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Dési Jánost általában mint belpolitikai újságírót, mint a Klubrádió publicistáját 

és műsorvezetőjét ismeri és tiszteli a közönség, kevesebben tudják, hogy 

rendkívül fontos kulturális tevékenységet is végzett az évek során. 

Dési több orgánumnál is dolgozott, és valamennyinél a szabad gondolat, az 

empátia, a kritikus szemlélet érvényesítése, a felelősségteljes etika és egy 

rendkívül szellemes, könnyed és elegáns stílus jellemezte a munkáját. Dési 

Jancsi elkötelezett újságíró, de nem pártok vagy politikai csoportosulások, 

hanem eszmék és elvek mellett elkötelezett, emiatt a magyar sajtóstruktúra 

több alkalommal is súlyosan megbüntette. Ha visszatekintünk a rendszerváltás 

óta eltelt időre, azt látjuk, hogy azok közül a kollégák közül, akik elvszerűen és a 

modern ember értékvilágának megfelelő humanizmussal dolgoztak, sokaknak 

konfliktusokkal kellett szembenézniük. 

Dési János is közéjük tartozik. Pályáját a Magyar Nemzetnél kezdte: mint 

tudjuk, az a régi Magyar Nemzet egy talán nem is rövid, de mindenesetre 

elbukó harc során kimúlt, a szerkesztőséget szélnek eresztették és a lap akkor 

átalakult egy vállalhatatlan eszmeiségű politikai szócsővé. Dési János ezután 

dolgozott a Magyar Hírlapnál, a Népszavánál, az ATV-nél, hosszú időn át volt a 

Roma Sajtóközpont vezetője (sőt egy ideig még az ELTE oktatója is), 

riporterként műsort vezetett a Naptévé Kereszttűzben című műsorában, 

valamennyi helyen megállta a helyét, sikereket ért el, de egyik helyről sem 

önszántából távozott. Egy újságíró élete nyitott könyv, cikkei, műsorai 

visszakereshetőek, és ha végignézünk Dési János pályafutásán, azt látjuk, hogy 

pontosan ugyanazzal a bátorsággal és egyértelműséggel dolgozott mindegyik 

orgánumnál, és pontosan ugyanazokért a humanista célokért. 



Külön szeretném felhívni a figyelmét az oktatásügy területén kifejtett 

tevékenységére., Dési cikkei, riportjai feltárták a roma szegregáció brutális 

következményeit az iskolákban. Nemcsak azt bizonyította be, hogy számtalan 

gyereket ér hátrány az iskolai évei során azért, mert történetesen roma, hanem 

azt is, hogy ez a szegregációs szemlélet milyen súlyos károkat okoz a többségi 

társadalomhoz tartozó diákoknak is. Dési János azok közé az oktatásügyi 

újságírók közé tartozik, akiknek sikerült nagyhatású médiumoknál, igen magas 

színvonalon és hatalmas meggyőző erővel érvelni a kirekesztés és a 

megkülönböztetés ellen. 

Dési János sajtótörténészi munkássága is kiemelkedő. Például Lévai Jenőt a 

közvélemény meglehetősen lehangoló módon elfeledte, noha ő volt a 

holokauszt első krónikása és mind a mai napig az ő művei alkotják a 

holokauszttal kapcsolatos kutatások egyik legfontosabb forrását. Lévai 

megismertetéséért Dési János mérhetetlenül sokat tett, újra kiadáshoz juttatta 

a műveit, tanulmányokat, előszót, értelmező jegyzeteket írt hozzájuk. 

Dési Jánosnak a MÚOSZ köszönettel és némiképp bocsánatkéréssel tartozik. Ez 

többször szóba került már azokon az elnökségi üléseken, és közgyűléseken, 

amelyeken én részt vehettem, de valahogy soha nem jutott el a végleges és 

méltó befejezésig. Dési János, például Kertész Péterrel, Róbert Péterrel és 

másokkal együtt tiltakozott amiatt, hogy valamilyen félreértés vagy 

gondatlanság folytán, talán politikai nyomásra olyan személy is bekerült a 

MÚOSZ Pantheonjába, aki erre a holokauszt idején és később, az emigrációban 

kifejtett tevékenysége miatt aligha lehet méltó, s amikor ez a vita nem jutott 

nyugvópontra, az említettek tiltakozásul kiléptek a MÚOSZ-ból. Én úgy 

gondolom, hogy a Kulturális Szakosztály ezzel a díjjal azt is kifejezi, hogy 

Szövetségünknek mennyire fontosnak tartja az olyan kollégákat, akik emberi 



tartásuk, véleményük érdekében konfliktusokat, hátrányokat is hajlandók 

vállalni. 

A kultúra és az oktatásügy területén kifejezetten nagy értéknek számítanak az 

olyan írások, tévé- és rádióműsorok, mint amilyenek Dési Jánosé, mert bennük 

a felelős, és olykor ezért keményen fogalmazó humanista polgár hangja szólal 

meg. Végül elmondanám, hogy Dési János személyében egy olyan kolléga 

tisztel meg bennünket azzal, hogy átadhatjuk neki a Virág F. Éva díjat, aki 

szellemes, könnyed, briliánsan elegáns stílusa miatt is igazán méltó a díjnak 

nevet adó kitűnő valamikori kolléganő emlékéhez. 

(Elhangzott a MÚOSZ székházában, 2018. március 14-én.) 

 


