
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  



órák  ketyegésével,  a  
beázó  mennyezetről  alá-
hulló  esőcseppek  kopo-
gásával,  tétova  mozdula-
tokkal,  a  néhol  elretten-
tő  környezetben  is  bá-
mulatosan  otthonos  
szöszmötöléssel.  Egy-egy  
ellesett  pillantásban,  
rebbenésben,  jól  megfi-
gyelt  életmozzanatban  
megrendítő  embersorsok  
villannak elénk  —  szinte  
függetlenül  az  elhangzó  
szavaktól,  nem  egyszer  
ellentmondva  azoknak.  

Nos,  épp  Lakatos  Vin-
ce  képeinek  drámai  ere-
je  bizonyítja:  többről  
van  szó,  mint  amit  a  
szavak  elmondanak;  
nem  egyszerűen  bőke-
zűbb  vagy  öntevéke-
nyebb  szociálpolitikával  
és  meggyőzőbb  agitáoió-
val  elintézhető,  megold-
ható  „tudati  elmaradott-
ságról".  Ennél  sokkal  
mélyebb  emberi  igények  
és  társadalmi  szükség-
szerűségek  munkálnak  
itt.  Lehet-e  pusztán  tu-
dati  elmaradottsággal  
vagy  „társadalmi  feledé-
kenységgel"  magyarázni,  
hogy  ma  is  százezrek  —  
és  nemcsak  öregek  —  
élnek  tanyán?  És  hogy  
az  öregek  —  falun,  ta-
nyán,  sőt  városon  is  —  
mindinkább  magukra  
maradnak?  Megold-e  
minden  gondot,  ha az  el-
néptelenedett  falusi  is-
kolákból  társadalmi  
murikával  mindenütt  
szociális  szükségottho-
nokat  létesítenek?  Egye-
temes  gyógyír-e  az  al-
truizmus?  Ilyen és ehhez 
hasonló  kérdéseket  vett  
föl  —  és  hagy  nyitva  —  
a  filmsorozat.  Ez  nem  
volna baj;  a baj  az, hogy 
a  válaszadás  igényével  
lép  föl,  holott  kérdéseit  
sem  tisztázza  pontosan.  
Az  analízist  a  lírai-leíró  
megközelítés  helyettesíti  
—  újra  hangsúlyozom:  

helyenként  megrázó  erő-
vel  —,  a  szántézist  a  
szociális  otthon  kezdet-
től  hangsúlyozott  bűv-
szava,  az  altruizmus  ál-
megoldása. 

Ami  engem  illet:  meg-
értem  a  „makacskodó"  
idős  emberpárt,  amelyik  
—  viszonylag  még  jó  
erőben  lévén  —  váltig  
tiltakozik  a  szociális  
otthonba  vonulás  ellen;  
emberi  integritásukat  
védik.  Abban  a  ki  nem  
mondott,  de  jogos  ön-
érzetet  adó  tudatban,  
hogy  munkálkodásukra  
—  öreg  testük  törődésére  
—  ma  is  szüksége  van  
még  a  társadalomnak,  
városba  „menekült"  
fiaiknak-lányalknak.  S  
tragédiaként  élem  át  
annak  az  öregembernek  
a  történetét,  aki  a  me-
gye  reprezentatív  szo-
ciális  otthonának  ké-
nyelméből  sírva  emlé-
kezik  vissza  hasonló-
képpen  öreg  barátjára,  
aki  sokáig  tán  kényel-
metlenebb,  de  minden  
bizonnyal  szabadabb-
emberibb  otthont  nyúj-
tott  neki  tanyájában.  S  
tudom:  a  tanyai  „kise-
gítő  gazdaságok"  sok-
millió  nélkülözhetetlen  
dollárral  segítik  ki  a  
népgazdaságot.  Már  csak  
ezért  sem  lehet  egyedül  
üdvözítő  megoldás,  amit  
a  filmsorozat  kínál:  a  
mind  több  és  kényelme-
sebb szociális  otthon.  Hi-
szen  a  tanyavilágot  kor-
szerűsíteni,  civilizálni,  
fiatalítani  lehetne.  Kér-
dés:  szükség  van-e  rá,  
illetőleg  nélkülözhető-e?  
A  filmsorozat  gyengéje,  
hogy  erre  az  alapvető  
kérdésre nem ad  választ;  
erénye,  hogy  a  kérdés — 
a  filmképek  láttán  —  
önkéntelenül  is  fölve-
tődik. 

NADASY  LÁSZLÓ  

A  CÍMLAPON:  
Jan  Novvicki  játssza  az  
A n y a h a j ó  című  ké-
szülő  magyar  film  fő-
szerepét.  Rendező:  
Mészáros  Márta  
(Jávor  István  felvétele)  

filmvilág 
XXI.  évf.  3.  sz.  Film-
művészeti  folyóirat.  
Megjelenik  minden  hó-
nap  1-én  és  15-én.  
Főszerkesztő: 
Hegedűs  Zoltán.  
Kiadja  a  Lapkiadó  Vál-
lalat.  Felelős  kiadó:  
Siklósi  Norbert.  
Szerkesztőség  és  ki-
adóhivatal :  Budapest  
Vir.,  Lenin  körút  9—11.  
Telefon:  221-285.  Levél-
cím:  1906  Postafiók  223.  
Terjeszti  a  Magyar  Pos-
ta.  Előfizethető  bármely  
postahivatalnál,  a  kéz-
besítőknél,  a  Posta  hír-
lapüzleteiben  és  a  Pos-
ta  Központi  Hirlap  Iro-
dánál  (1900  KHI,  Buda-
pest  V„  József  nádor  
tér  1.)  közvetlenül  vagy  
postautalványon,  vala-
mint  átutalással  a  KHI  
215-96  162  pénzforgalmi  
jelzőszámlára.  Előfizeté-
si  díj  V,  évre  24,—  Ft.  
Külföldön  terjeszti  a  
„Kultúra"  Külkereske-
delmi  Vállalat,  H—1389  
Budapest,  Postafiók  149.  
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Felelős  vezető:  
Sümeghi  Zoltán  igazgató  
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