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ÉS A Z „UTOLSÓ ELŐTTI EMBER"
Ismét egy film, amely szellemi
izgalmat kelt, problémákat ad fel,
töprengésre késztet. S ez akkor is
művészi eredmény, ha olykor úgy
érezzük: vitatkoznunk kell e filmmel. De ez a vita rangos ellenféllel
folyik, akinek tévedéseit nem könynyű tetten érni, aki igényességre
késztet a maga színvonalas okfejtésével, a magunk igazságainak megfogalmazásában. Az »Utolsó előtti
ember«
ugyanis,
olyan
alkotás,
amelynek minden kockáját a művészi tudatosság jellemzi. Rendezője
— Makk Károly — a magyar filmek történetében talán egyedülálló
formai bravúrral jeleníti meg nem
mindennapi történetét. A film plasztikus lehetőségeit mesterien kihasználva, él a képmélység többsíkú ábrázolási lehetőségéivel, a tárgyiakusztikai környezet sajátos dialektikájával, amely a modern filmművészetben már nemcsak mint a
hőst kifejező és értelmező elem kap
szerepet, de minit a hőssel szemben
álló, vagy azzal közömbös, iránta
érzéktelen közeg is, ámely éppen a
maga diszharmóniájával válik
a
filmábrázolás eszközévé. Képei, jelenetei kemények, férfiasak, célratörők. Mentesek az öntetszelgő túljátszásnak azoktól a sallangjaitól,
amelyek az "Elveszett paradicsomművészi leleményeit és telitalálatait
még gyakran jellemezték, s éppen
puritánságukban válnak kifejezőkké.
Hiányzik belőlük az utánérzés — a
még oly érzékeny és színvonalas
utánérzés — másodlagosságának, felmelegítettségének mellékíze: itt már
a film szuverénul magáévá tett
modern kifejező
eszközeinek fölényes biztonságú
felhasználásáról
van szó, amely eredményezhet stiláris rokonságot, de összhatásában
mégis egy eredeti alkotó egyéniség
bélyegét viseli magán.
Hiszen — mondjuk ki nyíltan a
nyilvánvalóan felmerülő összevetést
— amíg Antonioni szigorúan tárgyi-

lagos, kemény elemző stílusának fő
funkciója abban áll, hogy a mese, a
filmtörténet külsődleges fordulatainak jellemző-elemző szerepét magára vállalja, éppen egy eseménytelenségével, és céltalanságával, gondtalanságával nyomasztóvá váló élet
kifejezése
érdekében,
Makknál
ugyanezek az eszközök egy feszesre
húzott és szigorúan megkomponált,
történelmileg körülhatárolt és nagy
összecsapásokban kirobbanó konfliktus megjelenítésének eszközei. Itt
a magányos sétálások, az éjszakai
autókázás egy véletlenül hősünkhöz®
csapódó lánnyal, a hosszú beszélgetések — s általában a kép mélységének, a beállítások időtartamának,
a jelenetek reális részletezésének ez
a fokozott felhasználása — nem önmagában fejezi ki a drámát, hanem
előkészíti azit, mintegy felhúzza és
visszafogja a cselekmény rugóit, .
hogy aztán annál lendületesebben
ugorjanak ki.
S ezzel az ábrázolásmóddal, önmagában, nem is lenne probléma.
Sőt, éppen ennek az ábrázolásmódnak szuggesztivitása, nagy hangulatteremtő ereje takarja el, teszi nehezen kitapinthatóvá és meghatározhatóvá a film szervi-szemléleti fogyatékosságait. Egyszerűbben szólva,
éppen a rendelés képi sugallatossága, a helyzetek, jelenetek súlyos és
kifejező atmoszférája szorítja maga
mögé és rejti el az első pillantásra
a forgatókönyv lélektanilag hiteltelen fordulatait és filozófiai következetlenségeit. Egy-egy elvont életérzés — a magány, a lelkiismeretfurdalás, a vívódás, vagy a rágalmazás
és gyűlölködés öngerjesztő folyamata — mesteri megfogalmazást, átvilágítást kap ebben a filmben. De
ha ezeket az életérzéseket a film
cselekménymenetére felfűzve, a film
belső összefüggéseinek, oksági láncolatának tükrében vizsgáljuk, sokszor festett vérzéseknek bizonyulnak — mégha önmagukban kitűnően
vannak is megfestve.

Nézzük tehát ezt az összefüggést.
Orodán ejtőernyős oktató felelősségre vonja kollégáját, Petit, hogy virtusból versenyre kel a kezdő ugrókkal, vajon mernek-e addig zuhanni az ernyő kinyitása
nélkül,
mint ő, s legutóbb ez a veszélyes
játék kis híján tragikus következményekkel
járt.
Ugyanakkor
—
mint mondja, nevelési szándékkal
— ő hívja ki ugyanerre a versenyre Petit, hogy megtörje nimbuszát,
leszoktassa
vagánykodó
felelőtlen
életmódjáról. Másnap az ugrásnál,
bár Orodán pontosan megadta az
utolsó időpontot, amikor nyitni kell,
Peti elmulasztja ezt és halálra zúzza magát. Kati, a csapat egyik nőtagja, aki szerelmes Petibe, s akit
Orodán is szeret, hisztérikus gyászában Orodánt Peti meggyilkolásával vádolja.
Feltüzeli a csapat
többi tagját és azok hajszát kezdenek Orodán ellen. S amikor az a
repülőgépből való kiugrást mutatja
az ugrótoronyról, háromszor egymásután elengedik a ponyvát, és földre ejtik. Szemébe vágják, hogy
menjen el a csapatból, nem szeretik. S amikor egy alkalommal a
szabályzat
előírásaira
hivatkozva
vad szélviharban életveszélyes kiugrásra késztetik: Orodán végleg rá-

döbben erre a feloldhatatlan gyűlöletre. Most már ő is magát vádolja
Peti meggyilkolásával.
Meghasonlottságában öngyilkosságra szánja el
magát, éppen Peti halálnemét választva. Közben azonban Kati meginog gyanújában, lelkiismeretfurdalása támad, érzéseivel mindinkább
Orodán felé fordul, s a döntő pillanatban — a tervezett halálugrás
pillanatában — azzal zsarolja ki
Orodántól szándéka megmásítását,
hogy megfenyegeti: ha a fiú nem
nyit, ő sem nyitja ki az ernyőjét.
Mint ebből a dióhéj-összefoglalásból is látható, egyáltalán nem szokványos, leegyszerűsítetten kikerekített történetről van szó. A látványos külsőségek, az előre kiszámíthatatlan fordulatok, s az olykor lélegzetvisszafojtó izgalom mögött —
amellyel ez a film igazán nem fukarkodik — nagy és sorsdöntő kérdések az élet és halál "végső« problémái kavarognak már-már gyanús
bőségben. S éppen emiatt nem lehet pontosan tudni: e film minek a
drámája? Egy olyan ember konfliktusa-e, aki ugyan nem szándékosan, de nem is teljesen hibáján kívül valaki halálát idézte elő? Vagy
— éppen ellenkezőleg — olyan emberé, akit társai, környezete gonosz
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és felelőtlen elfogultsággal csaknem
a halálba kergetnek? Az lenne a
mondanivalója, amit Orodán szavakban i? megfogalmaz, hogy tudniillik,
senkinek
sem lehet erőszakosan,
akarata ellenére bevatkozni az életébe? Vagy ennek az állításnak éppen a cáfolata, hiszen ugyanolyan
erőszakos beavatkozás menti meg
Orodánt az életnek — Katié —,
mint amilyen Orodán önvádló feltevése szerint Peti halálát okozta.
Talán egy, a lélek sajátos áttételeiben jelentkező szerelmi konfliktusról van szó, amelyet a vetélytárs e
gyanús halála éíez kii? Vagy — el| lenkezőleg — a végzetesen társtalan, ellenszenvet keltő ember problémájáról? És folytathatnánk a feltevéseket. Extenzíve, a film külsőleges történésében ugyanis mindez
— s még sok minden — benne van,
a maga
intenzitásában
azonban
egyik probléma sem válik a cselekmény központi magjává. Ebben a
filmben az alkotók úgy bonyolítják
az eseményeket, mint a mitológia
párkái (ez természetesen nem leleményességükre és valósághitelükre
vonatkozik), végzetként kezelve hőseik sorsát, szenvtelenül és önkényesen sorsot mérve rájuk, ítélve felettük, de nem megítélve őket.
S itt érünk ahhoz a problémához,
amely — különböző formában —
Makk Károly régebbi filmjeiben is
felmerült már. Van nálunk egy közhangulat, amely minden olyan törekvést, amely az egyéni sors mélyére
kíván hatolni, amely filozófiai kérdésfeltevéssel közeledik az élethez,
és az úgynevezett -végső" kérdéseket boncolja, eleve gyanakvással fogad, olykor éppenséggel egzisztencializmusnak kiált ki. Holott nyilvánvaló, nem az a harcos eszmei
magatartás, amely kitér az életnek
azok elől a problémái elől, amelyeket
— helytelenül megvilágítva, abszolutizáltan — a dekadens irányzatok
(akár az egzisztencializmus is) állítottak
középpontba,
hanem
az.
amely — mint József Attila, Dreiser, A ragon stb. telték — elfogadja
kihívásukat és helyesen válaszolja
meg kérdéseiket. A művészetekre is
vonatkozik az a kritika, amellyel
Lenin Plehanov filozófiáját illette,
hogy tudniillik: - a kantizmust (és
()

általában az agnoszticizmusl) nem
annyira
dialektikus
materialista,
mint inkább vulgáris materialista
szempontból
bírálja,
amennyiben
megfontolásaikat csak a limine elveti, de nem igazltja helyre (mint
Hegel, aki helyreigazította
Kantat) . . M i n d e z t
azért bocsátjuk
előre, mert nézetünk szerint Makkot nem gáncs, hanem inkább dicséret illeti azért, hogy nem hétköznapi, de létünk alapjait érintő problémákat vet fel, végletes helyzetekben vizsgálja hősei
viselkedését,
foglalkoztatja a halál, a gyilkossá
válás és az öngyilkosság problémája. önmagával, művészi alkatával
kerülne ellentétbe, s a magyar filmművészetnek sem használna azzal,
ha lemondana erről. Más kérdés
azonban, hogy bizonyos szemléleti
kérdésekben vitatkoznunk kell vele,
mert érzésünk szerint gátjai annak
is, hogy saját mondanivalóját a
képességeiben adott művészeti erővel kifejtse.
Makk emberlátásban ugyanis az
ember teljes egészében való szemlélete egyoldalúvá válik, és szinte
csak az össztönös, az irracionális indítékok jutnak szerephez. Ebben a
filmben vak indulatok feszülnek
egymás ellen, és határozzák meg
— szinte kizárólagosan — az emberi
viszonylatokat. Kati éppoly értelmetlenül — szinte babonás hisztériával — bélyegzi gyilkosnak Orodánt, mint amilyen szemszögéből
indokolatlan módon menti fel a vád
alól. A csapat haragszik Orodánra
— mi mást is tehetne —, háromszor
egymás után úgy földre ejti, hogy
abból egy is halálát okozhatná. Orodán, ez a látszólag pedáns észlény,
vagy Peti, ez a zabolátlan fenegyerek, meg akarja torolni a rajta
esett sérelmet. S az első és közvetlen gondolatuk: az öngyilkosság. Az
öngyilkossággal e felnőtt hősök és
alkotók úgy játszadoznak el, mint
Kosztolányi a -Szegény kis gyermek panaszai«-ban. A szavaknak
és a cselekedeteknek ilyenkor nincs
lemért súlya, valóságos dimenziója.
Ebben a filmben mindenki maga
ítélkezik és mindenki azonnal kimondja és meg is cselekszi, ami felötlik ösztönvilága mélyén. Első indulatainkban
pedig mindannyian

szörnyen kegyetlenek vagyunk, még
magunkat is könnyen föld alá kívánjuk. Karinthy ír egy emberről,
akinek megadatik, hogy minden kívánsága teljesedésbe menjen. S ez
a varázslatos erő sorra pusztítja
körülötte az embereket. Elég, hogy
valaki a villamoson a lábára lépjen
ahhoz, hogy máris ott haljon szörnyet. De a normális emberi életben,
magatartásban ezek a gondolatok
még a kimondásig sem jutnak el
az önkontrollnak, az emberré fejlődés évezredei alatt belénk idegződött automatizmusa
következtében.
Ez az önkontroll szerves része az
egészséges ember tudattevékenységének. E film hősei azonban szinte
mindenféle természetes közegellenállás nélkül valósítják meg első ösztönös indulataik sugallatát. Az élet
és halál, az egyén és a közösség, a
szerelem és az egyedüllét nagy kérdéseivel birkóznak — mindez azonban sokszor a preapubertas romantikus túlfűtöttségével és gátlástalan
vágykielégítésével jelentkezik a műben.
Az élet értékének valóságos tudata nem elég erőteljes ebben az élet
értékéről szóló filmben. Noha nem
olyan szélsőséges módon, mint az
-Elveszett paradicsom—ban, amelyben a gyilkos sorsa és szerelme iránt
akart
rokonszenvet és sajnálatot
kelteni a film. De meghökkentőbben, mint a -Ház a sziklák alatt*
esetében, amikor ez a tudat még világosan megvolt; amikor a gyilkossá válást a maga tragikus emberi
oldaláról mutatta meg, amelyben a
tragédiát még az okozott halál jelentette — s éppen ezzel vált jelentős és humánus alkotássá.
Ügy gondoljuk, Makk Károly saját művészi célkitűzéseivel
kerül
szembe, amikor — nyilván a magyar filmek elvontan racionális észlény-hőseire való ellenhatásképpen
— az elvont ösztönlényt állítja filmjei középpontjába. Kétségtelen, hogy
a magyar film fejlődésének folyamatában, ennek a merev antitézisnek is meglehet a pozitív szerepe
ahhoz, hogy kialakuljon a teljes ember művészi ábrázolása filmjeinkben. S Makk tehetsége, amely a tévedések kitérőiben is szemünk lát-

Szegedí Erika

tára érik, izmosodik, biztosítéknak
látszik, hogy rátalál azokra a valóságos hősökre, akik éreznek is és
gondolkodnak is, akik ugyan nem
mozognak és élnek merev logikai
sémák szerint, de nem is teljesen
öntudatlan bábjai
ösztönvilágunk
primitív mélységeinek. Illetve megtalálja a valóságnak azt a teljes
szemléletét, amelyben a művész alkotó tudata már nemcsak a nagy
kérdésekig, de a nagy feleletekig is
eljut, amelyben az élet öntudatlan
és ösztönös jelenségei is a tudatos
és értelmes művészi ítélettől kapják
meg igazi mélységüket.
A film szereplő gárdájából mindenekelőtt Nagy Attilát kell kiemelnünk, aki visszafogott eszközeivel is
emlékezetes hitelességgel és erővel
ábrázolta Orodán feszes, pedáns, kívülről csupa kimértség, de belülről
nagy szenvedélyektől fűtött ellentmondásos alakját. Szegedi Erika
kissé színtelenebb volt Kati szerepében. Psota Irén, Torday Teri,
Dómján Edit színvonalasan megoldották feladatukat. Szécsényi Ferenc felvételei és Petrovics Emil
zenéje egyaránt egyenértékű tényezői voltak a rendezői szuggesztivitás
megteremtésének.
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