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Domonkos László
Chrudinák in aeternum

Már-már irodalomtörténeti közhely, hogy 
a magyar irodalomnak van egy „tanári” 
meg egy – népesebb – „újságírói” ága� 
Főként ebből a két irányból érkeztek 
íróink-költőink, az előbbiből Arany, 
Babits, Németh László, utóbbiból Petőfitől 
Adyn át Kosztolányiig és Bertha Bulcsuig 
és még sokan� Az újságírásból az iroda-
lomba vagy annak közelébe befutók tekin-
télyes része nem – vagy nem úgy – akart 
újságíró lenni, ahogyan lett vagy lehetett� 
A Bálint György- vagy Kosztolányi-féle 
„irodalmi újságírásnak”, a nemes publi-
cisztikának vagy éppen a szociográfiával 
határterületen mozgó irodalmi riportnak 
(satnyásított, „korszerű” nevén: „oknyo-
mozó újságírásnak”) a Kádár-rendszer 
öncenzúrás-ideologikus, majd a rend-
szerváltás utáni idők felszínes, pofátlanul 
színvonaltalan zsurnalisztikája enyhén 
szólva nemigen kedvezett� A mai kor pláne 
nem kedvez komolyabb igényességnek, 
elmélyültebb-intellektuálisabb közelítés-
módnak, irodalmi(bb) stílnek, ilyesféle 
vonalvezetésnek� Annak aki az újság-
írást igazán mélyen szerette és szereti, 
homályos, de egyénekhez-ideálokhoz nem 
nagyon – csak igen kis számban! – köthető 
elképzelései voltak, lehettek arról, hogyan 
is kell mindezt (a „szakmát” – tényleg az!) 
kellőképpen magas szinten és maradandó 
módon művelni� Mivel többnyire nem 
lehet(ett) – maradt, jött az irodalom, az 
átnyergelés, legalábbis a próbálkozások 
szintjén� (Rosszabb – jobb? – esetekben 
akár komoly pályamódosítások is�)

Hogy fenti alaphelyzet azért kissé bonyo-
lultabb és árnyaltabb – már ami a konkrét 
megvalósítási lehetőségek alakválto-
zatait illeti –, úgy harmincéves korom 
táján jöttem rá� Akkor már fél évtizede a 
szegedi Délmagyarország szerkesztősé-
gének kulturális rovatában dolgoztam, 
és mint korosztályom többsége, túl sokra 
nem tartottam az 1956 utáni magyaror-
szági nagy gerinctörető hadműveletben 
oly kiemelten élenjáró-dicstelen szerepet 

játszó Magyar Televíziót� (Anélkül persze, 
hogy Csurka István e témában is zseniális 
későbbi jelenségelemzését megfogalmazni 
akár csak meg is próbáltuk volna, legföl-
jebb éreztünk belőle ezt-azt�)

Néha persze az ember nézett televíziót� 
A különösen nézett műsorok közül is 
elsősorban akkor és azokat, amelyekre 
a munkafeladat kényszerítette� A kultu-
rális rovatban kolléganőm reszortja 
volt a heti rendszerességű tévékritika 
(a Képernyő rovat), enyém a film mellett 
a rádió (Rádiófigyelő)� Olykor, helyette-
sítés gyanánt rám maradt a tévé� De már 
hallottam is a heti rendszerességgel jelent-
kező Panorámáról, jóllehet az akkor már 
hosszú évek óta világpolitikai slágernek 
számító arab–izraeli ellentét meg a Közel-
Kelet voltaképpen csöppet sem érdekelt 
(ha valaki azt mondja, három és fél évtized 
múlva Bejrútból meg Damaszkuszból 
fogok háborús tévé-tudósításokat küldeni, 
habozás nélkül sürgős gyógykezelésre 
utasítom az illetőt)� És elkezdtem nézni 
a Panorámát� Azután írtam egy tévéjegy-
zetet, Chrudinák ante portas címmel�

„Ha az ember feje körül élestöltény-
nyel lövöldöznek, fölöttébb balga dolog 
hűvösen elegáns kommentárokat számon-
kérni� Amint az élet kerül közvetlen 
veszélybe: nemcsak tudatos, de ösztönlé-
tünk is azonnal száznyolcvan fokos, éles 
fordulatot vesz – aki volt katona és részt 
vett »igazi« nagygyakorlaton, tudja, mire 
gondolok� Aki viszont nem részesült ilyen 
élményben, az ezúttal (is) a televízióra 
hagyatkozhat, de ott – mindnyájunkkal 
egyetemben – egészen különleges, a 
háborús pszichózist sajátos fénytörésben 
láttató csodát szemlélhet� Egyféle, enyhén 
szólva nem mindennapi, de annál szenzá-
ciósabb magatartásformát�

Magas, jóvágású, némileg ráncos arcú 
fickó görnyed az egyik harcálláspont 
zsákmellvédjei mögött� Úgy jó negyvenes� 
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Elegánsan vasalt, ugyanakkor lezser 
szafariinget visel, frizurája a hatvanas 
évek divatját idézi, kezében egy szál 
mikrofon, köröskörül moraj, füst, kilőtt 
töltényhüvelyek, sebesültek, áttekinthe-
tetlen összevisszaságban lőszeres ládák, 
kötszercsomagok és fáradtságtól égő, 
mégis emberfeletti erőfeszítéssel figyelő 
szemek�

A magas, némileg ráncos arcú fickó pedig 
változatlanul ott téblábol a lőrések körül� 
»Vigyázzon, lőnek« – szól rá az egyik torzon-
borz szakállas, de a szafariinges csak 
kérdezősködik tovább� Úgy beszél arabul, 
hogy tán maga a néhai Mohamed próféta 
sem jobban, hát beszélget� Mindenhol 
és mindenkivel� Éppen tárat cserélő 

palesztin harcossal 
és Jasszer Arafattal, 
Valid Dzsumblattal 
(baloldal) és Pierre 
Gemayellel (jobb-
oldal), Bejrutból 
menekülő családdal 
és izraeli megszálló 
tiszttel, pusztítóval 
és elpusztítan-
dóval, támadóval 
és védekezővel, 
győztessel és legyő-
zöttel� Örök Sancho 
P a n s a - t á r s á v a l , 
aki állandóan 
kamerát hurcol 
magával, elkódorog 
a koncentrációs 
tábor környékére, 
kábé húszszor 
igazoltatják, magya-
rázkodik, mutogat, 
papírokat halász elő 
a zsebéből, telefonál 
és szemrebbenés 
nélkül veszi tudo-
másul, hogy Pierre 
Gemayel, a libanoni 
falangisták tótum-
faktuma többször a 
képébe vágja, hogy 
szégyellje, igenis 
szégyellje magát�

Hannibál ante 
portas, Hannibál a kapuk előtt – 
mondották valaha a rómaiak� Mostanság 
a világ arabok lakta (tehát igencsak tágas) 
részein: Chrudinák ante portas� (Persze 
az operatőr Halász Mihállyal együtt�) Azt 
hiszem, róla azt is el lehet hinni, hogy 
egy szál mikrofonnal (plusz Halász és a 
kamera) átkél az Alpokon, pontosabban 
a Szaharán, hogy megfelelő módon képvi-
selje a Magyar Televízió érdekeit�

Legutóbb csütörtökön este a Panorámában 
találkozhattunk vele� S a tanulsággal 
újfent: a tárgyilagosság televíziónkban 
ilyenkor mesterfokon jelentkezik, mint 
a csodás Chrudinák-szindróma eleme� 
Chrudinák Alajos a Közel-Keleten a való-
ságban olyan, mint a tankönyvekben a 
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valóság: objektív� A szó igazi, teljes, eredeti 
és tiszta értelmében�

»A« riporter áll előttünk Chrudinák szemé-
lyében, teljes fegyverzetben� Egy szál 
mikrofonnal, tárgyilagosan, miközben 
»vigyázzon, lőnek«� Ideálként azoknak, 
akiknek zsebében piros-fehér-zöld újság-
író-igazolvány lapul�”

A Chrudinák-szindróma megfertőzött: 
ezek után már kerestem, vártam és rend-
szeresen néztem a Panorámát – alapve-
tően miatta� Igen sokadmagammal� És 
mire 1991 nyarán Csoóri Sándor jóvol-
tából személyesen is megismerhettem, 
már ideexportálva kezdett minden olyan 
lenni, mint a csütörtök esti Panoráma-
adásokban: június vége óta dúlt az 1945 
óta első európai mészárlás, a délszlávnak 
nevezett szerb–horvát (szerb–minden-
féle) háború, és én Alitól rögvest feladatot 
kaptam� Délvidéki kötődéseimről tudván 
és a legelső frontra hurcolt magyar 
katona haláláról hírt véve, a következő 
volt a feladat: felkeresni a fiú szüleit, és 
általános helyzetképet adni a magyar 
vidékekről� „Holnapután megy érted a 
kocsi, mindennel, ami kell� Szevasz!” Ali, 
ma már tudom, úgy állt küzdőtársaival 
együtt nemzedékem, a tíz-tizenöt-húsz 
évvel fiatalabbak előtt, hogy szelíd mesteri 
kezükkel, egy-két óvó mozdulattal „elhe-
lyeztek”, úgy is mondhatnám, helyzetbe 
hoztak bennünket� Hic Rhodus, hic salta, 
szóltak halkan, aztán az ember vagy 
ugrott, vagy nem, ha elvétette, vagy ha nem 
vitte át a lécet, az ő baja volt, úgy kellett 
neki� Ők csöndben, szelíden elvonultak, 
legföljebb futólag kicsit visszanéztek, de 
haladtak tovább, feladatokat osztva vagy 
éppen csak sörözőkben ülve-szervezkedve, 
mi meg ezután, ha tudunk, segítsünk 
magunkon, imígyen tudvalevően az Isten 
is megsegít� E közvetett metodika emberi 
nagyszerűségére és páratlan nemességére 
nem csekély mértékben az Iskola a határon 
hatására jöttem rá („igazán kinyalhatják 
a fenekemet, de ha ez a vén marha most 
beesne a vízbe, utána ugranék� Nem is a 
két szép szeméért� De hát össze vagyunk 
kötözve…”), Chrudinák Alajos pedig a 
legelsők egyike volt, akinél ezt felfedez-
hettem� (Ennyit arról, hol kezdődik az 

újságírás� Is�) És az alig tíz évvel korábban 
megírtakkal szintúgy szembesülvén, a 
hiúság és az önérzet elemi követelménye 
dörömbölt minden cselekvés minden 
percében: te jó ég, nem éghetek le, nem 
csinálhatom rosszul, mekkora blama 
lenne Előtte, Istenem… Így állt Ő ante 
portas, a kapuk előtt� In aeternum, mind-
örökké, tehetnénk hozzá�

Két évvel később meghívott a Panoráma 
mellett létrejött és az 1994-es szoci 
restaurációig működő egyik új műsor, 
a Magyarok szerkesztőbizottságába� 
Komoly büszkélkedésre okot adó 
társaságba kerültem: a nagy erdélyi 
szociográfus-riporter, a nagyszerű Beke 
György, az író Páskándi Géza, a Délvidék 
egyik legragyogóbb irodalmára, Ali 
későbbi helyettese, Hornyik Miklós, és 
persze közvetlen munkatársai: Ali után 
Magyarország valószínűleg legbátrabb 
embere, a páratlan tehetségű Szaniszló 
Ferenc, a lenyűgöző felkészültségű Sugár 
András, Járai Judit, azután új közös 
felfedezettünk, az ifjú Szentesi Zöldi 
László… Ali ekkor és itt is pontosan 
olyan volt, mint a Panorámában: higgadt 
és eltökélt, a tökéletességig tárgyilagos és 
olyan acélkemény, mint a szovjet T–54-
esek páncélzata, akikkel Moszkvában, 19 
évesen vette fel a harcot a maga sajátos 
eszközeivel, de oly hatékonyan, hogy 
ki is rúgták miatta minden magyaror-
szági felsőoktatási intézményből… Innen 
kellett kezdenie a visszaküzdést� A harcot 
– ezt ellenségei nem nagyon tudták – 
ekképpen igen-igen régóta megszokta, 
imígyen olyan szintű felvértezettségre 
tevén szert, mint csak nagyon kevesen� 
Ezt fordította a hasznunkra, ezt adta át, 
ezzel védett bennünket – és mindenek-
fölött a fajtánkat, a magyarok nemzetét� 
Ha Ő nincs, a közép-kelet-európai törté-
nelem is kicsit másként alakul� (Tessék 
erről megkérdezni Tőkés Lászlót�) Ha 
ő nincs, az Antall-kormány első két 
évében az elszakított területeken élő 
magyarok ügyeinek bűnös nem ismeré-
séből a Kádár-rendszer alatt szégyentel-
jesen elbutított csonkaországi lakosság 
nem képes legalább részlegesen megkez-
deni önmaga kioldását� A maga vagány 
módján ugyanúgy nagy nemzetragasztó 
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volt, mint Németh László vagy éppen 
Csoóri Sándor� Az egyik szerkesztő-
ségi ülésen az általa különösen nagyra 
becsült Beke György készülő riportfilm-
jének terjedelmét kifogásolta: „Gyuri 
bácsi, az 17 perc lehet� Maximum�” Gyuri 
bácsi természetesen azonnal alkudozni 
kezdett, ízes háromszéki nyelvjárásban, 
de igen vehemensen: „Alikám, az nem 
lehetségás� Nem láhát tovább csonkí-
tani, már szedtám ki belőle…” „Gyuri 
bácsi, 17 perc�” „Alikám, bocsáss még, 
tisztéllák-bácsüllák, de ez márénylet� 
Nem lehetségás, mondom, hiszán…” 
„Gyuri bácsi, 17 perc�” Nem folytatom� 
Az meglehet, hogy Gyuri bátyánk lazán 
és kényszeredetten megtépett magán 
ezt-azt, a vita – már amennyire ez annak 
nevezhető – még eltartott valameddig, a 
lényeg: Ali egy másodpercre sem ingott 
meg� Végül az anyag természetesen 17 
perces terjedelemben ment adásba…

Amikor 2006 izzasztó nyarán a szíriai–
libanoni határon, Masnaanál búcsút 
vettem a bennünket egészen a sorom-
póig kísérő damaszkuszi magyar nagy-
követtől és operatőr társammal „saját 
felelősségre” háborús területre léptem: 
nemcsak a leghalványabb sejtelmem sem 
volt arról, mi mindent is fogok megélni 
a következő héten – de arról sem, hogy 
Bejrútba érve mekkora emberi élményt 
köszönhetek majd Chrudinák Alajosnak�

Szállodánk a belvárosban volt, ezt vala-
miért nem bombázta az izraeli légierő, 
ám a vagy két kerületnyire levő környező 
külvárosokat annál inkább; éjszaka 
fel-fel kellett riadni az ágy remegésére, 
távoli, tompa dörgés kíséretében� A nem 
túl távoli, egybefüggő romhalmaz-vég-
telen Dahiye negyedet párszor megjárva 
aztán az ember lassan kezdte megszokni 
az elképzelhetetlent: a szállodai reggeli 
után a hotelből kilépve a szűk utcában 
jobb kéz felé átellenben fölfedeztem egy 
arab drugstore jellegű boltot, ahol igen 
sokféle újságot, kávét, édességeket, 
szuveníreket lehetett kapni – a folya-
matos napi sajtótájékozódás végett 
rögvest odaszoktam� Bejrút és Ali rajon-
gott Közel-Kelete ott ajándékozott meg az 
emberi elme teljesítőképességének olyan 

bravúrosan elegáns ragyogásával, amit 
könyvekből aligha szerezhetünk meg: az 
egyik legbölcsebb emberi teremtmény-
nyel, akivel életemben találkoztam� Ősi 
arab, perzsa vagy görög bölcsek lehettek 
olyanok, mint Sultan bácsi – így hívták 
–, ez az időtlen korú újság-, könyv- 
és minden-árus� Higgadt okossága, 
elképesztő tájékozottsága-műveltsége, 
szelíd, metsző élű, lehengerlő logikája 
kifejezetten fejedelmi, uralkodói nagyság-
rendűnek számított� Magyarságom után 
azonnal Chrudinák „Áli” nevét ejtette ki 
– hogy ez akkor ott mi mindent jelentett: 
még háborúba delegáló, szeretett főnö-
kömnek, a Duna Televízió akkori külpoli-
tikai vezérének, Ali talán legjobb tanítvá-
nyának, Szaniszló Ferinek sem mondtam 
el… Sultan bácsi anyanyelvi szinten 
beszélt angolul, az Egyesült Államokban 
tanult jogot, praktizált is, de világéle-
tében a filozófiáért, a pszichológiáért 
meg az irodalomért bolondult, később 
hosszú időn át a libanoni könyvkiadók 
és -terjesztők egyesületének alelnöke 
volt – huncutul ragyogó fekete szemével 
(időnként Alit is megemlítve) arról oktat-
gatott, mit is jelent a „terrorista” kifejezés 
valójában a mai világpolitikai konstellá-
ciókban, milyen is az igazi Amerika és 
az igazi amerikai ember, és hogy nem 
túl sokára nagy és gyötrelmes, de öröm-
teli változások indulnak meg a világban, 
megint a népek meg a nemzetek lesznek 
a fontosak… Midőn jó óra múlva elfúló 
lélegzettel és némileg remegő lábakkal 
kiléptem a boltból a délelőtti keleti 
napsütésbe, olykor mintha egy baráz-
dált arcú, jó negyvenes fickó elegánsan 
vasalt szafariinge derengett volna föl a 
messzi-messzi háborús világban, az alak 
frizurája a hatvanas éveket idézi, és úgy 
beszél arabul, ahogyan tán maga a néhai 
Mohamed próféta sem…

Fenti történetek, akár az a régi-régi 
tévékritika, vagy most az egymásra toluló 
emlékek sora, egészen a 2007-es, hetve-
nedik születésnapi nagy ünnepségig: 
végső soron mind-mind ugyanazt illuszt-
rálják� Ha úgy tetszik: ama szindróma 
részletei, elemei, alkotórészei� Chrudinák 
Alajos, in aeternum� Mindörökké�


