
Kérdezni tudni kell 
— Mit kell tudni el-

sősorban egy riporter-
nek? 

— Kérdezni... 
A velős válasz egy 

szemüveg kemény villa-
násától kísérve Lackó 
Gézától hangzott el jó 
harminc évvel ezelőtt 
AZ EST szerkesztősé-
gében, ahol a vidékről 
frissen felkerült ripor-
terpalánta óvatos kérde-
zősködéssel iparkodott 
kitudni a nagy tekinté-
lyű szerkesztő vélemé-
nyét a szakma fogásai-
ról. Az újdondász azóta 
maga is megöregedett, 
de ma is hitvallásának 
— mi több: az újságíró-
oktatás egyik alappillé-
rének — tartja a bölcs 
választ: kérdezni tudni 
kell. 

Mindez november 1-
én este Urbán Ernő 
„Eredj, lányom Eger-
szegre" című oknyomo-
zó tv-riportjának adása 
után ötlött eszembe, 
amikor is kikapcsolva a 
készüléket, azon kezd-
tem töprengeni, mi a 
titka Urbán Ernő riport-
jainak. Azt már koráb-
bi televíziós vállalkozá-
saiból is lemérhettük, 
hogy rendkívül alapos 
tárgyismerettel, lelkiis-
meretes felkészültséggel 
és a valóság feltárásá-
nak szigorú indulatával 
fog hozzá minden ri-
portjához, de talán ez 
az egerszegi példabe-
széd árulkodott a leg-
bensőségesebben arról, 
hogy Urbán Ernő kitű-
nően tud kérdezni. 

Nem kis dolog. 
Akkor sem az, ha né-

hány szereplőt vesz 
faggatóra, szinte négy-
szemközt — az ötödik a 
kamera szeme — s még 

kevésbé akkor, amikor 
népes gyülekezettel foly-
tat párbeszédet. A gya-
korló újságíró nemegy-
szer találkozott már „in-

terjú-tűzkeresztségen" 
átesett olyan riportala-
nyokkal, akik vonakod-
tak kötélnek állni, mert 
megsértődtek vagy 
megfélemedtek egy új-
ságíró nyegle vagy rá-
menős kérdezősködésé-
től. 

Urbán Ernő erőteljes 
szociológiai töltést hor-
dozó tv-riportjában 
mesterfokon mutatta be 
a jó kérdések egész 
fegyvertárát, a tapinta-
tos célratöréstől kezdve 
a humánus feloldásig, 
amikor például egy 
egész ifjúsági klub mély 
hallgatásba burkolózott 
arra a kérdésre, mit je-
lent ma a munkásosz-
tály hazánkban? Urbán 
hagyta kiérni a der-
mesztő hallgatást egé-
szen a kritikus pontig, 
azután mosolyogva — 
hiszen a kamera min-
dent lát — pótkérdések-
kel, okos rávezetéssel 
terelgette ifjú nyáját ki-
felé a tudatlanság ka-
rámjából. 

Ehhez hasonló jelenet 
és pillanat több is adó-
dott az adás folyamán, 
de a riporter nem jött 
zavarba s azt sem en-
gedte, hogy partnerei 
jöjjenek zavarba, leg-
feljebb rójuk pirított a 
maga módján. Jelen tár-
sadalmi viszonyainkról 
módfelett sokat ábrá-
zolt, jó nagyot markolt 
ez a tv-riport, de azt 
már megszoktuk, hogy 
Urbán Ernő nem szeret 
„homokot szitálni", han-
gulati elemekkel bíbe-
lődni. Egy vidéki város 

— az urbanizáció — 
vonzáskörét, vonzóere-
jét kutatta, de olyan tu-
dományos aprólékos-
sággal, mint aki a mág-
nesesség titkát akarja 
megfejteni. 

A kérdések felépítésé-
ben és sorrendjében ez-
úttal is megnyilatkozott 
a riporter rendszerező 
készsége, mégsem hatott 
ez az adás holmi elő-
regyártott elemekből 
épült s éppezért kíno-
san megmerevedett, sta-
tikus alkotásnak. Urbán 
Ernő „kottából" játszik 
több tucat riportalany 
közreműködésével, de 
pontosan tudni, mikor 
rögtönöz, mikor engedi 
magát elcsábítani egy 
váratlan fordulattól, mi-
kor lép ki a- saját bű-
vös köréből. Arcán 
ilyenkor egy jóindula-
túan ravasz mosoly fut 
át, maga is élvezi a mű-
soron kívüli futamokat, 
amelyek végső fokon új 
színeket, elemeket visz-
nek a sokszólamú játék-
ba. 

Társadalmi viszo-
nyainknak ez a kötött 
játékrendű feltárása a tv 
legizgalmasabb vállalko-
zásai közé tartozik. Gon-
dolom a „civil" televí-
zió-néző számára is, 
nemcsak az újságíró 
számára, aki szakmai 
együttérzéssel élvezi a 
más munkáját s azt a 
nem lebecsülhető ered-
ményt, hogy a jól kér-
dező pályatárs milyen 
elegáns gyöngédséggel 
nyitogatja ki az embere-
ket, hogy érzéseiket, 
gondolataikat néhány 
millió nézővel is közölje. 
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