
Álljon meg a menet! 
BESZÉLGETÉS GYARMATHY LÍVIÁVAL 

Első játékfilmje, az Ismeri-e a 
szandi-mand.it? megérdemelt feltű-
nést keltett néhány évvel ezelőtt; 
egyike volt a groteszk stílus kialakí-
tására tett első hazai kísérleteknek, 
Külföldön is díjat nyert dokumen-
tumfilmje, a Tisztelt cím! ismét a 
rendező sajátosan eredeti látásmód-
járól vallott; időközben pedig — 
forgatókönyvíróként — közreműkö-
dött a Madárkák elkészítésében (a 
filmet férje, Böszörményi Géza ren-
dezte), amelyet ugyancsak a film-
groteszk hazai válfajának megterem-
tésére tett kísérletek sorában illet 
meg fontos hely. 

A groteszknek az a sajátos műfaja, 
amelyet legmarkánsabban Jacques 
Tati illetve Milos Formán nevével 
jelezhetünk — mindeddig lényegé-
ben hiányzott a magyar filmművé-
szet színképéből. Gyarmathy Lívia 
törekvése ezért is érdemel figyel-
met. 

Készülő filmjének címe: Álljon 
meg a menet! A forgatókönyvet Bö-
szörményi Géza írta, operatőr Koltai 
Lajos. Főszereplök: Bulla Elma, Hor-
váth Sándor, Szirtes Ádám, Madaras 
József, Szilágyi Tibor és a jugoszlá-
viai Éva Ras. Három „civil" szerep-
lője is van a filmnek: a tulajdonkép-
peni főhőst egy 86 éves nyugdíjas, 
Markovits Miklós játssza, a film fia-
tal szerelmespárját pedig két gim-
nazista: Gyurcsánszky Ági és Rajts 
István. 

— Bevezetőül arra kérem, mondja 
el néhány mondatban a film story-
ját. 

— Aki látta annak idején a Szan-. 
di-mandit, annak nem szükséges 
hosszan bizonygatnom, hogy leg-
kevésbé sem magában a történetben 
rejlik a film érdekessége vagy értel-
me — mondja a rendező. — Az alap-
helyzet annyi, hogy egy gyárban el-
határozzák: kitüntetik egyik haj-
dani, már régóta nyugdíjas munka-
társukat, sőt a hivatalos kitüntetés 
előestéjén félhivatalos bankettet ren-
deznek az öreg munkás Duna menti 
halászvityillójában. A hajnalig tartó 

bankett során különféle emberi 
magatartások és jellemek nyilatkoz-
nak meg differenciáltan, sokrétűen. 

— Az alapötlet előző rövidfilmje, 
a Tisztelt cím! egyik epizódját idézi: 
ott egy nyugdíjba menő idős postást 
búcsúztatnak munkatársai... 

— Valóban, a bankett, a kitüntetés 
képsorait — emberi közegét, hangu-
latát — a dokumentumfilm inspirál-
ta; a szereplők között is van néhány, 
akinek modellje konkrétan felismer-
hető a kisfilmben. Ilyen mindenek-
előtt az idős ünnepelt: még fizikai 
hasonlóság is van a Tisztelt cím! 
nyugdíjas postása és a játékfilm fő-
szereplője között. 

— A dokumentumfilm bővelkedett 
olyan groteszk, csaknem abszurd 
mozzanatokban, amelyeket elsősor-
ban az hitelesített művészileg, hogy 
félreismerhetetlenül valóságos, meg-
rendezetten volt maga a lefényké-
pezett eseménysor. A hitelességnek 
ezt a légkörét hogyan lehet meg-
teremteni — játékfilmben? 

— A dokumentumfilm készítése 
közben is éreztem, hogy a szinte 
szürreálisnak ható mozzanatok ré-
vén az egész film kissé fölülemel-
kedhet a naturán. Ha arra törek-
szem, hogy a valóságot olyannak 
mutassam be, ahogyan én látom, 
ezek a furcsa, talán különös mozza-
natok elengedhetetlenek. Néhány 
ilyen furcsa, groteszk fordulatot a 
rövidfilmből átmentettem a játék-
filmbe is. Például a gipszből készült 
aktszobrot, amivel az idős nyugdí-
jast a jubileumon megjutalmazzák . . . 

— Mekkora szerep jutott a forga-
tás közben adódó spontán, váratlan 
elemeknek a játékfilmben? 

— Engem is meglepett, hogy mi-
lyen kevés. A forgatás kezdetén tet-
tem néhány kísérletet arra, hogy 
hagytam a szereplőket önállóan rög-
tönözni. önmagukban véve nem 
rosszak ezek a jelenetek, de vágás 
közben kiderült, hogy a film egészé-
ben nincs helyük, mert túlbeszélik, 
agyonrészletezik a jelenetek motivá-
cióját. Az elejétől végig teljesen 



konkrétan megtervezett szituáció-
sorokon belül a szereplők természe-
tesen szabadon mozoghattak, s szá-
mos remek kis gesztust, ötletet adtak 
hozzá a filmhez, de ezek a spontán 
mozzanatok végig az előre eltervezett 
pályát futották be. A végén magam 
is meglepetéssel tapasztaltam, hogy 
ennyire megkomponált filmet még 
nem csináltam. 

— Ezek szerint, főként ebben kü-
lönbözik az új film. stílusa a Szandi-
mandi-étól? 

— Tény, hogy ott több volt a spon-
tán, improvizációs mozzanat. Arról 
a filmről egyébként most eléggé rossz 
a véleményem. Néhány hete meg-
néztem — az új film jugoszláv sze-
replőjének vetítettem — és most, öt 
év elteltével nehezen tudtam azono-
sulni vele. Most sem tartom őszintét-
len vagy hazug filmnek, de súlyosan 
elhibázottnak érzem a ritmusát. Szá-
mos olyan részlete van a filmnek, 
amelybe akkoriban fontos tartalma-
kat „éreztem bele"; ezek a gondola-
tok most egyáltalán „nem jönnek le" 
számomra a vászonról. Ami miatt 
— minden hibájával együtt — még-

is szeretem: ma is érzelmileg át-
élhető, emberséges filmnek tűnik fel 
számomra. 

— összefoglalná, miért vonzódik 
a groteszk ábrázolásmódhoz? 

— Mert ezt érzem a legembersége-
sebb stílusnak. A groteszk látásmód 
teszi képessé az embert arra, hogy 
ne túlozza el önmaga fontosságát; a 
reális dimenziókban szemlélje a dol-
gokat: másokat és önmagát. Szá-
momra a groteszk elsősorban érzelmi 
kérdés. Ilyen módon tudom — pon-
tosabban szeretném — humánusan 
ábrázolni a világot. 

— Filmjeiben mindig akad néhány 
figura, amelyet gyilkos iróniával áb-
rázol ... 

— Ez a vélemény meglep, mert én 
ezt az ábrázolásmódot soha nem érez-
tem gyilkosnak. Legfeljebb bizonyos 
nimbusz-rombolásról lehet szó. De 
bennem a legfurcsább vagy leg-
groteszkebb figurák iránt is van 
megértés. 

— Egyetlen olyan figura sincs a 
filmjeiben, akit gyűlöl? 

— Természetesen megvannak a 

Jelenet a f i lmből 



Rajts István és Eva Ras 

magam érzelmi-indulati relációi a 
figurákkal kapcsolatban, de sosem 
veszem a bátorságot ahhoz, hogy 
egy emberről végérvényes ítéletet 
mondjak. Ehhez egyszerűen nincs 
jogom. Én sem venném szívesen, ha 
rólam végérvényes ítéleteket monda-
nának. Filmjeim alakjai sohasem go-
nosz vagy rossz szándékú emberek. 
Olyanok, mint bármelyikünk. S ha 
nem eléggé szilárd elkötelezettségük 
vagy elképzelésük van bizonyos dol-
gokról, olykor furcsa szituációkba 
keverednek. Némelyikük éppen az 
eltúlzott alkalmazkodás, a túl nagy 
„jóindulat" következtében kerül ilyen 
helyzetbe. Nem állítom róluk, hogy 
vétlen vagy veszélytelen emberek. 
Mert bizonyos jellemképletek, ame-
lyek a filmjeimben megjelennek — 
másféle helyzetekben nagyon veszé-
lyesekké is válhatnak. De ítéleteket 
sosem mondok emberekről; — in-
kább folyamatokat próbálok anali-
zálni. Azt a túlságosan sarkított 
ábrázolásmódot, amely szerint az 
emberek vagy nagyon tisztességesek, 
vagy nagyon gonoszak — kissé egy-
síkú, mondhatnám együgyű dolog-
nak tartom. Szerintem minden em-

beri jellem sokkal bonyolultabb an-
nál, semhogy olyan egyszerűen be-
lehetne skatulyázni. 

— Első filmje meglehetős kritikai 
sikert aratott, mégis öt év telt el, míg 
elkészítette a másodikat. Mi az oka 
ennek a hosszú szünetnek? 

— Félreértések elkerülése végett: 
nekem nem volt elutasított forgató-
könyvem. Eddig két könyvet nyúj-
tottam be, s mindkettőt leforgathat-
tam. Dehát elég különös a műfaj, 
amivel próbálkozom. Ugyanolyat nem 
akartam csinálni, mint az első film 
volt, a továbblépéshez pedig időre 
van szükség. A forgatókönyv is las-
sabban, nehezebben jön össze ebben 
a stílusban, ahol nem a dialógusok, 
hanem sajátos szituációk, apró gé-
gék, mikromozgások hordozzák a 
film — vélt vagy remélt — tartal-
mát. Jacques Tati átlag ötévenként 
csinál egy filmet. Talán szerényte-
lennek hat ez a hivatkozás, de min-
denkinek joga, hogy maga válassza 
meg önmaga számára a — valószí-
nűleg örökre megközelíthetetlen — 
mér t éke t . . . 

ZSUGÁN ISTVÁN 


