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– Egyik önéletrajzi köteté-
ben szeretettel emlékezik 
a Magyar Állami Operaház 
aranykorszakára.
– A heti zsebpénzem abban az 
időben tíz forint volt, ez éppen 
négy darab legolcsóbb jegyre 
volt elegendő. Az elővételi pénz-
tár vasárnap tízkor nyitott, s már 
szombat este megkezdődött a 
sorban állás a következő heti je-
gyekért. A gimnáziumi osztá-
lyunkban még akadtak hozzám 
hasonló őrültek, s olyan is, aki-
ből énekes vagy zenei szakem-
ber vált. Például Kertész Iván, aki 
előbb a Magyar Rádió énekkará-
nak tenor szólamában énekelt, 
később szigorú zenekritikusként 
vált ismertté. Említhetem Rajna 
Andrást, aki a karzatról került a 
színpadra, de sokszor állt türel-
mesen a sorban szombat esté-
től a vasárnapi pénztárnyitásig. 
Heller Ágnessel, a filozófussal is 
ott találkoztam. Mi „kölcseysek” 
kétórás váltásokat szerveztünk, 
így könnyebb volt a sorállás. Az 
idő pedig többnyire előadások-
ról, énekesekről, karmesterekről 
szóló vitákkal telt.

– Ön kispolgári családban 
nőtt fel. A zene szeretete is 
innen ered?
– Két hobbim volt akkoriban: a 
sport és az opera, de családunk-
ban egyik sem került soha szó-
ba. Más forrásból jött a zene sze-
retete. Padtársammal, egyben 
legjobb barátommal sokat sétál-
tunk, s tizennégy évesen együtt 
váltottuk meg a világot. Egyik va-
sárnap délelőtt átmentem hozzá, 
de az édesanyja vendéget várt, s 
mi útban voltunk. Miért nem me-
gyünk el az operába – mondta. 
Akkor hallottam először a szót. A 
Pillangókisasszonyra kívántunk 
bejutni, de már minden jegy el-
fogyott. Ha már ott voltunk, a kö-
vetkező szerdai Faustra vettünk 
jegyet, s akkor csöppentem be-
le magába a csodába. Fodor Já-
nos Mefisztó alakítása életre szó-
ló élményt nyújtott, őt aztán min-
den szerepében többször is meg-
néztem.

– Sportriporterként bejárta 
a világot. Csekély szabad-
idejében hangversenyekre, 
operákba is eljutott?
– Nem volt „csekély” szabad-
időm. Egy sportriportert álta-
lában három napra küldenek 
ki, első nap megérkezik, a má-
sodikon közvetít, a harmadi-
kon pedig indul haza. Így – jól-
lehet gyakran jártam külföld-
ön – a kulturális élményeket 
mégis nélkülöznöm kellett. Vi-
szont magánemberként a milánói 
Scalában, a sydney-i operaház-
ban és a Metropolitanben is jár-
tam. Ferencsik Jánossal, a kivá-
ló karmesterrel egy portréfilmet 
készítettem, amelyben szóba ke-
rült bécsi fellépése. Érdeklődése-
met látva a Rózsalovag egyik elő-
adásán lehettem vendége. Svéd 

Sándorral pedig a Magyar Tele-
vízió 1970-es szilveszteri műso-
rában találkoztam, Antal Imré-
vel együtténekelhettünk is vele.

– Louis Armstrongot, az 
aranytrombitást az 1965-ös 
budapesti fellépésén szó-
laltatta meg. Más híres mu-
zsikust is mikrofonvégre 
kapott?
– A legnagyobb csoda Isaac 
Stern, a legendás hegedűmű-
vész volt: vele a 80-as évek végén 
találkoztam. A Liszt Ferenc Ka-
marazenekar meghívására ér-
kezett a magyar fővárosba, s ki-
fejezett óhaja volt, hogy szeret-

ne ifjú muzsikusokkal találkoz-
ni, beszélgetni. A Zeneakadé-
mián rendezett összejövetelen 
a Magyar Televízió stábja is je-
len lehetett, s a rendező, Horváth 
Ádám, engem kért fel a beszélge-
tés vezetésére. Ezen a délutánon 
a nagyterem zsúfolásig megtelt 
fiatalokkal. Sosem felejtem el 
azt a bájt, ami ebből az ember-
ből áradt, s azt a jó hangulatú di-
alógust, ami kialakult. Nemcsak 
őt kérdezték, ő is élénken érdek-
lődött, én pedig elmondhatatla-
nul élveztem a közvetítői sze-
repet. A munkámért egy exklu-
zív interjút kértem, amit siker-
rel közvetítettek a televízióban. 
A három tenor egyikével, José 
Carreras-szal, amikor először 
itt járt, szintén a kamerák előtt 
társaloghattam.

– Számos beszélgetőműsort 
vezetett évtizedeken ke-
resztül. Zenészeket is ven-
dégül látott?
– Még az angol adásban, az ötve-
nes évek végén Yehudi Menuhint 
is faggathattam. A magyar tele-
víziózásban az első talkshow az 
Ötszemközt volt. Nem volt vélet-
len, hogy a legelső beszélgető-
partnerem Palló Imre lehetett. 
Különös élményt jelentett, ami-
kor Berdál Valiról, a kiváló szop-
ránról és zenepedagógusról ké-
szítettem portrét. Nyolc tanít-
ványával szerepelt együtt, köz-
tük volt többek között Komlósi 
Ildikó, Tokody Ilona és Bátori 
Éva. Természetesen a „növendé-
kek” énektudásukat is megcsil-
logtatták.

Az Ötszemköztben a húszéves 
Kocsis Zoltánnal is találkoztam, 
s az interjút rá húsz évre megis-
mételtem. Sajnos a zenetörténe-
ti szempontból is különösen ér-
tékes anyagot egycolos szalag-
ra rögzítették és a laikus, de in-
kább ostoba „illetékes” anyagta-
karékossági okból letörölte, és új-
rahasználta a tekercset. Szeren-
cse, hogy nyolc perc belőle vélet-
lenül megmaradt. Pedig élénken 
él bennem a kissé flegma, ujjai-
val szórakozottan játszadozó if-
jú művész, zsenijéhez méltón, 
nagyon fontos dolgokat mondott 
a zenéről.
– Számos kvízjátékot veze-
tett. Ha a másik székben ül, 
milyen zenei kérdésekkel 
lehetett volna „megfogni”?
– Nem vagyok adatgyűjtő hajla-
mú, sporteseményekre utaló kér-
désekkel is könnyen meg lehet 
lepni. Gyakran társaságban el-
hangzik: de hiszen te közvetítet-
ted! Viszont egy területen, a mű-

korcsolyában összeforrott a ze-
ne és a sport. 1960-ban vehet-
tem részt először a műkorcso-
lya- és jégtánc Európa-bajnok-
ságon, s be kell vallanom, vajmi 
kevés fogalmam volt a sportág-
ról. Viszont a kűrök zenéjét álta-
lában felismertem, amiket nép-
szerű, lendületes klasszikus ze-
nei művekből, operanyitányok-
ból vágtak össze.  Ez azért is volt 
előnyömre, mert akkoriban nem 
kaptunk információkat a zenéről, 
s a versenyzőknek – ne vegye Is-
ten bűnükül – halvány sejtelmük 
sem volt, milyen műre mutatták 
be programjukat.

– Felesége, Kállay Bori, hí-
res énekes-színész. Az ope-
rett világa is megérintette?
– Kifejezetten nem voltam híve 
az operettnek, ezt Bori is jól tud-
ta. Viszont a szerelem nagy úr, és 
én őt szerettem hallgatni. Ami-
kor megismertem, még nem éne-
kes színésznő volt, hanem szub-
rett. Az egyik legnevesebb ének-
tanár, Sipos Jenő figyelt fel kiváló 
énekhangjára, s ő másfél évig ta-
nult intenzíven a mesternél. Így 
már megpróbálkozhatott énekes 
szerepekkel. Jómagam követtem 
pályáját és megszerettem a mű-
fajt. Megnézem, ha új szerepben 
lép fel, de nem vagyok gyakori 
vendég az előadásokon. A klasz-
szikus operettekkel már megba-
rátkoztam, a musical viszont ki-
csit idegen tőlem.

– Nevelt leánya, Fonyó Bar-
bara operaénekesnő. Meny-
nyire elfogult, amikor szín-
padon látja? Esetleg tudja-e 
tanácsaival segíteni?
– Nagyon elfogult vagyok, sokat 
izgultam érte. Ígéretes karrier-
je éppen csak elindult, amikor 

két fia születése egyben két ki-
hagyást is jelentett; ez egy ope-
rai életpályán luxusnak számít. 
Nem féltem, szép is, hangja is 
gyönyörű, muzikalitása is hibát-
lan. Van egy „közös produkciónk” 
is. Amikor díjat nyert Luxem-
burgban a Geszty Sylvia Nemzet-
közi Koloratúr Énekversenyen, 
az úton én voltam a „menedzse-
re”. Méghozzá büszkén és öröm-
mel, mert a névadót ifjúkorom 
óta ismertem, másrészt jelenlé-
tem némi biztonságot is adott a 
lányomnak.

– Amikor először beszél-
tünk telefonon, említette, 
hogy most már kevesebbet 
mozdul ki otthonról.
– Azért még ki-kimozdulok, de 
itt hadd beszéljek arról a be-
cses ajándékról, amit két tanít-
ványomtól kaptam. 17 évig taní-

tottam a Színház- és Filmművé-
szeti Egyetemen. Az említett két 
egykori tanítványom, Cseke Esz-
ter és S. Takács András, az On 
the Spot című sorozat alkotóinak 
neve és sorozatuk már világszer-
te ismert, s csaknem minden le-
hetséges díjat begyűjtöttek. A két 
tehetséges fiatal a 80. születés-
napomra felejthetetlen ajándék-
kal lepett meg: a „voucher” Lon-
donba szólt. Egy Wagner-ciklust, 
a Niebelungok gyűrűjét nézhet-
tem meg négy gyönyörű estén a 
Covent Gardenban.

– Az elmondottakból és a 
míves ajándékból kiindulva 
a Wagner-műveket különö-
sen kedveli.
– Nagyon szeretem Wagnert. Ha 
választanom kell életművéből, 
akkor A nürnbergi mesterdal-
nokokra szavaznék. Ez az opera 
a háború után Magyarországon 
feketelistán volt, s amikor végre 
műsorra tűzték, az első tizenhá-
rom előadáson ott lehettem. Az 
operai „Aranycsapat” szereposz-
tása a következő volt: Hans Sachs  
Losonczy György, Éva Osváth Jú-
lia, Pognert Székely Mihály ala-
kította, Maleczky Oszkár pedig 
szenzációs volt Beckmesserként. 
Simándy József Stolzingi Waltere 
pedig örökké emlékezetes ma-
rad. Nem ezen a bemutatón 
szerepelt, de itt kell megemlí-
tenem Böhm Endre nevét, aki 
Telramund és Lohengrin alakí-
tása után Hans Sachs szerepét 
is eljátszotta. Ma már kevesen is-
merik, de korának nagy éneke-
se volt, mentalitását, énektudá-
sát és hangját, valamint termetét 
Luciano Pavarottihoz tudnám ha-
sonlítani. Tragikus véget ért, Zü-
richben a Bolygó hollandi előadá-
sán a süllyesztőbe zuhant.

– Az opera tehát az örök 
szerelem marad…
– Igen, ugyan átestem gyerekbe-
tegségeken: például operaéne-
kesi karrierről álmodtam. Ha-
mar rájöttem a realitásokra, s 
kétségeim támadtak, hogy han-
gi adottságaim megfelelnek-e a 
kívánalmaknak. Szembesülnöm 
kellett a ténnyel, hogy egy el-
képzelt hősbaritonnak a terme-
tem sem volt a színpadra ideális. 
Lendvai Andornak, az egykori 
neves baritonnak fiát a környék-
ről ismertem, s haverkodásunk 
nyomán eljutottam a papához is. 
Kiváló tanár volt, többek között 
Ilosfalvy Róbertet is ő indította 
el a pályán. Meghallgatott, s így 
fogalmazta meg a szentenciáját: 
ne erőltesd ezt, fiam! Tanácsát 
megfogadtam.
 

CSERMÁK ZOLTÁN

Ötszemközt Vitrayval és… az operával
Vitray Tamás Kossuth-díjas újságíró, a Magyar Televízió örökös tagja. A közön-

ség sportriporterként ismerte meg, később pedig beszélgetőműsoraira figyelt az 

egész ország. A klasszikus zene iránti érdeklődése viszont kevésbé köztudott.

Két hobbim volt ifjú koromban: a sport és az 
opera, de családunkban egyik sem került soha 
szóba. Más forrásból jött a zene szeretete.

Vitray Tamás és Puskás Öcsi a 6-3 negyvenedik évfordulóján

A sportriporter számára az opera örök szerelem maradt
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