
lult, összetett irodalmi jelenségek ezek,
melyeket csak a kortárs érthet s ma
gyarázhat meg igazán).

Még nem, széltam a DilaudidtlZtm
egy elbeszéléséről.. Ha van a magyar
noveUának Idasszi,kusa, l1lés Endre az.
Ezekben az apró remeklésekben nincsen
egyetlen fölösleges mondat, gesztus sem.
Minden szereplő él, s mindegyik ellen
kezés nélkül veszi fel és viseli kereszt
jét. Mert h6sei kivétel nélkül kereszt
hordozók, A magány, a kis~1gá1tatottság

és a fájdalom feszületét és sebeit hord
ják magukon lá7.0ngQ al~tt$l. L~d
nak, mert érzik, hogy nem a saját hi
bájuk, hanem koruk' jelölte meg őket.

Kiállítást rend,zn.i nagyon nehéz. Ki
vált, ha nem. festményekej, szobrokat
kell avatott kkzel eLrendezni a terem
ben, hanem egy író, valW zeneJlzerző

műveit, fejlödését, belső életét kell be
mutatni, képek, fényképek - ha van
egyáltalán belőlük -, autog1'ál kézi1'atok
és jelképes .k01'1'ajz segitségével. Tulaj
donképpen ilyen kiállitáson kallJuzol vé
gig bennünket László Zsigmond és Má
téka Béla közös könyve, me ly képek
ben és dokumentufltOkban mutatja be
Liszt E.erenc életét és művét. László
Zsigmond a hazai Liszt-kutatás egyik
kiemelkedő művelője. Az ifjú Liszt
eimű könyve világszerte figyelmet kel-

. tett, mert elsőnek tett kísérletet, hogy
fényt de1'ítsen a tüneményes pályakezdés
érzelmi és történeti hátterére. A hazai
kutatás egyéb olyan eredményeket is
fölmutatott az elmúlt években, amelyek
segíthették e könyv megszületését; talán
elsőnek keH említenünk Hankiss János
gyűjteményét, mely a zeneköltő váloga
tott írásait tartalmazza, Legdny Dezső:

Liszt Ferenc Magyarországon eimmel
foglalta C1ssze az 1869 és 1873 közötti
évek élettörténetét, Békefi Ernő pedig
Liszt Ferenc származása és családja
eimmel adott ki fontos munkát. S talán
legelőször kellett volna sz6lnunk Ham
burger Klára Lisztről írt monográfiájá
ról, mely első megjelenése idején, 1966
ban az akkor legkorszeTÚbb kutatáso
kat foglalta össze s gazdagította számos
részletében értékes, eredeti megállapítá
sokkal.

De alázattal belenyugosznak a sors ren
delésébe, mert tudják, hogy geríncük
megropparma az első önálló lépésnél, s
hogy még fájdalmasabban, még árvábban
kellene élniQk abban a valóságban, mely
nem kínál nekik enyhet és vigasztalást.

Mit lát az író1 - kérdeztük a beve
zetésben. Van, aki sokat, a másik keve
sebbet. Illés Endre azok köeül valő,

akik nagyon sokat éltek át s látnak ma
is. Csak hálásak lehetünk, hogy fríssen,
lobogó szenvedéljyel avat be. minket is
abba a csodálatos gazdagságú és kime
ríthetetlen váltoZato~ú vegetácíóba,
amelynek irodalom a neve.

SJKI GÉZA

László Zsigmond és Mátéka Béla
köny,ve mégis alapvetően új. Elsősorban

nem a szakemberek száfn4ra készült~

hanem a zenerajongóknak, akik a rend
kívül szép kiáZlítású kötetet lapozgatva
valósággal a korban érezhetik magukat,
s a remekül sikeTÜLt; reprodukciók, a.
valóban példás hozzáértéssel összeálllított
fényképanyag segítségével teljes képet al
kothatnak maguknak e gazdag élet min
den .összetevőjéróZ. A szerzőknek nem
volt könayű dolQuk, hiszen Lisztéhez ha
softló változatosságú, kiterjedésű életpá
lyát keveset ismer a zeneirodalom. Ez
a nehézség azOnban jelen esetben ll

könyv gazdagságának is egyik f01'Msa.
Hisz a budapesti Liszt Múzeum, a wei
mari Liszthaus, a Történelmi Arckép
csarnokban' fölhalmozott gyűjtemény és
különböző európai képtárak és múzeu
mok anyaga alapján valóban teljes és
sok vonatkozásban felfedezést jelentő'

életregényt lehetett összeállítani. S külön
bravúr, hogya képek mellett mindenütt
adekvát szöveget tqlálu1tk - sokszor
Liszt saját följegyzései, gondolatai· kö
züt Jóllehet a mú 160,- forintos ára
nem nevezhető éppen csekélynek, még
is minden zene-, történelem- és iroda
lombarátnak ajánlhatjuk, arról nem szól
va, milyen kitűnő szemléltetési anyagot
adhat az iskolai oktatásban.

A Corvina német ,nyelvű kiadványa
jó alkalmat adhatott zenewrténészeink
nek, hogya világ elé tárják a hazai
Liszt-kutatás legújabb eredményeit. Ezek
megindítója Bartók Béla Líszt-nroblé
mák című sokat emlegetett előadása

volt, mely szintén szerepel a német

• László Zslgmond-Mátéka Béla: Liszt Ferenc élete képekben és dokumentumokhan (Ze
nemüídadöj ; Franz Liszt. Beitrlige von ungarischen Autoren. (Herausgegeben. von Klara
Hamburger. Corvina)
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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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