
hanem életszemléletet, lelkiséget is közvetít. A be-
tekintés, megértés egy ritkán tapasztalt mélysé-
gében zajlik. A héber nyelv és a zsidóság életben
maradásának, korszakokon átívelő, sokszor há-
nyattatott sorsának története nem egy izolált és kí-
vülálló közösségnek és nyelvének krónikájaként
kerül bemutatásra ebben a kötetben. A könyv rá-
mutat arra is, hogy a zsidók mindig érintkeztek a
keresztényekkel, a muzulmánokkal, és letűnt ko -
rok vallásainak és kultúráinak világával is. A mű
bemutatja azt a hidat, amely közös érintkezése-
inkből épül, és amelyre ez a könyv is felfűzi mon-
danivalóját. Érdeklődéssel várjuk a szerző által
előkészületként aposztrofált kötetben tárgyalt kér-
déseknek még átfogóbb feldolgozását. (L’Har mat -
tan – Magyar Nyelvstratégiai Intézet, Budapest, 2018)

HÁBERMAN ZOLTÁN

SZOMJOLTÓK TÁRSASÁGA
Művészinterjúk az Új Ember utóbbi
másfél évtizedéből

Húsvét környékén az egyik budapesti vendéglátó -
ipari egység az alábbi bejegyzéssel hirdette ma-
gát: „Nagypénteki gasztroplacc. Bogrács babgu-
lyással és pezsgővel.” Egy ilyen banálisnak ható
mondat több mindenről árulkodhat: egyrészt a ke-
resztény kultúrkörben való tájékozatlanságot,
másrészt a fogyasztói társadalom melletti elkö-
telezett kiállást hirdeti. Ha valaki túl sokszor
szembesült hasonló, a hagyományt elutasító és a
fogyasztást támogató szövegekkel, jól választ, ha
a most ismertetett kiadvány mellett dönt, röviden:
az értékkoordináták megtalálása mellett foglal ál-
lást, amíg még nem késő.

És hogy messze nem az, jól mutatja, hogy meg-
 jelennek ilyen típusú könyvek. Van terük, van ol-
vasójuk. Az Új Ember Kiadó gondozásában látott
napvilágot a Szomjoltók társasága című, a lap utób-
bi másfél évtizedében közölt interjúkból válogató
kötet. Mielőtt részletekbe menően foglalkoznánk
a kötettel, nem árt röviden kitérni arra, hogy tu-
lajdonképpen milyen feltételeknek illik megfelel-
nie egy interjúkötetnek, milyen elvárásokat szük-
séges vele szemben támasztanunk. Először is: az
interjúalanyok kiválasztásán, a felvetett témákon,
a jól irányzott kérdéseken dőlhet el, vajon jó vagy
éppenséggel érdektelen szöveggel állunk szemben.
Visszafogott, semmi újra rá nem világító vála-
szokból, vagy a megszokott gondolkodást és ál-
láspontot sarkaiból kimozdító, pozitív értelemben
véve radikális válaszokból áll egy-egy interjú.
Nos, jelen esetben már a könyvborító magáért be-
szél, pontosabban a rajta feltüntetett nevek: And -
rzej Wajda, Kocsis Zoltán, Molnár Piroska, Ljudmila
Ulickaja garancia, hogy feltehetően nem csalódunk
majd a könyvben. Persze a jól ismert nevek azt a

veszélyt is magukban hordozhatják, hogy rutinos
interjúadóként előre átgondolt, kész feleleteik van-
 nak valamely jelenségre, a zavar és megakadás el-
 kerülése érdekében udvariasan adnak kitérő vagy
unalomig ható diplomatikus válaszokat. A Szomj-
oltók társasága című könyv, ha megnyugtatóan
kék borítója nem is tartalmaz semmit, ami a nyu-
ga lom megzavarására lenne alkalmas, mély és nem
mindig idilli beszélgetéseket gyűjt egybe, ha úgy
vesszük, éppenséggel keresztény interjúkat. Mert
mit jelent ez: keresztény szellemiségű beszélgetés?
A legelszántabb radikalizmust, a legbátrabb hoz-
záállást, legyen az művészet vagy közélet, legyen
az bármi, vagy ahogy Henri Boulad atya írta: „Jé-
zus, amikor kiránt bennünket középszerűsége-
inkből, arra kényszerít, hogy átlépjük határainkat.
Gyakran mondom, hogy a kereszténység az em-
berfeletti ember vallása.” A könyv interjúi tényle-
ges határátlépések.

Katolikus újságokat nem egyszer a túlzásba vitt,
kissé riasztó vallásosság vádja éri, ezt a csapdát a
kötet interjúi minden komolyabb erőfeszítés nél-
kül sikeresen elkerülik, az egészségtelenségig fo-
kozott ájtatosság nem kísérti meg a szövegeket, az
interjúk készítői nem erőszakolják rá egyik ala-
nyukra sem direkt a vallásosságot és a hitet, arra
a maga természetessége szerint tér ki mindegyik
beszélgetés, s vezet váratlan területek és témák közé.

Szemlézzünk kicsit az interjúkból. A zene kap-
csán mondja a világhírű zeneszerző, Krzysztof Pen-
derecki: „Amikor szakrális zenét írok, kicsit úgy
érzem magam, mint egy utolsó mohikán. Kollé-
gáim eltávolodtak ettől a zenétől, és bírálnak is en-
gem emiatt. Mégis kiderült, hogy a vallásos zenére
a mai embernek is szüksége van, sőt ez a zene po-
litikai szerepet is játszik.” Az interjúk a legembe-
ribb oldalát is bemutatják az alanyoknak. A Pogány
Judittal készített interjúban olvassuk: „Hét cicáról
gondoskodom, de hat-nyolc sün is beköltözött a
kertembe, ugyanis imádják a cicakaját, de már iga-
zi süntápot is beszereztem nekik. A kakadumat el-
ajándékoztam, mert sokat volt egyedül. Telente a
madarakat is etetem, még éjszaka is hintek nekik
eleséget.” Kassai Lajos lovasíjász véleménye sze-
rint: „Vannak olyan tevékenységek, amelyekben
kiváltképp lehet koncentrálni; az íjászat ilyen, a
lovasíjászatban összpontosítani is tudni kell. (…)
Amíg rugalmas kapcsolatban vagyok a lóval, ru-
galmas kapcsolatban kell hogy legyek a céllal is.
Mindig megy a vita, mi a nehezebb: megtanulni
lovagolni vagy íjászni. A két tevékenység együtt
a legnehezebb.”

A kötet minden valamirevaló interjúkötettel
szemben felállított elvárást maradéktalanul teljesít,
mindenki megtalálhatja benne a személyre szabott
beszélgetést. (Szerk. Pallós Tamás; Magyar Kurír
– Új Ember, Budapest, 2017)

AYHAN GÖKHAN
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