
Tájékozódás

KULFÖLDI MAGYAR KIADVÁNYOK

MÉRLEG
A Mérlegnek majdnem mindegyik számát jel

lemzi, hogy a "felnőtt" katolikusok igényei
nek szinte hiánytalan kíetégttésére törekszik.

A legkülönfélébb témákról közöl vüagos, jól

olvasható mrormactókut. pontosan . és objek

uven tájékoztatja a közvéleményt vitatott

Kérdésekről, s talán a legtöbbet tett a hit

és :l terrneszettudomány közelitésének ügyé

ért. Újabban megligyelhetjük a szerkesztök

nek azt a sz áncék át, hogy még életszerűbbé

;>róbálják tenni a lapot, s ez sajátos 17.gal

nat, reszürtscget kölcsönöz a tallózás kicsit

elvont folyamatának. tgy jelent meg a leg

utóbbi számban (1980 J) a súlyos beteg Bern

hard H1irlng professzorral folytatott igen szep

rs .ntetes eszmecsere. mety 8. •• mt öröme

ne k ' es a hIVŐ köz.össvg összetartozásanak

:-:\,=gráz(; dokumentuma Két ranu rmany is .1.1

újszövetségl iratok sokat vitatott keretkeze

sé.. ek !"crdéséve1 foglalkozik. J. A. Fitzrnyer

Jchn Robinson nagy port verő könyveivel

foglalkozik "Az újszövetségi Iratok új da

tá,ása?" címu tanulmányában. Robinson arra

h i vatkozik "Az Újszövetség keletkezési ide

jének új meghatározása" című munkájában,

hogy az ide sorolt könyvekben sehol sem

talált.<nk utalást Jeruzsálem Kr. u. 7D-ben

történt elpusztltására, így jogosnak érzi azt a

fÖltételezést, hogy a teljes újszövetség 70

előtt keletkezett. Fitzmyer ezzel szemben 

másokkal együtt -- arra hivatkozik, hogy az

újszövetségi könyveknek, amelyek a Föld

közi-tenger keleti partvidékén szütettek, s

'nem is zsidó olvasók számára, nem lehete'.t

célja a város pusztutasavai foglalkozni. A

kérdes eldönlpsp természetesen még hosszú.

elmélyült kutatást igényel, mint ahogy Ro

binson több más következtetése is - pél

dául a Jelenések könyvének meglepöen ko

rai datálása - vita tárgya kell hogy iegyen.

Am a könyv szándéka - hogy megnyugtato

válaszokat szorgáttasson a hivők konzervatr

vízrnusa számára - legalábbis fenntartások ra

és kétségekre adhat alkalmat a tudósok kö

rében.

iiiűhely
A párizsi roiyoí rat körének egyik meghatá

rozó egyénisége Nagy Pál. Új könyve (Tér

-költészet. Konkrét költészetl a laphoz kötő

dö írócsoport esztétikai vallomásainak fog

lalata. Nagyot esalódnék az, aki az irodalom

hagyományos normáival közelednék a Ma

gyar Műhely egyes sz am.aí hoz vagy kíadvá

nyarhoz. Maga Nagy Pál is jelzi ezt, amikor

félig-meddig ironikus ;intorral könyvének
címlapját a q3. lapon rejtette el, rruntegv

jelezve: az írot nem kötik a nagvomanvok,
(eljesen kénye-kech'e sze rrn t \llesztheti egy

m ashoz a nyelvi j cl c k et , rncj yck nek nem

al a legfontosabb jellenlzöie, hogy tnrorm á

cióértékűek, hanern h ogy egy "szövegen" be

lűl tetszés szertnt öna: íostthatók. Míg d nu

í rudatoru-foga lrnunknak egYlk legfontosabb

összetevöje az idöbeuseg és egy feltételezet

ten önálló logikai rendszerben való gondol

kodás készsége. a Múhely köre a legkütön

félébb jetekket elve. ötletszeru csoportosit as

á ra n igyekSZik etcrní. hogy a könyvön ne

lill csomópontou keletkezzenek, s elsősorban

ezek különféle ábrázolatainak vattozatossugú

val próbáljak megmoagat nt az olvasói rant.

ziát. Van ebben a megotciasban rrónta, 111

irónia, tudatos esztétikai meggondolás és ve

tetienszerúség is. A k tsc rtct nagyon iZl..~al

rnas, hiszen azt a folyamatot igyekszik nyo
mon követni es a tipográfia revéri érzeker
tetnl is, ahogy egy-egy irodalmi szöveg ol

vastán szabálytalan asszoelációk sora kél az

emberben. Ezek a képzettársitások valóban

nem lIneárisak, kérdés azonban, hogy való

ban annyira véletlenszerűek-e, ahogy azt

Nagy Pál - rendkívül gondosan, érdekesen

megírt - elméleti alapvetése s ugaltja. Pon

rosabban : nem is elméleti atapvetés ez, hi
szen a Műhely köret al igha jellemezhetik

ilyen hagyományos és megszokott regatmatc.

Inkább játék, mely mi nt a gyermeki 

nagyon IS komoly, " meglehet, a hagyomá

nyos irodalom felnőttjei komaran és anaté

mát kiáltva tekintenek ra, de talán épp ez

zel éri el igazi és vágyott célját. A nyet v
maga valóban kimerithetetlen te hetó ....éqet

kínál az öt mesterfokon rnűvelö ne k. Ennek

rudatosításában. a tehetőségek reusrncresében

kétségtelenül sokat tanulhatunk Nagy Pá lek.

tól. De azt talán ők maguk scm kívánják,

hogy mindenben egyetértsünk velük.


