
Gulyás Istvánnal szinte 
minden nap találkozha-
tunk a képernyőn, Gulyás 
Pista viszont kevesek 
számára elérhető. A hír-
műfaj televíziós szakte-
kintélyének karizmatikus 
énjét teljesen megfejteni 
nem tudjuk, de a beszél-
getésben ő maga skicceli 
fel néhány eddig rejtett 
vonását. 

– Magánéletünk Trianonját hozta 
el az idei tavasz. Aligszakáll, kacki-
ás bajusz – a vírus koronázta új fa-
zon sosem látott arcodat mutatja. 
Mi újat hozott neked a karantén?

– Nagyon, nagyon hasznos volt. A 
pandémiának volt pozitív hozadéka 
is, végre volt lehetőségem jobban el-
mélyülni bizonyos dolgokban. Persze, 
ugyanúgy indult a nap: átnéztem a hí-
reket, majd délben is, hogy mi minden 
változott aznap, ugyanakkor nagyon 
sok időm volt saját magamra, például 
sok könyvet újraolvastam. Emellett vi-
dékre is el tudtam menni, tudtam foglal-
kozni a boraimmal, tudtam palackozni 
belőle. A villányi borvidéken van egy 
saját szőlőm, vörös és fehér: olaszrizling 
és cabernet sauvignon. A karádi borver-
senyen mindkettő aranyérmet nyert.

– Majd’ harminc év alatt meg-
szokhattuk már tőled, hogy televí-
ziós beszélgetéseidben állandóan 
titkokat fürkészel, ám a sajátjaidat 
sosem fecseged ki. Szeretünk, de 
alig ismerünk. Rejtőzködő vagy? 

– Skorpió vagyok. Tökéletesen ket-
téválasztom a munkát, a szakmát, a 
tanítást a magánélettől. Számomra a 
szakma és a tanítás szent dolog. 

– A magánéleted is, hiszen lát-
hatóan óvod az intim szférádat. Ki 
ismer téged a legjobban?

– Nem nagyon tudnék ilyen nevet 
mondani. Egyszer volt egy lány, akihez 
igazi, őszinte barátság fűzött, majd ez 
a kapcsolat szerelembe fordult, és éve-
kig együtt is éltünk. Ő mondta a vége 
felé, hogy ahogy telik az idő, egyre ke-
vésbé ismer.

– Hogy lesz egy miskolci lokál-
patriótából somogyi lokálpatrióta? 

– Úgy, hogy mindvégig megmarad 
miskolci, sőt szikszói lokálpatriótának 
is, de én szeretem ezt az országot belak-
ni. Valószínű bennem van a családom-
nak az a genetikus magyarsága, hiszen 
az ország különböző tájairól szárma-
zunk. A nagyszüleim anyai ágon erdé-
lyi származásúak, az Ambrusok széke-
lyek, a Gyurkók mezőségiek; apai ágon 
a tót vidékről jöttek a Krajnyikok, a Gu-
lyások pedig ősi hajdú név, így aztán én 
belakom ezt az országot. Ugyanolyan 
jól érzem Magam Székelyudvarhelyen, 
mint Kassán, Érsekújváron, Karádon, 
Balatonlellén, Boldogkőváralján, Mis-
kolcon vagy Szikszón – mindenütt na-
gyon-nagyon jól érzem magam.

– Gyakran jártok Erdélybe is. Jó 
ideje a szerelem is ide köt. Ilyenkor 
szakma is van, vagy csak pihenés?

– Nem, az az én Erdélyem. Azt nem 
adom senkinek.

– Három gyereked van. Szeretted 
volna, ha valamelyik gyereked be-
leszeret ebbe a szakmába?

– Látod, itt nagyon fontos, hogy ez 
az ő döntésük, ebbe nem akartam be-
leszólni. A nagyobbik fi am közbeszer-
zési szakjogász, egy országos hivatal 
osztályvezetője, a lányom is jogot 
végzett és szintén egy minisztérium 
alá rendelt hivatalban dolgozik, a ki-
csi fi am pedig Z-generációs. Halvány 
fogalma sincs, mihez akar kezdeni, vi-
szont – igaz, elég kemény szövegekkel 
– van egy rapzenekaruk, most jelenik 
meg az első lemezük.

– Szülőként melyek azok az örö-
költ minták, amelyeket tudatosan 
megtartasz?

– Amit a szüleimtől megtartottam 
és továbbviszek, az leginkább a dön-
tés szabadsága: amikor elértem – nyil-
ván vitákkal –, hogy önálló személyi-
ségként és ne gyerekként tekintsenek 
rám, onnantól kezdve megbíztak ben-
nem. Ezt a fi amnak is megadom. 

– A kamaszkori nevelés alapkér-
dését feszegeted. Mit bízol rá, és 
mi az, amit mintaként te nyújtasz 
neki? 

– Amit mindenképpen meg akarok 
mutatni a legkisebb gyerekemnek, akit 
én nevelek: a rendszeresség és a felelős-
ségtudat. Ha ezt a kettőt jól tudja hasz-
nálni, gyakorlatilag bármit meg tud 
oldani. Viszont soha nem szólok bele a 
baráti kapcsolataiba és a szerelmeibe.

– A horgászat, a természetjárás, a 
borászkodás mellet búvárkodsz is.

– Főként az Adrián szoktunk merül-
ni, van egy kisebb társaságunk. Arra 
pedig nagyon büszke vagyok, hogy 
amikor a tizenkét éves fi am először 
merült velem, gyakorlott búvárok 
mondták: olyan, mintha ez a gyerek 
vízben született volna. Tizenkétéve-
sen barlangban merült.

– Szintén kevesen tudják, hogy 
nem csak érdekel a művészet, de 
értő szemmel válogatott, jelentős 
kortárs műgyűjteményed is van. 
Mióta fi gyelsz ennyire a művészet-
re?

– Az első pillanattól kezdve. Amikor 
általános iskolában az első rajzórán 
Bacskay tanárnő nem csak azt tanítot-
ta meg, hogyan kell egyenes vonalat 
húzni vagy perspektívában gondol-
kodni, hanem a képeket is. 

– Mégsem művészettörténész 
lettél, hanem történész. Ha nem 
szavakból kellene megértenünk 
téged, melyik művészeti irányzat 
vagy alkotó munkái mutatnának 
többet belőled?

– A klasszikus vonalról a Bauhaus 
és a konstruktivizmus számomra zse-
niális világ: ez az egyik része az éle-
temnek. Másrészt pedig a teljesen el-
borult művészet, mint például Bánki 
Ákos, aki fog egy krétát, és elkezd vele 
karikákat húzni vagy csurgatni a fes-
téket, majd kijön belőle egy olyan fest-
mény a Karádi Művésztáborban, aho-
vá rendszeresen meg szoktak hívni a 
barátaimmal, hogy utána kölcsönkéri 
a Magyar Nemzeti Galéria egy kiállí-
tásra. Vagy Verebics Ági, aki összeszed 
egymillió rózsatüskét, fölragasztgatja 
magára, lefotózza, megfesti és ott van 
a falamon. 

– Érzelem vagy gondolat? Mi iz-
gat ebben jobban?

– Nagyon sok szép kép van, sok meg-
hökkentő kép is van, de viszonylag ke-
vés a jó kép. Én azt látom meg, hogy jó.

– Mi az, hogy jó? Neked jó?
– Nem, nem. Azok a művészettör-

ténész barátaim, akik először látják a 
gyűjteményemet, nem azt mondják, 
hogy „hű, de szép ez a kép”, hanem 
bejönnek és azt mondják: „hű, de 
jó!” Nem lehet leírni. Például erdé-
lyi művészbarátaim és galériások is 
meglepődnek, hogy bemegyek egy 
kiállításra, és azok előtt a festmények 
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előtt állok meg, amelyek valóban jók, 
cserébe simán elmegyek olyan képek 
mellett, amelyekre tíz év múlva már 
senki sem fog emlékezni.

– Egyet nem értek: miért nem ez-
zel foglalkoztál?

– Én az elvetélt festőművész va-
gyok. Középiskolás koromban nagyon 
jól rajzoltam, tehetséges voltam, de 
igazából nem mertem. Így aztán ez 
a fajta tudás transzformálódott egy 
másfajta érzéssé…

– …ami végül egy tekintélyes 
gyűjteményben öltött testet. Ko-
moly tárgyi örökség, akárcsak a 
családi könyvtár. Mi a terv ezzel az 
értékes anyaggal?

– A könyvtáram is fi gyelemremél-
tó, de azt már megörökölte a lányom. 
A festményekből viszont olyan önálló 
gyűjteményt szerettem volna, ami or-
szágos kulturális szinten is egyedülálló 
lehet, közben mindig ott volt bennem 
a félelem, hogy a halálom után a gye-
rekeim esetleg nem értékelik eléggé.

– Maradt-e számodra fela-
dat-álom? Olyan szakmai kihívás, 
amire még vágysz?

– Már csak a gyerekeim és a kicsik, 
a tanítványaim. Egyrészt beteljesülni 
látszik a kortárs műgyűjteményemmel 
kapcsolatos álmom: a gyerekeim is el-
kezdtek gyűjteni, már saját gyűjtemé-
nyük van. Nagyon komolyan veszik.

– Tehát működik a minta.
– Hát, persze. És ez óriási dolog. 

Másrészt kíváncsi voltam, hogy a na-
gyobbik fi am át tudja-e venni majd 
a családfő szerepét, ha majd én nem 
leszek, és tessék: itt nő fel az új csa-
ládfő, a szemem előtt. Elérzékenyü-
lök, ha róla beszélek.

Nem is faggatom tovább. Ennyi ár-
nyalattal még sosem festett önarcképet. 

SALAT SZÁVA

Árnyalatok 
a képernyő mögött

A nagyszüleim 
anyai ágon er-
délyi származá-
súak, az Ambru-
sok székelyek, 
a Gyurkók 
mezőségiek; 
apai ágon a tót 
vidékről jöttek 
a Krajnyikok, a 
Gulyások pedig 
ősi hajdú név, 
így aztán én 
belakom ezt az 
országot.

#Gulyás István

Gyakran jár Erdélybe is 
a tévés személyiség
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