
Harminc esztendővel ezelőtt került 
először a filmvászonra a polgári tár-
sadalomnak: akkortájt ú j korszakot 
jelző problémája: nyárspolgári ság és 
társadalmon (értsd ikanvanciéni) kí-
vüliség konfliktusa. A -Kék angyal* 
tanár úr ja (Emil Jannings alakította) 
egy egész polgári nemzedék rémüle-
tének vált jelképes figurájává. A ta-
nár 'úr, aki körül megpattannak a 
nyárspolgári szokások védőpántjai, 
beleszédül egy ledér énekesnő (Mar-
lene Dietrich) karjaiba. El is veszi a 
lokáltündért, s végülis annak kiszol-
gáltatott, megcsúfolt rabszolgájává 
lesz. A társadialom túlsó sarkára tett 
keserves kirándulásnak öngyilkosság 
a végállomása. 

A -Kék angyal- tanár ú t ja i— ha-
bár eltávolodása a nyárspolgári ha-
gyományoktól, a smokk 'beidegzések-
től, kétségkívül valamiféle egyéni lá-
zadást takar — lényegében csak utat 
veszt; a talaj kicsúszik a Iáiba alól. 
Lázadása tehát tudattalan és tétova; 
a bűnhődés mégis rettenetes. A pol-
gárság megérez valamit; egy távoli 
vihar első szellője éri a bőrét. De 
ebből még nem meri levonni a végső 
következtetést, sőt görcsösen ragasz-
kodva egyre tarthatatlanabbá váló 
pozícióihoz, fenyegető mementöt tár 
szabályaiinak megsértői elé. 

S most nagy sikerrel pereg nálunk 
az angolok szellemes vígjátéka, a 
-Betörő az albérlőm- (The Lady-
killers). Ami még három évtizede 
mint taiagilkum jelentkezett, az ma 
már csak mint komikum szemlélhető 
és ábrázolható. A konfliktus lénye-
gében itt ds nyárspolgáriség és tár-
sadalmán kívüliség összecsapása, ö t 
mindenre elszánt 'banditát láthatunk 
a filmen munkában. Nem riadnak 
ezek vissza semmitől: hideg fejjel 
rabolják ki az Angol Nemzeti 
Bánkot, s éppilyen hideg fejjel ka-

szabolják le egymást. Csak éppen a 
beléjük ivódott nyárspolgári tulaj-
donságokkal nem bírnak. Házáasz-
szonyukat, egy megmosolyogtatóan 
ódivatú viktoriánus özvegyasszonyt, 
a nyárspolgári konvenciók két lábon 
járó szimbólumát, titkuk tudóját 
kéne eltenniük láb alól — s ez se-
hogysem sikerül nekik. Lehetetten 
az udvariassági formulák h a j bókjai 
közepett, a kölcsönős etikett sasszélt 
lépegetve gyilkolni. "-Ellene húszan 
is kevesen vőtnámk* fakad ki a 
•bandavezér. Persze, hiszen a - társa-
dalmon kívüliek- is ugyanazzal' a 
nyárspolgárisággal vannak megfer-
tőzve, mint ariti pólusuk, . a vikto-
riánus nénike. 

A tragikum mindig az azonosulás-
ból következik; a komikum a kíviH-

• iőa-látás terméke. A -Kék angytal-
még azonosult a myáispolgáirrail, in-
nen tragikuma; a -Ladyfldiüems- már 
külső pontból szemléli, s ezzel élteni-
álLhatatlan nevetésre Ingerel. Más 
kérdés, hogy ez a -külső pont- vala-
miféle kvietista, cselekvés-ellenes 
szemlélet archimedesi pontja (a rab-
lott pénz végülis azé lesz, aki ki se 
nyúj t ja érte a kezét; -hasonlóképpen 
az elrepült papagájt is az hozza visz-
sza, aki egy tapodtat se lépett utána). 
Mindez azt mutatja, hogy i t t a 
nyárspolgáriságnak nem maradékta-
lan (tehát szocialista), hanem pusz-
tán egyfajta polgári-radikális kriti-
ká ja pereg dlőttümk. De nem is ez az 
érdekes. A figyelemreméltó inkább 
az, hogy a nyárspolgár tragédiája 
hangsúlytalanná vált, s hogy ugyan-
annak a Jelenségnek másik oldala 
került előtérbe: a ,komikus. 

Az már a szocialista film feladata, 
hogy többek közt a tnyárspoGgáriság 
kri t ikáját is kiteljesítse, egy ú j osz-
tály, egy .új társadalom nézőpontjár 
ról vizsgálva tárgyát. 
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