
X * nagy felfedezések 
gyakran ,lógnak a leve-
gőben", ez azonban mit 
sem változtat a felfede-
zők érdemén. Viitray Ta-
másén sem, és Fellegi 
Tamásén akik egy rég-
óta hiányzó, régóta ese-
dékes műfajt fedeztek 
fel a magyar televízió 
számára: olyan műfajt 
amelynek szívesen ven-
nénk a rendszeres je-
lentkezését, iskolává vá-
lását — mivel lényegé-
nél és jellegénél fogva 
a televízió legsajátosabb 
lehetőségeit aknázza ki. 
Dehát eddig ás voltak 
interjúk és beszélgeté-
sek a tévé programjá-
ban — hallom az ellen-
vetést. Ez igaz. Jó in-
terjúk, érdekes beszéJ-
getésék is voltak. Az 
azonban, amit Vitray az 
Ötszemközt sorozatával 
kezdeményezett, úgy vi-
szonylik ezekhez a ma-
guk műfajában olykor 
kitűnő (olykor gyenge) 
produkciókhoz, mint az 
elsősorban tényanyagá-
val, információival ható 
újságriporthoz, újságin-
terjúhoz az emberi 
problémák mélyebb 
elemzését megcélzó iro-
dalmi riport, irodalmi 
interjú. Vitray nem va-
lamilyen kérdéskomp-
lexum megvilágítására 
folytatja ezeket a be-
szélgetéseket, hanem 
emberi arcokat, karak-
tereket kíván bemutat-
ni vele és általa, lehető-
leg a maga teljességé-
ben. A társadalmi sze-
rep és az azt félváltó 
emberi szubjektum, 
egyéniség, összefüggé-
sei izgatják, a közéleti 
kiválóság és a magán-
ember kapcsolatai. S 
van-e, elképzelhető-e 
izgalmasabb téma en-
nél? 

A siker első forrása az 
ilyen jellegű vállalkozá-

soknál a megfelelő ala-
nyok kiválogatása. Ha 
valami közösét keresünk 
Vitray első sorozatának 
választásaiban — Palló 
Imre, Hofi Géza, Somo-
gyi József, Marosán 
György — hogy az ed-
dig látottakról szóljak — 
csak egy közas vonást 
tudunk az énekes, a 
komikus, a szobrász, a 
politikus oly különböző 
karakterében, tevé-
kenységében fellelni: 
mindannyian elkötele-
zett emberek, szenvedé-
lyes megszállottjai egy 
hivatásnak. S Vitray ri-
porteri módszerének, 
eredményességének tit-
ka éppen abban rejlik, 
hogy efelől a szenvedély 
felől közeledik hozzá-
juk, ennek a történetét, 
kibontakozását, érvénye-
sülését kutatja-firtatja, 
s ehhez való viszonyá-
ban járja körül emberi 
teljességüket. Ki vagy? 
Mi a lényeged? — erre 
irányulnak kérdései, 
mégha nem is ajtóstul 
rohanva a házba, okos 
álcázással is teszi fel 
azokat. S éppen ezért 
nyílnak meg, tárulkoz-
nak fel a partnerek a 
maguk emberi teljessé-
gében, olyan plasztici-
tással, mint legutóbb 

Somogyi József vagy 
Marosán György eseté-
ben láthattuk, hiszen 
arról és úgy beszélhet-
nek, ami és ahogy belő-
lük fakad. Egyetlen si-
kerületlenebb interjúja 
— a Hofii-interjú is — 
azért maradt alatta szín-
vonalában a többinek, 
mert Vitray féladta az 
intellektuális alkalmaz-
kodásnak ezt az elvét 
idegen terepre kénysze-
rítette partnerét. (Arra 
'kérni Hofit, hogy mel-
lőzze a humort — ami-
kor a humorizálás élet-
eleme — nem kisebb hi-
ba, mintha Marosánt 
arra kérte volna, hogy 
ne politizáljon, Somo-
gyit hogy ne esztétizál-
jon. S különben sem 
hisszük, hogy a jóhu-
morú Vitraynak félniva-
lója lehetett volna Hofi 
humorától. A nézők pe-
dig így ismerhették vol-
na meg Hofit igazán — 
magánéletében is.) 

Azonban ez is tanul-
ság: az énekessel való 
interjú éppúgy több 
lesz, ha nemcsak beszél, 
de esetleg énekel is hoz-
zá, mintahogy a humo-
ristával, ha nem tartóz-
tatja meg magát a ki-
kívánkozó szellemesség-
től, a politikussal, ha 

ÖTSZEMKÖZT 



nem titkolja tánsada-
lomjobbító szenvedélyét, 
a művésszel, ha nem 
•bújik ki esztétikai bőré-
ből, sőt esetleg műveket 
is mellékel okfejtései-
nek érveihez. Persze vi-
gyázni kell az arányok-
ra, arra a sajátosságra, 
amely az ilyen jellegű 
beszélgetést egy Hofi-
showtól vagy egy tárlat-
látogatástól megkülön-
bözteti, — de a másik 
véglet, a teljesítmény 
bemutatásától való tel-
jes és steril idegenkedés 
is értelmetlenül foszt-
hatja meg ezt a műsort 
a maga sajátos, s a be-
szélgetésbe szervesen 
beilleszkedő tévés lehe-
tőségeitől. (Például, ha 
a kitűnő Somogyi-adás-
ban a két parlamenti 
oroszlánt is láthattuk 
volna, jobban megért-
hettük volna Vitray té-
vedését; a Szántó Ko-
vács-szobor azok szá-
mára is érzékeltette vol-
na a körülötte folyó vita 
lényegét, Somogyi izgal-
mas esztétikai okfejtését, 
akik — idegenek lévén 
a témakörben — nehe-
zebben értik azt.) 

EZt azonban csak 
mellékesen jegyzem 
meg, hiszen a műsorso-
rozat úttörő jellege és 
színvonala az, ami do-
minál a vállalkozásban. 
Vitray Tamás bebizo-
nyította, hogy nemcsak 
szakmákat, funkciókat 
— de embereket is a 
képernyő elé lehet idéz-
ni; hogy megfelelő ta-
pintattal a legkényesebb 
kérdések Is feltehetők; 
hogy lehetséges a kom-
munikáció nemcsak két 
ember, de egy ember és 
a legszélesebb nyilvá-
nosság között is. Szívesen 
látnánk a sikeres „pró-
baüzemeltetés" után a 
rendszeres folytatást is. 

GYERTYÁN ERVIN 

VITA A VADKANRÓL 
Ügy látom, nagy vita van kerekedőben a vad-

kanról. Hogy 6 ölte-e meg Zrínyi Miklóst, a költőt 
vagy pedig a bécsi udvar titkosszolgálata tette el 
láb alól. A történészek ebben az ügyben vadkan-
pártiak. Szerintük semmi ok nincs arra, hogy a 
korabeli írásos feljegyzésekben, melyek elég rész-
letesen leírják a tragikus vadászatot — elkezdjünk 
ismét kételkedni. Örsi Ferenc, a nagy sikert ara-
tott Zrínyi-tévédráma szerzője a bécsi udvar ár-
mányának tulajdonítja Zrínyi halálát, s mint elő-
zetesében írja: „szentül meggyőződött arról", hogy 
a vadkan ártatlan. Számomra, szubjektív okokból, 
nehéz az állásfoglalás ebben a kérdésben. Sokkal 
jobban szeretem Örsi Ferencet, mint Lipótot, 
Montecuccolit és Lobkowitz herceget együttvéve. 
Viszont már több ízben írtam arról: a képernyő 
nem alkalmas hely új történelmi vagy irodalom-
történeti felfedezésekre. (Fráter Erzsébet felmen-
tése, Széchenyi meggyilkolása stb.) Tudományosan 
igazolt, bizonyított történelmi tényeket, csak ha-
sonló tudományos felkészültséggel és bizonyító 
anyaggal lehet megcáfolni. Elismerem, az írói ihlet 
és képzelet olyasmit is észlelhet néha, amihez a 
tudomány eszközei nem elég érzékenyek. (Illyés 
Gyula, Németh László.) Az ilyen írói művek azon-
ban a történelmi személyiségekről állapítanak meg 
olyan új vonásokat, melyeket a tudomány felüle-
tesen értelmezett vagy félreértett: a „levéltári 
anyagot" azonban ritkán akarják megcáfolni. S 
nekem, akinek nem kenyerem a történelemtudo-
mány, mégsem az okoz gondot, hogy a tévénézők 
milliói, az ilyen „szenzációs" felfedezések nyomán 
olyan történelmi tényekről értesülnek, melyek a 
történelemkönyvekben nem találhatók — inkább 
a drámákat féltem a hatásvadászat kísértésétől. 
Ha a szerző azzal akarja drámáját befejezni, hogy 
Zrínyit megölik: e gyilkosság lehetőségének meg-
sejtetésével, majd előkészítésével és megszövésé-
vel kell feszültséget teremtenie. Kénytelen emiatt 
a kor kínálta nagy drámai feszültségekről és konf-
liktusokról lemondani és Zrínyit megfosztani a 
nagyságához, erejéhez és bölcsességéhez méltó 
ellenfelektől. Montecuccoli, Porttá, Lobkowitz — 
egy világhatalom fenntartói és kitérjesztői — a 
spanyol örökösödési háborútól és a töröktől egy-
aránt fenyegetve: két folytatáson át mást sem 
tesznek, mint Zrínyi elveszejtésén törik a fejüket. 
(Akinek öccsét és a Bánságban utódát nem sokkal 
ezután, minden teketória nélkül lefejeztették 
Bécsújhelyen.) I. Lipót sem tudott ellenféllé fel-
nőni, mert a kellemetlen szituációkban (akárcsak 
Zrínyi dédapja a legnagyobb veszedelemben) 
nyomban kirohant. Mindezt pedig nem azért írom, 
mintha vitatkozni akarnék a lapunkban már meg-
jelent elismerő bírálattal; inkább annak az érzé-
keltetésére: mennyi bajt okozhat egy vadkan, ha 
nincsen. 
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