
nyelvű tanulmányok között. A kutatás
azóta alaposan szerteágazott, s számta
lan jelentékeny felfedezést hozott. Rend
kívül izgalmas tanulságokat mnogln·
Liszt - de Bartók szempontjlÍPól ts 
Sárosi Bálint Magyar dgányzene ef:mű

tanulmánya, ú; perspektívlikat ;elijl ki.
Szelényi István Az ismeretlen Liszt d
mű előadásában, de a kötetnek szinte
valamennyi előadása azt jelzi, hogy a
magyarországi Liszt-filológia eredménye
it a világszerte folyó - és ugyancsak
fontos eredményekre jutó - hasonló

. irányú kutatás nemhogy nem mellőzheti,

VARIACIOK A DIALOGUSRA*

A keresztény-marxista dialógus kezde
te 6ta szamos megközelítési m6d, elkép
zelés, néha j61, néha rosszul leplezett
háts6 gondolat, legtöbbször őszinte útke
reső törekvés, egyszóval: sokféle út nyílt
meg. .. Igen, így, befejezetlen mondat
ként, a teljesell bizonytalan jövő felé, .de
ez egészen természetes, hiszen ha bárme

-Iyík fél tudná a bizonyosságot a jö
vőről, semmiféle párbeszédnek sem lenne
értelme.

A philadelphiai "Journal of Ecumeni
cal Studies" című folyóírat 1978 telén
megjelent, kötetnyi különszáma ezeket a
variánsokat foglalja össze. Szerencsére
nem egy szerző tollából. Mint a kötetet
szerkesztő Paul Mojzes amerikai vallás
történész bevezetőjében rámutat, az öku
menizmus tág keretén belül kialakult
keresztény-marxista párbeszéd alig két
évtizedes múltra tekinthet vissza. Az ese
mények különös összjátékának köszön
hető, hogy a hídegháborús korszak bo
nyolult történetének zár6fejezeteivel es
tek egybe keleten és nyugaton olyan
személyi változások, amelyek lehetővé

tették a nyitást. Méghozzá nem egy
oldalúan. Igaz, - és erre több, a kötet
legjobb tanulmánya nyíltan kitér - ma
gát a párbeszédet kényszerhelyzetek
váltották ki, hiszen a nyugati országok
ban -" a különben nem jelentéktelen
kezdeményezésektől eltekintve - a ke
resztények, közelebbről a történelmí.egy
házak alapmagatartása· ma is vagy tar
t6zkod6, vagy - a spektrum másik vé
gén - ellenséges a dialógussal szemben.
Mutatis mutandis ugyanezt lehet elmon
dani a nyugati marxistákról is, akik
viszont, amint arra Alceste Santini

de sok vonatkozásban alapvetőnek .kell
hOf11l tartsa.
. Lisztet nemcsak. mi, 1OOf11Iarok valljuk

a magunkénak. Német nyelvterilleten
a német zenébe, a franciák a magukéba
sorolják életművét. Nyilvánvalóan jó,
hogya kutatók immár év.tizedek óta
nem nemzeti hovatartozása ügyében pe
reskednek hanem életművét, izgalmas
életútját 19yekeznek minél hivebben do
kumentálni és elemezni. Mint ezekben
az általunk röviden ismertetett kötetek
ben is.

(R. L.)

rámutat: nehezen. tudják eloszlatni bi
zonyos körök kételyeit, hogya nyugati
marxisták - úgymond - nem a hata
lom megszerzéséíg javasolják-e a díalé
gust?
Val6színűnek tűnik a kötetből. hogy

nemcsak a tanulmányok, hanem. az
egész díalógus egyik alapvetőproblén;tá
[áról van szó, Vagyís, alapjában veve
bizalmi kérdésről. Mintha a beszélgetés
- ami' két azonos súlyú, és a dialógus
ra szabadon vállalkoz6 "alanyt" felté
telez .-, az egyik vagy a másik- szem
pontjából rendszerint kényszer hatására
felismert' s így - szorult helyzetekről
lévén sz6 - eleve elóítéletekkel meg
rakott taktikázásban, tehát zsákutcában
rekedhetne meg.

A kötet tanulmányai sorából már csak
azért is kiemelkedik Lukács József Ko
operáció és dialógus círnű tanulmánya..
ami a Magvetőnél 1973-ban megjelent
Igent mondani az emberre cí~ű köt~~é-:,
nek egy fejezete. (Ott, eredetileg a Dia
lógus címen). Mint említe~tük,. Luká~s
írása azért is értékes hozzájárulás a ko
tethez mert a többi szerző nemegyszer
utal ;á. Különösen áll ez az osztrák
protestáns teológus, Max Suda. cik
kére, amely A Tőke elemzésével igyek
szik kiutat találni abból a kétségtelen
ellentmondásból, hogy Marx valláskrí
tikájaegyrészt _maró iróniával szóí
hozzá a kérdéshez, másrészt feltétele
zett - mint bölcseleti előzményt és
alapot számos olyan problémát,
amelyre Suda elemzése szerint

ki sem akart térni, Suda úgy
vélí hogy Marx, a kapitalizmust bírál
va 'alapjában véve a fetisizálás ellen
e~elt szót. Hegel azonban a "fetist"
(Götzenbild) mint bálványt fogta fel, és
- Suda azt mondja -, A Tőke ilyen

• Varietles of Chrlstlan-Marxlst Dlalogue, edlted by Paul Mojzes (The Ecu~enical Press,
Philadelphia, USA) 1978
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szempontból történő elemzése révén arra
a következtetésre jutott, hogy Marx is
így értelmezte a polgári társadalmon be
lül, az uralkodó osztály kezében össz
pontosuló tőke körüli fetisizálást; s ezen
belül természetesen a' polgári 'társada
lomhoz és a kapitalizmushoz hasonult
egyházak szerepét, ebben a - bálvány-
imádásban. ,

'Az olasz .Alceste Santini, a nyugat
német Gerhard Melzer evangélikus lel
kész-teológus, valamint a két amerikai
tanulmány írója Robert Thobaben és Ni
cholas Piadiscalzi, szíhtén - noha más
-más -aspektusból ezt a "variánst"
igyekszik tovább finomítani.

Sitt hivatkoznak Lukács József esszé
jére, amelyben egy már más szintre át
tett dialógus, pontosan: a magyar való
ságban eddig. kialakult párbeszéd, s f(j
leg a - Lukács által Js hangsúlyozott 
párbeszéden túli, gyakorlati kooperáció
lehetőségeiről, sőt tényeiről van szö. Ma
gyar olvasó számára ismert tények, de
az előbb említett szerzők nyíltan felve
tik a kérdést - nem egy vád formájá
ban is! -, hogy vajon a kereszténység
megosztottságának botrányán kívül nem
állunk-e szemben most, a XX. század
végén egy még súlyosabbal ? Nevezetesen
a programjában, történelem- és társada
lomkritikájában megegyező keresztény
ség, és - a szerzők szerint - ebből a
tőből kiágazott marxizmus szembeállítá
sának botrányát illetően? Ha ugyanis
igaz, amit Lukács elmond a magyaror
szági gyakorlatról, melynek lényege 
legalábbis elvileg - a pluralista társa
dalomban a különtéle világnézetű, hitű

magyar emberek akadálytalan együttmű

ködése az egész társadalom, az egész
nemzet és a haza érdekében, akkor nem
botrány-e, hogy vannak elvi fenn
tartások, illetve - most már világ
méretekben - nem indult meg a mély
réható, nyugodt dialógus az elvi kérdé
sekkörül?

Kétségtelen, hogy van ilyen szembetű

nő ellentmondás, amit nagyon egyszerű

en talán úgy lehetne megfogalmazni,
hogy Igen, a baranyai itéletidő vagy a
felsőtiszai "árvfzkészüttaég vagy a min
dennapi termelő munka, a pluralista kul-
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t~rális élet terén van, gyakran. teljesen
zokkenőmentes kooperáció, míközben az
agyakban. az emberek tudatában van
egy különleges alkalmakra fenntartott és
egymással ki nem békíthető ellentét.

A kötet tanulmányai - mínt már ern
Iítettük -, a címnek megfelelően varl
'ánsok, a teljességre törekvésnek akár
csak az igénye nélkül is, de míndegyík
ben vannak olyan, több könyvre, több
tanulmányra való gondolatok, amelyek
- .úgy érezzük -, alkalmasak lenné
nek a dialógus .tárgyának egészen .fri,$s
megközelítésére.

Kétségtelen, hogy az alapvető kérdés
a marxi hagyománynak a teljes életmű

keretében való elhelyezése és Suda bé
csi professzor óvatos kérdései rnegérde
melnék, hogy csak erről a probléma
körről rendezzenek egyszer, valahol, ala
pos párbeszédet. Mint említettük, Suda
a Marx stílusából közismert enyhe iró
nia, és annak halálosan komolyan vé
tele között lát megvizsgálandó ellent
mondást. Suda szerint Marx,. korának
közönsége által ismert, familiáris pár
huzamokkal, szavakkal, képekkel igyeke
zett közel :rinni az emberekhez, hogy a
tőke - mmt eszköz - szinte irracio
nális, sőt végkövetkezményeiben örüle
tig fokozódó "imádata", az emberi sza
badság Ielszámolésához vezet. Suda azt
írja, hogy Marx krítikája lényegében
azonos a Biblia szintén éles és ironikus
bírálatával a r r ó l a világról, amely
ben az emberi nem bálványok, a maga
faragta, verte, készítette értékek rab
szolgaságába kerül, és ebben a folya
matban nemcsak bálványait útálja meg,
hanem önmagának is idegen lesz. De 
és a javasolt dialógus másik, szervesen
ide tartozó szempontja ~: vajon a ke
reszténység történelme során nem épí
tette-e vagy nem segített-e építeni az
embert rabbá tévő "bálványokat"... ?

A kötetnyi különszámot - amelynek
csak néhány érdekesebb gondolatát is
mertettük - nemcsak "haszonnal", de
dialógusnál is többel: gyakorlati koope
rációra való jobb hajlandósággal teszi
le a párbeszédbe így bekapcsolódó olva
só.

(N.)




