
Álljon meg a menet! 
Gyári öltözők, munkatermek, kül-

városi lakótelepek modern házóriá-
sai, múltból itt felejtődött, rozoga 
kis kalyibák, a magát szegényesnek 
mutató természet kopott fűvű, gyér 
tisztásai, sekély vízpartjai szolgálnak 
színteréül Gyarmathy Lívia filmjei-
nek. A többesszám mindössze két 
játékfilmet takar, de ez a két film 
máris kialakult érdeklődésről beszél. 
Az Ismeri-e a szandi-mandit? és most 
az Álljon meg a menet! ugyanazt a 
groteszk szemléletet tükrözi, ugyan-
azt a témavilágot, ugyanazt az ábrá-
zolási módszert, mely szeretetteljes 
távolságtartással, mosolygós szomo-
rúsággal figurázza ki a mai munkás-
élet kancsal helyzeteit. 

A tartalmi összefoglalóba nehezen 
sűríthető történetek középpontjában 
egy-egy közösségi ünnepség áll, a 
groteszk emberi megnyilvánulások 
ősidők óta hálás vadászterülete. Bi-
zonyára nem véletlen, hogy Gyar-
mathy filmjeinek legemlékezetesebb 
stíluselőzményei, a hatvanas évek 

híres cseh filmgroteszkjei is oly 
gyakran játszódtak stilizáltán, vagy 
naturális hitelességgel megelevení-
tett ünnepségek keretei között. Az 
ünnepségekre nem csak a résztve-
vők, de általában a szavak, a gesz-
tusok is ünneplőbe öltöznek, s a fel-
lengzős, nagyzoló külsőségek és a 
tartalom ürességének gyakori ellen-
téte a komikum jól jövedelmező, 
biztos forrása. 

Az Álljon meg a menet! gyárának 
vezetősége is jubileumi ünnepségre 
készül. A gyár legöregebb nyugdíjas 
munkásának és még két társának 
aranygyűrűt szándékoznak átnyújta-
ni, természetesen a televízió ilyen al-
kalmakra mindig meghívott képvise-
lőinek jelenlétében. A hivatalos fő-
ünnepség előestéjén az igazgató su-
gallmazására meghittebb jellegű al-
ünnepséget is rendeznek a bácsika 
horgásztanyáján, a lakatlan dunai 
szigeten. Komp szállítja ide a zon-
gorát, a söröshordókat, a „beterve-
zett" jókedv kötelező kellékeit. Min-
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denki jol érzi is magát, legkevésbé 
talárt maga az ünnepelt, aki nem ér-
ti, hogy az őt köszöntő szónok miért 
az amerikai imperializmusról beszél, 
amelyhez személy szerint semmi kö-
ze sincs, s miért nem a régi kőbá-
nyai sztrájkról, amelynek fiatalko-
rában egyik szervezője volt. A lélek-
telen jubileumi cécó csupán ürügyet 
szolgáltat a nótázásra, ivászatra, a 
szép nemmel való incselkedésre, s 
jelképes értékűvé válik a történet 
csattanója, hogy éppen a bácsikát 
felejtik kint a hűvös éjszakán a szi-
geten. Ez is csak akkor tűnik fel, 
amikor nem jelenik meg az. üzemi 
gyűlésen a televíziós felvevőgép 
előtt, hogy a „tisztelet és megbecsü-
lés" aranygyűrűjét átvegye. 

E kesernyés anekdóta tanulságánál 
nem igen mond többet Gyarmathy 
Lívia filmje. Az Álljon meg a me-
net! tulajdonképpen a rendezőnő si-
keres dokumentumfilmjének, a Tisz-
telt cím.'-nek játékfilmmé dúsított 
változata. A Tisztelt cím .'-ben egy 
öreg postást búcsúztatnak nyugdíjba 
vonulása alkalmából munkatársai, s 
maga az élet olyan gazdagságát vo-
nultatja fel a mosolyogtató, megható 
és dühítő abszurditásnak, hogy a mű-

vészi képzeletnek meglehetősen ne-
héz versenyre kelni vele. Gyarmathy 
Lívia és Böszörményi Géza forgató-
könyve megpróbálja a gegek soro-
zatütéseivel kierőszakolni a győzel-
met, a végeredmény azonban még-
sem szól meggyőzően a játékfilm ja-
vára. Újabb divat ez, hogy a témát, 
amelyet egyszer már sikerült rövid-
filmben sűrítetten kifejezni, „feltu-
pírozzák" az egész estét betöltő já-
tékfilmek kötelező hosszúságára, azt 
képzelve, hogy a terjedelem növelé-
se, az árnyalatok bőkezűbb adagolá-
sa szükségképpen a tartalom mély-
ségének alaposabb kiaknázásával is 
jár. Pedig a háromkötetes regény 
nem okvetlenül mond többet a vi-
lágról, mint egy vakító aforizma, a 
zsúfolt freskó nem feltétlenül jelen-
tékenyebb egy hevenyészett tollrajz-
nóL 

Gyarmathy Lívia rendelkezik a 
ritka tehetséggel, hogy képileg sűrít-
sen szélesen gyűrűző gondolati és ér-
zelmi mondanivalót egy-egy groteszk 
film jelenetbe. A fehér bukósisa-
kos gyári srácok államfőnek járó 
motoros díszkísérete az igazgatói 
gépkocsi körül, amely az öreg mun-
kást a belvárosi ékszerüzletbe szál-
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lítja, hogy méretet vegyenek az 
aranygyűrűhöz, nem csak hatásos 
filmes-ötlet, de humánus érzelmi 
töltésű művészi véleményformálás 
is. A hevenyészve pótolt, elkallódott 
oklevél, amely a kritikus pillanatban 
természetesen megkerül, szavak nél-
kül is szenvedéllyel szól a kiürült 
formák lélektelen gesztusai ellen. 
Két azonos szövegű, azonos rajzú 
oklevél százszor kevesebb egyetlen 
oklevélnél, mert kajánul kiabálja, 
hogy az ilyenfajta kitüntetésekhez 
csak üres papínyomtatvány kell, 
tustinta és redisztoll, mindkettőt ol-
csón árulják a papírboltban. Ez a 
képi matematika a legvonzóbb saját-
ja, emberséges tanulsága Gyarmathy 
Lívia filmjének, erre a groteszk 
számtanórára mindig készségesen 
beiratkozunk. 

A rendezőnő nyilatkozatában 
Jacques Tátit vallja művészi pél-
daképének, az ő legendás igényessé-
gét, a hosszú évekig tartó előkészítő 
munkát, amellyel a gegek láncolatát, 
a mikromozgások világának legap-
róbb rezdüléseit is megtervezi. Az 
Álljon meg a menet! képi szöveté-
nek erősségét valóban a kifejező 
filmgegek alkotják. Tátinál azonban 
ezek a gegek sűrű láncszemekként 

kapcsolódnak egymásba, mindig a 
lényeg anyagából ötvöződve, mindig 
a lényeget körbefogva. Az Álljon 
meg a menet.'-ben azonban a nemes 
értelemben vett gegeket jellegtelen 
töltelékanyag fogja közre, a tárgy-
hoz csak kevéssé tartozó mellékcse-
lekmény. A munkapad mellől irodai 
segédmunkára „kiemelt" kislány, 
Gyurcsánszky Ági és kamasz lovag-
ja, Rajts István egymást kergető 
szemérmes és dühös szerelme fél-
szeg amatőrszínészek közjátéka csu-
pán, a magyar filmekben gyakori 
vértelen szerelmi vonalat képviselik. 
A fiatalok nagy nehezen hallják meg 
egymás érzékeinek hívását, s amikor 
a dunyhával kibélelt ladikban végre 
belekezdenek a „Hol a piros? Itt a 
piros!" játékba, türelmetlenül kíván-
juk, találjanak már rá arra a kétsze-
mélyes társasjátékra, amely feltehe-
tően mindkettőjüket jobban érdekli 
a kártyánál. A társadalmi mondani-
való az új „osztálykülönbségról", 
amely a munkásból vezetővé emel-
kedett kgder lányát a munkásfiútól 
elválasztja, eléggé közhely-gyanúsan 
hangzik. 

Gyarmathy Lívia a színészeitől 
azt az amatőr-természetességet kö-
veteli meg, amit csak a legkiválóbb 
hivatásos színészek képesek nyújta-
ni. Az olyan jelentős színészegyénisé-
gek, mint Horváth Sándor, Madaras 
József, Bulla Elma, Szirtes Ádám, 
Szilágyi Tibor és a vendégként sze-
replő tüneményes humorú Eva Ras, 
hitelesebben „hitelesek", mint az al-
kalmilag kamera elé tessékelt eredeti 
szereplők. Koltai Lajos képei akkor 
frappánsak igazán, amikor nem csíp-
hető rajta az igyekezeten, hogy eleve 
groteszk szemszögből fényképezze a 
látnivalókat. 

A temészetesség igénye munkál a 
forgatókönyv laza építkezésében is, 
a szándékos idegenkedés a túlságo-
san megkomponált történet filmes 
dramaturgájától. Ez jellemezte már 
a „szandi-mandi" esetlegesen ka-
nyargó képsorait is, ez okozta rit-
mus döccenőit, bőbeszédűségét is. Az 
Álljon meg a menet! lényegesen cél-
ratörőbb építkezésű Gyarmathy első 
filmjénél, mégis úgy érezzük, keve-
sebbet mond annak átfogóbb igényű 
és mélyebbre hatoló társadalmi és 
emberi megfigyeléseinél. 
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