
Több okból is nehéz megszólalnom.
Olyasvalakit kell ugyanis méltatnom, aki
jó barátom, sok szempontból – kitartását,
állhatatosságát, gazdag életútját tekintve
– példaképem is. Ráadásul olyan díjjal
tüntetik ki, amelyet olyasvalakirõl, 1956
csaknem elfeledett mártírjáról neveztek
el, akinek hivatása és a forradalomban
betöltött szerepe szorosan kapcsolódik a
díjazott pályájához, illetve érdeklõdési
köréhez.

Hanák Gábor ugyanis vérbeli törté-
nészként és közgyûjteményi szakember-
ként dolgozott már akkor is, amikor még –
1969 és 1984 között – a Magyar Televízi-
ónál, majd 1985-tõl 1991-ig a Budapest
Filmstúdió vezetõjeként dolgozott. 

1986-ban külsõ munkatársként került
az Országos Széchényi Könyvtárba. Itt az-
tán 2009-ig volt a Történeti Interjúk Tárá-
nak igazgatója, amelyhez negyvenhét évi
közszolgálat után, immár nyugdíjas, díj-
nélküli alkalmazottként, még napjainkban
is szorosan kötõdik.

1956-tal kapcsolatos szisztematikus
gyûjtõmunkáját a legendás Századunk

(késõbb: XX. századunk) címû dokumen-
tumsorozat forgatása idején, a hatvanas
évek végén kezdte, a hetvenes és nyolc-
vanas években teljesítette ki. Az 1986-
ban létrejött interjútárnak egyik alapját
éppen az 1956-os forradalom szemtanúi-
val forgatott interjúi adták. Napjainkban
már mintegy 1300 – gyakran 10–20 órá-
nál is hosszabb – életútinterjú található a
gyûjteményben, amelynek folyamatos
bõvítésében Hanák Gábor jelenleg is
részt vesz, rendszeresen filmre véve a
személyes emlékezéseket.

Magyarország elsõ, messze leggazda-
gabb és legjobban feldolgozott audiovi-
zuális, oral history-archívumát hozta így
létre. Könyvtárosokkal is számos interjút
készített, Bibó Istvántól kezdve a Füzéki-
emlékérem elsõ kitüntetettjéig, Horváth
Tiborig, vagy a rendezvényen az imént
megszólalt Nagy Attiláig. (Csak zárójel-
ben jegyzem meg, hogy a Füzékirõl elne-
vezett elismerés második, posztumusz
díjazottja az a Kasánszky Zsombor, aki
kedves kollégám volt az OSZK Fölös-
példány Központjában, az egyetem el-
végzése utáni elsõ munkahelyemen.) 

De jórészt Hanák Gábornak köszön-
hetõ az is, hogy a Szabad Európa Rádió
és a BBC Magyar Osztályának archívu-
mát – mindenekelõtt a forradalom két he-
tének rendkívül gazdag anyagát – az Or-
szágos Széchényi Könyvtárban õrzik és
tették kutathatóvá.

A Történeti Interjúk Tárában készült
dokumentumfilmjeit és sorozatait rend-
szeresen sugározzák a különbözõ tévé-
csatornák (mint például tegnap – már is-
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métlésben – a László Lászlóról, a Szabad
Európa Rádió lehallgató osztályának
1956-os vezetõjérõl bemutatott portré-
ját). Ahogyan évek óta, idén is több kül-
képviseleten vetítették az Egy elmaradt
mozielõadás emlékei címû, 2006-os film-
jét, amely kizárólag archív film- és hang-
felvételekkel emlékezik az 1956-os for-
radalomra.

Hanák munkássága azonban – bármi-
lyen fontos szerepet kap is benne – nem-
csak az ’56-os forradalom dokumentálá-
sára tejed ki. Már egyetemistaként a Szá-
zadunk munkatársa lett, s Bokor Péterrel
közösen 2006-ig mintegy 500 adását mu-
tatták be e méltán legnépszerûbb magyar
dokumentumfilm-sorozatnak, amely a
második világháború elõtti és alatti, to-

vábbá az 1945 és 1956 közötti magyar
történelem árnyalt, a legjobb értelemben
vett tudományos-népszerûsítõ megköze-
lítését adta, sok-sok szakkönyvnél érthe-
tõbben és emészthetõbben, sõt, gyakran
azoknál alaposabban. Máig fájlalom,
hogy megszûnt ez a legigényesebb ki-
kapcsolódást és tanulást szolgáló sorozat,
melynek utolsó tíz esztendejét Cseh Ta-
más arca határozta meg, akinek emlékét
féltõ gonddal ápolja és dokumentálja
Hanák Gábor.

Televíziós mûködése alatt is a törté-
nelmi ismeretterjesztés volt a fõ feladata,

s ezáltal olyan – ma is nyugodt szívvel
vállalható, egyáltalán nem poros és el-
avult – portrék és sorozatok fûzõdnek a
nevéhez, mint az Alattvalók és királyok,
a Rákóczi nyomában, A forradalmak ko-
ra, a Tudósklub, a Gólyavári esték. De
szerkesztõje volt az óriási érdeklõdést ki-
váltó, Sára Sándor rendezte filmsorozat-
nak is (Krónika. A 2. magyar hadsereg a
Donnál – Pergõtûz).

A Budapest Filmstúdió vezetõjeként
olyan kiváló rendezõk, mint Gábor Pál,
Gaál István, Kardos Ferenc, Révész
György, Erdõs Pál és mások számára biz-
tosított forgatási lehetõséget, és az õ ide-
jén készítette elsõ filmjét Fehér György,
Enyedi Ildikó, Almási Tamás, Janisch At-
tila, Kamondi Zoltán és Téglásy Ferenc.

1992-tõl annak a Magyar Mozgókép-
kincs Alapítványnak a vezetõje, amely az
interjútár munkáját, illetve a Magyar
Nemzeti Filmarchívummal közösen lét-
rehozott elsõ digitálisan kutatható film-
gyûjteményt, valamint az ORTT támo-
gatta híradó-feldolgozásokat támogatja.
Közben az alapítástól, 1993-tól egészen
1997-ig a Duna Televízió alelnöki tisztét
is betöltötte.

Sokoldalú, értékes és termékeny
munkásságát számos kitüntetéssel, köz-
tük a Nagy Imre-emlékplakettel (1993)
és a Magyar Köztársasági Érdemrend
Tisztikeresztjével (2002) ismerték el.

Gyakori beszélgetéseinkbõl is tudom,
hogy számára szinte ugyanazok az alko-
tásai a legkedvesebbek, amelyeket ma-
gam is a legnagyobbra értékelek: a Bibó
Istvánról, Donáth Ferencrõl, Losonczy
Gézáról, Gímes Miklósról, Vásárhelyi
Miklósról, Habsburg Ottóról készült
filmjei. Számomra is a legbecsesebbek
közé tartoznak a nagyapai barátomról,
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Domokos Pál Péterrõl, illetve a Hanák-
hoz talán legközelebb álló interjúalany-
ról, Kosáry Domokosról – akivel én is
többször folytattam feledhetetlen beszél-
getéseket – vagy éppen a számunkra már
ismeretlen, de mindkettõnket sokat fog-
lalkoztató Szekfû Gyuláról forgatott, il-
letve Szekfû esetében emlékezésekbõl
összeállított portréi.

Ugyanígy meghatározóak a snagovi
elzártságban élõkrõl, a Sándor-palota re-
konstrukciójának történetérõl, a Mátyás-
templom harangjainak felújításáról, vagy
éppen a baranyai Pogány falu évtizedei-
rõl vetített filmjei – utóbbi nemrégiben
jelent meg könyv alakban is. Szinte
mindegyikük közös jellemzõje, hogy ki-
emelkedõ szerepet kapnak bennük a ma-
gyarországi archív anyagok, amelyeknek
talán a legjobb ismerõje éppen Hanák.

Külön szerencsémnek tartom, hogy
Két hazában címmel együtt állíthatunk
össze egy 2006-ban bemutatott doku-
mentumfilmet az Ausztriában letelepe-
dett 1956-os magyar menekültekrõl. Fe-
ledhetetlenek maradtak számomra azok a
hosszú napok, amelyeket a bécsi magyar
nagykövetségen vagy éppen a Collegium
Hungaricumban, illetve külsõ helyszíne-
ken – például a ma is mûködõ trais-
kircheni táborban, amely 1956-ban a 
legtöbb magyar menekültet fogadta be –
töltöttünk együtt Gáborral és Nyíri Bélá-
val, szinte állandó operatõrével, valamint
egy-egy esetben Szécsényi Anikóval, Gá-
bor régi munkatársával, a film szerkesz-
tõjével. Rengeteget tanultam Gábortól,
hiszen korábban levéltáros-történészként
és köztisztviselõként szerettem ugyan a
dokumentumfilmeket, készítésük fárad-
ságos és bajos voltáról azonban vajmi ke-
vés fogalmam volt. Ráadásul – mivel Gá-

bor rám osztotta az interjúalanyainkat
faggató szerepet – a kérdéseket sem min-
dig szerencsésen tettem fel, illetve több-
ször akkor kérdeztem közbe, amikor nem
kellett volna.

Gábor mindig nagyon finoman és ta-
pintatosan figyelmeztetett a hibáimra,
így ma már sokkal rátermettebb lennék –
ha, ahogy terveztük, folytathattuk volna a
forgatást…

Nemrégiben pedig egy általam szer-
kesztett Szekfû- és Hóman-tanulmány-
kötethez készített Gábor egy roppant ér-
zékeny, a két nagyszerû történész szemé-
lyiségét kiválóan tükrözõ összeállítást.
Nem utolsó sorban nyilván ezért kelt el
viszonylag hamar a csak 350 példányban
megjelent két kiadvány.

Sok minden más, elsõsorban a közös
érdeklõdésünk, hasonló szellemi beállí-
tottságunk is összeköt minket, ezért talál-
kozunk évek óta rendszeresen hangulatos
baráti beszélgetéseken. Adja Isten, hogy
még hosszú évekig folytathassuk jó szo-
kásunkat, s hogy ezek alkalmával Gábor
mindig új alkotásokról, sikerekrõl és to-
vábbi tervekrõl számolhasson be!

Gratulálok neki e rangos szakmai el-
ismeréshez, a Füzéki István-emlékérem-
hez! ■
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