ÖT SZEMKÖZT
A jó riporthoz két tényező szükségeltetik: jó
riporter és jó alany. E
megállapítással semmi
újat nem mondok, de
aki részt vett már néhány, a nyilvánosságnak
szánt
beszélgetésen
(akár kérdező, akár válaszoló minőségben) az
tudja, hogy a két fél
összjátékán milyen sok
múlhat. Vitray Tamás
tapintatát, beleérzőkészségét és simulékonyságát dicsérni közhely; a
tévé most indult új sorozata, az ötszemközt
mégis e közhely megismétlésére késztet. A sorozat néhány adása után
nyilván elemezni lehet
majd, hogyan alkalmazkodik különböző egyéniségű partnereihez, —
a muzsikust már a Palló
Imrével folytatott első
beszélgetés is lenyűgözte. Egy teljes órát —
zene nélkül — érdekfeszítővé,
kellemessé,
közvetlenné varázsolni
nem csekélység különösen akkor, ha — mint
a sorozat címe is jelzi —
a tévé stúdiójában enyhén szólva nehéz a
„négyszemközti" intimitást megőrizni.
Palló Imre vallatása
mintha rejtett kamerák
előtt zajlott volna: a néző
semmiféle
törést
nem érzett a főcím előtt
sugárzott, valószínűleg
csakugyan titokban felvett néhány mondat és
Vitray
„kezdhetjük?"
kérdő-felszólítása között.
S aki nem ismeri a felvételek kínlódó, gyakran
szó szerint verejtékes
atmoszféráját, el sem
képzeli, mekkora munka rejtőzhet e hatvan

perces könnyed, mégis
nagyon tartalmas beszélgetés mögött. A néző
úgy érezte, mintha valóban egy óra alatt, egyvégtében vették volna
fel az anyagot, s ez
egyaránt köszönhető a
rendezőnek és a riporternek. A rendezőnek,
aki észrevétlen maradt
és a riporternek, aki
alapos
felkészültségét
képes valamiféle könynyed — a néző számára
rokonszenves — tájékozatlansággal álcázni, s
bár pontosan tudja, hogy
mire akar kilyukadni
kérdéseivel,
látszólag
naivan, éppen olyan témák felé tereli a beszélgetést, amelyekre a laikus kíváncsi.
Talán az az egyik titka ennek a fesztelenségnek, hogy nem fésülték
meg a mondatokat, hogy
benne hagyták az apró
bakikat, a szavakat keresgélő,
elgondolkozó
pillanatokat, — ezektől
az emberi gesztusoktól
kapta meg a produkció
hitelét. S úgy érzem, a
riporter sem panaszkodhat „alanyára": a 81
esztendős Palló Imre
személyében egy egész
történelmi
korszakot
idézett feL A zenekritikus csak büszke lehet,
hogy vele kezdődött el
ez a jelentős sorozat, bár
sajnálja, hogy a fiatalabb generáció, amely
csak hírből, hangfelvételről ismeri a nagy énekest, most sem hallgathatta meg egy dalát
sem. S ha Palló Imre
visszavonult is már az
énekléstől — s ehhez az
elvéhez okosan és szigorúan tartja is magát —

jó lett volna legalább
lemezről vagy magnetofonszalagról
felidézni
énekét. Nem kellene félni az ilyen közbeiktatott,
„nem vizuális" mozzanatoktól: az önmagát
hallgató művész, az őt
figyelő riporter képe,
esetleg egy székely népdal megszólaltatásakor a
táj felvillanása kiegészíthette volna az akusztikus élményt. De Palló
múltba révedezése, önvallomása, ízesen szép
beszéde, mondandójának
sokrétűsége és humora
kárpótolta a nézőt és
minden bizonnyal sokakhoz szólt:
a pályakezdő, tapasztalatlan vagy elkapatott
énekesekhez, akik -tanulhattak indulásából (első
nagy
bemutatkozása
után három évig nem
vállalt főszerepert, hogy
megszokja a színpadot
és megőrizze hangját);
az idős emberekhez,
akik
megcsodálhatták
életmódját, aktivitását;
a fiatalokhoz, akik
számára megidézte a
század nagy muzsikusait, Kodály Zoltán alakját és barátságát;
a városlakókhoz, akik
megirigyelhették szülőföldjének gyönyörű tájaiért;
a falusiakhoz, akik
átérezhették a földhöz
való kötődését;
mindannyiunkhoz,
akik szeretnénk, ha nem
lennének
ellenségeink,
irigyeink, s akik — de
jó lenne, ha mernénk —
vállalnánk meggyőződésünket és „akarva nem
okoznánk rosszat senkinek 11
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Darvas Iván és Harkányi Endre

ARANYBORJÚ

Ilf—Petrov regényéből forgat négyrészes tévéfilmet Szinetár Miklós;
Darvas Iván, Mensáros László, Bánhidy László, Kibédy Ervin, Harkányi Endre főszereplésével. Operatőr: Bíró
Miklós.
Kibédy Ervin, Bánhidy László és Darvas Iván (Kiss Júlia felvételei)

