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Mészáros Márta A lőrinci fonóban 

című, két év előtti kisfilmje három 
fonónő miniportréját tette egymás 
mellé a nevezett üzemből. Nem szé-
lesen általánosítható szociográfus ke-
resztmetszet készült így a textilipari 
munkásnőkről, de a tárgyszerű, tiszta 
szerkesztésű riportfilm mégis többé 
vált a három portré egyszerű össze-
génél. Érzett, hogy a rendező jóval 
többet tud az üzemről és dolgozói-
ról, mint amennyit a kisfilmben köz-
vetlenül elmond, és ez a mögöttes 
tudás segítette a riportalanyok jó ki-
választását, az arcképek tömör meg-
fogalmazását. 

A szabad lélegzethez A lőrinci fo-
nóban három munkásnője, a Magá-
nyos, a Sokoldalúan harmonikus és 
az Ütját-párját kereső közül az utób-
bi adta a témát; ez a játékfilm mint-
egy az ő történetét szövi tovább. A 
csinos és értelmes fiatal lányét, aki-
nek a körülményei — széthullott csa-
lád, intézeti neveltetés — nem annyi-
ra sorompókkal, mint inkább az in-
dítékok felkeltésének elmulasztásá-
val gátolták a továbbtanulását. 
„Csak" munkás lett hát. 

Amikor azonban pontosan önma-
gában sem tisztázott igényeinek meg-
felelő társat keres szórakozásban, 
szerelemben, hamarosan úgy érzi, 
hogy ajánlatos letagadnia fizikai 
munkás voltát, és adminisztrátornak 
vagy egyetemistának hazudnia ma-
gát, hogy az őt érdeklő fiúk szóbaáll-
janak, illetve néhány táncon, néhány 
lefekvésen túlmenő kapcsolatot léte-
sítsenek vele. 

A kisfilmben ezt a konfliktust né-
hány mondat jelezte csupán. Mészá-
ros Márta azonban megérezte a kivá-
ló alkalmat, hogy — két közbülső 
után, a negyedikben — tovább fűzze 
első játékfilmje, az Eltávozott nap 
hősnőjének sorsát is. Hiszen az egyik 
főmotívum azonos ott és itt: a lány 
számára hiányzó családi otthon, ne-
veltetés, az ebből fakadó „társadal-
mi legalitás" hiánya rányomja bé-
lyegét önálló, felnőtt életére is. 
Olyan űr ez, amit hiába próbál be-
tölteni (amikor felkeresi anyját, ku-
tat apja után az Eltávozott napban); 

olyan „eredendő bűn", amit sem be-
vallani, sem letagadni nem lehet, 
ami mindenképpen megrontja emberi 
— és nem csupán szerelmi! — kap-
csolatait (a Szabad lélegzetben). 

De mi tűnik legfontosabbnak az in-
tézetben nevelkedett, és „csak" mun-
kásnak megmaradt fiatal konfliktu-
sából? Számomra az, ahogyan ráéb-
red, ahogyan a maga és a hasonló 
sorsúak tapasztalatai ráébresztik elő-
ször arra, hogy hazudnia kell, má-
sodszor arra, hogy hazúdnia nem le-
het, mert az éppen úgy, sőt talán 
még jobban megrontja a kapcsola-
tokat, mint „méltatlan" státuszának 
bevallása, megalkuvás nélküli válla-
lása. 

Miről szól ezzel szemben a Szabad 
lélegzet? Jutka már a film elején azt 
vallja, hogy nekik, munkáslányoknak 
alakoskodni kell, ha nem körükből 
való fiúkkal akarnak járni. András-
sal kibontakozó szerelmét ez a tudat, 
a hazugság szükségességének és lehe-
tetlenségének tudata már kezdettől 
megrontja; néhány tiszta és szenve-
délyes szeretkezésen kívül nem en-
ged egyetlen boldog órát, percet sem. 
Már nem is csupán a tudatáról van 
szó annak, hogy a hazulról hozott és 
a tanulással szerzett kulturális és 
szemléleti különbségeket nehéz áthi-
dalni a férfi és nő kapcsolatban — 
hanem fóbiáról, kényszerképzetté 
nőtt kisebbrendűségi érzésről, pesszi-
mizmusról. 

A film tehát nem egy konfliktus 
kialakulását, motívumait, társadalmi 
gyökérzetét tárja fel, hanem némely 
következményeit, elmérgesedését és a 
lezárására tett radikális, fájdalmas 
kísérletet. Jutka nem ráébred vala-
mire, hanem — az Andrással és a fiú 
családjával való tapasztalatai nyo-
mán — még jobban elmakacsolja 
magát a borúlátásban, „kitörési kí-
sérlete" reménytelenségének hitében. 

De hát szabad-e egy egészen más 
művet számonkérni, mint ami ké-
szült? Nos, az igazi probléma nem 
is az, hogy Mészáros Mártát jobban 
érdekelte Jutka sebének elmérgese-
dése, mint a sebesülés maga — ha-
nem az, hogy a választott témáról 



sem sikerült elég életteli filmet csi-
nálnia. 

Miért panaszolja Jutka, hogy a 
nem egyetemista fiúkkal nincsen mi-
ről beszélnie — amikor Andrással 
sincs: az egész filmben alig van sza-
vuk egymáshoz? És ez, úgy tűnik, 
nem a mai fiatalok kevesebb szóval 
beérő együttélésének tudatos ábrázo-
lása, hanem a megformálás gyönge-
sége. 

Ha viszont a lány igényei illuzó-
rikusak, ha világa eleve szűk, érze-
lem- és gondolatvilága szegényes, 
akkor nem az rontja meg a kapcsola-
tait, hogy honnan jött és mi a tár-
sadalmi státusza, hanem az, hogy 
akik közé vágyik, azok valódi emberi 
értékeit találták csekélynek. Néhány 
jelenet arra mutat, hogy nem így 
van, hogy Jutka igenis értékes em-
ber. Más jelenetek viszont mintha 
ellentmondanának ennek. De nem 
azért, mert bonyolult, ellentmondásos 
figurát ismerünk meg benne. Hanem 
azért, mert a lány — és a fiú — jel-
lemrajza vázlatos és egysíkú. 

Ám ők még mindig jobban jártak, 
mint András szülei, akik az ártal-
mas kispolgáriságnak bár létező, sőt 
nagyon is gyakori példái nyomán, de 
még felületesebben megrajzolt papír-
figurák. 

Mint a rendező, éppen a Filmvi-
lágnak nyilatkozva, elmondta volt, a 
fonónők üzemi beszélgetését munka-
helyi gondjaikról és az egyetemista 
társaság vitáját az alaptémáról: a 
munkás és a tanult fiúk-lányok kap-
csolatának lehetőségeiről helyszíni 
hangfelvételekből rekonstruálta. 
Ezek azonban annyira rövidek és be-
tétszerűek, hogy nem töltik fel vérbő 
életanyaggal a filmet; ez a két, kur-
tára vágott vita majdnem ugyan-
olyan sovány és sematikus — a do-
kumentum is lehet az, de még meny-
nyire! —, mint a sajátmaga számára 
írott forgatókönyv fiktív, „kitalált" 
részei. 

Hiába a dramaturg és a konzul-
táns — utóbbi: Bacsó Péter — köz-
reműködése. Hiányzik a filmből az 
író, aki a figuráknak karaktert, a 
párbeszédeknek ízt és gondolatot, 
a cselekménynek fordulatokat ad. 
Ismét, ki tudja, hányadszor, és ki 
tudja, még majd hányszor: a forgató-
könyv megírásának lebecsülése. Nem 
a forgatóköny-fétis védelmében mon-
dom ezt. Aki azonban nem úgy ered 
az eleven élet nyomába, mint Zolnay 
Pál a Fotográfiában, annak szüksége 
van egy jól megalapozott forgató-
könyv-vázra, amelyre a filmet „rá-
rendezheti". 



Kitűnően sikerült viszont Mészáros 
Mártának, a rendezőnek annak at-
moszférikus és képi érzékeltetése, 
hogy a mai fiatalok, illetve jelentős 
hányaduk számára a szexualitás mi-
lyen tiszta, természetes, szinte gátlá-
sok nélkül megközelíthető, élhető ré-
sze az életnek. Jutka párkeresésének 
magától értetődő, és az ismerkedést 
már nem sok idővel követő fejlemé-
nye-tartozéka a szeretkezés, illetve a 
társkeresés tévútjának egyik fő jel-
zése a maga számára, ha már-már 
átengedett, meztelen teste nem enge-
delmeskedik, idegen marad az ost-
romló fiútól. 

A Szabad lélegzet erotikuma ha 
nálunk talán még „merésznek" tűnik, 
ennek csak az lehet az oka, hogy ne-
hezen vesszük tudomásul a szexuális 
szokások átalakulását. Persze, más a 
tudomásulvétel, és más az aktusok 
képi ábrázolása. Ez a film azonban 
éppen az előbbiben, a tudomásulvé-
telben jelent továbblépést, míg az 
utóbbiban, „merészsége" ellenére is, 
ízléses, mértéktartó. (A legerotiku-
sabb atmoszférájú jelenetben külön-
ben nem aktust látunk, hanem zu-
hanyfürdőt — és Jutka egyedül áll a 
testén végigömlő vizpászmák alatt...) 

Amikor A lőrinci fonóban készült, 
Koltai Lajost kissé elragadta a fono-

dában a szálakon és pihéken csillanó 
fények költői játéka; olykor mintha 
nem is a valódi gyárat fényképezte 
volna, hanem a Külvárosi éj a „szö-
vőnők omló álmait" szövő gépeket. 
Együttműködése a rendezővel folyta-
tódván, első játékfilmje jórészét 
ugyanebben a környezetben kellett 
felvennie. Most azonban visszafogott 
tónusban, egyszerűen és kifejezően 
fotografált, lírikusán „szép" képet 
csak néhány egészen közeli arcról 
csinált. Munkája újabb bizonysága 
annak, hogy operatőr-utánpótlásunk 
kvalitásai már a bőség zavarával „fe-
nyegetnek". 

Kútvölgyi Erzsébet nem érdemtele-
nül kapott főszerepet. De alighanem 
sokkal jobban meg tudta volna olda-
ni feladatát, ha a „szereposztás" for-
dított: mármint ha Jutka munkásfiú-
ba szerelmes egyetemista lány. Intel-
lektusa, reagálókészsége ellentétbe 
került a forgatókönyvi figura passzív 
és kissé neurotikus karakterével, s 
kellő rutin híján, ezt az ellentétet 
nem tudta kellően ellensúlyozni szí-
nészi átlényegüléssel: játékkal. Min-
den más szereplő sokkal jobban a 
helyén volt — de jelentőségben, 
percben egyaránt sokkal kisebb sze-
repekben. 
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