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„Sok idétlen, lehetetlen, abszurd műfajt talált
már ki több ezer éves, többnyire teljesen ér-
telmetlen tévelygése során az írásbeliség, de
az interjúnál hülyébbet aligha. De, ha kicsit
kegyesebben veszem számba a dolgokat,
akkor is benne van az első három legremény-
telenebben. 
Gondoljunk bele: szóban történik egy hol
jobb, hol gyengébb beszélgetés, amely írásban
válik produktummá, azzal az eltökéltséggel,
hogy aki elolvassa, annak a számára hasson
úgy, mintha hallaná. Hát kacifántos egy
dolog, de nem a legkacifántosabb. Mert tudni
kell, hogy a beszélgetés két ember között zaj-
lik le, annak minden intimitásával, bensősé-
gével, bizalmas, szigorúan bensőséges
jellegével, ám mindezek után a legnyilváno-
sabb szférába emelődik - vagy süllyed… - a
nyilvánosságra hozatallal. A riporter szenzá-
ció-hajhász árulóvá válik, a riportalany meg-
rögzött exhibicionistává, aki pedig bele talál
olvasni, az köz-, és ön-veszélyes kukkolóvá. 
Ám még ez is kismiska ahhoz a brutális para-
doxonhoz képest, hogy maga a beszélgetés

csupán egy viszonylag rövid időszak, többnyire jó esetben néhány órás állapotát
rögzítheti, azt is meglehetősen szubjektíven, ugyanakkor a rögzítés, megírás
következtében általános érvényűvé válik. Az idők végéig citálhatják, hogy kinek-
miről-mi volt a véleménye, álláspontja, holott szerencsétlen csupán akkor,
abban a helyzetben, állapotban éppen ezt mondta… Csupa reménytelen ellent-
mondás, abszurdum, lehetetlenség, minden ésszerűtlen, irreális, megoldhatat-
lan – amivel szemben összesen egyetlen tényező állítható szembe. A
legmegfoghatatlanabb, legillékonyabb, legkikezdhetőbb tényező – a tehetség.
Az egyetlen teremtőerő, ami révén mindezek dacára mégiscsak működik a
műfaj, létezik, hat, igényt teremt, és meg is valósít. 
Egy sajátos, speciális képesség, ügyesség, adottság, rutin, érdeklődés, íráskész-
ség, és még ezer egyéb összetevőből adódó energiamező, amely szerencsés
együtt-állásából, számomra a csodával hatásos módon születnek olykor hiteles,
érvényes, vállalható, érdekes, izgalmas interjúk. Amelyek sugallnak valami em-
berséget, igazságot, személyességet. 
Szemfényvesztés? Csoda? Varázslat? Bűvészet? Művészet? Talán is-is? 
Nem tudom. De Sándor András interjúi ilyenek. 
Fogadják szeretettel, és olvassák élvezettel!”

Szegő András

Előszó
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Gyerekkori álom beteljesülése ez az interjúkötet. 
Régóta szerettem volna csokorba gyűjteni néhány, szá-
momra fontos találkozást, amelyekben az elmúlt eszten-
dőkben részem volt. Igenis, vannak fontos találkozások.
Hiszek abban, hogy egy-egy csevegés évekre – vagy akár
egy életre – feltölthet, új irányt adhat, szemléleteket vál-
toztathat meg.

Akik közelről ismerik a történetemet, azt mondják, mese-
szerű. Talán van benne valami, mert ha az eddig megélt
élményeimet más mesélné el sajátjaként, nem hinnék
neki.
El tudják képzelni, hogy egy 12 esztendős gyerek interjúkat
készítsen a vidéken fellépő fővárosi művészekkel, s azokat
megírja a megyei napilapba? Velem ez történt 21 évvel ez-
előtt. Abban a korban, amikor még csak egy állami televí-
zió létezett, nem voltak kereskedelmi csatornák, nem volt
ennyi színes magazin, és nem volt ennyi sztár sem. Abban
a korban, amikor még egy zenekar felbomlását, vagy épp
megalakulását a Híradóban is bemondták.

Már óvodás koromban felvillanyozott, ha egy országos
sztárt láthattam. Akármilyen meglepő, de tisztán emlék-
szem, hogy hároméves koromban édesanyám elvitt egy 

Soltész Rezső koncertre a salgótarjáni sportcsarnokba. Aztán négyévesen voltam Dolly Roll koncer-
ten is anyukámmal. Korán „megfertőzött” a szórakoztatóipar.
Tizenegy esztendősen már az osztálytársaimmal is elmehettem az akkori Manhattan együttes
koncertjére. Ott szembesültem először azzal, hogy nem olyan könnyű ám egy ismert személy kö-
zelébe férkőzni, mivel a zord biztonsági emberek nem engednek csak úgy oda. Emlékszem, az osz-
tálytársaimmal álltunk koncert után az öltözők előtt, szerettem volna valamit kérdezni a zenekar
tagjaitól, de nem tehettem meg. A „testőrök” azt mondták, álljak sorba autogramért, talán úgy
válthatok néhány szót a zenészekkel. Az aláírás azonban csöppet sem érdekelt. Én már akkor is
beszélgetni akartam velük, nem rajongóként jártam ezekre a koncertekre.

Emlékszem ott, azon a – szécsényi – Manhattan koncerten határoztam el, hogy riporter leszek.
Abban a korban egyébként az újságírókat is sokkal jobban tisztelték az emberek. Még a bizton-
ságiak is… 
Mivel akkoriban diákmunkaként az iskola mellett épp a helyi lapot árultam az osztálytársaimmal,
bejártam a megyei napilap szerkesztőségébe. Egy nap aztán nem a terjesztési osztályra, hanem
két szobával arrébb kopogtattam be, és megkérdeztem az első szembe jövő szerkesztőt, írhatnék-
e nekik. A mai napig emlékszem az arcára, mennyire meglepődött. Aztán csak annyit mondott:
„Aranyapám, ha feltétlenül ehhez van kedved, miért ne?” 

Nagy találkozások



6

Rögtön hozzá is tettem, hogy nem akármivel debütálnék, hiszen láttam a plakátokon, hogy
épp a híres humorista, a Mikroszkóp Színpad akkori igazgatója, Sas József érkezik a vá-
rosba. Őt szeretném megszólaltatni. A szerkesztő sok sikert kívánt. Egy héttel később még
jobban meglepődött, amikor vittem a kész cikket, amit kézzel írtam meg. 
Az történt, hogy az adott napon elmentem a művelődési házhoz, a hátsó bejáratnál meg-
vártam Sast, és amikor megérkezett, elmeséltem neki, miért jöttem. Roppant barátságosan
fogadott, behívott magával az öltözőjébe, és beszélgettünk.

Az interjú – 1992. március 11-én – megjelent a Nógrád Megyei Hírlapban, a cikk alatt pedig
nem csak a nevem szerepelt, hanem az iskoláé is, ahová jártam. Ez hihetetlen elismerést
jelentett a suliban, hogy a „nagy” megyei napilapban egy ötödik osztályos diák publikált, és
ráadásul ilyen neves művésszel beszélgetett. Az igazgató még az iskolarádióban is bemondta
a nevemet, mint az intézmény büszkeségét.
Ettől fogva nem volt megállás.
Akkora hatással volt rám az élmény, hogy ismert, népszerű emberrel beszélgethetek, hogy
attól kezdve más nem is érdekelt. Az ominózus Sas-interjút követően minden olyan rendez-
vényen ott voltam, amelyet a városban, sőt a környéken szerveztek, és mindenkit megszó-
laltattam. Megnyugtatott, hogy amennyiben a megyei lapra hivatkozom, megnyílik előttem
az öltözőajtó, no meg a beengedő emberek szíve.
Persze nem ment minden ilyen simán. Emlékszem, a téli hidegben hányszor fagyoskodtam
a művelődési házak hátsó bejáratánál, miközben az esti fellépőket vártam. Mert azt egyetlen
szervező sem engedte meg, hogy a műsort megnézzem, de legalább nem zavartak el a színpad
mögül.

Így kezdődött ez a szerelem az újságírással, s az ismert emberekkel való bizalmaskodással.
Az akkor megszólaltatott művészek közül ma is többen emlékeznek rám. Gyakorlatilag a
szemük láttára nőttem fel. Sok kapcsolat megmaradt, többen közülük személyes jó barátaim
lettek az évek során.

A salgótarjáni kisfiú felnőtt, dolgozott magazinoknál, televízióknál és rádióknál, rengeteg
emberrel találkozott. A privát beszélgetéseit azonban nem fejezte be. A szerelem, az oltha-
tatlan kíváncsiság a másik ember iránt megmaradt.
Az a célom, hogy az interjúk olvasása közben azt érezze az olvasó, mintha ő is ott lenne a
helyszínen. Nem csak a beszélgetésben, hanem a megszólaló elmesélt élményeiben, kimon-
dott mondataiban, szemérmes elhárításaiban, csöndjeiben.
Egyik könyvében Kepes András idézte Freud legendás mondását. Állítólag egyszer, amikor
megkérdezték tőle, mit szól az akkori kor nagy találmányhoz, a drótnélküli távíróhoz, ezt
felelte: „Nagy dolog a távíró, még nagyobb a drótnélküli távíró, de a legnagyobb dolog még-
iscsak az, hogy két ember – dróttal vagy drót nélkül – egyáltalán szót tud érteni egymással.”
Magam is úgy hiszem, hogy ez a legnagyobb varázslat. S bár most nem látjuk egymást,
örülök, hogy itt vannak, s hogy velem tartottak ebben a húsz esztendeje kezdődött, 
hatalmas kalandban.

Sándor András
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VITRAY

„Meggyőződésem, hogy az életnél nincs
jobb nevelő, mert az élet nem irgalmaz. Az
nem olyan, mint egy szülő, aki megsaj-
nálja a gyerekét. Akkor jöttem rá erre, ami-
kor kicsik voltak a fiaim. Hiszen nem lett
volna szívem mesterséges nehézségeket
állítani eléjük. Gondoltam, majd megta-
pasztalják maguk, ahogyan én is annak
idején. Ha nem lettek volna mocskos dol-
gok az életemben, talán meg sem tudtam
volna becsülni később a jót…”

TAMÁS

Arcok a képernyőről

„Nincs jobb nevelő
az életnél!”
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– Megvan még önben az a legendás nagy kíváncsiság, ami a hőskorban
az egyik legfőbb ismertetőjele volt, és a Vitray védjeggyé vált?
– Nincs. Megszűnt a régi nyitottság. Akkor még minden érdekelt, mindent
tudni akartam. Ennyi idősen már nem ugrálok folyamatosan kíváncsiskodva.
Válogatok. Csak arra vagyok kíváncsi, ami érdekel. Nézze, ha sporthasonlattal
élve egy futópályához viszonyítom az életemet, lassan elérkezem a célegye-
nesbe. Az utóbbi években megtettem az utolsó kanyart is, már csak a befutó
van hátra. Tudja, amíg előttem volt az első kanyar – hogy az atlétikából vett
hasonlattal éljek –, azt hittem, megválthatom a világot. Most, amikor már
látom a futópálya végét, nagyon megválogatom, mire pazarolom az energiá-
imat. Pontosan azért, hogy a finisre is maradjon erőm, és persze időm. Már a
televíziót se szívesen kapcsolom be… Úgyis csak az időmet rabolná.
– Pedig azt beszélik, annak idején minden kollégát látni akart.
– És irigykedtem is egy-egy riportalanyért, hogy miért nem nekem sikerült
megszólaltatnom! Régebben valóban nem lehetett elráncigálni a képernyő elől.
Manapság inkább DVD-filmeket nézek, elsősorban nyelvgyakorlás miatt. A
televíziózásban már nem veszek részt annyira aktívan, mint régen.

„MINDIG VOLT A SZEKRÉNYBEN EGY ÜVEG VISZKI, 
ÉS MEG-MEGHÚZOGATTAM”

– Azt mondta az imént, hogy az életét jelképező futópályán már célegye-
nesben van. De mi a cél?
– Az élet vége. Mindenki odáig fut, csak van, akinek kevesebb idő adatik meg.
A sprinter gyorsan befejezi, a hosszútávfutó tovább halad.
– Vitray Tamás ezek szerint hosszútávfutó.
– Nagyon remélem. Még nem vagyok maratonista, de elég hosszú távot futok,
szakmailag is.
– Ha már az egészségénél tartunk, hogy van?
– Köszönöm, jól. Most lényegesen jobb fizikai állapotban vagyok, mint a je-
lenlegi házasságom előtti időszakban. Sajnos volt két olyan évem, amikor bi-
zony napközben is ittam. Volt a szekrényben egy üveg viszki, és
meg-meghúzogattam. Mindezek ellenére nem voltam alkoholista, és utólag
azt is nagyon nehéz megmagyaráznom, hogy miért tettem. Semmi velőtrázóan
rossz nem történt velem, amiért az italhoz kellett volna menekülnöm.
– Be is rúgott?
– Nem. Életemben talán kétszer fordult elő ilyen. Arra pedig vigyáztam, hogy
kapatosan sose tántorogjak bent a televízióban. Mellesleg még dohányoztam
is! Pipáztam, néha szivaroztam. 
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– Ennek a korszaknak később az egészsége nem látta kárát?
– Picit nyilvánvalóan. De aztán egyik napról a másikra mindkettőről leszok-
tam. Amíg meg nem operálták a hátamat 1988-ban, minden nap futottam.
Porckorongsérvem lett a tenisz miatt, mára már csak az úszás maradt. Ma-
napság is megyek minden reggel.
– Amikor visszagondol az életére, hogyan összegez? Több volt benne a
jó, mint a rossz?
– Mindenképp! A bajok, az izgalmak, az idegességek, az aljasságok csak moz-
zanatok. Tán meg sem tudnám becsülni az örömöket, ha nem lettek volna
mocsok dolgok is az életemben. Nagy szegénységből jöttem. Nagymamám ne-
velt, anyám ugyanis, miután elvált apámtól, újra férjhez ment. Született egy
féltestvérem, s ők külön család lettek. Szóval a nagymamámnál maradtam.
Amíg kamasz voltam, ő tartott el, majd amikor beteg lett, én gondoskodtam
róla. Emlékszem, mindenét pénzzé tette szegény, hogy meg tudjunk élni. Az
érettségim körüli időszakban aztán mindenünk elfogyott. Sosem felejtem el:
nyolcadik osztályos gimnazista lehettem, amikor arra érkeztem haza, hogy a
nagymamám sír. Szegénykém, nem tudott ebédet adni. Meg kellett tanulnom,
hogy az embert az élet neveli leghatásosabban. Mert az élet könyörtelen, nem
alkuszik.
– Mikor halt meg a nagymama?
1959-ben. Huszonhat éves voltam, az első házasságom idején történt. Meg-
győződésem, hogy amennyiben konszolidált kispolgári közegben növök fel,
semmire se viszem az életben. Kellett a jó néhány megpróbáltatás, ami kifej-
lesztette bennem a szükséges keménységet.

„NINCS JOBB NEVELŐ AZ ÉLETNÉL”

– Ezek szerint ön kemény ember?
– Amikor szakmailag harcolnom kellett valamiért, nem voltam könnyű eset.
De nincsenek áldozataim, ezt nyugodt lélekkel mondhatom. Főnöki mivol-
tomban soha nem küldtem el egyetlen embert sem. Bár megtettem volna! Ma
már bánom, mert a tévé is jobban járt volna! Ám azt mondtam, ha nem tudok
kenyeret adni, nem is veszek el.
– Legutolsó könyvében, a Kiképzésben sokat mesélt gyermekkora viszon-
tagságairól.
– A címválasztás sem volt véletlen, hiszen ebben az időszakban tényleg ki-
képzést kaptam az elkövetkezendő 50 évre. Arra az időszakra, amikor rám
talált életem célja, a televíziózás, amelynek létezéséről korábban nem is tud-
tam. S ahhoz, hogy minden úgy történjen, ahogy történt, kellett is a kiképzés.
Ha az ember válsághelyzetek nélkül, problémamentesen nő fel, semmit sem
tud később értékelni. Meggyőződésem, hogy az életnél nincs jobb nevelő, mert
az élet nem irgalmaz. Az nem olyan, mint egy szülő, aki megsajnálja a gyere-
két. Akkor jöttem rá erre, amikor kicsik voltak a fiaim. 
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Nem lett volna szívem mesterséges nehézségeket állítani eléjük, gondoltam,
majd megtapasztalják maguk, hogy milyen a világ. Ahogyan én is annak ide-
jén. Meggyőződésem, hogy ha konszolidált kispolgári közegben növök fel,
semmire se viszem. Az a jó néhány megpróbáltatás kifejlesztette bennem a
szükséges keménységet.
– Igaz, hogy a mai napig csak betakart fejjel képes elaludni?
– Igaz, s ez is annak a korszaknak a „hozadéka”. Ez a szokásom nyilván abból
fakad, hogy gyerekkoromban nagyon féltem a bombatámadásoktól, s folyton
bújni akartam valahová. Vasárnap délelőttönként a nagymamámmal elmen-
tünk egy biztonságosnak tartott ház pincéjébe, mert tudtuk, hogy az ameri-
kaiak déltájban jönnek bombázni…
Bízom benne, hogy az unokáim elolvassák majd a könyveimet, a visszaemlé-
kezéseket, hiszen ők már öregemberként ismertek meg. Hadd lássák, hogy
az a fiatal gyerek, aki én voltam akkoriban, mennyire másként élte az életét,
mint most ők. A hétköznapok során nincs alkalmam mesélni nekik. Egyéb-
ként a fiaim is meglepődtek egy-két sztorin, és a feleségem is. Neki minden
nap fel kellett olvasnom az éppen elkészült részeket. Ha sírt, tudtam, hogy
jót írtam.

„AZ ELSŐ FELESÉGEM FÉLTÉKENY VOLT A TELEVÍZIÓRA”

– A gyerekkori emlékek kihatnak az emberre, a szülők viselkedése nagy-
mértékben befolyásolja a gyerek későbbi életét. Mit gondol, valahol tudat
alatt szerepet játszhatott a szülei válása abban, hogy ön is háromszor
nősült?
– Még anyám hasában voltam, amikor a szüleim szakítottak. Az első házas-
ságom egyetemi szerelem volt, s a tévé lett a válásunk oka. Én ugyanis bele-
szerettem a szakmámba. Még visszagondolni is döbbenetes! Ha rajtam múlik,
haza se mentem volna a tévé székházából. Legszívesebben ott laktam, ott
aludtam volna. Viszont a feleségem egészen más karakter volt, igazi család-
szerető ember. Azt hiszem, a válásunknak törvényszerűen be kellett követ-
keznie. De a mai napig nagyon jóban vagyunk, kölcsönösen szeretjük
egymást.
– Egyszer láttam önöket egy rendezvényen a jelenlegi feleségével, Kállay
Borival. Akkor ott úgy tűnt, mintha huszonkét együtt töltött év után is
szerelemmel néznének egymásra.
– Nagyon szépen élünk. Pedig nem vagyunk mi „összeillő” pár. Egyrészt 16
évvel fiatalabb nálam, másrészt kicsi vagyok, ő pedig sudár termet. Persze,
ezekre én is azt mondom, mit számít, de az általánosan elfogadott normák
szerint nem ez a megszokott. A természetünk is nagyon sok mindenben kü-
lönbözik, mégis abszolút harmonikusan élünk. Néha szóba kerül közöttünk,
hogy mi lett volna, ha fiatalabb korunkban találunk egymásra. Talán már
nem lennénk együtt. 
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Ötvenkét éves voltam, amikor húsz esztendővel ezelőtt megismertem Borit.
Mindketten tudtuk már, hogy az együttélés toleranciát igényel mindkét fél ré-
széről. Ráadásul az évek múlásával bennünk csak erősödött a másik megbe-
csülése, megértése. Az pedig elengedhetetlen egy párkapcsolatban. Mielőtt
találkoztunk, mindkettőnk mögött volt már kellő megélt tapasztalat.

„VOLT MIT KOMPENZÁLNOM...”

– Korábban kihasználta az ismertségével járó előnyöket a hölgyek terén?
– Természetesen elfogadtam a felkínálkozásokat! (nevet) De gondoljon csak
bele: volt mit kompenzálnom. Egyrészt szegények voltunk, az egyetlen ele-
ganciám egy bricsesznadrág volt. Aztán ugye kicsi maradtam. Nem szimpla
komplexusok ezek, hanem tények. Egy 162 centiméteres embert nem lehet
óriásnak nevezni, legfeljebb a törpék közt. Az osztályban kamaszként min-
denki elkezdett nőni, csak én kerültem mindig hátrább a sorban. Rám se néz-
tek a lányok, tele voltam gátlással. Évekkel később tehát kompenzáltam.
Kihasználtam minden kínálkozó lehetőséget.
– Beszéljünk a gyerekeiről!
– Róluk nagyon szívesen, mert roppant büszke vagyok rájuk, mindegyik meg-
áll a saját lábán.
– Jól látom, hogy könnyes lett a szeme?
– Talán a korral jár, de igen, érzelmes vagyok. A nagyfiam biokémikusként
végzett, de miután hazajött egyéves ösztöndíjas időszakából Oxfordból, pályát
módosított, operatőr lett. A másik fiam állatorvosnak tanult, mire azonban
sikeresen elvégezte az iskolát, már a macskánkat sem volt hajlandó beoltani.
Céget alapított, komputergrafikával foglalkozik és tévéknek dolgozik. Látja,
milyen az élet? Mindkettő azért ment másfelé az elején, mert nem szerették a
mesterségemet. Utálták a tévét, mert elrabolta tőlük az aput. Aztán mindkettő
visszatért a tévés szakmához. 

„FONYÓ BARBARA OLYAN NEKEM,
MINTHA A SAJÁT LÁNYOM LENNE”

– Nem tudta elkerülni a figyelmemet egy furcsa rajz a falán. Az unokái
készítették?
– Nem. Ez egy családi jel. Amikor elkezdtünk együtt élni Borival, hárman vol-
tunk, mert jött velünk Fonyó Barbara, a feleségem lánya is. Barbara nekem
egyébként is olyan, mintha a saját lányom lenne. Közös életünk hajnalán
mindenkinek lett egy sajátos figurája, mint az óvodában. Én voltam a tüsi,
amit a Barbara aztán tusira torzított, az ott látható legalul. A feleségem cirmi,
ő van felül. A daru pedig Barbara. Mindent így írtunk alá, ha egymással leve-
leztünk. Mikor jövök haza, mi legyen az ebéd, stb.
– Ma már csak ketten élnek ebben a nagy házban a feleségével?
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– Igen. Már mindenki kirepült.
– Mit kívánjak önnek a beszélgetés végén? Egészséget?
– Azt bizony! Ez függ ugyanis a legkisebb mértékben tőlünk. Hogyan rendezi
be az ember az életét, miként teremti meg magának, és hogyan szúrja el, ez
mind tőlünk függ. Az egészség nem. Ráadásul ebben a korban egy betegség,
vagy műtét után már nehezebb a visszatérés, a felépülés. Éppen ezért meg-
próbálom minél tovább húzni az időt. Különben is, még meg kell írnom a Ki-
képzés folytatását, a Frontszolgálat munkacímű visszaemlékezésemet, ami
az azt következő 50 évemről szól!






