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Bizonyára  sokan  irigy-
lik  a  tévé  röpködő  mun-
katársait.  Milyen  színes,  
izgalmas,  szórakoztató  az  
életük!  Hányfelé  utaz-
gatnak  a  nagyvilág-
b a ! . . .  Hétfő:  Írország,  
csütörtök:  békekongresz-
szus  Helsinkiben,  tíz nap 
múlva:  teveháton  Szíriá-
ban  és  azután:  ahol  a  
madár  sem  j á r . . .  Mi  
meg  csak  rázatjuk  az  
agyunkat  a  12-es  autó-
buszon . . .  És  ráadásul  
az  itthoni  népszerűség!  

Mitagadás,  nem  tarto-
zom  az irigyek  táborába.  
S  ezt  tekinthetik  önkri-
tikának  is.  Eszmeileg  hi-
bás,  elavult  szokásom,  
hogy  a  sláger-szakmák-
ban  is  elsősorban  a  ne-
hézségeket  veszem  ész-
re.  Idegen  hotelszobákba  
ágyra  járni,  éjszakai  re-
pülőjáratokra  várakozni,  
tűrni  hőgutát  és  ordító  
hideget,  áttörni az állam-
főket  őrző  cerberusok  
vasfalán,  mindenféle  hi-
vatalokban  mindenféle  
papírokat  beszerezni  Ró-
mában  sem  éppen  római  
élvezet.  No  meg  a  tévé-
riporterek  nem  mindig  
népszerűek...  Jönnek  a  
kameráikkal,  a  mikro-
fonjaikkal,  s  mindenüvé  
bedugják  a  szemüket  
meg  a  fülüket.  És  mi-
csoda  kínos  kérdéseket  
tesznek fel!  Egy  alkirály-
nak  nem  megtiszteltetés,  

hogy  a magyar  televízió-
ban  léphet  fel.  De  még  a  
Lordok  Háza  bármelyik  
címeres  tagjának  sem.  
A  világpolitika  nagysá-
gait  szóra  bírni:  nehéz,  
idegőrlő,  agyafúrt  mes-
terség.  Bár  akadnak  en-
nél  nehezebb  vállalko-
zások.  Például,  amikor  a  
tévé-operatőrnek  homok-
zsákok  közt  kell  az  utca  
egyik  oldaláról  a  másik-
ra  lopóznia.  Mert  esetleg  
még  lőhetnek  is . . .  Per-
sze:  ő  akarta,  miért  vál-
lalta?  Ez  igaz.  Én  min-
denesetre  nem  irigyke-
dem  . . .  

E  gondolatsor  Chrudi-
nák  Alajos  és  Várszegi  
Károly  operatőr  libano-
ni  fronttudósítását  néz-
ve  jutott  eszembe.  

Röpködés  a  nagyvilág-
ban?  Leszállás  idegen  
tájakon?  Sokszor  úgy  
éreztem,  Chrudinák  és  
munkatársai  repülés köz-
ben  a kezükben  tartják  a  
forgó  propellert.  Kime-
revedve,  védetlen  testtel  
utaznak  a  táj  fölött.  És  
gyakran  az  életveszélybe  
szállnak  le.  Bár  lehet,  
hogy  ez  csak  egy  katonai  
szolgálatra  alkalmatlan,  
notóriusán  gyáva  ember  
látomása. 

A  libanoni  tudósítás  
azonban  mindenképp  iz-
galmas  volt.  Az  utcai  
tűzharcok  helyszínén  
csakúgy,  mint  a  falan-
gista  vezér  „intim"  hadi-
szállásán.  Nem  hinném,  
hogy  a  riportalany  kü-
lönös  rokonszenvet  ér-

Libanonban  még  nem  
jártam.  De  Párizsiban  is  
mindössze  két  hetet  töl-
töttem. 

E  rövid  tartózkodási  
időt  arra  használtam  fel,  
hogy  reggelenként  Quar-
tier  Latin-béli  hotelszo-
bámból startolva,  „lenyo-
mozzam"  Párizs  neveze-
tességeit.  Magányosan,  
csekély  francia  nyelv-
tudással,  a  metrótérké-
pet  szinte  a  tenyerembe  
enyvezve.  De  mintha egy 
képes  baedekert  lapoz-
tam  volna  át  —  a  való-
ságban.  A  Notre  Dame  
kísértetiesen  hasonlított  
a  Notre  Dame-hoz.  Mo-
digliani  képei  egy  Mo-
digliani  nevű  festő  ki-
váló minőségű  reproduk-
ciójához.  S  a  Ohamps  
Elysées  éjszakai  járóke-
lői  is  mintha  afféle  in-
gyen  statisztákként  ját-
szották  volna  el  a  bábeli  
forgalmat.  Az  igazi  Pá-
rizzsal  nem  találkoztam.  
Olykor  ugyan,  hosszú  
hajával,  kecses  csípejé-
vel,  s  rövid  kopogású,  
szorgalmas  lépteivel  föl-
föltűnt  a  mellékutcák-
ban.  De  amikor  utána  
eredtem,  nyoma  veszett.  

A  megismeréshez  némi  
otthonosság  szükségelte-
tik.  Ahogy  egy  idegen  
otthont  sem  ismerhetünk  
meg,  ha  csupán  látoga-
tóként  fordulunk  meg  
benne.  Szemügyre  vesz-
szük  a  szoba  méretét,  a  
bútorok  stílusát,  a  képe-
ket  a  falon.  De  mi  van  
a  spwjzban?  A  rekamié  
alatt?  A  fiókókban?  

zett  volna  Chrudinák  
Alajos  személye és világ-
nézete  iránt.  S  ilyenkor  
azt  sem  lehetett  tudni,  
vajon  a  díszletek  mögött  
hány  fekete  bőrkesztyűs  
kéz  tapad  a  zárra?  
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