
Egy jó tévé-portréról 
Figyelemre méltó a 

televíziónak az a törek-
vése, hogy az emberi 
sorsok, emberi egyéni-
ségek ábrázolásában 
mindinkább iparkodik 
megteremteni a „televí-
ziós portréfestészet" sa-
játos műfaji-művészi 
formanyelvét. A műfaj 
korlátlan lehetőségeket 
kínál mind a portrék 
alanyainak, mind a 
megszólaltatásukra vál-
lalkozó riportereknek, 
kinek-kinek saját vér-
mérséklete, műveltsége s 
elfogódottsága, vagy ma-
gabiztossága szerint. 

E törekvés — majd-
nem iskola — kitűnő 
eredményéképpen lát-
hattuk a közelmúltban 
a képernyő előtt Kom-
ját Irént, akivel Szepesi 
György folytatott egy 
— hogyan is lehetne 
pontosan meghatározni? 
— közéleti magánbe-
szélgetést. Alapvetően 
nehéz elképzelni na-
gyobb távolságot, mint 
amekkorát a robbané-

kony Szepesi és a halk, 
tartózkodó Komját Irén 
között elképzeltünk. 
Hangsúlyozni kell; hogy 
az elképzeléseket a vég-
eredmény, a portré ta-
pintatos tónusai — meg-
cáfolták, a műfaj válto-
zatain belül olyan kitű-
nő alkotás szem- és fül-
tanúi lehettünk, ame-
lyet tanítani kellene a 
kezdő tv-riporterek is-
kolájában. 

A politikus aszony, a 
közéleti szereplő és az 
író egyéniségét Szepesi 
György igyekezett oly-
módon közös nevezőre 
hozni, hogy egyik jel-
lemző vonás se fedje 
túlságosan a riport ala-
nyának hallatlanul f i-
nom intellektusát, sze-
rénységét és bölcsessé-
gét. „Olyan riportalany-
nyal, mint Komját Irén 
— könnyű" mondhat-
nák a könnyen ítélke-
zők, mi azonban — né-
mi televíziós gyakorlat 
bártokában nyugodtan 
mondhatjuk, .mi sem ne-

hezebb, minit egy ilyen 
sokszínű asszonyi egyé-
niséget, aki forradalmá-
rok között élt, aki meg-
ismerte az emigráció 
keserűségeit és /bukta-
tóit, s minderről hűvös 
tárgyilagossággal vallott 
későbbi műveiben — 
olyan izgalmas erhber-
közelségből exponálni, 
ahogyan azt Szepesi tet-
te sok tapintattal, ön-
mérséklettel és gyön-
gédséggel. 

Ez a portré azt is be-
bizonyította, hogy két 
ember kötetlen beszél-
getése mindössze né-
hány fotóbevágással, 
különösebben attraktív 
eszközök és drámai for-
dulatok nélkül is lebi-
lincselően érdekes, ta-
nulságos és hiteles le-
het. Mindössze két em-
ber kell hozzá. Az 
egyik, akinek van mon-
danivalója és a másik, 
aki tudja, hogyan kell 
feltűnés nélkül rákér-
dezni. 
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