
E L T Á V O Z O T T N A P 
Pest pereme. Kisvárosias házsorok 

közé szorított nyári vendéglő, mun-
kásszállás, üzemi klubhelyiség vagy 
egy Római-parti csónakház . . . Csu-
pa ismerős helyszín, most mégis ú j 
arccal néz vissza ránk a vászonról. 
Akár az emberek: a pesti munkás-
lány, egy bizonytalan egzisztenciájú 
úr, aki három konyak után lírai tör-
ténetbe kezd, a korán öregedett pa-
rasztasszony, akit már semmiféle 
törvény nem szabadíthat meg az 
alárendeltek fejethajtó félelmétől. 
Ök is ismerősök, mégis újra-felfede-
zettjei az Eltávozott nap alkotóinak. 

Ez a film ismét bizonyítja, hogy a 
sematizmus sosem írható az alapszi-
tuáció rovására. A téma könnyes ri-
portokból, meghatódott tárcákból 
unalmasan ismerős: egy állami gon-

dozásban nevelkedett, s már ke-
nyérkeresővé felnőtt fiatal lány el-
határozza, hogy megkeresi szüleit. 
Kutatása sikerrel jár, megtalálja 
anyját, a hajdani „megesett" pa-
rasztlányból lett falusi asszonyt. A 
gyakorlott újságolvasó két irányban 
is tovább fűzi a történetet. Az első 
változatban a kamaszkorból kinőtt 
érzékenylelkű lány, anya utáni vá-
gya zátonyra jut s a felnőttekben 
csalatkozva magára marad, a máso-
dik változatban pedig áttöri az ide-
genség falát, s anya és lánya boldo-
gan egymás karjaiba borul. 

Mészáros Márta első játékfilmje 
nem használ primitív képleteket. 
Sem főhősének, a szüleit kereső Sző-
nyi Erzsinek emberi karaktere, sem 
a mellékalakok történéssé rendező-
dő sorsszilánkjai nem leshetők el 
dramaturgiai receptekből. A figurák 
tetteinek logikája nem a tételek 
rendjével, hanem a valóság „rendet-
len" törvényeivel rokon. 

— Hogy élsz? — kérdezik meg Er-
zsitől a film egyik jelenetében. 

— Felkelek, tornázom, dolgozom, 
táncolni is elmegyek és gondolko-
zom. Magamról, néha arról is, hogy 
többet kéne gondolkozni. 

Erzsi gondolatmenetének végpont-
jában nincsenek összegző filozófiai 
igazságok, vagy tételesen megfogal-
mazható életelvek. A gondolat azon-
nal magatartássá, cselekvéssé, a 
konfliktus hangulati feszültséggé 
szerveződik. Szőnyi Erzsi és anyjá-
nak találkozása valóban csak kiin-
duló pont. Az igazi cél: a szabad 
ember magatartás vizsgálata; a sza-
badság lehetőségeinek és veszedel-
meinek ábrázolása. 

Már a film első jelenete is sokat 
ígér. A nevelőintézeti ebéden, ahol a 
meghívott növendékek egyforma tá-
nyérokból, egyforma ételeket esznek, 
volt tanáraiktól egyforma szeretet-
tel kiosztott üdvözlő csókokat kap-
nak s mindnyájan ugyanazokat az 
örömszavakat hallgatják végig. Er-
zsi zárkózott arca szétrobbantja az 
idillt. Ha a kedves szavak fülsértőek 
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A fiira egyik jelenete 

és álszentek, ha hazugság van mö-
göttük, a szituáció ostobán felszínes, 
így, a jelenet tömören jellemzett el-
indítása a főhősnek, aki már kiűze-
tett a gyermekkor paradicsomából, 
akit már nem melengetnek a min-
denkihez szóló szavak s a maga út-
ját keresi. Feláll a díszebédtől. Ar-
cán inkább tűnődés, mint drámai 
zaklatottság. Az árnyalatok iránti 
érzékenység és a szigorú mértéktar-
tás jellemzi a film egész építkezését. 
Nem engedi a néző számára, hogy a 
történet ismerős közegébe régi klisé-
ket helyezzen el, morális ítéletét ro-
kon- vagy ellenszenvét kipróbált, 
már-már automatikusan bejárható 
utakon alakítsa ki. 

Ez a módszer nem egyszerűen a 
kutató művész által feltárt valóság 
esztétikai élményét adja, hanem a 
szokott, beidegzett etikai ítéletek ér-
tékét is megkérdőjelezi, a film mon-
danivalóját szinte megkettőzi. Ebben 
a filmben nincs „hivatalos képvise-
lete" a társadalomnak. Maiságát 
semmiféle hatásos kulissza nem 
szolgálja. Világát az a természetes-
ség teszi valóban maivá, amellyel 
Szőnyi Erzsi minden helyzetben 
fenntartja magának a szabad döntés 
jogát, és már a képessége sincs meg 
a félelemből és belenyugvásból ösz-
szeálló életre. 

A főszereplő, Kovács Kati, min-
den érzelgést elutasító, egyszerre ér-
zelemgazdagon lágy és dacosan ke-
mény alkata, szinte „szervezi" maga 
körül a képet. A nagyon tömör, 
szűkszavú dialógus felfénylik, lírá-
val és humorral telítődik a száján, 
kicsit lompos, fiús járása minden ki-
számítottságot elkerülő darabos és 
mégis magabiztos mozdulatai termé-
szetes kontrasztot nyújtanak a falusi 
ebéd vasárnapi ünnepélyességéhez, 
Horváth Teri anyafigurájának ijedt 
bizonytalanságához. Nem eljátssza 
szerepét, hanem társalkotóként em-
bert teremt. Elhiteti, hogy ez a Sző-
nyi Erzsi — valaki. Elfogadtatja ön-
magát s evvel óriási dramaturgiai 
szolgálatot tesz a filmnek. 

A képi ábrázolásnak ilyen teljes-
ségét nyúj t ja a film zárójelenete is. 
Szőnyi Erzsi keresi, várja a szerel-
met, de hazudni nem tudja. Nem 
ismeri a tévedéshez való hűség ha-
mis kötelezettségét. Egy üzemi mu-
latságon végre találkozik a szere-
lemmel. Ez az első látásra támadt, 
szavak nélkül megszülető szenve-
dély nem kíván okos érveket. A film 
támadhatatlanná teszi ezt a várat-
lan, mindenről megfeledkező érzést, 
elhiszem, hogy „igazi", elhiszem a 
rendezőnek és Somló Tamás opera-
tőrnek, akik egy sivár, kicsit unat-
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kozó táncolókkal zsúfolt terembe 
tudják varázsolni a kezdődő szere-
lem minden gyengédségét. A fiúról, 
aki egyetlen perc alatt társként sze-
gődik Erzsihez, semmit sem tudunk. 
A jelenetből áradó hit és líra mégis 
jobban igazol a legaprólékosabb mo-
tivációnál. 

Életünk mikroszkópikus méretű 
mozgásait vizsgálja a f i lm Filmmű-
vészetünk, amely a nemzetközi me-
zőnyben is jelentős, szuggesztív al-
kotásokat produkált az utóbbi évek-
ben, talán épp ebben a „mikro-rea-
lizmusban" otthonos legkevésbé. A 
mindennapok gyakran elszürkülnek, 
az egyszerű emberi konfliktusok tar-
talmatlanná laposodnak, vagy a 
mesterkélt, álérdekes töltelékanya-
goktól természetellenesen felfúvód-
nak. Ezúttal a szürkeségtől, egymás-
tól nagyon is különböző szérumok 
védik a filmet. A szikáran pontos 
valóságelemzés megóvja a kis, átlát-
szóan hízelgő hazugságok unalmától, 
a fantázia, az apróságokkal, részle-
tekkel való játék öröme pedig a 
szerkesztés monoton fegyelmét fris-
síti fel jótékonyan. Erzsi és anyjá-

nak viszonya csak a kíméletlen igaz-
ságot rögzíti. A két, egymást nem is-
merő felnőtt között nem buzognak 
fel anyai vagy gyermeki érzelmek, 
hiszen nem kaptak és nem adtak 
egymásnak még soha semmit. Talál-
kozásuk csak alkalom, hogy a főhőst 
azonnal a sokarcú igazsággal szem-
besítse. Nem követelheti, hogy az 
asszony elvállalja a „régi bűnt", hi-
szen annak nincs ehhez sem érzel-
mi, sem erőtartaléka. 

Erzsi első próbája — ennek a 
megértése. De ez a falusi látogatás 
nem egy etikai próbatételekkel tele-
zsúfolt akadályverseny, öröm és 
szertelenség árad a nyárbaborult 
faluvégi tájból, a templomtéren ke-
sernyés humorral rajzolt vidéki le-
génykék nyüzsögnek, a falusi murin 
a söröskiflit szinte megegyezésesen 
egyforma mozdulatokkal rágcsáló 
öregasszonyok lesik a táncolókat, a 
vasárnapi ebédet némán végigüli egy 
anyóka is, aki menyének egyetlen 
tekintetére elrebben az asztaltól, az 
országúton egy francia fiú bolondo-
zik, akit — ki tudja honnan kavart 
ide a szél — színes élet, öntörvényű 
világ van a vásznon, ahol nem kell 
mindent indokolni és magyarázni. 
Természetes. 

Ez a természetesség olyan szoros 
stílusegységet teremt, amelyben he-
lyenként előforduló képi teatralitás 
vagy az egyes dialóg-részletekben 
felbukkanó irodalmiasság a kivétel. 
Szőnyi Erzsi első szerelmével való 
szakitási jelenetót ilyenné tette Ju-
hász Jácint túlhangsúlyos játéka s 
az önmagát apai jóbarátnak valló 
lecsúszott szabó (Agárdy Gábor) je-
lenetét a „túlszép" szöveg. Helyen-
ként a ritmus is szükségtelenül le-
lassul, mégsem indokolt a film egé-
szét érintő „de" . . . S ehhez hozzá-
járul Horváth Teri és Szirtes Ádám 
gondosan, finoman megkomponált 
játéka is, amivel egyengetik út já t 
fiatal pályatársuk nagy jeleneteinek 
és szép sikerének. 
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