
KORTARSAK VALLOMAsAI
ÖNMAGUKROL ~S A KORROL

Az interjú eredetileg angol sző és szó
szerinti értelme: "tekintetek között", ma
gyarosan tehát szemtől szembe lenne. Az
általános szöhasználatban mégis a "be
szélgetést" asszociáljuk vele. Olyan mű

faja ez a sajtónak, ami majdnem egy
idős az újságírással és jelentős számban
ismertek irodalmi rangú válfajai is. A
formája párbeszéd, az a párbeszéd, amit
a beszélgetés leírója folytat interjújának
alanyával.

Két alaptípusát ismerjük az ilyen be
szélgetéseknek, Az egyik, amikor az in
terjú készítője olyan fontos, jelentékeny
személyíséggel beszélget, akinek fontossá
ga, jelentékeny volta nyilvánvaló és így
nem is az ő személyéri van a hangsúly,
hanem azon, amit általános érdekességű

kérdésekről mond. A másik alaptípusnál
viszont elsősorban a személyen van a
hangsúly, akivel beszélgetünk, őt akar
juk bemutatni, mégpedig úgy, hogy ha
ismert személyről van szó, akkor kíelé
gítsük a vele kapcsolatban fölmerült ér
deklődést, kíváncsíságot, ha pedig nem
közismert személyről van szö, akkor ép
pen azért, hogy érdekessé tegyük, je
lentőségére felhívjuk a figyelmet. Ko
runkban főleg ez az utóbbi típus, a sze
mélyről szóló lett népszerűvé, nemcsak
az írott sajtóban, hanem valamennyi más
tömegkommunikációs eszközben is. Rá
dió, tv, sót mozi is szívesen és nagy
sikerrel műveli ezt a műfajt.

Ebbe a vonulatba illeszkedik be He
gyi Béla A magunk vallomásai círnű,

az Ecclesia kiadásában nemrég megjelent
kötete," amely tizenkilenc olyan "szem
től szembe"folytatott beszélgetést tartal
maz, amelyek míndegyíke egy-egy éke
sen csiszolt mesterműve ennek a cseppet
sem könnyű műfajnak. A magyar ka
tolikus szellemi és közélet ismert és a
közgondolkodás kialakításában jelentős

szerepet játszott és játszó képviselői szö
lalnak meg az itt közreadott beszélge
tések keretében, amelyek valamiféle
szerenesés átmenetet képviselnek az in
terjú fentebb leírt két alaptípusa között.
Ezek a vallomások egyformán szólnak a
vallomást tevő emberről és a korról,
amelyben élnie adatott s amelyet el kel-

lett vagy el kell szenvednie, még akkor
is, ha közben és egyidejűleg alakítja is.

Az elmúlt utolsó tíz év alatt folytatód
tak és kerültek papírra ezek a beszélge
tések, és mégis, mire egy kötetbe gyűjt

ve megjelenhettek, a tizenkilenc beszél
gető partnerból nyolcan nem élnek már,
de az élők is zömükben a legidősebb
korosztályt képviselik és ez különösen be
csessé teszi ezt a rendkívül változatos, sok
színű vallomásgyűjteményt századunk
derekáról. Kevés olyan nemzedék volt a
történelemben, amely oly sok míndent,
annyi változást ért volna meg életében,
mínt ez a korosztály. Hiszen azok, akik
Itt Hegyi Béla magnetofonja előtt

megszólalnak, egy-két kivétellel még
rníndnyájan az Osztrák-Magyar Monar
chia állampolgáraiként látták meg a nap
világot és akadnak közöttük jó néhá
nyan, akiknek még tudatos emlékeik
voltak azokból az időkből. Ami pedig
a korosztályukon és a közös emlékeiken
kívül összeköti őket, az a katolíkus,
vagy talán helyesebben (hiszen protes
táns is van közöttük) keresztényi el
kötelezettség. Persze nagyon különböző

jellegű elkötelezettségekről van itt szó,
főként a külső dolgok tekintetében,
hiszen papok, teológusok, egyházpolitiku
sok éppúgy vannak közöttük. mint újság
írók, publicisták, irodalmárok, költők.

Közös vonása viszont ennek a keresz
tényi elkötelezettségnek valamennyiük
nél, hogy nem egy ídeologlzált, "politi
kai" kereszténységnek szólnak, hanem
egy hiteles, minden korban érvényes,
humanizmust sugárzó evangéliumi szel
lemnek. Ezért szálltak síkra szavukkal,
tollukkal, lettek légyenek akár a szó
szoros értelmében vett egyházi emberek,
tehát papok vagy a katolikus sajtóban
dolgozó, hivatásos újságírók vagy a
szellemi élet olyan munkásai, tudósok,
írók, költők, akik nem álltak szigorú
egyházi fegyelem alatt. Ha pedig 
és ez szavaikból egyértelműen kivehető

-, konfliktus 'támadt életükben, ez
majdnem .mindíg abból származott, hogy
a keresztenységnek valamiféle rosszul
értelmezett vagy éppen eltorzított for
májával, megjelenésével kerültek össze-
ütközésbe. .

Tizenkilenc olyan fejezet egy - kötet
ben, amelyről nehéz lenne ennél több
közösen érvényeset elmondani, hiszen

• A magunk vallomásai. Portrék és beszéígetések (Bálint Sándor, Beresztóczy Miklós, Bibó
I,ajoo, Gál Ferenc, Horváth Richárd, rgnáez Rózsa, Ijjas Antal, Kézai Béla, Kunszery Gyula,
Magyar Ferenc, Nyíri Tamás, Pilinszky János, Possonyi László, Rónay György, Sík Endre,
Szennay András, Szigeti Endre, Thurzó Gábor, Uj laki Andor; a függelékben két körkérdés
anyaga: Mit jelent a Biblia az életemben? -Kl nekem Jézus?)
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megannyi rendkívül színes és gazdag
egy~pJli~g, gonqolatvilág bontakozik ki
elQt1;ü~n!t. a Mtetet elolvasva. Méltányta
Ianság és\ igazságtalanság is lenne, bár
kit J~lm~sik rovására kiemelni, vagy akár
megemlíteni is. Névsoruk a címlapon 01
vas.llató, a magyar katolíkus olvasókö
zönség számára megannyi jól ismert név.
MQst itt, a szerző jóvoltából azt is meg
tudpatjál,{, ki rejlik a nevek mögött,
amelyekkel annyiszor találkoztak. Mert
azt azért ~l kell még mondaní, hogy
ez~k az Irodalmi llzínvonalú interiúk
azért tartoznak a műta] szfne-javához,
mert ae~yi Béla szemrnel láthatóan
tudja azt, ami az ilyen jellegű beszélge
téseknél a legtontosabb:tud kérdezni.
l!:s . nl~ho~y .azt .hi~ük,q.o~y az
olyan könnyd dolog. Nemcsak egész
séges kíVá1Ícm~ és u~yimákkor tá
pintat. hanern na~on" jó pszi~ho
16giai érzék a velem szemben ülő

eml:>er~zemélyi~égé1:>e való e~m~~lés,
iránta v~6 tisztelet, 4e ugyanakkor Pi
zonvos ~lső távolll}áradás is kell hozzá"
hogy valéban olyankép.t jelenítseIll meg,
amilyen, és annak elmondására készte$
sem ~t, vagy adjak lehetőséget nekí,
ami számára is a le~fontosabb és

MIT I"AT 4Z JJJÖ?

Persze nem míndegyík ugyanazt látja,
s nem is ugyanúgy. Vannak, akiket a
részletek bűvöletes változatossága ejt ra
bul, vannak akik az élet teljességét
tudják bevinni egyetlen sors ábrázolásá
nak folyamatába. Ahány alkat és tehet
ség, annyiféle nézőpont, annyiféle mű,

s talán ez a magyarázata annak, hogy
az irodalom kimeríthetetlen, s új meg
új alakváltozatokban tudja tükrözni a
szintén kifürkészhetetlenneklátszó való
ságot.

Vajon az író, amikor találkozik valaki
vel, egy pályatársával, vagy a ku kában
túrkáló öregasszonnyal a köznapi ember
szemével nézi a világot? Vagy elraktá
rozza valahová emlékei közé mindegyik
találkozását, hogy aztán az írás lázas
perceiben, a magány fellobbanó lidérceí
között tetszése és kedve szerint vará
zsolja elő őket? Bizonyára írója válo
gatja. A "nyersanyagot" míndegyikük
máshonnan választja, van akinek részle
tes és aprólékos környezettanulmányra
van szűksége, s van, aki egyetlen villa
násból tud építkezni. Ez utóbbi a refle
xív író típusa, aki sosem közvetlenül
írja le a látványt vagy az élményt, ha-
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ugyanakkor az olvasó számára is érde
kes, tehát közérdekűnek mondható.

Nincs ezekben az interjúkban semmi
bántó intimpistáskodás, vájkálás a má
sik ember lelkében, van viszont szere-
tet, tisztelet és megbecsülés. .

Végül pedig a kötetnek egyetlen hiá
nyosságát is szövá kell termi, éppen
azért, .mert ennyire érdekes' személyí
ségek galériájáröl van szó, akik között töb
ben vannak olyanok, akik bár fontos mun
kát végeztek, mégis olyan anonimitásban
tették, hogy alig hagytak nyomot maguk
utén, ~VPen ~~ért nagyon hasznos lett
volna - ha másként' nem, valamifajta
záró jegyzet keretében - egy rövid le
xikális adatfelsorolás azokról a legfonto
sabb személyi adatokról. amelyekhez az
elr1l()ndottakf\t és olvasottakat könnyeb
ben rögzíthetjük. M:~~könnyítené az ol
vasó munkáját, ha a szereplők Ilyentaj
tá adatáiútán nem lexikonokban kel
lE:!I1~' keresgélnie.rriár feltéve, hogy ezek
az adatok érdeklik. Egy üjabb ' kiadás
bfin~"iál4n rriéij' !t.Qrrj.~pll).i lehet ezt, Et
tól fü~~et1,~n~1 nA. rriagunk vallomásaí"
jel~n~l'is ~s nagvon tapulsá~os darabja
katolJjcus kQnyvki~dásunknak. .

PO,:L9Mf3V KAnOLY

nem me~;!:űri őket, a maga egvénisé
gének, világszemléletének tükörképeként
vetíti ki a valóság adta tényeket. érzel
meket, Századunk nagy írói közül Kosz
tolányi rnunkássága kínálja erre a leg
jobb példát: lehet, hogy egész nap nem
történt vele semmi, csak éppen kiment
a konyhába, és ráesett a tekintete egy
frissen fényesített fŐZőedényre, másnaura
ebből megírta az épp esedékes tárcáját,
melynek külön helyet tartott fenn a
Pesti Hirlap, vagy épp verse témájául
kínálkozott a látvány, s a mögötte fel
sejlő teljes és izgalmas élet. Másnap,
amikor szokása szerint sebés léptekkel
rohant lefelé a budai utcán tömött ak
tatáskájával, már új benyomásokra szom
jas lélekkel figyelte az embereket, új
élményekre vágyva ült be a szomszéd
házmester lakásába egy kis baráti cse
vegésre.

Van mai prózairodalmunkban egy
Kosztolányihoz hasonló alkotó egyéniség:
Illés Endre. Gondolom, ó nem sietős

léptekkel indul a dolga után, hanem
lassabban, de benne is ugyanúgy ég az
olthatatlan kíváncsíság, a téma iránti ér
zékenység, mint nagy elődjében. S
ugyanúgy elraktározza emlékezetébe ta
lálkozásait, benyomásait, élményeit. Ezek-




