
Az E l t á v o z o t t nap u t á n 
B E S Z É L G E T É S M É S Z Á R O S M Á R T Á V A L 

Az első rendező-nő a magyar já-
tékfilmgyártásban. Ez a sajátos sze-
rep talán már önmagában is érde-
kessé tenné személyét. S mert rá-
adásul nagyon figyelemre méltó — 
a kritikák többsége szerint: jelentős 
—, friss és ú j hangú filmmel debü-
tált, ez mindenképpen alkalom arra, 
hogy alaposabban is megismerked-
jünk Mészáros Mártával, művészi 
elképzeléseivel, vágyaival és törek-
véseivel. 

Életrajzából talán csak annyit 
fontos tudni, hogy a tragikus sorsú, 
kiváló szobrászművész, Mészáros 
László lánya. Tizenkét év alatt több 
mint egy tucat rövidfilmet forga-
tott. És még egy — aligha kikerül-
hető — életrajzi adat: férje, Jancsó 
Miklós filmrendező. 

— A kritikák dokumentumfilmes 
múltját emlegetik, mint az Eltávo-
zott nap sikerének egyik forrását. Mi 
erről a véleménye? 

— Kissé meglep, hogy a kritikák 
sikeres dokumentumfilmes múltam-
ra hivatkoznak, mert dokumentum-
filmjeimet a szakma és a kritika ál-
talában nem nagyon szerette. Akadt 
néhány kedvezőbben fogadott kisfil-

mem, de rövidfilmesként majdnem 
mindig az éppen aktuális divat ellen 
dolgoztam, ezért filmjeimre nem 
igen figyelt oda senki. Noha mindig 
nagy játékfilmesnek készültem, á rö-
vidfilmet nem ugródeszkának, ha-
nem gyakorló-iskolának tekintettem 
és nagyon szerettem. Akkoriban 
szinte kizárólag a cinéma vérité di-
vatozott a rövidfilmgyártásban, s 
nekem az utolsó 3—4 évben annyira 
nem volt sikerem, hogy végül ki is 
tettek a dokumentumfilmstúdióból. 
Ha akkor Nemeskürty István nem 
vesz oda stúdió-csoportjába, talán 
nincs is helyem a filmgyártásban . . . 
Néha elkeseredtem kisfilmjeim fo-
gadtatása miatt, Jancsó mindig azzal 
vígasztalt: ha egyszer sikerül egy jó 
játékfilmet csinálnod, majd utólag 
dicsérni fogják a kisfilmjeidet is. 
Vele ugyanez történt: Az idő kere-
két annak idején már az előzsűri ki-
selejtezte a miskolci szemléről. 

— Vagyishát nem volt elismerés-
től övezett rövidfilmes pályafutá-
som, bár amit a szakmából tudok, 
az ott tanultam meg. Leginkább 
Deák Istvánnak, a népszerű-tudo-
mányos stúdió vezetőjének jóvoltá-
ból, aki mindig bízott bennem, s ú j 
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meg ú j lehetőségeket adott Talán 
most már elmondhatom, mennyire 
egészségtelen dolog — ami néhány 
éve a kisfilmgyártást jellemezte —, 
ha egyetlen divatos stílust vagy mo-
dort kizárólagosnak kiáltanak ki. Jó 
lenne végérvényesen megszabadulni 
a kizárólagos stílus-divatok, az 
„ügyeletes zsenik" gyerekbetegségé-
től, s olyan egészséges légkörben dol-
gozni — amilyen a játékfilmben már 
kezd kialakulni —, ahol az ember 
éppúgy tud örülni a Fábri, Szabó, 
Gaál, Kósa vagy Sára sikerének, 
avagy Kovács, Zolnay vagy Jancsó 
jó filmjének — mint a saját sikeré-
nek. 

— Pályakezdését és eddigi pálya-
futását tehát nem tar t ja valami 
könnyűnek illetve sikeresnek . . . 

— A legbalszerencsésebb korosz-
tályhoz tartozom: a mi elindulásunk 
volt a legnehezebb. Ez az a generáció, 
amelynek tagjai a Makk—Kovács— 
Jancsó-féle korosztály után, s a Gaál 
—Szabóéké előtt, 1957—58 táján lép-
tek a pályára, s talán akkoriban volt 
a legnehezebb elkezdeni. Nagyjából 
ide tartozik például Zolnay is; a mi 
pályakezdésünk problémáira tulaj-
donképpen a fiatalabbak, a Szabó— 
Gaál-korosztály sikerei hozták meg a 
megoldást. 

— Hogyan született az Eltávozott 
nap ötlete, forgatókönyve? 

— Kisfilmet terveztem a szövő-
gyári lányokról, sokat kijártam a 
gyárba, ott találkoztam azzal a 
lánnyal, akinek történetét megír-
tam. Hanák Katalin szociológus írt 
egy könyvet a szövőnőkről, az alap-
story egyébként abban is benne van. 
Megfogott ennek a lánynak a külö-
nös intellektualizmusa, keménysége, 
szinte férfias belső tartása; másfelől 
régóta izgatott a szülők—gyermekek 
közötti kapcsolat pszichológiája. Er-
ről írtam a forgatókönyvet. 

— Néhány kritika egy ú j típusú 
morál körvonalait véli felfedezni 
f i lmjében . . . 

— Kissé meglepnek ezek a meg-
állapítások, mert ilyen módon, aho-
gyan a kritikák kifejtik, nem foglal-
koztatott egy „új morál" kérdése, no-
ha öntudatlanul biztosan bennem 

volt ez a gondolatkör is, ha ennyire 
kirajzolódik a filmen. Engem lénye-
gében az izgatott, hogy ez a lány va-
laki, egyéniség, aki sose fog önma-
gával terhelni senkit, mert önálló, 
felnőtt, s mindenekelőtt önmagá-
hoz őszinte. Ez a felnőtt, önmagát 
kereső ember-típus egyébként jelen 
van a világ filmművészetében, s a 
magyar filmben is: gondolok például 
a Sodrásban, vagy a Hogy szaladnak 
a fák főhőseire. Ezek a filmek lénye-
gében ugyanarról szólnak, mint az 
Eltávozott nap, legfeljebb nem a nő, 
hanem a férfi szemszögéből. 

— Néhány kritika kifogásolta 
fi lmje lassú t empójá t . . . Mi erről a 
véleménye? 

— A ritmus-probléma a stílus és 
a dramaturgia függvénye. Nagyon 
nagy író és kivételesen nagy alap-
szituáció kell ahhoz, hogy a hagyo-
mányos módon előadott, drámai 
konfliktus mainak hasson. Minthogy 
filmem alaptörténete a világ legsab-
lonosabb témája, s minthogy a nagy 
írónak is híjával voltam, megpró-
báltam a sablonos storyt újszerűen 
ábrázolni. Ez az egyik ok. A másik, 
hogy napjaink konfliktusai nagyon 
ritkán érhetők tetten drámaian ki-
élezett formában. Az Eltávozott nap 
történetében nem lehetnek nyílt, 
nagy összeütközések, mert ebben az 
esetben vagy a lánynak kell megöl-
nie az anyját, vagy az anyának a 
lányát Ilyesmi ritkán történik — 
csak félnek egymástól, és idegenek 
egymás számára. Ennek a lánynak 
a története addig t a r t amíg eljut 
élete első határozott cselekedetéig; 
kezdi megtalálni a maga egyénisé-
gét. S szerintem egy mai nő csak 
akkor valaki, ha van egyénisége. Ki-
bontakoztathatja ezt jó családanya-
ként, jó háziasszonyként, jó titkár-
nőként, vagy bái-milyen foglalkozást 
űzve — a lényeg, hogy sajá t egyéni-
ségét előbb önmagában tisztázza, s 
csak aztán válasszon párt, aztán pró-
bálja megtalálni egy másik ember-
rel való együttélés módjait. 

— Amit elmondott, abból szinte 
egész ars poetica körvonalai bonta-
koztak k i . . . Első női játékfilmren-
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dezőnk speciális programjának is 
fölfoghatjuk? 

— Világszerte nagyon kevés nő 
csinál nagyjátékfilmet, mert a film-
rendezés tényleg „férfias" szakma: 
rendkívüli fizikai és szellemi kon-
centrációt igényel a harminc forga-
tási nap, s nem könnyű művészileg 
és gondolatilag összetartani, irányí-
tani egy stábot — a színészektől a 
technikusokig. De azért akad női 
rendező a világban, aki talán nem-
csak nekem imponál, mindenek 
előtt Ágnes Varda, Larissza Sepity-
ko, meg Vera Chytilova. A magyar 
filmgyártásban egyébként — Fábrit 
és Máriássyt kivéve — szinte egyet-
len rendező sem formált igazán jó 
női alakokat Ügy gondolom, nagyon 
sok lehetőség, elmondani való van 
még számomra. 

— Engedjen meg egy — talán ta-
pintatlan, de nehezen kikerülhető — 
kérdést: milyen szerepe volt fér jé-
nek, Jancsó Miklósnak az Eltávozott 
nap elkészülésében? 

— Aki a filmet látta, annak talán 
fölösleges mondani, hogy témában 
is, stílusban is egészen mást próbá-
lok csinálni, mint Jancsó. Ha az em-
ber egy erős egyéniség mellett él, ez 
parancsolóan kötelezi arra, hogy 
minden erejével igyekezzék megta-

lálni a saját egyéniségét. Az ő ke-
mény harcai önmagával — a maxi-
mális gondolati és kifejezésbeli tisz-
taságért — arra köteleztek, hogy ön-
magamat keressem, s meg se pró-
báljam őt utánozni, hiszen a művé-
szetben ő éppen az utánzástól vi-
szolyog a legjobban . . . Magatartá-
sa, egyénisége, következetes igényes-
sége hatott rám mindenek fölött. 
Konkrétan a munkámba Jancsó alig 
szólt bele — illetve épp annyira, 
amennyire mindegyik barátjának a 
munkájába, aki odaadja neki a for-
gatókönyvét elolvasni —: kegyetle-
nül ízekre szedte, kimutatva benne 
minden hajszálrepedést, s ugyan-
ilyen keményen elemezte — bírálta 
a felvett anyagot is. Bírálatát néha 
megfogadtam, néha nem; meg kell 
mondanom, hogy a film végső for-
máján leginkább Farkas Zoltán vá-
gónak szelektáló biztonsága hagyott 
nyomot. 

— Legközelebbi tervei? 
— Idegen kenyéren címmel írok 

forgatókönyvet, egy mai negyvenöt 
éves özvegyasszony és huszonhárom 
éves fiának, illetve a fiú szerelmé-
nek konfliktusáról. Most pedig nagy-
nagy izgalommal Pesaroba utazom: 
meghívták a fesztiválra az Eltávo-
zott napot. 
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