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v i T r a y  T a m á s

a nézŐT nem leHeT rászeDni
Sz. Koncz István beszélgetése

már a beszélgetés elején fölismerem, hogy pályáját egy interjú keretein belül lehetet-
lenség összefoglalni. De mesterkélt is ezt így írnom. Tudniillik régóta tudunk egymás-
ról. Tanítványa voltam, annak az osztálynak a hallgatója, ahonnan mindenkiből lett 
valaki, csak belőlem nem. viszont dolgozhattam olyan műsoraiban, mint az ismét, a 
csak ülök és mesélek, a Telefere (Tóksó) vagy a Töltsön velem egy órát! Hogy miféle 
minőségemben? mint al-tartalék felülvigyázó helyettes beosztott segéd. Talán ez írja le 
megfelelően akkori munkakörömet. ellenben interjúkat készíthettem, és a stáblistán 
ott szerepelt a nevem. ez akkoriban kielégített; ma sem vágynék többre. negyven év 
ismeretség után tehát tudhattam volna: a megoldhatatlanra vállalkozom. a költő nagy 
lászló szavával: iskolás mérlegeken hogyan is lehetne lemérni a nagy cethalat, akitől 
megőszült a tenger?

vitray Tamás 1932. november 5-én született budapesten. édesanyja a soá idején, az 
auschwitzi haláltáborban veszítette életét. súlyosan cukorbeteg nagyapja budapest ostro-
ma idején, 1945 januárjában, a magyar fővárosban halt éhen. anyai nagymamája nevelte. 
Többször felvételizett a színművészeti Főiskola rendezői szakára, sikertelenül. végül az 
idegen nyelvek Főiskoláján végzett, angol-sajtó szakon. első televíziós szereplésére 1958. 
augusztus 5-én került sor. előbb, mintsem készüléket látott volna. rafer johnson amerikai 
atlétával készített interjút. a Testnevelési Főiskolán 1963-ban szerzett sportszervezői dip-
lomát. 1975 decemberétől a magyar Televízióban a szórakoztató- és zenei Főosztály 
vegyes osztálya, majd 1981 nyarától a Dokumentum-Dráma osztály vezetője. Többször 
volt a sportosztály főnöke is, először 1988 novemberétől. Összesen huszonegy nyári és 
téli olimpiáról közvetített. a színház- és Filmművészeti egyetemen (korábban: Főiskolán) 
megszakításokkal több mint negyven éve tanít. Keze alól mára ugyancsak legendássá vált 
televíziósok, újságírók kerültek ki.

mintegy tizenöt könyv szerzője, illetve társszerzője. Pályájának első felében, míg lé-
teztek szaklapok, többször publikált hivatásáról, műhelymunkájáról szóló írásokat.  
a magyar Televízió Örökös Tagja, Kossuth-díjas (2005), Prima Primissima-díjas (2003), 
ambassador-díjas (1993). Felesége Kállay bori érdemes művész.

vitray Tamás Kiváló művész (1987) címe azt erősíti, hogy szakmájának valódi meste-
re, s hogy ez a mesterségbeli tudás messze-messze túlmutat foglalkozásának keretein. 
művész, a szó legjobb értelmében. Professor emeritusi kinevezése mégis a kommunikáci-
óval foglalkozó szakembereket látszik igazolni: tudomány ez a javából! vitray Tamás per-
sze a művészi és a tudósi rangot is hárítja. Önéletrajzában újságíróként határozza meg 
magát. rendkívüli munkabírását és teljesítőképességét fémjelzik fontosabb televíziós mű-
sorai, amelyek közül önkényesen, találomra emelek ki néhányat: Tizenkét szék (1967), 
Fekete-fehér, igen-nem (1972), Ötszemközt (két folyamban, 1973–74, majd 1996–1997) 
csak ülök és mesélek (1975–1978, majd 1983–1984), sok van mi csodálatos (1979–1980), 
Kapcsoltam (1979–1980, majd 2001), siker (1980–1981), Tengerre magyar (1981), Teleráma 
(1982), ismét (1983), Telefere (azelőtt Tóksó, 1985–1989), apád, anyád ide jöjjön (1990–
1991), Töltsön velem egy órát! (azelőtt Töltsön velem egy estét, 1993–1994), Hogy is van 
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ez? (1996–1997), az én olimpiáim (2000), Hoztam egy milliót! (2003), volt egyszer… 
(2008), Kibicek (2009–2016), megint mesélek (2015–2017).

a magyar televíziózás legfontosabb alakja tavaly nyáron fejezte be pályafutását. éppen 
hatvan évig működött hivatásában. Utolsó munkahelyén, a Digi Tv-nél kilenc ott töltött esz-
tendő után műsorát megszüntették anélkül, hogy vele közölték volna, és még csak el sem 
búcsúztatták. Persze, a múlt év nem csak rosszat hozott számára. visszahívták a színmű-
vészeti egyetemre oktatni, egyúttal az évzárón professor emeritus címmel jutalmazták.

négyezernél több szócikk őrzi nevét a magyar Televízió archívumában. bámulatos 
szám, különösen annak fényében, hogy működésének első éveiben nem volt rögzítés, és 
az élő adásoknak sincsen nyoma. Közvetítései, interjúi, beszélgetős műsorai, vetélkedői, 
talkshow-i nehezen elérhető mércét jelentenek minden szaktársának.

szóval, vitray Tamással inkább csak beszélgetünk. mint az életünkben oly sokszor. 
megpróbálunk érinteni legalább néhány állomást szédítő pályafutásából. Önök pedig, ha 
velünk tartanak, egy pohár borból talán mégiscsak tudnak majd következtetni a százakós 
hordó tartalmára.

Sz. Koncz István: – Hatvanéves működésed kapcsán írta valaki, hogy Vitray Tamás maga a magyar 
televíziózás. Hogyan éled meg, hogy emblematikus alakká, ikonná váltál?

vitray Tamás: – annak idején, amikor kint voltam amerikában, rajongtam Walter 
cronkite-ért. nagyon boldog voltam, hogy amikor budapestre jött, vele lehettem. egyéb-
ként a tévézés egészen más műfaját művelte. a cbs híradó főszerkesztő-műsorvezetője 
volt. súgógépről is dolgozott, amit én nagyon utáltam. De ha fontos emberrel kellett nagy-
interjút készíteni, akkor őt küldték. mondta ugyan, hogy ilyenkor szüksége volt fölkészí-
tésre, mégis ő kellett, mert ő képviselte a legjobban a cbs-t. Ő volt az arc! a cbs arca. ilyen 
ambícióim idehaza sosem lehettek, mert csak kárt okoztam volna magamnak. Csak szépen, 
szerényen! – ez volt a jelszó. a nevünk például évekig nem volt kiírva a rádióújságban, 
amikor valamit közvetítettünk. akkoriban még azt is szóvá tették, hogy nem voltam haj-
landó többes szám első személyben beszélni. a sajtó nyelve ugyanis ilyen volt. Meglátogattuk 
a művészt otthonában. Ugye? Hát egyedül ülök ott, hogy mondjam magamról többes szám-
ban? Azt kérdeznénk…

– Hogyan érted el mégis, hogy egyes szám első személyt használhass?
– csak szerénytelenül tudok válaszolni. a nézőknél már volt annyi megbecsülésem, 

mint egy-egy főnöknek házon belül. Ők meg rájöttek, hogy ha valamit elszúrok, vagy va-
lamiért kikezdhető vagyok, úgyis én felelek érte. én viszem el a balhét – mondanánk ma.

– Nyilván a hitelességed tetted volna kockára, ha valamit súlyosan elrontasz.
– antal imrével és szilágyi jánossal vezettük vetésforgóban a nyolcvanas évek monst-

re vetélkedőjét, a Ti és Mit. Három helyszínen zajlottak az események, a budapesti stúdió-
ban, illetve két vidéki sportcsarnokban. az egyikben csak hölgyek voltak jelen, a másik-
ban csak urak. az egyik adásban imre elveszítette a türelmét. igaza volt egyébként. nem 
rám lett mérges, középen ültem abban az adásban, hanem jánosra. élő műsor volt, nem 
lehetett kivágni semmit, úgyhogy egy ország hallotta, hogy imre kiabál. rászóltam: Imre, 
Imre! Hirtelen csönd lett. Jól vagy? – kérdeztem. abban a pillanatban kapcsolt. nem lehe-
tett szó nélkül hagynom, mert valóban a hitelességünket tettem volna kockára.

– Ha már az imént Amerikát említetted… Hivatásos sportrajongó című könyvedben szerepel, 
hogy onnan hoztad az első magyar talkshow ötletét. De a hetvenes évek elején, amikor megindítottad 
a sorozatot – Ötszemközt volt a címe – tulajdonképpen a kinti példa fordítottját valósítottad meg.

– a televíziós szereplés akkoriban távolról sem volt mindennapos itthon. a civil em-
ber, aki belépett a székház kapuján, mindig valamiféle szorongással jött a felvételre. Ha 
valaki retteg, ha valaki ódzkodik, azzal nem lehet beszélgetni. Fellegi Tamással, a műsor 
rendezőjével próbálgattuk a lehetőségeket. az amerikai változat, mondtam akkor nagy 
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bölcsen, megvalósíthatatlan nálunk. Fizetett, bértapsoló közönség előtt, vezényelt tetszés-
nyilvánítással sohasem lesz meghitt, oldott egy beszélgetés. Hát,  most tessék, egyéb 
sincs, mint ilyen, a hazai képernyőkön. megpróbáltuk a fordítottját. négyfalú szobadísz-
let, a kamera kintről lát be a speciális üvegfalon át. a szobában csak a két beszélgető em-
ber van jelen. ezen ma már jót lehet nevetni, akkor nagyon bevált. az interjúalany tíz perc 
után talán már nem is tudta, de nem is érdekelte, hogy hol van. otthonosan érezte magát 
ebben a bizony művi úton létrehozott intimitásban.

– Emlékszem, Somogyi József, a kiváló Kossuth-díjas szobrászművész váratlan kérdésére. Egy 
hosszabb válasza végén….

– …engem is meglepett, amikor aggódva rám nézett: De nem tartalak fel?
– Riporter ennél jobb visszajelzést önfeledt jelenlétről aligha kaphat. Mégis, viszonylag hamar 

abbahagytad a sorozatot. Abban az időben úgy szólt a pletyka, hogy elkezdtek rendelni…
– Tömpe istván, aki akkoriban a magyar rádió és Televízió elnöke volt, országgyűlési 

képviselői minőségében a Parlament folyosóján összefutott Pióker ignác Kossuth-díjas 
sztahanovistával, aki annak idején az ezernél is több százalékos reklámnorma-teljesítése-
iről híresült el. elnökünk közölte: megígérte Pióker ignácnak, készül vele is egy Ötszemközt. 
nem szóltam egy szót sem, de mérges voltam. a választás joga addig az enyém volt, a 
főnököké a tiltás vagy jóváhagyás. végül úgy döntöttem, legyen  az elnök akarata szerint, 
de utána abbahagyom a sorozatot. a beszélgetés meg is valósult, ráadásul nagyon jól si-
került. igazán. De nem csináltam többet. addigra már bizonyítani tudtam, amit akartam. 
Hogy tudniillik oda lehet ültetni az embereket a készülékek elé, amikor  csak két ember 
beszélget. Hiszen Palló imrétől, major Tamástól, Törőcsik maritól, Hofi gézától, Kocsis 
zoltántól bejátszhattunk volna felvételeket a velük készült adásokba. akár a rendelkezés-
re álló idő felét kitölthettük volna. De ez nem az a műsor volt.

– Az Ötszemközt arra is ragyogó példa, hogy a sport mellett a kezdetektől rengeteg mindent 
csináltál. Sőt, sporton belül is. Bár tudomásom szerint nem hangzott el a nyilvánosság előtt: a 
Pályabelépő is a te találmányod volt.

– sokat zargattam akkori főnökömet, radnai jánost: keressünk fiatal, tehetséges sport-
riportereket! leírtam az elképzeléseimet, nevezetesen azt is, hogy a legjobbak nem nyer-
nek a világon semmit, csupán kapnak egy ideiglenes belépőt a tévés székházba, valamint 
egy minden sportpályára érvényes igazolványt. legyen ez a „marsallbot”, és meglátjuk, 
mennyire fontos nekik a szakma. mennyi idejük jut arra, hogy ott legyenek, ahol mi, öre-
gek sertepertélünk. nem kapnak díjazást vagy jutalmat sem. amúgy fordulónként ritkí-
tottuk volna a jelentkezők mezőnyét, de – ezt különösen fontosnak éreztem – úgy tervez-
tem, hogy ugyanaz a zsűri firtassa meg őket, míg el nem jutnak az utolsó tizenkettőig. mit 
gondolsz, hányan jelentkeztek?

– Ha így kérdezed, nyilván száznál is többen.
– Háromezer-egyszáznegyvenen! Tökéletesen becsődöltem, hiszen egyetlen zsűrivel 

ebből a tömegből kiválogatni a szerintünk legjobb tizenkettőt?! még most sem beszélget-
hetnénk itt, mert én éppen valahol „szűrök”…

végül hat zsűri végezte el a munka nagy részét, és hogy nem lehetett nagyon szaksze-
rűtlen a válogatás, azt nevekkel bizonyíthatom. a végére tehát tizenketten maradtak, köz-
tük baló györgy, bánó andrás, gyulai istván, Knézy jenő, Kaplár F. józsef és szegvári 
Katalin. és szakadatlanul ott voltak. jöttek, egész addig, amíg jenő egyszer azt nem mond-
ta, hogy minek járunk be, mikor egy szót sem szóltok hozzánk. Itt állunk, mondta, nézzük, 
hogy hogy csináljátok, aztán hazamegyünk. A kérdéseinket nincs kinek föltennünk – sopánkodott. 
Teljesen igaza volt. Felajánlottam, hogy hétfőnként, amikor úgy sincs adásnap, akár egész 
nap rendelkezésre állok. aki szeretne, jöjjön, és majd beszélgetünk a mesterségről. 
nagyjából tíz év előnyöm volt velük szemben. Így alakult az első csoport körülöttem.

– Miként formálódott a tananyag?
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– még most is megvannak a füzeteim, amikkel óráról órára készültem. nagyon szeret-
tem a társaságot. a program egész napos volt, együtt mentünk ebédelni is. a tévé mögött 
volt a vadász étterem, oda jártunk.  a kezdeti létszám valamelyest fogyatkozott, de nem-
sokára, a házban dolgozó fiatalemberek közül megjelent egyik-másik, hogy jöhetne-e ő is. 
Kóthy jutka, Déri jancsi, árvai jolán – ők jutnak most hirtelen eszembe. azután rózsa 
gyuri, vágó Pista… rengeteget játszottunk. a játékokról úgy éreztem, hogy azok bizo-
nyos jól hasznosítható készségekre vezetnek rá. gyulait, mihelyt lehetőséget kapott a bő-
vítésre radnai jános, a sportfőnök, azonnal felvette, őt követte egy éven belül Knézy jenő.

– A csak ülök és mesélekben már a pályabelépősök is dolgoztak. Az a műsor hogy jött létre?
– a kényszer szülte. 
– Akkor már a vegyes osztályt vezetted, ugye?
– voltaképpen mellém rendeltek egy társaságot, amely segít majd a műsoraim elkészí-

tésében. a tévé művészeti vezetője, szinetár miklós úgy fogalmazott, hogy legyen ez az 
osztály az intézmény partizáncsoportja. mindent megpróbálhatunk, amit addig nem me-
részeltek. ennél vonzóbb ajánlatot nem kaphattam. elismerésnek is vehettem. Persze azt 
sem vonták kétségbe a megbízók, hogy mindenkinek önállóan is dolgoznia kell. Ugyanis 
ehhez ragaszkodtam. nem akartam elvenni a kedvüket a létezésüktől. az 1976-os év mű-
soraihoz 1975 szeptemberében kellett volna beadni a terveket. az elképzelések egybeve-
tése után derült volna ki, hogy mire jut pénz. amikorra decemberben kineveztek, még 
mindig nagy lyuk tátongott a munkaprogramban. akadtak olyanok is, akik nem írtak le 
semmit. mások arról fantáziáltak, hogy tévéjátékot kellene forgatni a lehel téri piacról. 
egy szó, mint száz, nem álltunk valami fényesen.

ekkor ajánlottam az osztály dolgozóinak és a körülöttem csoportosuló már említettek-
nek,  hogy hozzanak témákat. Hoztak is, jókat-rosszakat, és amelyeket az előbbiekhez 
soroltam, azt a „beszállító” maga el is készíthette. ez óriási vonzerő volt! igaz, az anyago-
kat magam vágtam, ez némi biztonságot adott számomra, mivel azt is megígértem, hogy 
ha összejön egy adásra való, beülök a közepébe, és eladom! igen ám, de annyira elkéstünk 
az ötlet beadásával, hogy a díszletre szánt éves költségvetésben egy fillér sem volt már. 
Akkor a stúdió kopár klinker-tégla fala lesz a díszlet – mondtam –, magam pedig lehozom a szo-
bámból a két thonet-szék egyikét.  Aztán… „csak ülök és mesélek”.

– Az első adásnak ma már elképzelhetetlen visszhangja volt. Vajon miért?
– sosem fogom tudni megmagyarázni, hogy mitől, de valóban frenetikus sikere volt. 

nem volt benne semmi rendkívüli. csak pici embermesék. az is kiderült, hogy a tévé tele 
van rendező szakot végzett, tehetséges fiatalemberekkel, akik ott dolgoztak már a műsor 
előtt is, és hamarosan úgy érezték, az ilyen ujjgyakorlat is lehet érdekes munka. az első 
két évben összesen huszonnégy rendező volt  „bedolgozója” a műsornak. riporter-
szerkesztő meg közel száz. egy idő után rangot is jelentett a „csülök”-ben (magunk közt 
így hívtuk) munkálkodni.

az első műsor után fölhívott várkonyi zoltán, akit csak színpadról vagy filmvászon-
ról ismertem. és hosszan mesélte, hogyan nyomozta ki a telefonszámomat, hogy meg-
mondja, most ezért érdemes volt ott ülni a televízió előtt.

lement már néhány adás, amikor találkoztam Keleti istvánnal, a Pinceszínház igazga-
tójával, aki ugyancsak sokáig elemezte, miért tetszett neki, amit látott, majd kijelentette, 
hogy nem Riporter kerestetik vetélkedőket kellene szervezni, hanem meghirdetni, hogy 
Riportalany kerestetik, és a beküldött nézői ötletekből válogatni. szó nélkül átnyújtottam 
egy forintost, jelezvén, hogy az ötletet megvettem. és zsákszám jöttek a levelek. a nézők 
már sejtették az első adás nyomán, hogy mire vagyunk vevők. 

– Időközben fekete-fehérről színesre váltott a műsor.
– adásban változott át, igen. De aztán fájó szívvel bár, de abbahagytam. 
– Miért?
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– mert lapjára feküdt. Úgy éreztem, hogy elég.
– Korosztályom legendás műsora a csak ülök és mesélek maradt, szerintem máig. A kicsivel 

idősebbek az Ötszemköztöt emlegetik. A fiatalabbak a „Gyere, kicsi lány, gyere, Egérke!” félmon-
datért rajonganak. Úgy érzem, mindenkinek maradt belőled valami.

– akárhogy játszom is itt a nagy szerényt, örökké ható jó érzés, hogy valóban sok em-
berben fönnmaradt valami abból, amit csináltam. műsorcímek, mondatok is akár, jó pár 
évvel az után, hogy gyakorlatilag befejeztem a pályafutásomat.

– Pedig az előbbi fölsorolásból még ki is hagytam a Kapcsoltam című műsort.
– valószínűleg az volt az egyetlen találmány, amit teljes egészében magam találtam ki. 

Ha nem abban a stallumban vagyok a tévében, amiben akkor már voltam, nem engedték 
volna kipróbálni sem.

– Miért nem?
– mert nem televízió-szerű. anti-tévé, mondhatnám. Ül egy pasas a stúdióban, egy 

órán keresztül látjuk az arcát, és a nézők a telefonba mondják neki egy kvízjáték megfejté-
seit. Tehát valaki beszél, a másiknak csak hangja van. akinek csak hangja van, őt soha 
meg nem ismerik. ráadásul mindez a korabeli telefonviszonyok között… Hogy milyen 
kockázatot jelentett ez utóbbi, azt manapság föl sem tudjuk mérni.

– Ha soha nem, ott igazán elhihetted magadról, hogy tudsz az emberek nyelvén beszélni. Túl is 
ragozhattad volna, alul is mormoghattad volna… Ungvári Tamás ennek ellenére azt írta egy kriti-
kában, hogy ez nem a te műfajod.

– bár maga a műsor nagyon szép emlék, Ungvárinak igaza volt. Ugyanis éppen azt 
erősítette meg, hogy sem nekem, sem a tévének nem műfaja. most is van egyébként. 
Ugyanaz a formátum, mint a Hogy is van ez? vagy a Kapcsoltam. egy ember ott áll, és ha-
sonlóképpen kérdéseket tesz föl, mint harminc éve jómagam.

– Az ám! A vetélkedők hogyan találtak meg?
– először volt a Tizenkét szék. azután liszkay Tamás beadott a fent említett Fellegi 

Tamásnak, a szórakoztató osztály akkori vezetőjének kétsoros ötleteket vetélkedőkre. 
Fellegi, aki nagy tömegeket megmozgató játék ötletét várta, utóbb átadta nekem az emlí-
tett küldeményt. nézzem meg, hátha van, amit lehet használni. az egyik úgy szólt, hogy 
két ember sakkozik, de csak akkor léphet, ha előbb egy kérdést megválaszol. én csak odá-
ig jutottam, hogy ne a sakkozó fejtse meg a feladványt, hanem egy érte vetélkedő kis csa-
pat. liszkayval, Fellegivel hármasban ebből alakítottuk ki a Fekete-fehér, igen-nem!? című, 
csakugyan nagyszabású játék-sorozatot, a budapesti kerületek helytörténeti vetélkedőjét. 

– Egy vadonatúj óvoda felépítése, berendezése volt a fődíj.
– meg is van az az óvoda. a győztes xi. kerületben épült, és működik ma is. De a fel-

tételek ott sem voltak adottak. Kicsit túlvállaltuk magunkat ahhoz képest, amit a technika 
lehetővé tett volna. Hasonlóképpen, amikor szilveszteri vagy sokkal később egész napos, 
sokhelyszínes élő műsorra vállalkoztunk. ezeknél ráadásul örök veszély, hogy a helyszí-
nek, kivéve azt az egyet, amelyik éppen adásban van, unatkoznak. 

– Az élő helyszínről jut eszembe… Melletted ültem egyszer egy külföldi sportközvetítésednél, 
és a rendező hosszan magyarázott a budapesti stúdióból valamit a füledre. Te meg egyszer csak 
fogtad magad és letetted a fülest.

– soha nem viseltem jól.
– Most meg mindenkinek belebeszélnek a fülébe!
– rászoktatták a riportereket, hogy utasítanak, véleményeznek, ötleteket adnak a szer-

kesztők vagy rendezők. De hiszen dolgozom, a mesterségemet gyakorlom éppen! biztos, 
hogy aki a fülembe mondja, jobban ért hozzá? akkor neki kéne csinálnia, nem?

– El tudnád képzelni, hogy most valaki utasításokat ad nekem? Hisz épp a beszélgetés lényegét 
venné el!

– nem, nem. De bevezették, segítségnek szánják. márpedig ha kell ez a segítség, akkor 
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alkalmatlan, aki a tévét ott képviseli. oké, legyen füles, lehessen beleszólni, de csak vég-
szükség esetén, és nagyon-nagyon röviden. 

– Emlékszem. egyszer nem vetted észre, hogy lehúzva maradt a slicced, és egy filmbejátszás 
közben, az operatőr figyelmeztetett a malőrre. Te lenéztél a nadrágodra, majd mit sem törődve az 
üggyel vártad a folytatást. Ismét képre kerülvén, cinkos mosollyal húztad fel a cipzárat,  ezekkel a 
szavakkal: Jaj, Istenem, miért nem szóltak? Manapság rajtad kívül megtehetné ezt valaki?

– Hisz ez az! ezért nem lehet az úgynevezett szakmai oktatásban recepteket mondani, 
szabályokat felállítani. Tőlem, több  évtizedes ismeretség után, elfogadják, de egy ifjú kez-
dőtől nem. az én karakterem ismerős, az én öniróniám már elfogadott, kényes helyzetek-
ből már elégszer kivágtam magam ahhoz, hogy a fenti eset az emberek többségében mo-
solyt és nem rosszallást vált ki. 

viszont nagyobb a felelősség azon, aki a mesterséget oktatja. nézem ezeket az egyper-
ces híreket. Kevés furcsábbat láttam ennél a televíziózásban. szegény bemondók… négy 
mondatuk van. abból egy a bemutatkozás, egy az elköszönés. eleinte azt mondták, így 
tanulnak. mit? azt, hogy hogyan kell állni? szóval, ezzel nincsenek kiképezve. viszont 
figyeld meg! akik sokat szerepelnek nyilvános közönség előtt, mint majka, sebestyén 
balázs vagy Kasza Tibor, beszélnek, mint a vízfolyás. számukra nem gond a szereplés. Ha 
hakniznak, nem lehet a fülükbe dugni mindenféle vackot. mert ott élő közönség van. mert 
ott mindig történhet valami. Kell, hogy tudjanak beszélni, kell, hogy tudjanak reagálni.

– Egyébiránt: észreveszi mindezt a néző?
– a nézőt soha nem lehet megtéveszteni. soha. még akkor sem, ha nem tudja megfo-

galmazni, hogy mi a baja azzal, amit lát. rászedni nem lehet. mindenkin látszik, hogy 
amit mond, azt ott gondolja-e ki, ott jut-e eszébe, vagy súgógépről beszél, esetleg a fülébe 
duruzsol valaki.

– Művészet ez, vagy inkább tudomány?
– egyik sem. mesterség.
– Nem lehet művészi szinten teljesíteni?
– nem. mi ebben a művészi szint? most komolyan kérdezem.
– Tudok mondani karosszérialakatost is, aki művésze a szakmájának. Bodor Tamásnak hívják.
– jó, ez egy elismerés. Dicséret, nem több. és, hogy valaki professor emeritus, az is egy 

vállveregetés. attól, hogy emeritus, attól több? Ugyan! az csak életkori sajátosság. az 
emberiséget az állatvilágtól többek között és elsősorban a beszéd különbözteti meg. egy 
ilyen kis cica, mint ez a fekete itt az ölemben, ugyancsak kommunikál velünk, és megta-
nul dolgokat, amiket mi kommunikálunk vele. De valójában csak az emberek beszélget-
nek. Ha ez egy mesterséggel elegyedik, ami azt jelenti, hogy közkinccsé tehető, akkor az 
már az én szakmám. Tulajdonképpen az egyetlen sajátossága, ami mássá teszi, mint a 
közönséges emberi diskurzust, hogy az egyik az, aki érdeklődik, a másik az, aki ezt kielé-
gíti. sajnos ezen nem lehet változtatni. De nincs szerep benne. és a legjobb pillanatai ma-
guktól adódnak.

– Nézed mostanság a televíziót?
– nézem, sőt, néha bekapcsolom, úgy is nézem. Főleg a sportot. 1942 óta vagyok 

vasas-drukker. atyaisten, hetvenhét éve! a csapat, amelyik abban az évben fölkerült az 
nb i-be, az alábbi összeállításban játszott: angyal, aradi, golács, szentandrássy, nagy ii., 
szomolányi, németh, Tóth ii., jenőfi, nagy i., junász. jó, erre azt lehet mondani, hogy 
visszamenőleg ebben a korban már könnyebben idézi föl az emlékeket az ember. De pár 
hónapja láttam egy győr–vasas meccset. nb ii. és a vasas játékosain nem voltak számok. 
állítom, nincs ember, aki tudta volna, hogy kik játszottak. egy percig sem bántam, mert 
úgysem ismerem őket. nincs már kit megtanulni közülük. De hagyjuk is a focit!

– Lépjünk hát vissza a Teleferéhez, ami a csak ülök és mesélek második folyamát követte! 
Az Ötszemközttel ellentétben ez már tényleg talkshow volt.
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– De manipulációk nélkül. vagyis azt mondtam: ha magyarországon fizetett közönsé-
get ültetnek oda egy nyilvános adáshoz, és ők jelre tapsolnak, az abszurditás, bukás. ma 
meg már nincs is más. Figyeld meg! Fáradt közönség tapsol, gépiesen, málé arccal. mert 
reggeltől estig mennek a felvételek és a próbák. én meg azt sem engedtem, hogy ne fizető 
közönség legyen a mikroszkópon.

– Az első adások egyike után írta a jelenkor mai munkatársa, akkori szerkesztője, Parti Nagy 
Lajos: új, életképes műsor született, élő, jó ritmusú, kiszámíthatatlan show. Válhat fórummá, vál-
hat kabarévá, legfőbb erénye, hogy a szemünk láttára telik meg a laza keret élettel, tartalommal.

– Öt évig ment. azt hiszem, volt valami családias bája, talán Parti nagy is erre érzett 
rá. egyrészt azért is, mert olyan kopár volt a helyszín. semmi nem volt azon a színpadon, 
csak a háttérfüggöny. akárkié lehetett volna a közeg. a nézőben nem keltett olyan benyo-
mást, hogy nézz oda, mennyi lámpa, mik égnek, mik fénylenek, mik ragyognak! és a viszony is 
ennek megfelelően alakult. egy zöldségesnél vásároltam akkoriban. az utcán, egy néni-
nél. látta, hogy állok, és odanyúlok az egyik gyümölcsös láda felé. megfogta a karomat: 
– Tomika, ne abból vegyen, az nem jó! családias, szinte bizalmas volt a nézőkkel a kapcsola-
tunk. Természetesebb is. nem imponálni akart a tévés világ a nézőnek. nem villódzott, 
nem csinált csodákat. nem volt revüszerű. az már fikciós műfaj. azt kitalálják, nem meg-
terem, nem intim.

– Egyébiránt milyen volt a színházi közegben dolgozni?
– sokkal nehezebb, mint például a Csak ülök…-ben. maga a tény, hogy kétféle közön-

séget kellett kiszolgálni, nehéz feladatot jelentett. Ugyanis aki egy szobában ülve nézi az 
adást, még ha többedmagával is, azt nem éri tömegpszichikai hatás. a helyi közönség vi-
szont ez alatt a hatás alatt áll, az egyik benne van a produkcióban, emez pedig az „abla-
kon” át nézi. szóval, nehéz. Talán a Telefere sorozatából tanultam a legtöbbet. Holott elő-
zőleg ódzkodtam a nyilvános szerepléstől.

– Vajon miért?
– a hiúságom meg a hangulatember mivoltom miatt. még a Telefere idején is… Ha be-

mentem a színpadra, és a közönség szeretettel fogadott, akkor rendben volt minden. Ha 
nem, akkor nagyon nehezen vagy egyáltalán nem tudtam úrrá lenni rossz kedvemen. ez 
persze nagyon „civil” magatartás. 

– Nemrégiben, tíz esztendő után, hogy finoman fogalmazzak, elváltak útjaid  a Digi Tv-vel, 
utolsó munkahelyeddel. Hogy élted meg, hogy egyszer csak nem hívtak?

– mit mondjak? nyilván nem így terveztem a búcsút, de mindentől függetlenül úgy 
éreztem, hogy lassan abba kéne hagyni. nem kellene már a képernyőn szerepelni. Amiről 
nem beszéltünk című műsoromban fiatal sportriporter kollégákkal, vendégekkel hetente 
jelentkeztünk. nem hiszem, hogy a láttomon elszörnyedtek volna a nézők, de bennem 
nem volt már igazi, mély érdeklődés a téma iránt.

– Elment a kedved a beszélgetéstől?
– mondok egy példát. Kozák Danuta. szült, azután visszatért, és nyert három vb-aranyat 

tavaly nyáron. órákig is tudnék vele beszélgetni. mégis, heti műsor lévén, mire oda jutot-
tunk, már minden csatorna szétszedte. csak „utánlövésnek” hatott volna, ha mégoly érde-
kes dolgokról társalgunk is. egy szó, mint száz: nem éreztem úgy, hogy jelen kéne lennem.

– Tehát most akkor hatvan év televíziózás után nem vagy jelen.
– nem vagyok. De, ahogyan már többször elmondtam, szóban és írásban is, úgy ta-

pasztalom, hogy a hiányom erősebben hat, mint ha jelen lennék még…


