
LISZT-TANULMANYOK

Hamburger Klára lapunkban röviden
ismertetett alapvető Liszt-monográfiá.ia
mellett mind több örvendetes ered
ményt mutathat föl a hazai Liszt-ku
tatás. A Zeneműkiadó például új, Liszt
-tanulmányok című sorozatával* rend
szeresfórumot biztosit a továbbiakban
a részletkutatások eredményeinek pub
likálására. Az olvasó számára persze
ezek a néha apró filológiai eredménye
ket felmutató írások talán kevésbé ér
dekesek, tudományos jelentőségük azon
ban felmérhetetlen, hiszen a múlt ku
tatásában minden év veszteség jóváte
hetetlen károkat okozhat: a források
állapota évről évre ijesztően romlik, az
emlékezet rohamosan fakul, s néha még
kortársainkról is hiányoznak azok az
alapvető adatok, melyek híján teljes
életrajzuk megírhatatlan. Hogyne volna
hát kétszeresen izgalmas egy olyan so
rozat, mely a zenetörténet egyik leg
izgalmasabb és sok vonatkozásban leg
talányosabb alakjával, Liszt Ferenccel
foglalkozik! Hogyne kellene megbecsü
lésselolvasnunk e tervezett. sorozat el
ső kotetét. me ly Liszt magyarságának
sokat vitatott kérdésköréhez tesz hozzá
fontos adalékokat.

A két munka. mely egy kötetben je
lent meg, két év. 1839 és 1840 köré
épül: Liszt Ferencnek e két esztendő

ben tartott hazai hangversenyeit elem
zi, illetve ezek recepcióját dolgozza fel,
s választ ad arra az izgalmas és a ze-

neköltő szellemi ieittuiése szempontjá
ból nem jelentéktelen kérdésre, milyen
kapcsolata volt és lehetett Lisztnek a
reformkor szellemiségével. Dömötör Zsu
zsa és Kovács Mária tanulmánya rend
kívül aprólékos - néha az elaprózás
veszélyét nem megkerülő anyag
gyűjtő munkával készült. s érzékletes
képet rajzol a hazai zenei állapotok
ról, s arról, mit jelentett Magyaror
szágnak Liszt jelenléte (s miként kom
mentálták ezt jó adag elfogultsággal
és iróniával a külföldi lapok). Mona
Ilona' kitér e két év lázas politikai
életére. s meggyőző következtetésekre
jut abban a vonatkozásban, miképp
befolyásolhatta Liszt gondolkodásmód.iát
a nemzeti felbuzdulás.

Míndkét tanulmány a Liszt Társaság
és Budapest Főváros Tanácsa közös
pályázatának díjazott ja, mint a könyv
impresszumából megtudhatjuk. Csak
örülni lehet, hogya Liszt Társaság nö
vekvő nemzetközi elismertsége mellett
a hazai zenetudományt is eredmények
kel gyarapitja. Jól tá.iékoztat a tanul
mányok végén közölt időrendi áttekin
tés (mely olykor humoros epizódoktól
sem ment: megtudhatjuk, hogy a zene
szerzőt 1839. december 25-én ..fogfájás"
gyötörte). Ha a .iövőben a kiadó való
ban a sorozat isme retterjesztő funkció
jára helyez súlyt, még szellősebbé,

elegánsabbá kell tennie szerkesztői mű

helymunká.ia során a tanulmányok stí
lusát.

R. L.

SZÁMUNK ÍROr - Dr. Böszörményi Zoltán ideggyógyász, pszichológus, nvug.
kórházi főorvos.

Gyökössy Endre C. G. Jung tanítványa, pszichológus, a Retormátus Teológiai
Akadémia professzora.

Vándor Agoston pszichológus.

Béky-Halász Iván Torontóban él, jelenleg egyéves ösztöndíjjal hazánkban vé
gez könyvészett kutatásokat. Í'rói pályáját az' Élet-nél kezdte, Thurzó Gábor irá
nyításával. Eddig négy verseskötete jelent meg, válogatott gyűjteményéről (Tomi
ban már virágoznak a fák) Iapunkban is hírt adtunk. Szerkesztője a Kanadában
megjelenő Tanú című Tolyóiratnak, melyben a hazai irodalom eseményeit is Hgye
lemmel kiséri. Májusban tartotta szerzőí estjét a Fiatal Irók Klubjában.

Szegzárdy-Csengery József irodalomtörténész, műtordító. 1938-ban az egyik első

összefoglalást írta Kosztolányi Dezsőről. Fordításai - elsősorban a francia iro
dalom köréből - különböző folyóiratokban és antológiákban jelentek meg. Szer
késztette Baudelaire, Verlaine és Cocteau válogatott verseit, a Francia költők

antológiájá-t (Laki ts Pállal és Rónay Györggyel) és a Klasszikus francia költők

című kötetet.

'Liszt-tanulmányok. Dömötör Zsuzsa, Kovács Mária és Mona Ilona írásai. (Zeneműkiadö,1980)
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