
TÖRTÉNELMI LECKE - A FELSZABADULÁSRÓL 
B E S Z É L G E T É S U R B Á N E R N Ő V E L 

A Televízió ötrészes dokumentum-
sorozattal' emlékezik a felszabadu-
lásra a negyedszázados évforduló al-
kalmából. Egyszerű emberek beszél-
nek balladás tömörséggel a maguk 
felszabadulásáról, sorsuk fordulásá-
ról. A sorozat írója és riportere Ur-
bán Ernő. 

— Hogyan született a Történelmi 
lecke sorozat? 

— Szenvedélyes országjáró vagyok 
— mondja Urbán Ernő. — így felada-
tom mindössze az volt, hogy végig-
gondoljam huszonöt év találkozásait, 
és összeállítsam belőlük ezt az antoló-
giát. Riportalanyaim nagy többsége 
régi, személyes ismerősöm. Vannak 
közöttük tanúk és túlélők, valóságos 
és botcsinálta hősök. 

— A riportok hatásának egyik 
kulcsa, véleményem szerint, a jelen-
idejűség, az itt és most érzése. Ezek-
ben a rendkívüli közvetlenségükkel 
ható riportokban mintha előttünk 
formálódnának ki a gondolatok. Mi-
lyen szerepe volt itt az előkészítés-
nek? 

— Természetesen minden adásnak 
megvolt az előzetes kompozíciója, de 
az egyes történetek kompozícióin 

belüli helyét nem határoztuk meg 
előre. Az előzetes találkozások, a fel-
térképezés során sok mindenről be-
szélgettünk a riportalanyokkal. El-
sősorban azt kellett feltárni, hogy az 
utolsó találkozás óta nem történt-e 
az illető életében valami sorsdöntő 
változás. A felvételkor azonban az 
alanynak fogalma sem volt, hogy a 
nagy témán belül mi lesz a kérdés. 
Sokszor vakon kellett belevágni — a 
kilencvenéves Kórosi mama például 
azt hitte, csak fényképezni akarunk, 
nem számított semmiféle kérdésre. 
Egyáltalán nem volt megrendezett a 
battonyai Varga nénivel való beszél-
getés sem — a kamera az udvarra 
való belépésünktől kezdve vette a 
jelenetet 

— Nagy élményt nyújtott a feltá-
ruló sorsok sokfélesége. 

— Valóban minden sors külön 
portréfilmet érdemelne — mondja 
Urbán Ernő. — A kérdés csak az: 
ami három percben ilyen balladisz-
tikus, kibír-e vajon háromnegyed 
órát? A végtelen és számtalan film-
lehetőség egyike a verebi asszony 
története, aki tizenöt éves kislány-
ként megmentett egy sebesült szovjet 
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katonát, akit a német ellentámadás 
miatt hátrahagytak. Többször is élet-
veszélyben volt a katona rejtegetése 
miatt, amikor a falu ideiglenesen a 
németek kezére került A visszatérő 
szovjet katonák írást állítottak ki 
számára, amely ezekkel a szavakkal 
végződött: ,.Szovjet harcosok! Tisz-
teljétek Barna Máriát!" 

— Megpróbáljuk önálló portréfilm-
ben feldolgozni a battonyai Varga 
néni sorsát, aki egész életét egy ta-
nyán élte le — mégis ugyanolyan 
teljes élet ez, mint az egész világot 
bejárt Mátyás Lászlóé. Kérdés: ké-
pes-e a tévékamera arra, hogy meg-
ismételje a Boldog ember Móriczá-
nak bravúrját! Varga néni nagysze-
rű előadó — nem átéli amit mond. 
mint a színész, hanem újraéli. 

— Az utóbbi években tanúi lehet-
tünk a televíziós- és a mozi-doku-
mentumfilm különválásának. A tele-
vízióban elfogadott, természetes mű-
fajjá vált a mikrofonos riport, de 
nem minden riporternek sikerül 
megvalósítania az emberközelséget, 
amely ezeknek az adásoknak elen-
gedhetetlen feltétele. 

— A jó riporthoz riporteri gyakor-
laton és kérdezni tudáson kívül a 
korszak ismerete is nélkülözhetet-
len. A nyilatkozó sorsát, természetét, 
de még modorát is ismerni kell. Vé-
leményem szerint nem a riporter 
személye a lényeg — a kérdések csak 
a fonalat kell hogy adják, amire a 
gyöngy fel van fűzve. 

— Az igazi riporter tehát azono-
nosul a riport alanyával? 

— Ez nem azonosulás, inkább ha-
sonulásnak nevezném. A préposttal 
úgy beszélek, mintha a káplánja vol-
nék s természetesen egészen más 
hangon fordulok hozzá, mint Boros 
Gergelyhez, akivel a munkám so-
rán sokat érintkeztem. Általában 
igyekszem riportalanyaimnak még a 
beszédmodorát is átvenni — így ki-
sebbnek érzik a távolságot 

— ön szerint kialakultak-e már a 
televíziós dokumentumfilm önálló 
műfaji sajátosságai? 

— A dokumentumfilm, megítélé-
sem szerint, a tévé legsajátabb, új 
műfaja — válaszolja Urbán Ernő. — 
A kis képernyőn a közelképek érvé-
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Urbán Ernő, a sorozat írója és riportere 

nyesülnek a legjobban, így megnő az 
emberi arc, az elkapott hangsúlyok, 
beszédfordulatok szerepe, jelentősé-
ge. Ezért a riporter feladata: olyan 
közérzetet teremteni a nyilatkozó 
számára, hogy az elfelejtkezzen a 
kamera jelenlétéről. Ha ez sikerül, 
már csak a témán belül kell kér-
dezni, és a riporter megnyerte a csa-
tát. ^ 

— Mindez sajátos feladatot ró a 
rfrndezőre is. 

— Természetesen. Egy televíziós 
dokumentumfilm akkor van jól meg-
rendezve, ha látszólag nincs megren-
dezve. A kötetlenség, természetes-
ség az egyik legfőbb követelmény a 
dokumentum-műsoroknál. Míg a 
másfajta filmek — ha jók — magu-
kon viselik a rendező kezenyomát, 
egyéniségének bélyegét, itt az a ren-
dező feladata, hogy háttérbe vonul-
jon, hagyja élni az anyagot. 

— Milyen élményeket hozott, mi-
lyen tanulságokkal szolgált önnek a 
műsor elkészítése? 

— Mivel javarészt régi ismerősök-
kel folytattam rég megkezdett be-
szélgetéseket, talán egy kicsit az én 
életem elmúlt negyed századának 

története is ez a sorozat. Minden 
visszaemlékezésben benne van az 
azóta eltelt huszonöt esztendő is, 
ezért, ha a szembesítés sikeres, kör-
képet kaphatunk a mai Magyaror-
szágról is. Ez pedig olyan plusz, ami-
re a munka elkezdésekor nem szá-
mítottam. Még egy tanulság: a hu-
szonegyedik órában nyúltunk a té-
mához. Riportalanyaim között sok 
öreg van, akik magukkal vitték vol-
na emlékeiket a sírba. Pedig a nép 
cselekedeteit eddig egy korszakban 
sem jegyezték fel méltó módon. A 
mi korunké ez a feladat is. 

— Befejezésül szeretném, ha el-
mondaná, miért választotta a párhu-
zamos visszaemlékezések módszerét? 

— A történelem: folyamat — vá-
laszolja Urbán Ernő. — Sokkal in-
kább hasonlíthatjuk végtelenben 
kezdődő reliefhez, mint freskóhoz. 
Hogyan lehet tehát emléket állítani 
egy évfordulónak, amely egyben 
sorsforduló is? A dokumentumokat 
alapul véve rábíztam magam a tár-
sadalom emlékezetére — így szüle-
tett ez a tömeges önvallomás. 

B. VARGA ZSUZSA 


