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BESZÉLGETÉS  VITRAY  TAMASSAL  

Vitray  Tamás  ismeri  a  titkot:  ké-
pes  a  képernyőn  nemcsak  a  milliók-
hoz  beszélni,  hanem  külön-külön  
minden  egyes  nézőhöz  is  szólni.  S  a  
néző  egyszerre  figyelni  kezd,  bekerül  
Vitray  személyiségének  sugárzásába.  
Többen  ismerik  őt  az  országban,  
mint  a  leghíresebb  sportolókat,  szí-
nészeket,  dalénekeseket.  Húsz  év  
alatt  megszokta  ezt  a  népszerűséget,  
s  megtanulta  viselni:  akár  a  képer-
nyőn,  egyszerű,  természetes,  közvet-
len  az  életben  is.  Nem  hivatkozik  
rengeteg  fontos  dolgára,  ha  rengete-
gen,  rengeteg  fontos  dologban  kere-
sik,  de  igyekszik  megszűrni  a  szemé-
lyesen,  levélben,  telefonon  érkező  
anyagokat. 

Miközben  a  tévében,  szobájában  
beszélgettünk,  sűrűn  csengett  a  tele-
fon,  ezúttal  halaszthatatlan  dolgot  
kellett,  a  nekem  adott  interjú  hátte-
rében  intéznie.  Egy  békéscsabai,  sú-
lyos  égési  sebekkel  Szegedre  szállí-
tott  kisfiú  anyja  érkezett  aznap  reg-
gel  Pestre,  egyenesen  Vitrayhoz  —  
segítségért.  Azt  a  bizonyos  szert  kér-
te,  amit  egyik  riportalanya  talált  fel  
égést  sebekre.  A  szert  már  gyártja  az  
Interag.  Az  illetékes  orvosnő  azon  a  
délelőttön  Dobogókőn,  a  Nimród  
Szállóban  konferenciázott.  Egy  pesti  
klinika,  a  szegedi  klinika,  a  dobogó-
kői  orvosnő,  s  a  kétségbeesett  szülők  
közt  próbált  Vitray  közvetlen  kap-
csolatot  teremteni,  s  elsősorban  lehe-
tőséget  a  szer  előkészítésére,  s  gyors  
felhasználására . . .  Mire  a  beszélge-
tésünk  véget  ért,  sínen  volt  az  
ügy . . . 

—  Megtanulható-e  a  riporteri  
szakma?  Szakma-e  egyáltalán?  

—  Feltétlenül  az.  Megtanulható?  
Tanulható.  Folyton-folyvást  tanulom  
magam  is,  húsz  éve.  Most  kezdek  ott  
tartani,  hogy  tudom:  mi  az,  ami  nem  

kell  egy  riportba,  mit  kell  elhagyni,  
kihagyni,  kivágni.  A  cél:  a  riporter  
a  riportjával  sugározza  át  a  -maga  
érzéseit,  benyomásait  a  nézőre,  s  
váltsa  ki  belőle  ugyanazokat  az  érzé-
seket,  Ez  például  nekem  annál  köny-
nyebb,  minél  közelebb  érzem  ma-
gamhoz  a  riportalanyt.  Az  út  a  cél-
hoz minden  riportnál,  interjúnál  más  
és  más.  Az  újságban  például  az  in-
terjú  kérdés-fel eletekből  áll.  Ugyan-
ez  képernyőn  mesterkélt  lenne.  A  
tévében,  szerintem,  nem  az  a  döntő,  
hogy  jókat  kérdezzek,  hanem  az,  
hogy  jól  reagáljak.  Figyeljek  az  ala-
nyom  feleleteire,  s  azokból  építsem  
tovább  az  újabb  kérdést.  A  riport-
alany  szavaiból  szőjem  tovább  a  fo-
nalat,  s  ne  a  magam  eredeti,  előre  
megtervezett  kérdéseihez  ragaszkod-
jam,  ha  mégoly  érdekeseknek  tűnnek  
is.  Hiszen  a  kérdések  —  ez  munka  
közben  gyakran  kiderülhet  —  füg-
getlenek  lehetnek  a  feleletektől,  s  
ilyen  esetben  teljesen  elidegem'tő  
hatásúak. 

—  A  nagyon  népszerű  Ötszemközt  
sorozat  sikere  nagyrészt  annak  volt  
tulajdonítható,  hogy  kimódoltságnak,  
megtervezettségnek  soha  nyoma  sem  
volt  benne,  a  néző  azt  hihette,  sze-
me  láttára  épül  fel  az  interjú,  az  
alany  nem  ismeri  előre  a  kérdése-
ket,  a  riporter  pedig  nem  tudja  a  vá-
laszokat.  Akár  a  sakkban:  a  követ-
kező  lépés  a  partnertől  függ...  Ho-
gyan  tudta  ezt  a  látszatot  megterem-
teni? 

—  Nagyon  egyszerűen.  Nem  látszat  
volt.  Csakugyan  a  néző  előtt  bonta-
kozott  ki  az  interjú.  Az  ötszemközt  
miniden  alanyával  közöltem:  nem  ta-
lálkozunk  előre,  nem  beszéljük  meg,  
miről  is  lesz  szó.  Inkább  tévedjünk,  
botladozzunk,  de  a  beszélgetés  csak  
úgy  lehet  izgalmas,  igaz,  elmélyült,  



ha  engedjük  egymást  egymásra  hat-
ni.  Egy  esetiben  valaki  megkért,  
előbb  látogassam  meg.  Megtettem,  
azzal  a  kikötéssel,  hogy  ottlétemkor  
egyetlen  szó  sem  hangozhat e l  abból,  
amiről  majd  a  műsorban  szó  lesz.  
Így  is  történt.  Egy  Lámpalázas  író-
nak  pedig  felajánlottam:  azt  kérde-
zem  tőié,  amit  ő  szeretne,  hogy  kér-
dezzek,  de  azzal  a  feltétellel,  hogy  
válaszaira  szabadon  reagálhassak.  
Beleegyezett.  A  műsorban  aztán  a  
reagálások  nyomán,  persze  a  terve-
zetthez  képest  egészen  másképpen  
alakult  a  beszélgetés.  A z  ötszemközt  
bensőséges  hangulatához  talán  a  
díszlet  is  hozzájárult.  Valóságos,  
négyfalú  szobában  ültünk,  rejtett  
kamerákkal  dolgozott  az  operatőr.  
Tehát  a  stáb,  a  filmfelvételeknél  
megszokott  nagy  nyüzsgés,  járkálás  
nem  zavarta  partnereimet.  

—  Sokféle  képességű,  műveltségű,  
gondolkozású  alanya  volt  az  ötszem-
köztnelc.  De  közös  vonása  mindegyik  
adásnak,  hogy  a  megkérdezett  őszin-
tén,  szívesen  kitárulkozott,  szinte  
már  az  első  percekben  egyazon  pá-

lyán  álltak  alany  és  riporter.  Hogyan  
tudja  ezt  a  bensőséges  kapcsolatot  
mindannyiszor  megteremteni?  

—  Nem  én  fedeztem  fel,  mindenki  
tudja:  az  emberek  szívesen  beszél-
nek  önmagukról,  ha  látják,  hogy  f i-
gyelnek  rájuk,  s  a  partnert  érdekli,  
amit  mondanak.  Sajnos,  napjaink-
ban  mind  a  köz-,  mind  a  magánélet-
ben  ez  egyre  ritkábban  történik  meg.  
Nos,  engem  roppantul  érdekel  min-
den,  mert  kíváncsi  vagyok.  Ez  az  át-
lagosnál  nagyobb  kíváncsiság,  gon-
dolom,  olyan  adottság,  ami  egyik  
alapfeltétele  a  riporterkedésnek  —  
párosulva  bizonyos  közlési  vággyal.  
De,  ha  csak  a  közlési  vágy  és  önmu-
togatás  hajt  valakit  erre  a  pályára,  
jobb,  ha  más szakmát  választ.  Igyek-
szem  alkalmazkodni  a  partnereim-
hez,  nemcsak  abban,  hogy  előre  „ké-
szülök  belőlük".  Hanem,  például,  a  
nyelvben  is,  amit  használok.  Jó,  ha  a  
riporter  szókincse  minél  gazdagabb,  
főleg  azért,  hogy  válogatni  tudjon,  s  
más-más  nyelven  —  rétegnyelven  —  
beszéljen  a  külöböző  foglalkozású  
alanyokkal. 

—  Olykor  azt  tapasztaljuk  a  tévé-
ben,  hogy  egyik-másik  riporter  ké-
nyes  kérdésekkel  zavarja  meg  a  
partnerét.  Ilyenkor  a  néző  feszeng,  
kínosan  érzi  magát.  Ki  lehet-e  hagy-
ni  az  interjúból  az  ilyen  jellegű  kér-
déseket? 

—  Én  idegenkedem  tőlük.  A  part-
ner  megijedhet,  visszavonulhat.  Már-
pedig  én  nem  akarom  sarokba  szorí-
tani.  Ellenkezőleg,  igyekszem  meg-
győzni  őt,  hogy  nyugodtan  beszélhet  
mindemről.  A  rosszul  feltett,  rázós  
kérdés  olyan  lehet,  mint  a  bume-
ráng.  Kaphaitok  rá  olyan  választ,  
hogy  én  maradok  a  porondon.  S  szá-
molni  kel'l  persze  a  néző  reagálásá-
val  is. Többnyire  a  gyengébb  fél  ol-
dalára  áll,  a  fölényes,  diadalmaskodó  
riporterrel  szemben  a  védekező,  za-
vart,  meginterjúvolt  személy  mellé.  
A  tévéinterjúkat  egy  háromszöghöz  
hasonlítanám.  Az  egyik  csúcs  az  
alany,  a  másik  a  néző,  a  harmadik  a  
riporter.  A  riporter  feladata,  hogy  
szakadatlanul  'biztosítsa  a  keringést,  
az.  érzelmek,  indulatok  egészséges  
áramlását  a  három  csúcs  között.  
Alapvető  tévedés  az  a  felfogás,  hogy  
a  néző  „kukucskál",  „leselkedik".  
Nevetséges  az  igyekezet:  azt  a  kép-
zetet  kelteni,  hogy  a  riporter  és  az  



alanya  belemerülnek  a  beszélgetésbe,  
s  észre  se  veszik,  hogy  ott  a  néző.  A  
riporter  igenis  érezze,  tudva  tudja,  
hogy  a  néző  ott  van,  s  ő  a  nézőért  
dolgozik.  Azért,  hogy  felkeltse  az  ér-
deklődését,  hasson  az  érzelmeire.  
Minden  műsorom:  vetélkedő,  foci-
meccs,  interjú  —  csak  a  nézővel  
együtt  teljes.  Magam,  mint  néző  sem  
szeretem,  zavar,  ha  a  riporter  önma-
gát  akarja  csillogtatni.  Nem  ez  a  
dolga. 

—  Két  éve  látjuk,  hónapról  hónap-
ra  a  Csak  ülök  és  mesélek  olykor  
furcsa,  meghökkentő,  máskor  segí-
tésre,  együttérzésre  késztető,  de  min-
dig  érdekes  szereplőit.  Nem  nehéz  
felfedezni  két,  a  tévében  merőben  új  
műfaji  újítást  ebben  a  műsorban.  Az  
egyik:  a  riporterek  nem  jelennek  
meg  a  képernyőn.  A  másik:  nincs  
magyarázkodás,  tanulságlevonás,  
szájbarágás.  Felnőtt  pertnerként  ke-
zelik  a  nézőt,  rábízzák:  szeresse,  ne  
szeresse  a  látott  embereket.  Hogyan,  
miért  jött  létre  ez  a  műsor?  

—  Múlnak  az  évek,  nemsokára  45  
éves  leszek. A z  életkori  változás  a  ri-
porteri  pályán  óhatatlanul  műfaji  
változásokat  is  hoz.  Azt  is  például,  
hogy  a  riporter  kíváncsisága,  közlési  
vágya  megmarad  ugyan,  talán  foko-
zódik  is,  de  más  formában  jelentke-
zik.  Például  kevesebbet  akar  sze-
mélyesen  szerepelni  a  képernyőn  . . .  
Éveken  át  volt  nekem  egy  kis  cso-
portom,  afféle  riporterstúdió,  amely-
nek  tagjait  tanítgattam,  s  magam  is  
tanultam  velük.  Amikor  a  „vegyes  
műsorok"  osztályvezetője  lettem,  
megszűnt  a  csoport,  viszont  életem-
ben  először,  magam  dönthettem:  mit  
forgassunk.  Beszélgetéseink  közben  
felvetődött  sokszor  az  a  gondolat,  
hogy  jó  lenne  olyan  műsort  kitalál-
ni,  amelyben  „emberek  szerepelnek";  
ez  úgy  értendő,  hogy  nem  funkcióik,  
munkakörük,  hanem  emberi  mivol-
tuk  miatt  érdekesek.  S  akkor  egy-
szer,  a  Riporter  kerestetik  nézése  
közben  valaki  véletlenül  kimondta  a  
bűvös  szót:  miért  kerestek  ti  riporte-
reket?  Keressetek  inkább  riportala-
nyokat.  Hát  így  kezdődött.  S  az  in-
dulás  után  hamarosan  tapasztalhat^  
tuk  a  reagálásokat.  Egy-egy  műsor  
azokban  is,  akik  készítették,  
azokban  is,  akik  szerepeltek  benne,  
s  azokban  is,  akik  látták,  különböző  
reakciókat,  ötleteket  váltott  ki.  Már  

havonta  100—150  levelet  kapunk,  
persze,  szép  számmal  papírkosárba  
valókat  is.  Többszörös  szűrés  után  
válogatunk.  A  riportok  nyers  álla-
potban  hozzám  kerülnek.  Riporter  
már  nem  szerepel  bennük,  előzetes  
megbeszélésünk  szerint,  őt  az  opera-
tőr  fel  sem  veszi.  Egy-egy  kérdést  
sokszor  mi  vágunk  ki,  így  még  tömö-
rebben,  csupaszabban  marad  a  kép-
ernyőn  az  ember.  A  tévé  ugyanis  a  
közeLkép  műfaja.  Ha  a  kamera  a  fő -
szereplő  arcáról  elfordulna,  s  a  ri-
porter  arcát  mutatná,  a  nézőt  talán  
éppen  a  főszereplő  arcának  egyik  iz-
galmas  kifejezésétől  fosztaná  meg.  S  
az  is  nagyon  érdekes  lehet;  hallani  a  
kérdést  és  látni,  hogyan  reagál  a  ri-
port  alanya  a  kérdésre.  Hogyan  lehet  
figyelni,  visszaadni  a  szereplő  ember  
indulatait  —  ebből  a  szempontból  
rendkívül  tanulságosak  a  Csak  
ülök  ...  műsorai  mindnyájunk  szá-
mára.  Egyre  fontosabb:  mit  hagyunk  
el.  Ügy  is  mondhatnám':  kihagyásos  
dramaturgiával  törekszünk  erős  ha-
tásokra.  Például  legutóbb  az  amatőr  
artistákról  szóló  adásban.  A  néző  a  
képernyőn  a  nehéz  artistamutat-
ványt  végző,  az  ideggyőgyintézetből  
megszökött  fiatalembert  láthatta,  aki  
az  anyjáról  beszélt  Utána  azonnal  
egy  asszonyt  látott  a  néző,  akivel  én  
beszélgettem.  Ezt  az  asszonyt  nem  
vezettem  be  előre,  nem  mondtam  el.  
hogy  most  pedig  felkerestük  az  
anyát.  A  nőnek  —  kérdéseimre  adott  
válaszaiból  derült  ki,  hogy  ő  az,  aki-
ről  a  fia  beszélt.  Ami  a  kommentárt  
illeti:  ha  jó  a  riport,  nincs  rá  szük-
ség.  S  hogy  mennyire  nem,  azt  éppen  
a  nézők  reagálásai  bizonyítják.  Le-
velekben,  tettekben,  küldemények-
ben.  Hiszen  minden  adásnak  hosszú  
utótörténete  van. . .  

—  És  feltehetően  sértődések,  rek-
lamációk  is?  

—  Bőven!  A  tévé  rendkívüli  nyil-
vánossága,  úgy  látszik,  együtt  jár  a  
türelmetlenséggel.  A  néző  is,  a  kriti-
ka  is,  a  vezetők  is  türelmetlenek.  
Olykor  bizonyos  kockázatok  vállalá-
sára  is,  ami  pedig  elkerülhetetlen.  S  
mit  tagadjam,  ezek  az  indulatok  rám  
is  hatnak,  néha  elkedvetlenedem.  De  
hát  ez  is  együttjár  a  szakmával.  Mint 
a  szerelemnél  —  a  partnert  hibáival  
együtt  kell  szeretni.  Márpedig  ne-
kem  ez  a  pálya:  szerelem.  
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