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NOVOTNY ZOLTÁN laudációja, 

SZER ÜZENETE-DÍJ 2016. 09.04. ÜNNEPÉN 

Novotny Zoltán nyilatkozataiból idéz Levente Péter 

 

Budapesten, a nyolcvanas években a Deák téri evangélikus gyülekezetben találkoztunk 

először személyesen, bár a médiumok világában a hatvanas évek elejétől szolgáltunk 

hasonló elszántsággal. Novotny Zoltán biztonságot sugárzó jelenléte, szelíd humorral 

átszőtt, színes megnyilatkozásai, lelki-szellemi inspirációval hatottak rám; ezért a saját 

szavait, gondolatait idézem az alábbiakban.  

A legszerényebbel kezdem: 

 „Jókor voltam jó helyen.” 

 „1945 elején, Bp. ostromakor, öt éves koromban másodszor születtem, amikor 

édesapámmal a pár perce elhagyott kórházat porig bombázták. Már akkor volt, aki 

felülről is vigyázott rám.” 

  „Például a Rádióból azért engem hívtak át azon a napon a Televízióba, mert 

egyedül rajtam volt fehér ing és nyakkendő. Jókor voltam jó helyen:”” 

 Azt, hogy belőlem „beszélő ember” lett, bizonyos értelemben Duday Gedeonné osz-

tályfőnökömnek köszönthetem. A gimnáziumi történelemtanárom pedig szemé-

lyes példájával, erkölcsi tartásával vezetett a történelem felé, bár a számok és ne-

vek gyerekkorom óta ragadtak rám.” 

 „A bölcsészkari évek vége felé szomszédasszonyom egyszer csak azt mondta: 

„Gyerekkorodtól kezdve, egész életedben a sportot szeretted, értesz hozzá, tudsz 

beszélni róla, közvetítettél, hát miért nem mész a rádióba?” Bármily hihetetlen, de 

így kezdődött, így kerültem be a rádióba, 1963-ban.” 

  „Egyetemistaként a Széchényi Könyvtárban ültem, és vártam a kikért könyvemet. 

Egyszer csak meghozta egy kék köpenyes bácsi, letette, elolvastam, és visszaad-

tam. Évek múltak el, mikor kiderült, hogy a kék köpenyes bácsi Ottlik Géza volt. 

Jókor voltam jó helyen” 

 „Hogy készülök a szolgálatra? Nem akarok fölébe nőni, felülkerekedni az 

eseményeken; esetleg jobban felkészültem másoknál, de csak egy vagyok a sok 

közül.” 

 „Olvasni kell rengeteget – nemcsak sporttémában, hanem bármit. A legelegánsabb 

szépirodalmat, de detektívregényt, útleírást is. Jómagam nagyon szeretem a verse-

ket. Ugyan a verseknek a sportközvetítésben nagy hasznát nem veszem, de ezekből 

valami nélkülözhetetlenül fontos ránk ragad: üzenet, gondolatiság vagy egy-egy szó.”  

 „Édesanyám nevelése is hozzájárult ahhoz, hogy én igenis hiszek az emberekben, 

hiszem azt, hogy becsületesen kell élni, nem szabad kitérni a kötelességek elől, 

amit az élet ránk parancsolt.” 

 „A sportriporter részben közművelő és pedagógus is? Ez bizonyos értelemben 

kötelesség. A magyar nemzet iránt. Ha én beszélhetek másoknak, akkor ezt úgy 

kell tennem, hogy egyrészt megértsék, másrészt példaértékűnek tartsák, harmad-

részt – ahogy egy jó tanárt is – kövessék. Vénségem miatt engem is elértek a díjak, 

sok-sok kitüntetést kaptam, de különösen büszke vagyok a Pro Renovanda Cultura 

Hungariae Alapítvány Kodály Zoltán Közművelődésért Díjára. Teljesen mindegy, 

hogy ezt miért adták, én úgy fogom fel, hogy a művelődésért végzett munkámon van 

a hangsúly.” 
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 „Tehát az eltöltött idő, az elvégzett munka és a hang a legfontosabb. Illetve az 

összes műsoromban – a Kincskeresőtől kezdve a Szívküldin át a sportműsorokig – 

mindenütt próbáltam alkotni, valamiféle többletet létrehozni. Ismeretterjesztést, mű-

velődéstörténetet, kultúrát becsempészni az adott témáról – erre vagyok igazán 

büszke.” 

 „Hogy mit bízott rám az Isten? Dolgoztam televízióban, újságíróként és rádióban, 

de elsődlegesen azt gondolom, hogy a sportriporterséget bízta rám. Ezen belül is el-

sősorban a közvetítést és a tudósítást. Attól tartok, hogy Mándynak igaza van, ha 

magamra vonatkoztatom:„nem tehettem mást”. 

  „Az ember kötelessége, hogy tartsa a kapcsolatot Istennel, aminek egyik módja 

az imádság, a másik a bocsánatkérés, illetve a hálaadás.” 

 „Egyetem alatt és után is azt játszottuk a feleségemmel, hogy nem minden vasárnap 

megyünk templomba, nem mindig evangélikusba, és nem mindig ugyanabba az 

evangélikus templomba. Ez egy húsz-huszonöt éves pogány időszak volt.” 

  „Isten jelenléte folyamatos az ember életében, szinte észre sem vesszük, mint a 

levegővételt, de ez nem jelentheti azt, hogy csak a bajban gondolunk rá.” 

  „Látványosan sohasem vallottam meg a hitemet, de biztos vagyok benne, hogy 

valaki fogja a kezem, vezet, segít, velem van és megfenyít, átérzi a gondjaimat. 

Megkereszteltek, 1954-ben konfirmáltam, 1963-ban templomi esküvőm volt. Gyerek-

koromban édesanyám magyarul tanított imádkozni, nősülésem után feleségem-

mel folytattam a gyakorlati hitéletet. Végzem és élem a magam feladatát, életét, 

de a hit látványos megvallása nem az én stílusom.” 

  „Ezeket korábban nem nagyon mondtam, mert belső fontosságú dolgoknak tartottam 

őket. Jézus is azt mondja, hogy menj be a belső szobádba, zárd be az ajtót, és ott 

imádkozz, ám az ember egyre inkább érzi, hogy nyíltan kell evangélikusnak lenni, 

vállalni, amit csinálok.” 

  „Általános újságírói ars poeticám a nyolcadik parancsolat lehetne: Ne tégy 

hamis tanúbizonyságot felebarátod ellen! Ne hazudj, ne csúsztass, tényeken 

alapuló munkát végezz!” Ámen 

Héreg-Budapest-Ópusztaszer, 2016. szeptember 2. 
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