
l4  karikaturista  tévéje...  
. . .  a  tévé  karikaturis-

tája?  Balázs-Piri  Balázs  
ebben  a  szerepben  Félix  
László  rendező  hathatós  
közreműködésével  kelle-
mes  estét  szerzett  a  tv-
humortól  néha  már  túl-
gyötört  nézőknek.  Polgár  
András  segítségével  írt  
forgatókönyve  két  részre  
osztotta  a  rendelkezésére  
álló  55  percet;  az  első  
és  vontatottabb  szakasz-
ban  néhány  humor-  és  
karikaturadefiníriót  ad-
tak  elő  a  kérdés  neves  
és  avatott  szakértői:  
Mándy  Iván,  Bárdi  
György,  Marton  Frigyes,  
Bacsó  Péter,  Kaján  Ti-
bor.  Ezt  a  kissé  kerek-
svédasztalízűre  sikere-
dett  meghatározásdöm-
pinget  aztán  a  Ludas  
Matyi szerkesztőségi élet-
képei  és  Balázs-Piri  Ba-
lázs  otthoni  megpróbál-
tatásai  színesítették  vol-
na,  h a . . .  Ha  nem  lett  
volna  erőltetett  és  csi-
nált  ezeknek  a  betétek-
nek  a  humora,  amelyet  
a  „karikaturista  is  em-
ber"  mottó  lengett  kö-
rül.  A  szerkesztőségi  
rajz-  és  kéziratvissza-

adás  paródiáját  már  el-
játszották  Bárányi  Fe-
renc  karácsonyi  Vitri-
olvasókörében,  az  ebben  
rejlő  humorforrás  már  
elapadt.  Mondhatjuk  
úgyis,  a tetemes  fogyasz-
tás  miatt  lecsökkent  a  
nyomása,  s  így  a  felsőbb  
emeletre  csak  kevés  jut  
a  humor  nedvéből.  
Ugyanez  vonatkozik  a  
családi  életet  helyet-
tesítő-szimbolizáló  cé-
dulaváltás  esetére  is.  

A  felvetődött  témákat  
Balázs-Piri  Balázs  sa-
ját  kifejezőeszközével,  a  
rajzzal  kommentálta,  te-
hát  megkapta  a  magáét  
a  közlekedő  állampolgár,  
a  kicsit  mísz  eladó-
gárda,  az  olyan  —  ami-
lyen,  de  főleg  helytelen  
gyereknevelésben  ludas  
szülők...  Az  úgyneve-
zett  „életből  ellesett"  
idillek  után  ismét  egy  
kis  tűnődés  következett,  
ismét  a  humorról.  A  
magvas  vagy  magvasnak  
szánt  mondatok  után  
aztán  végre  valóban  
megkaptuk  azt,  amit  egy  
úgynevezett  szórakoztató  
műsortól  elvár  az  em-

ber:  Balázs-Piri  Balázs  
minden  ünnepélyes  ce-
remónia  nélkül  megnyi-
totta  az  ő  tévéjét.  Meg  
kell hagyni:  nagyon  ked-
ves kis  tévé  volt.  A  mű-
sorkínálat  pazar:  volt  
portréfilm,  reklám,  esti  
mese,  TV-Híradó,  Nyi-
tott  könyv,  Telesport,  
krimi!  és  egy  páratlanul,  
szinte  zseniálisan  blőd  
művészfilm.  Most  aztán  
tobzódhattunk  a  fonák  
dolgok  fonák  kigúnyo-
lásában  mely  Bacsó  Pé-
ter  ars  poeticájaként  is  
megfogalmazást  nyert  —  
olyan  színészek  közre-
működésével,  mint  az  
egyedülálló  humorú  
Kern  András,  vagy  Ve-
lenczei  István,  Várhegyi  
Teréz,  Verebes  Iván,  
Andai  Györgyi,  Szacsvay  
László  és  Körmendi  Já-
nos.  A  Portréfilm  te-
nyérbemászóan  nagyké-
pű  riportere  Kern  meg-
fogalmazásában  maga  
volt  a  megtestesült  ki-
állhatatlanság.  Még  egy  
riporterarcot  villantott  
föl  a  Nyitott  könyvben,  
ez  a  bensőségesen  ha-
verkodó  típus  sem  isme-
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A  házigazda:  Balázs-Piri  
Balázs 

retlen  a  tévénézők  ha-
talmas,  de  korántsem  
mindig  lelkes  tábora  
előtt.  A  TV-Híradó  Ba-
lázs-Piri  Balázs  egysze-
mélyes  show-ja  volt.  
A  karikaturista  igazán  
szeretetre méltó jelenség-
ként  telepedett  le  a  szí-
nes  virágokkal  telepin-
gált  Magyarország-tér-
kép  elé,  s  jövőt  példázó  
híradóképei  a  kommen-
tárokkal  mindannyiunk  
ironikus  vágyát  fogal-
mazták meg.  A  Telesport  

műsorpersziflázsában 
pedig  a  műsor  igazi  sze-
replői:  Knézy  Jenő  és  
Vitár  Róbert  paródizál-
ták  sajátmagukat  és  a  
technika  áldásaiból  fa-
kadó  adáshibák  minden  
gyönyörűségét...  Kri-
miben  még  nem értük  el  
a  Columbo-i  színvonalat,  
ezt mutatta  a  három  kri-
miszülő  író  gyötrődése;  
ám  a  „művészfilm"  ab-
szolút  érthetetlensége  
egyszerűen  lenyűgöző  
volt. Az előzetes  gusztus-
csináló  bevezetővel  
együtt  a  megtévesztésig  
hasonlított  a  valódiak-
hoz.  Vagy  talán  jobb  is  
volt? 

KRISTÓF  ATTILA  

N A P L E M E N T E 
LAKATOS  VINCE  

DOKUMENTUMFILM-SOROZATA 

Lakatos  Vince  a  fel-
szabadulás  előtt  szociog-
rafikus  hajlandóságú  
író-újságíró  volt.  Negy-
ven  éves,  amikor  a  film  
kifejezőeszközének  szé-
lesebb  társadalmi  ható-
sugarát  fölfedezi  magá-
nak. Azóta — jó  harminc  
esztendeje  —  közel  száz  
dokumentumfilmet  írt  és 
rendezett.  A  magyar  do-
kumentumfilmesek  nesz-
tora  ő;  az  elsők  között  
honosította  meg  nálunk  
—  példamutató  problé-
maérzékenységgel,  szo-
ciális  érzékkel  és  formá-
ló  készséggel  —  a  film-
publicisztika,  a  filmszo-
ciográfia  műnemét.  Elő-
futára  volt  a  televízió  
révén  mára  „mindenna-
pi  kenyerünkké"  vált  
filmújságírásnak,  annak  
a  „camera  stylo"-nak,  
mely  a  mind  könnyeb-
ben  kezelhető  filmkame-
ra  töltőtoll-mozgékony-
ságát  sajátos  sztenogra-
fálásra:  a  mindenkori  
adott  valóság  tükrözésé-
re,  a  társadalmi  jelensé-
gek  —  néha  'lényegi  ösz-
szefüggéseket  is  láttatni  
képes  —  tettenérésére,  a  
múló  idő  rögzítésére  
használja  föl.  Már  csak  
ezért  is  örömünkre  szol-
gálhat,  hogy  karakterisz-
tikus  dokumentumfilm-
művészete  végre  a  kép-
ernyő  nagyobb  publici-
tásával  érvényesülhet.  

Lakatos  Iván,  a jó  sze-
mű  és  biztos  kezű  ope-
ratőr,  valamint  Koós  Bé-
la,  a  társadalmi  gondja-
ink  iránt  különösen  fo-

gékony  szerkesztő  közre-
működésével  égetően  ak-
tuális  problémát  tár  
elénk  Lakatos  Vince  
Naplemente  című  tv-
fílmsorozatában,  a  ma-
gyar  falu  drámája  egyik  
legutóbbi  fejezetének  
krónikásaként:  a  falusi-
tanyai,  hagyományosan  
mezőgazdasági  munká-
val  foglalkozó  lakosság  
vészes  elöregedésének  
gondját.  Helyesen  teszi,  
hogy  egyetlen  tájkörzet-
re —  a Bács-Kiskun  me-
gyei  tanyavilágra  —  
koncentrál;  a  jól  meglá-
tott  részlet  hélytállhat  
az  egészért.  Kár  azon-
ban,  hogy  nézőszöge  ez-
úttal  túlságosan  keskeny  
sávú,  kizárólag  —  he-
lyenként  túlhangsúlyo-
zottan  —  szociálpolitikai  
szempontú;  a  bonyolult  
problematikának  így  jó-
szerivel  csak  a  fölszínét  
érinthette.  Hadd  tegyem  
hozzá:  a  filmsorpzat  leg-
jobb  pillanatai  —  a min-
den manipulációtól  men-
tesen  becsületes,  lírai  
hangulatokra  érzékeny  
megközelítésnek  köszön-
hetően  —  túlmutatnak  a  
szerzői  szándékon,  érzé-
keltetik  a  kimondatlant,  
a  kimondhatatlant,  az  
ábrázolt  jelenség  mé-
lyebb  vonulatát.  Főként  
azzal — aligha  túlbecsül-
hető  erény ez  —,  hogy  a  
megszólaltatások  itt  nem  
szokványinterjúk,  inkább  
a  csöndes,  esti  beszélge-
tések  hangulatát  idézik,  
a  megértő  emberség  
hosszú  szüneteivel,  öreg  


