
A LÚDLÁB KIRÁLYNŐ 
a n a t o l e f r a n c é k é p e r n y ő n 

sok, bölcs-bohém abbék, 
sziliekkel, gnómákkal, 
légi, lényekkel bajlódó, 
fellegjáró, eszelős tudó-
sok világa, egyáltalán, 
az Anatole France-nak 
oly otthonos kor, a 
XVIII . század, X V . La-
jos kora, igen távoleső-
nék tetszett a mi kutya-
kaparó fogadóinktól, ga-
rabonciásainktól, a mi 
XVIII . századbeli gond-
jainktól-gondolatainktól. 

Mégis, amint megje-
lenít a képernyőn Mátay 
Lívia díszletében a ge-
rendák ácsoiata alatt az 
a francia pecsenyekony-
ha, félkezében könyvvel, 
félkezében nyárssal az 
elragadó Nyársforgató 
Jakab, amint megjelent 
Coignard abbé D'Asta-
rac, Angelus fráter, a 

Jehovával személyes vi-
szonyban álló, agg Mo-
saide s a többiek sora: 
Catherine, Jahel, D'An-
quetil — már tudható 
volt, hogy a Lúdláb Ki-
rálynő adaptálója és 
rendezője, Horváth Z. 
Gergely, hallja ennek a 
regénynek a hangját, is-
merd arányait, a stílu-
sát. Tudja, hogy a re-
gény külső mozgalmas-
ságaiból mennyit visel 
el a képernyő intimitá-
sa, s hogy a belső moz-
galmasságból mennyit 
kell meghagyná, hogy a 
nézőt túl ne terhelje az 
amúgyás fényképezhe-
tetlen gondolattal. Egy-
szóval Horváth Z. Ger-
gely jól válogatott, s vá-
lasztéka Francé gazdag 
gondolatvilágából az 

Piros Ildikó és Bessenyei 
Ferenc 

F lüozófiai regény, de 
a roston sülő kappan in-
gerlő szaga terjeng kö-
rülötte ; gnosztikus gő-
zöileet ereszt és alkimis-
ta párákat, de csiklandó 
női illatszereinek: sűrűbb 
a felhője. Viták folynak 
benne bűnről és erény-
ről, okokról és követ-
kezményekről, teológiá-
ról és művészetről, ra-
cionálisról, irracionális-
ról, de a szellemi kalan-
dozásokat testi ka-
landok kísérik ágyban, 
országúti fordulóikon, le-
dér csipkeverőnök erké-
lye alatt. Eszméi izgal-
masak, de nem kevésbé 
azok a gömbölydedségek 
sem, melyek a mély ru-
hákivágásofcból kiígér-
getnek. 

Éppen televízióra való 
A Lúdláb királynő, Ana-
tole Francé javakörabeli 
regénye: filozófiának 
kalandos, kalandregény-
nek filozofikus, játékos-
nak tartalmas, súlyos-
nak könnyed. Intim 
film-eszközökkel, még-
initimebb tévéfilm-esz-
közökkél oldható meg, 
nagyiramú cselekmény 
nem tereli él a figyel-
met a szellem fordula-
tosságairól, túlzott gon-
dolatiság nem von el a 
mesétől. Képernyő-ará-
nyú mű. A könyv fordí-
tójának, Vas Istvánnak 
csillanó észrevétéle sze-
rint: „jóleső remekmű". 
Nem töm meg, de jólla-
kat s megfuttatja a vér-
keringést és a gondolat 
anyagcseréjét. Francia 
koszt. 

Ezért is volt bizonyta-
lan, él tudják-e készíte-
ni magyar fűszerekkel, s 
hogy a receptje egyálta-
lán nekünk való-e? A 
Lúdláb Királynőhöz 
címzett, Ménétrier-féle 
lacikonyha, az ott meg-
forduló kóbor kapucinu-



operatőr Czabarka 
György közreműködésé-
vel már akkor is Louis 
Quinze festőinek, Frago-
nard-nak, Boucher-mak, 
Moreau-nak bájos, egy 
kicsit édeskés modora 
szeriint osztotta el a ké-
peken, ha a felvételek 
túlnyomó része műte-
remben készült is és 
nem a kacér, kalandra 
és szerelemre csalogató 
természetben. 

'Mint Francé eszméit, 
úgy a figuráit is jól vá-
lasztotta ki a rendező. 
Coignard-nak, ennek a 
„virágzó szeüiemniek" a 
szerepére kikereste Bes-
senyei Ferencet, akiben 
erő és emberséges gyen-
geségek jól kiegészítik 
egymást, D'Astaracra 
Tomainiek Nándort, aki 
erunek a fura tudósnak 
az önkívületeit, a meg-
szállottságait őszintén és 
szuggesztíven tudja vé-
gigélni, Mosaide-re Ma-
jor Tamást, aki a figura 
mágikus egyéniségét 
kellő iróniával tudja ol-
dani. De ugyancsak biz-
tos rendezői szemre vall 
Angelus szerepét Garas 
Dezsőre, D'Anquetilt 
Bujtor Istvánra, Jáhelt 
Piros Ildikóra, Cathe-
rine-t Almási Évára, 
Nyársforgatót a vonzóan 
naiv Felföldi Lászlóra, s 
egy-egy rájuk szabott 
szerepet Náray Terire, 
Kozák Lászlóra, Gáti Jó-
zsefre, Greguss Zoltánra, 
Kelemen Évára osztani. 

A Lúdláb Királynőhöz 
írt tanulmányában Vas 
István azt írja, hogy 
„az egész regényt áthat-
ja, még a legbővérűbb 
kalandok közepette is, a 
könyvek emléke, mámo-
ra, a könyvesboltok, 
könyvtárak hangulata". 
Ezt a légkörét sikerült 
megőriznie a tévé-vál-
tozatnak is. 

MATRAI-BETEGH BELA 

<? külföldi tudósítók? 
A képernyő természetesen azért van, hogy azon mindig 

lássunk valamit. Vagy valakit. Lehetőleg mozgás köz-
ben. De a fotóval is megelégszünk, ha valamilyen távo-
li eseményt, technikai okokból, csak állóképekkel tud 
érzékelhetőbbé tenni a televízió. Itt azonban óvatosságra 
van szükség: a felesleges kép gyakran eltávolíthat az 
eseménytől. Ha az osztrákok elleni futballmérkőzést 
úgy közvetítené Vitray, hogy közben mindvégig a két 
csapatról készült fotót látnánk, amint a huszonkét fiú 
szembenéz velünk a képernyőről: hamar átkapcsolnánk 
a rádióra. Magazinok sőt napilapok megpróbálják „ké-
pesíteni" bel- és külföldi híranyagukat egyaránt. De a 
legnagyobb ritkaság, hogy a tudósításba — élénkítésül — 
elhelyezik a tudósító fényképét. Majd ha valamilyen 
ritka riporteri bravúrral lep meg bennünket vagy eset-
leg kitüntetik. De csak abból az alkalomból, hogy tudó-
sít? Nem tudom, a televízió hogyan szokott rá erre: de 
tagadhatatlan, hogy külföldi tudósítóit akkor is megis-
mernénk, ha álmunkból keltenek fel. KI ismeri Így az 
elnökük képét vagy a magyar tudósokét, művészekét, ál-
lamférfiakét? Nem az irigy kolléga beszél belőlem, ha-
nem a. dramaturg. Ha híradás közben perceken át a 
tudósító képét látom, amint a telefont a fülén tartva 
értelmesen néz engem: az az érzésem támad, hogy fe-
szült figyelemmel hallgatja a budapestról kapott külföldi 
híreket. Ilyen néma érdeklődéssel ugyanis nem mondani 
szokták a híreket, hanem hallgatni. Azután van olyan 
rokonszenves arcú külföldi tudósítónk, akit a változatos-
ság kedvéért, ugyanilyen pozitúrában, de mosolyogva 
fényképeztek le. Egy mosolygós ember mindig kellemes 
látvány. De amikor a budapesti stúdióból külföldi sztráj-
kokról, szerencsétlenségekről, emberrablásról vagy ki-
sebb helyi háborúkról értesül — s ő azon is csak moso-
lyog: a néző méregbe jön, miért küldenek ilyen cinikus 
embert külföldre. Megesik, hogy telefon nélkül láthat-
juk a tudósítót; csak a portréját. De mivel azt nem 
Picasso festette: huzamosabb Idő után igazi örömet csak 
az Itthon maradt családtagok lelnek benne. A néző fe-
szengeni kezd. S ha már érettségi képeket láthatunk ró-
luk, mutassanak valamit a gyerekkorukról is. Esetleg 
csecsemő korukból, amint dundl kis lábacskáikkal kalim-
pálnak a pelenkázó asztalon. Ilyen kép biztosan akad 
otthon. Szerencsére, külföldi tudósítóink nemcsak te-
hetségesek, hanem fotogének is. Azaz jó fényképeket 
lehet készíteni róluk. Annál meglepőbb, amikor ezek a 
férfias arcok — a nagyobb érdekesség kedvéért — 
hangjukat ls hallatják a távolból; „egyenesből" tudósí-
tanak. Mintha valamennyinek súlyos hörghurutja lenne. 
A beavatottabb tévénéző tudja, hogy nem kell aggódnia 
miattuk: csupán annyi történt, bogy telefonba mondott 
tudósításaikat idehaza magnóra vették, s arról közvetí-
tik nekünk. Sajnos gyakran csak sejteni lebet, milyen 
érdekes eseményekről számólnak be: érteni nemigen. 
Persze, ha telefonon felvett tudósításalkat Itthon Ta-
kács, Kudlik vagy Varga olvasná fel: egyszerre megvál-
tozna minden, s nem kellene olyan feszülten figyelnünk, 
mit nyelt el mondataikból a telefondrót. Vajon valóban 
„érdekesebb" ez Így? Talán, ha arra gondolunk, hogy 
a Holdon járkáló űrhajósok beszélgetését mlyen tisztán 
lehet érteni — érdekesnek hathat, hogy egy belgrádi 
telefon-hangnak még mennyi technikai nehézséggel kell 
megküzdenie. 

HÁMOS GYÖRGY 


