
BÉRES ISTVÁN

Egy látogatás képei
A Magyar Televízió II. János Pál pápa útjáról

"Az Úr ismeri övéit:'
(2 TIm 2,19)

A Magyar Televízió szinte valamennyi jelentősebbeseményérőlhírt adott, és élő,

egyenes adásban közvetítette ~ pápa valamennyi miséjét.
A hangsúly az élő adáson van. Naivság volna ugyan azt gondolnunk, hogy

az élő adás eleve "őszintébb", vagy "tisztességesebb", mint egy gondosan meg
szerkesztett felvétel. A manipulálásra természetesen az élő adásban is van lehe
t6ség, hiszen itt is válogatni kell a képek közül, De nem a durva manipulálás
szempontja az igazán érdekes. Sokkal fontosabb az, hogy minden intézmény 
így a televízió is - rendelkezik valamifajta többé-kevésbé koherens"világkép
pel", amely természetesen kifejeződik az egyes adásokban is. Bizonyos értékek
hierarchiájáról (ezek alkalmankénti zavaráról) van szö, intézményi cé1okról, és
stratégiákról - jelenjen meg az nyíltan vagy maradjon rejtve a gyanútlan tv-né
z6 számára. Nem nagy magányos hősök irányítják a zajló folyamatokat, hanem
a tv-esemény valamennyi szereplője közösen szövi a hálót.

Kétségtelen, hogy az élő közvetítésben még előfordulhat,ami a konzerv-mű

sorral kevésbé, hogy egy véletlen, előre ki nem számítható esemény, de akáregy
mozdulat is létrehozza azt a pillanatnyi mágikus hatást, amelyet csak igen gon
dos tervezéssel lehetne megvalósítani. Különösen akkor válik ez a villanás
olyanná, hogy abban feltárul a képen túli valóság, amikor ez a dinamikus tör
ténés oly módon törik meg egy-egy pillanatra, hogy ebből a mozgó valóságból
fotöszerűen statikus állapot jön létre. Ehhez, természetesen, nem kell, hogy a
téma és/vagy megjelenítése is statikus legyen. Ez a fotografikus hatás létrejöhet
úgy is, hogy egy mozgó képsor érzékelése során a mozgást ugyan pontosan
érzékeljük, ámde mégis csak egyetlen egy kép marad meg az emlékezés számá
ra. Minden más eltörlődik: csak egy "ténykép" marad.

Mindazonáltal kétségtelen, lehetett volna úgy is dönteni, hogy nem közvetít
a közszolgálati televízió pápai misét,noha egyik legfőbb feladata mindig az éppen
zajló jelentős események közvetítése: márpedig ilyen jelentős esemény annakidején
Magyarországon csak a pápalátogatás volt. (Az egész világra kiterjedő hatásai miatt
konkurenciát később is csak a 19-i moszkvai puccs jelentett.)

A kérdés úgy is feltehetö, hogy nem lett volna-e elegendő csak összefoglaló
kat adni a misékről? Es mellé sok kis "színest": Van-e pótkereke a pápamobil
nak? Hordanak-e pisztolyt a testőrök? Meg hasonlókat - mondván -, ilyesmik
érdeklik az embereket. (Többször engedtek is ezen témák "csábításának" a szer
kesztök, és így jöttek létre azok a rövid riportok, amelyekben - például 
láthattuk azt az ágyat, amelyben a pápa pihenni fog az ebéd után, meg persze
láthattuk azt a töltöttpaprikát is, amelyet ezt megelőz6en el fog fogyasztani.)
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Nagy kár lett volna, ha pusztán csak összefoglalók lettek volna a szentmisék
ról. A szentmisék közvetitése azért volt fontos, mert ezek tárták elénk legtisztább
formában azt az állapotot, amelyben a magyar katolikus egyház ma van, hiszen
a mise lIa keresztény élet lecsapódása, sűrített alakja", lIa keresztény élet kifeje
zése" (J.A. Jungmann). Ezért talán akkor profitálhatunk legtöbbet a tv-adások
vizsgálatából, ha magunknak tartunk tükröt (és természetesen bele is nézünk
ebbe a tükörbe); ha azt vizsgáljuk, hogy milyeneknek is látszanak a magyar
katolikusok Imi magunk) - és talán nem csak a katolikusok; ha arra vagyunk
kíváncsiak, milyen is a mi tv-ben látható "képünk".

I.

Noha egy statisztikai jellegű anyagfeldolgozás rengeteg fontos megállapításhoz
vezethet el, - most mégsem ezt az utat választjuk.

Nézzünk meg néhány olyan állóképet - az események időrendjébenhaladva
- a televíziós közvetítésból, melyek nekem különösen sokat .mondtok", A "saját
mágikus képeimet" fogom tehát megmutatni először,majdnem úgy, mint a csa
ládi fotóalbumot egy kedves vendégemnek.

Szó sem lesz tehát reprezentativitásról vagy objektivításről:a hír szentségéről

vagy a sajtó tisztességéről. Csak képekről,amelyek - meglehet - másnak nem
is jelentenek annyit, mint nekem.

De ez az igazán fontos látogatás számomra ezekben a képekben válik újra
meg úfra élővé, ezek mutatják meg nekem, hogy életünk-e Krisztus, vagy 
még, inkább, talán (?) - valami más.

1. kép A pápa fogadása a Ferihegyi reptéren. Vakító augusztusi napfény, hőség,
beton. Katonazenekar, díszszázad, politikusok. A fogadást - úgy érzem - min
den résztvevő rutinból "abszolválta". Talán azok a hívők hiányoztak, akik ki
mentek volna a reptérre, ha nem tiltják el ettől őket. Na igen, a biztonság...

(A műsorvezető ugyan lelkes volt - talán túlzottan is, ami nem mindig állt
összhangban a közszolgálati jelleggel -, de ő sem tudta feledtetni azt a rossz
hangulatot, amit az elmúlt napok némely és az egész látogatást megelőző

hosszú időszak nagyon sok eseménye okozott. Noha a műsorvezető rendelke
zett a kellő ismeretekkel, sokkal nagyobb szerepet kellett volna kapnia az egyes
liturgikus események közvetítése során az egyházi szakértóknek, mint szak
kommentátoroknak.)

A képen egy "sivatagi oázisban álló sátrat" látunk. Kellemes árnyékot vet az
alatta álló pulpitusra, melyre a magyar ésa pápai címer van felszögelve (közelebbi
képeken jól látszik a szögek feje). Az egész installáció a határainkon túli magyar
templomok jellegzetesszínszimbolikáját használja fel.A vörös szőnyeg és a hófehér
sátor - mely egyrészt a pápa reverendájának színét ismétli, másrészt a naptól óvó
sivatagi sátor képzetét kelti - kiegészítve a zöld növényekkel, biztosítja a fogadás
nemzeti jellegét. Hozzátehetjük ehhez, hogy e látószög azt is eléri, hogya tájat mi
az Alföldnek - ennek a mitikus magyar tájegységnek -láthassuk.

2. kép A fogadási ceremónia végén Göncz Árpád másodmagával beszélget,
miután II. János Pál pápa beszállt a katonai helikopterbe, hogy Esztergomba
utazzon. A kép középpontjában a gép van, a két személy csupán a keretet adja,
ésbíztosítja a kép szimmetrikus elrendeződését.A gép centrumba kerülése ami-
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att van, h0ID' az eseménysorozat legfontosabb személyisége azon ül. (Másrészt
tán amiatt is, hogy nálunk működikmég egy olyan elképzelés, mely szerint ezek
a masinák képviselnek egyfajta magas civilizációs értéket, sőt, ezek a kekiszínű

helikopterek még szépek is a maguk módján.) De gondolnunk kell arra is, hogy
a <harci)helikopter - pl. a Vietnam-filmek hatására - milyen erős militáns
je1képpé vált. A szertartások egy részénél, ahol olyan környezeti viszonyok vol
tak (síkság), ott ez a légiflotta a háttérben rendszeresen föltűnt a közvetítés alatt.
Ami azért - finoman szólva - elég sajátságos látvány volt egy vallásos ese
ményen. (Mindez a kritika nem érinti a tényleges hasznosságukat egy pápai
vizit lebonyolítása során, csak azt kívántam jelezni, hogy egy katonai eszköz
már csak megmarad katonai eszköznek, bármit tegyünk is vele.)

3. kép Magának az esztergomi közvetítésnek a .főképe", A fószékesegyházat a
domb aljáról lefényképezték. (Valamennyi oltárépítmény közül az itt használt
velt a legegyszerubb, a legtermészetesebb.) Ez a kép mégsem volt túl hatásos,
mivel nagyon kevés hívó gyűlt össze - talán megtévesztette öket az, hogy
nagyon sokáig ezt a misét, mint a papság miséjét emlegették - így nagyon sok
látszott a foghíjas szektorokból. Ugyanez áll a bazilika kupolájában elhelyezett
kamerával felvettekre is.

Mégsem ezt a képet emelném ki, hanem egy olyat, amelyik valóban hatásos.
Ezen szintén egy klasszikus jelképpel találkozunk: a haranggal, a haranglábbal.
Makovecz Imre sevillai pavilonja óta nem szükséges bizonygatni e jelkép újab
ban - ismét? - kivívott központi helyét nemzeti mitológiánkban. Ezen a képen
sikerült oly módon belső feszültséget teremteni, hogy létrejött a kett6sségeknek
egy jól definiálható rendszere: a sokaság (papok) és az egyes (harangláb), a
dinamikus (a papok éppleülnek) és a mozdulatlan (harangűábj),az élő (papok)
és az élettelen (harangláb), a fehér (papok) és a fekete (harangláb), a távoli
(papok) és a közeli (harangláb). Mindezek lehetövé teszik, hogya"végső dol
gokról szóló" formátlan gondolataink hirtelen, mintegy felismerésszerűenvál
janak tudatossá e dichotómiák segítségével. Ilymódon a harang által képviselt
és megjelenített "magyar sorsot" össze lehet kapcsolni e tudati formákkal, ki
alakítandó az e sorsban gyökerező identitást. (Szerencsére a harang olyan sok
rétűen értelmezhető jelkép, hogy nem csak ezt az egy hatást válthatja ki.)

4. kép A képen egy idős asszony látható. Nekem ó jelenti a hívőknek azt a
csoportját, akik biza1rnatlanok minden olyan ujabb fejleménnyel szemben,
amely nem volt meg az elmúlt évtizedek egyházi életében. O az, aki hűséges

volt mindvégig az egyházához, és most mégis azt kapja, hogy azok a formák,
amelyeket ó önz, már nem jók. "Miért, hogy most megint mindenki jobban tud
mindent?" Korábban ó volt a maradiság példa- és jelképe - oda jutott a fia is,
hogy az unokát már meg sem kereszteltette annak idején. "Párt, párt, mire ment
vele? Most meg nincs munkája se. Aztán most megint de sok nagy gyereket
keresztelnek... Ez is mit akar a masinájával?"

Ahogy fogja a rácsot. Mintha csak amögött érezné biztonságban magát. A
rács biztos. Ami amögött van, az legalább biztosan az övé. ott van otthon.

5. kép Nincsen hazánkban népünnepély népviseletbe öltözött lányok, asszo
nyok nélkül. Itt sincs ez másként (a rendező minden alkalommal többször is
bemutat különböző népvíseleteket). Ha nyitott szemmel járunk, észrevehetjük,

495



hogy ezeket a vise1eteket az esetek. döntő többségében nem használják saját
családi ünnepeiken meg az egyszerű vasárnapokon, hanem csak a pápalátoga
táshoz hasonlóan ritka és jelentős alkalmakkor. Mondhatnánk, hogy ezek a ru
hák ma már olyan ritkák, értékesek és pótolhatatlanok, hogy érezze megtisztelve
magát az az esemény, amikor ezeket felhúzzák. A ruhák viselői maguk is tuda
tában vannak a helyzet fonákságának, de ennek ellenére önként válnak díszletté,
ezzel táplálva a hagyományőrzésnek ezt a fajta hamis attitűdjét.

A pármásodperces jelenet, míg a népviseletbe öltözött leányról a kamera nyitott,
és bemutatta a körülötte állókat, jól exponálta és tette explidtté azt a feszültséget,
ami akkor keletkezik, ha egy teljesen eltérő "típusú" hívővel - jelen esetben egy
divatos, sötét napszemüveget viselő, ifjú hölggyel - veijük össze az előbbit.

6. kép Idős néni templomi zászlóval. Szemében nyíltság, bizalom. Számara az
egész helyzet természetes és örömteli. Itt van, hol is lehetne most másutt? ürül,
hogy láthatja a pápát, de legfőképpen annak örül, hogy fiatalokat is lát: nem úgy
van itt, mint otthon a faluban, ott nem járnak... [Az egyes miséken - nekem úgy
tűnt - a hívek összetétele (fiatalok/idősek, férfiak/nők) kissé más volt, mint álta
lában a vasárnapi szentmiséken. Talán nagyobb volt valamivel a fiatalok és a kö
zépkorú férfiak aránya a szokásosnál. Ez persze adódhatott az esemény egyszeri
ségének vonzóerejéból, de abból is, hogy az időseket el kellett kísérni az eseményre.]

7. kép A lassú áttűnés az összekulcsolt kezében rózsafűzért és miseszöveget
tartalmazó füzetet tartó asszony és a két gyertya képe között zajlik. Közben
feltűnik ez a "montázs". (Meg kell említenem, hogy Kada érsek ezen képek alatt
az Ave Maria kezdősorait mondja.) Nagyon "sűrű", erős jelképek halmozódnak
egymásra. A szűk képkivágásban az asszonynak csak a hasa előtt ("méhednek
gyümölcse") tartott kezeit látjuk, bennük a már említett tárgyak. Hit, Isten di
csérete, áldottság. Krisztus világossága (gyertya) és áldozata (a gyertya megsem
misülése "szolgálata" során) lesz az, ami beteljesíti az előző kép által megjele
nített tartalmakat. Benne lesznek a dolgok teljessé.

Előszeretettel úsztatta a rendező egymásba a képeket, az éppen elhangzó
szöveg vagy ének hatását emelve ki ezzel. Ilyenkor igyekezett a fentiekhez ha
sonlóan jól ismert és erőteljes jelképeket keresni. A pécsi misén ilyen erőteljes

jelképek voltak: a kék ég, a felhők, az oltárépítmény magas keresztje; míg pél
dául Budapesten a Hősök-tere szobrai voltak azok, amelyek a fő mondanivalót
hordozták. A "magyar nemzet" - nem meglepő - ez utóbbi eseményen sokkal erő
teljesebben jelent meg, hiszen a határszéli misék egyik "ideológiája" volt a nem
zet(iség)ek közötti békés viszony deklarálása vagy az arra való felhívás.

8. kép .Szent család"-imitáció. Ez a kép szeretne lenni annak cáfolata, hogya
hívők átlagéletkora jobban emelkedik, mint az országé. Be kívánták mutatni,
hogy modem, fiatal családok is fogékonyak a "hívó szóra".

"Meditáló" anya guggol a babakocsi mellett (öltözete: trikó és a térd fölé csúszó
szoknya), az apa a gyermek fölé hajol. A kép nagyon pozitív tartalmakat kíván meg
mozdítani bennünk, régi igazság - tudjuk - a filmszakmában: gyerek, kutya...

9. kép "A rámutató kéz". De ki az a fontos szereplő, mi az a fontos esemény,
amire rá kell mutatni?
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A képen az a jelenet játszódik le éppen, amely kifejezi azt a hatalmat, amivel
a képiség rendelkezik.. A távolba mutató kéz tulajdonosa felfedezte magát a
helyszínen felállított nagyméretű képernyőn, és ezt a felfedezését rögtön meg
osztja a mellette áll6kkal, hogy ők is nézhesse1< magukat. Olyan fontos ennek az
eseménynek alereagálása, hogy érte időlegesenki kell emelniük magukat a "valódi
történésb6l", a szent id6b6l és térből. Ugyanez a jelenet játszódott le a budapesti
misén is, ahol egy idós falusi asszony, amint meglátta magát, szintén azonnal szólt
a mellette ülőnek, majd rögtön érzékelve a helyzet "nem illő" voltát -legalábbis
erre utalt a gesztusa -, szégyenlősenaz arcához emelte a kezét, miközben azért
az önmaguk felismerése okozta öröm mosoly csak az arcára. A jelenet egyáltalán
nem megbotránkoztató, ellenkez61eg, nagyon emberi és megható volt.

10. kép Apa és fia - talán Horvátországból. A kisfiú kis horvát zászlót lenget.
Itt és akkor számukra a "béke" és a "reménység" jelent meg, ennek nyugalma
olvashat6 le az apa arcáról. A pécsi közvetítés volt az egyik, amely során egy
szomszédos állam zászlaja nagy gyakorisággal megjelent, ezáltal fejtve ki pr0
pagandát egy ügy - Horvátország önállósága - mellett. A másik - a mária
pócsi görög katolikus szentmisén feltúnt - tradicionálisan "kelet-európai" jel
kép - 1956-0t idézve - a lyukas zászló, itt a lyukas román zászló, amely ebben
az 1991. évi történelmi helyzetben talán már a romániai görög katolikus egyház
"szabadságküzdelmét" volt hivatott jelenteni.

U. kép Egy nagyon különös, zavarbaejtőpár másodperces jelenet vége ez a kép.
A hölgy, miközben ajándékokat adnak át a pápának és szól az ének, egymagá
ban, mozdulatlanul áll, körülötte többen mozognak, majd hirtelen feltűnik egy
fehér trikós fiú és egy furcsa, ívelt pályát bejárva az asszony mögé ér. Ekkor
vége a jelenetnek, újra az oltárt látjuk. Két "szélsőséges" emberi viselkedést
éreztem meg ebben a jelenetben. Az egyik a világi hívő teljes önátadása, mely
nek során a test jelenvalósága elveszti fontosságát - ilyen ez a hölgy. Vele
eJlentétben a fiú olyan, aki nem képes erre a "szent valóságba való átmenetre".
ot köti az evilágiság valamennyi köteléke, ő a profán tartalmak hordozója. Vi
selkedésük és "megjelenésük" homlokegyenest ellenkezik, ráadásul a fiú azzal,
hogy olyan közel lép a hölgyhöz, igen "sűfÚvé" teszi a jelenetet. Talán nem
véletlen, hogya rendező ebben a pillanatban hirtelen meg is szakítja azt. Nem
lehet tudni, hogy mi fog történni a következő másodpercben. A szituáció talá
nyosságát fokozza, hogya fiú száján - ráadásul a fejének csak az alsó része látszik
- egy pontosan meg nem határozható érzelmekről tanúskodó mosoly ül.

12. kép Hallatlanul humoros jelenet, melyet megint csak nem minósítenék "szent
ségtörónek": egy szalmakalapos úr, aki a jobb kezében kis nemzeti színű zászlócskát
tart - ezáltal hálás témává válik -, hirtelen egy tejeszacskót emel bal kézzel a nya
kához, és abból vizet önt magára frissítőül. Mindez két másodperc, a mozdulatot be
sem tudja fejezni. Jellemző módon - ismét képet vált a rendező. Pedig közben a
liturgia "legszabadabb" része zajlik, Kada érsek a pápa homiliáját tolmácsolja. Talán
pont ezek a frissítök tették, de tény, hogy alvó hívőt én nem láttam a felvételeken.

13. kép Amiről mindenképpen szólni kell - és amit már annyian bíráltak -,
az a testőrök hada, amely a pápát mindenüvé elkísérte. Tetszik vagy nem tetszik,
elidegenítőhatású volt az a sok fiatalember, akik úgy néztek ki;mint a civilbeöltözött
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tengerészgyalogosok. A céljuk természetesen az volt, hogy tökéletes biztonságot
teremtsenek (ez sikerült is), de nem lehetett volna ezt "észrevétlenebbül" csinálni?

Példaként azt a jelenetet idézem fel, amikor a páparnobil begördül a Népsta
dionba. Vaskapu szét, reflektorok bekapcsolva (tudjuk milyen hatással van ránk,
ha esti vezetés során találkozunk egy ilyen szembejövőautössal), és annyi testőr,

hogyelegendáen lennének egy stadionnyi futballhuligán ellen is. Hasonlóan
szerencsétlen volt ugyanennek a találkozónak a zárása is, amikor a pápamobil
ugyanezen avaskapun kígördült, és mögötte úgy zárták azt össze, mintha me
nekülnie kellett volna. Mindez történt annak az eseménynek a végén, amely az
addig eléggé visszafogott hangulatú eseménysorozat fordulópontja volt. Ne
feledjük, hogy II. János Pál Czestochowából érkezett Magyarországra, ahol egy
millió (!) fiatal előtt misézett.)

14. kép Az előzetes várakozásoknak - főként ami a résztvevők számát illeti 
teljes mértékben az utolsó liturgikus esemény felelt meg csupán, a Hősök-terei

szentmise. Az utolsó napok előzetesbecsléseivel szemben - ekkor már az óva
tosság volt e tekintetben mindenkire a jellemző - viszont jóval többen vettek
ezen részt. E szentmisének a közvetítése volt leginkább átitatva egyéb, nem
vallásos tartalommal. Ez főként a magyar múltra és a magyar nemzetre való
utalásokat jelentette - már csak a hely szelleme miatt is. A leggyakoribb kép a
millenniumi emlékmű főbb alakjainak megjelenítése révén jött létre. Erre példa
ez a lassú képátúsztatás, ahol a Dózsa György úton felsorakozott hívek nagy
totáljára vetül rá az emlékmű angyalának közeli képe, így teremtve meg a kap
csolatot a magyarság sokasága és a hithez való közelségeközött. (Hogy az, amit
a kép állít, igaz-e, nyilván mindenki másként ítéli meg.)

15. kép Hogy milyen sok ember volt is ott valójában, az számomra akkor vált igazán
jól érzékelhetővé, amikor az áldozás szertartása végén az áldoztató papok és minist
ránsok visszamentek a helyükre. Csupa zászlólobogás, csupa gyors mozgás. Az a
látvány, amely ekkor elóállt - talán a dinamizmusa miatt - még a nagy hív6sereg
letet mutató felvéteIeknél is meggyózo'bb volt. Talán az okozta ezt a hatást, hogy
tudatosult benrem. ezen a képen azok - papok, ministránsok - vannak sokan,
akikbÓI "normális esetben" kevés van. Egyformaságuk is emelte ezt a "tömegérzést".

16. kép A végére hagytam a legkedvesebb képemet. A Hősök-terén készült.
Nem ebben a formájában vált véglegessé, a rendező kicsit korán váltott erre a
kamerára és már adásban volt, amikor az operatór még a megfelelő élességet
és képkivágást kereste, pl. a végleges - több másodpercig mutatott - képen
nincs rajta a kötél. (Az, hogy aképen papi személy látható, indifferens a mon
dandóm szempontjából.)

E kép jelenti nekem azt az attitűdöt, amivel meg kell (lehet) közelíteni a hitet,
a vallást. A személyiség feloldódása ('fejnélküliség"), az egy-valamire-figyelés (a
szűk képkivágás), a hagyományba való belebonyolódás (a tradicionális öltözet),
a pontos szabályokkal való rendelkezés (ezt fejezi ki a kézben tartott könyvecske)
számomra éppúgy benne van, mint az ezeket regulázó vezeklés, önfeláldozás és a
végső pontra való gondolás (a képen áthúzódó világos színű kötél). "Ne féljünk",
ezek a lelki-gondolati tartalmak léteznek - és ha léteznek, hatni is fognak - a
magyar katolikus egyházban. A bizonyíték, hogy ez a kép létreptt: Iátha1juk.

Van remény.
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n.
A televízió a látogatás minden napján, az esti órákban összefoglalta az aznapi

eseményeket. Ezek a liturgikus történéseket, valamint azokat a mozzanatokat
voltak hivatva felidézni, amelyek a hívő katolikusokon túl a társadalom széle
sebb rétegeihez is szóJhattak.

Ezek - a napközben lezajlott élő közvetítésekhez képest - természetesen
több kiegészítő interjúval és stúdióbeszélgetéssel segíthették az információk tel
jesebbé tételét. Sajnos feladatukat nem mindig tudták teljesíteni. Egyenetlenek
voltak ezek az adások. Talán nem tisztázták kellőképp, hogyan tartsanak "tá
volsagor" a pápalátogatástól. Ez a távolságtartás természetes része a normális
televíziós attitúdnek egy ilyen vallási eseménysorozattal kapcsolatban, de ez
nem valósulhat meg oly módon, hogy a semleges megfigyelői/közvetítői alapál
lást felcseréljék egy ironikus-elidegenítőre.Nagyon helyes, hogy elkerülték azo
kat a csapdákat, amelyeket a túlzott azonosulás állított több riporter (pl. a mi
seközvetítéseket vezető) és nyilatkozó közhivatalnok elé, hisz ebben a helyzet
ben nekik az egész országot kellett képviselniük. Azonban nem tekinthető he
lyesnek egy közszolgálati televízióban, hogy tendendózusan a nem túlzottan
hízelgő jelenetek kapjanak a valóságos előfordulásuknál nagyobb teret, sót nem
ritkán az egyértelműen negatív (enyhén rosszindulatú) beállításoknak is jutott
szerep (pl. az első napon az esztergomi mise összefoglalójában hosszú percekig
adtak olyan jelentéktelen részleteket, amelyekben a pápa vagy nem tudott ki
mondani egy magyar szót, vagy megfeledkezett arról, hogy az olaszul elhangzó
szavait tolmácsolni kell, és az állandó liturgikus segítője megpróbálja őt figyel
meztetni erre). Ezek a jelenetek az egyenes adásban is lehetnek zavaróak (pl. az
egyik legszörnyűbb az volt, amikor a pécsi szentmise végén a "Hol Szent Péter..."
éneklése során a kamera ráközelített egy éneklő fiatal hölgyre, aki a záróhangná1
olyan "pofát vágott", hogy azzal az egész éneket visszamenólegesen kigúnyOlta,és
az ő addigi, az éneklésben megnyilvánuló azonosulását idézőjelbe tette - a rende
ző gyorsan képet is váltott, de egy összefoglalásban végképp zavaróak.

Az egész pápalátogatás "keretét" az összefoglalókban a biztonsági rendsza
bályok túlzott volta jelentette. A szerkesztők mintha tendendózusan válogatták
volna ki a meglévő felvételekből azokat, ahol ez a - kétségkívül túlzott 
készültség minél egyértelműbben megjelent. (Persze a biztonsági rendszabályok
és akadályok voltak azok, "ahol" a pápa a rá nem kívánesi polgárokkal "talál
kozott", de talán mégsem ezek jelentették az egész látogatás lényegét.) Mindez
az egész látogatásra visszatekintő majd három és fél perces "klipben" vált leg
inkább nyilvánvalóvá, melyben összefoglalták a szerzők az öt nap alatt őket ért
benyomásokat. Vagy ahogy a műsorvezető megfogalmazta: történelmi tablóké
pek, pompa, intim pillanatok váltogatták egymást. A pápa és hívei megmutatták
az ember - és itt hangsúlyozta, hogya pápa az "új ember" fogalmat szereti
használni - sok-sok arcát. (Ez a finom utalás akkor válik kérdésessé, ha Pápai
Gábor - a kitűnő karikaturista - munkásságára gondolunk, amelyben az "új"
szócska sajátos - a kormányhoz közelálló lap fejlécért látható - tipográfiája
lesz a humor egyik gyakori forrása.)

Mik is voltak ezek az "emlékezetes villanások" az összfoglaló készítői szerint?
A film rövid, néhány másodperces kis jelenetekből áll (a leghosszabb az, ame
lyen a pápa kiszáll a repülőgépből és megcsókolja a földet). Ezek elég rövidek
ahhoz, hogy befogadásukkor ne tudjuk őket egyúttal "elemezni", így szinte
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"tudat alatt" hatnak ránk. Elég egy apró, enyhén kétértelmű (vagy rosszul is
értelmezhető) gesztus, és a jelenet azonnal az ellenkez6 hatást fogja kiváltani.
Ezekre találunk is példát: a pápának a Népstadionban a találkozó elején a püs
pököket köszöntő kézmozdulata (rosszindulatú értelmezés: "ezt nektek"); vagy
- amelyik inkább ironikus - a pápa felszáll a pápamobilra, a kezét felemeli,
mintha áldást osztani - pontosabban inteni (hisz a bal kezét emeli fel) - ké
szülne, de a mozdulat vége az, hogy a homlokát vakarja meg; stb. Az összes
jelenet egy negyedén a biztonsági emberek, a katonák és a helikopterek a fósze..
repl6k. Ezek közt van olyan, amely szerepelhetne akár egy krimiben vagy kom
mandós-filmben is. Például a legdinamikusabb is ide tartozik (ezt többször is
láthatjuk): a konvoj egy elöl haladó gépkocsiról van felvéve, a központi motí
vum pedig egy mikrobusz, amelyről fürtökben lógnak a testőrök. Szintén figye
lemre méltó az a képsor, ahol Budapestet látjuk felülr6l (a helikopter bed61ve
"fordul rá" a városra, a képbe pedig alul belelóg a helikopter egy esöszerü
alkatrésze (mintha géppuska lenne, holott nyilvánvalóan nem az): "támadás a
város eUen". Kissé félrevezetőek azok a légifelvételek is, amelyek egyes esemé
nyekről - azok megkezdése el6tt jóval - készültek: éppen csak lézengtek az
emberek (pl. Pécsett), noha ténylegesen nem voltak ennyire kevesen. Látható
érzelmileg semleges, de érzelmileg túlfűtött jelenet is - egyet-kett6t (pl. a talál
kozót a fiatalokkal, vagy a betegekkel) -, pedig "zavarbaejt6en intimnek"
aposztrofált a műsorvezető.

Nincs okunk feltételezni, hogy valóban ne ezeket a benyomásokat szerezték
volna a készítők, így mindenkinek, aki a pápalátogatás megszervezésében köz
reműködött, elfogultságmentesen végig kell gondolnia, hogy azt, amit 6 a láto
gatásért, annaksikeréért tett, sikerült e mindig a - feltehetően - 6szintén tiszta
céljainak megfelel6en, másokra figyel6en, türelmesen és "szépen" megvalósíta
nia. A választ mindenkinek magának kell megadni erre a kérdésre.
. Feltehető az is, hogy az összefoglalók érték el még leginkább a nem katoli
kusokat, így lehet, hogy pont 6k nem kaptak mindig a valóságnak megfelel6,
pontos képet rólunk. Növelte a bajt, hogy az egyik fiatal műsorvezet6 - ráadá
sul az, aki a legtöbbet szerepelt - t6le szokatlanul és feltún6en indiszponált
volt (pl. az egyik alkalommal képtelen volt görög katolikust mondani görögke
leti helyett), illet6leg készületlennek mutatkozott több.stúdíöbeszélgetésben.

Persze fel kell tennünk azt a kérdést is, hogy mi volt a "céljuk" azoknak, akik
a közvetítést megszervezték és .Jevezényelték"? Mit szerettek volna megjelení
teni? A magyar katolikusok egységét? A magyarság egységét? A szent hittartal
makat? Krisztust - ma? Hogy "életünk Krisztus"? Vagy mindezeknek csupán
a vágyát? Vagy mindezek ellentettjét?

Azt hiszem - kissé tán leegyszerűsítve - alapvet6en kétféle attitúddel ta
lálkozhattunk a pápalátogatás idején a közvetítést végz6k részér61. Az egyik
szerint az eseménysorozat valóságos képét akkor kapják meg a néz6k, ha "be
lülr6I", a hívó katolikusokkal azonosulva továbbítják a "képet" (és a vélemé
nyüket). Szerintük csak ez a "beleérző" módon való megközelítés biztosíthatja,
hogya néző viszonylag pontos benyomásokat szerezhessen egy - tőle esetleg
távol álló - kultúráról, gondolkodásmódról. Ez az attitűd megköveteli, hogy
az elóítéleteiket mind a néz6k, mind a készítök félre tudják tenni. A "módszer'
csapdája, ha a kötelező távolságtartésröl, az elidegenítésr61 és az önreflexióról
megfeledkeznek. Ekkor hajlamosak lesznek magát a közvet,lést túlideologizálni,
túlesztétizálni, és olyan gondolati tartalmakkal felruházni, amelyeket - nonná-
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lis esetben - csak a közvetítés tárgya (pl. a szentmíse) hordoz, nem pedig a
tv-műsor. Tehát a legfontosabb, valódi probléma az, hogy hogyan lehet a pontos
egyensúlyokat betartva közvetíteni egy ilyen eseményt. A pápalátogatás során
a szertartásokat a he1yszínr6l közvetít6k nem találták meg azt a "hűvös", pon
tos, tényszerű közvetítési stílust, amely a hamis hangokat nem túlkompenzálás
sal próbálja meg feledtetni. (A beszédeket és a liturgikus eseményeket a képek
jól kísérték, a rendez6 mindig igyekezett a hangulatilag megfelel6ket megtalálni.
Sokszor egészen finom kis "bravúrdarabokat" is létrehozott. Ilyen volt a reptéri
búcsúztató során az a kép, amikor a pápa el6ször megköszöni a vendéglátást az
elnöknek - a kamera szemb61 ráközelít a pápára és a mellette álló Göncz Arpádra
<féIalakOS kép); majd Szent István neve hangzik el - a képen a miniszterelnök
(profilban, mögötte Szabad György és a kormány), végül Paskai bíborosnak mond
köszönetet - ekkor a bíboros arca tűnik föl a képernyőn (közeli kép).

A másik f6 attitűd szerint adható objektív, elfogultságmentes kép oly módon
is, hogy folyamatosan fenntartanak egy határozott kritikai viszonyt az ábrázo
landóval "szemben". Ez esetben torzítás akkor fordul elő, ha nem veszik figye
lembe, hogy egy adott dolog az emberek egyes csoportja vagy csoportjai szem
pontjából egészen speciális - esetenként identitásukat erősen meghatározó 
je1entéssel bíríhat). E tényt "illik" tiszteletben tartani. Nem követhető el olyan
modortalanság, ami sérti a csoportíok) ezen érzékenységét. Ez az ábrázolásmód
megköveteli, hogya témához illő mértékben tiszteletteli legyen a kritikus hang
is. Sajnos - és erre már korábban utaltam - némely esetben egy "jó poén"
kedvéért az összefoglalók készítői vállal ták annak kockázatát - ha ez jelent
kockázatot -, hogy megsértenek embereket.

E két alapattitúd láthatóan nemcsak a tv-adások sajátos hangjainak megha
tározásában volt döntő, hanem a társadalomnak a pápalátogatáshoz való "hoz
záá1lását" is reprezentálta: a vélemények a feltétlen, a túllihegő rajongástól a
türelmetlen, primitívelutasításig tartó széles skálán mozogtak akkor, s mozog
nak talán most is.

III.

Mi történt 1991. augusztus 16. és 20. között II. János Pál pápa magyarországi
látogatásán? Pontosan mutatta ezt meg a tévéközvetítés? Alighanem mind
annyian szeretnénk egy olyan valóságot, amely "egy és oszthatatlan", ez a vá
gyunk azonban biztosan nem teljesülhet.

Mindnyájan megalkotjuk a saját "privát" valóságunkat, ebbe azonban óha
tatlanul belejátszanak olyan valóságot teremtő hatalmak, mint például a televí
zió. A tévé-közvetítés képei beleivódtak emlékezetünkbe - az eseményre többé
nem tudunk ezek nélkül visszagondolni. Ahogyan és amit a televízió megörö
kített, az lesz immáron - látszólag némi túlzással - maga a valóság is. A
közvetítés teremtette meg ezt a valóságot, s immáron nem tudunk sem mást
megnézni, sem pedig másból kiindulni.

Jó-e ez a kép a saját maga teremtette valóságról? Ezzel a kérdéssel már a most
dúló médiaháború kellős közepébe jutottunk el - ebből is érzékelhetjük a tele
vízió morális felelősségét.
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