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Lehetetlen Váncsa Istvánt fölülmúlni a tv-kritika írás-
ban. Az idősebbek még bizonyára emlékeznek a hetvenes
évek második felére, amikor az Élet és Irodalmat néha
csakis azért volt érdemes megvásárolni, hogy olvassuk,
amit Váncsa úr írt bele a tv valamelyik műsoráról. Teljesen
mindegy, hogy melyikről, az írások - s ez ma már sajtótör-
téneti tény - mindig jobbak, sokkal jobbak voltak a megbí-
rált - kifigurázott, nevetségessé tett, ürügyül használt -
műsornál. Hogy finom legyek, az akkori és a mostani
újságírás színvonalánál is. Szerencsére Váncsa a rossz
műsorokról szólva, mindig valami másról beszélt, másképp
talán nem is lett volna érdemes annyi szellemi energiát,
osztályon felüli sziporkát ölni a csapnivaló produkciókba.
Mentek is a följelentések a pártközpontba - az MSZMP
központjába. Az ÉS, pontosabban Váncsa megjelenése után
fölizzottak Aczél György irodájában a telefondrótok. Volt,
aki szerényen csak Váncsa fejét követelte, mások azonban
az egész Váncsát szerették volna megkapni, mondjuk tizen-
öt dekás csomagokban, felszeletelve, kicsontozva. Régi
szép idők, amikor még voltak olvasók, amikor még érdemes
volt írni.

Akik minderre már nem emlékeznek, azoknak azzal
tudnám „megérzékeltetni" a dolgot, hogy Váncsa után a
tv-ről írni olyan, mint Karinthy Frigyes után mívelni a
humort. Akiknek azonban a Karinthy név se mond semmit,
azokat szépen kérem, ennél a mondatnál tegyék le a folyói-
ratot. Váncsa után be se érdemes kapcsolni a készüléket.
Nagy Richárd, Kornidesz Mihály, Hankiss Elemér, Nahlik
Gábor, a képernyő nagy kombinátorai, már halottak napi
gyertyacsonkok se lesznek, amikor Váncsa István tv-kriti-

Zelei Miklós

Nézem a tv-t
kái - reméljük, akkor már kötetben - még mindig elevenen
fognak ragyogni.

Ahogy a régire visszagondolok, meg a mai televíziót
elnézem, egyetlen érdemük, hogy adtak a nézőknek egy
Váncsát, akik addig se néztek tv-t, amíg őt olvasták.

Én pedig itt ülök, igaz, lótuszülésben, és nézem a tv-L
Igaz, ki van kapcsolva. És hetek, hónapok óta ez a helyzet
Miről is írhatnék tehát?

Ó, sok mindenről. Az egész életről, többek között. De az
meg úgyse férne ide. Egyébként is, a főszerkesztő úr
fölkérése nem arra szólt, hogy az életemről firkáljak, hanem
arra, hogy valami komoly írást faxozzak neki, a televízióról.
Maradjunk tehát tárgyunknál, szigorúan a tv-nél, attól félve
ugyanakkor, hogy az írás végére érve - mert lassan-lassan
betelik a főszerkesztő úr engedélyezte két gépelt oldal -
sem jutok túl a bevezetésen. Tragikus.

Legyen szabad azonban megjegyeznem, hogy a tv így
kikapcsolva is nagyon érdekes. Égboltja, vagyis képernyője
körül, amin az istenek megjelennek, van rajta huszonkét
gomb. Főgombok és mellékgombok. Az egyikkel a műsor
napsütését lehetne fölerősíteni, ha kíváncsi volnék rá, a
másikkal nagyobb hangerőt zúdíthatnék a szózatokba. Egy
csomónak pedig nem is ismerem a rendeltetését! Tisztára
elidegenedett állapot ez, hogy ne csak Váncsáról írjak, de
Marxra is utaljak egy picit. Magam elé tudom képzelni a
börtönt is, ahol a készülék dobozát gyártják.

És meg is fordíthatnám ezt a dobozt, ami azonban
roppant köhögtető vállalkozás volna. Ott hátul alighanem
még pártállami por van. így vagyok. Lótuszülésben bámu-
lom, hogy elől a semmi, mögötte a régi sz...r.
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