emberi nemtől, hiszen a munka teszi emberré az embert (Marx 
szerint persze.. szóval mivel a munkát már utálja és az tenné emberré, magát az emberiséget is gyűlöli) 
4) megutálja a többieket 
- marxi feloldás: a magántulajdon és a munkamegosztás megszűntetése (több kísérlet volt már rá a 
történelemben de megoldást nem hoztak) 

-módszerek az elidegenedés feloldására: kábítószer, kivonulás a társadalomból 
(meg is jelennek a filmben:kokain a börtönben; ház a folyóparton) 

- a filmt megoldása finom módja az öngyilkosságnak (hiszen, a film során többféle utat is megpróbáltak, kiútat azonban egyik sem jelentett.. tudjuk hogy a helyzetre nincsnen megoldás, tehát nem lehet happy end) 

