
Tájékozódás

Aki figyelemmel kíséri az újabb magyar
szépírodalmat, némi nosztalgiával szívében
emlékezhet azokra az ldllkre, mikor Koszto
lányiék írták a lapok tárcarovatát, s egyre
-másra tíIntek tel az új és új prózai tehet
ségek. Ma is sokan írnak prózát a fiatalok
között, de igazi tehetség kevés akad. Az
újonnan megjelent regények és elbeszélések
inkább tünet-jelzések: egy lassan érett korba
lépő generáció tétova ütkeresésérö! vallanak.
nyen vonatkozásban hivjuk fel a figyelmet
Hajn6czy Péter A halál kilovagol Perzsiából
círnű kisregényére (megjelent folytatásokban az
Új Irás augusztusi és szeptemberí számában)
és KIss Irén An6kép (Magvetll) címü regé
nyére, mely alighanem kulcsregénynek írö
dott, de sokkal érdekesebb, mint egy támasz
nélküli állapot körreírása

Tavaly volt hetven éve, hogy megindult szá
zadunk legjelentllsebb, legnagyobb szellemi
kisugárzásl1 foly6irata, a Nyugat. Ebből az al
kalomb6ljelent meg Komlós Aladár Problé·
mák a Nyugat körül címü gondolatébresztő

írása a Magvető "Gyorsuló idő" című soro
zatában és Breuer János antológiája Zenei
írások aNyugatban (Zenemilkiadó). Bár kö
tete anyagába nem vette fel a másl.ttt is
hozzáférhetIl írásokat, gyűjteménye igy is
nagyszeríI bizonysága annak, hogy indulása
kor mínden haladó törekvés szószólója volt
a lap, késllbb pedig igazán nagy kritikus
egyéniségeket gyíIjtve maga köré, igyekezett
őrizni és ébresztern a valós értékeket. S ha
nem is az évforduló alkalmával jelent meg,
de ide kívánkozik egy kitűnIl debreceni ki
advány, a Studia Litteraria sorozat 15. kötete.
Barta János, Kovács Kálmán és Imre László
Vajda Jánosról szóló tanulmányai mellett itt
olvasható Barta János Vallásos élmény, élet
élmény és küldetéstudat Ady Iirájában címü

izgalmas írása, mely jó néhány új szempont
tal gazdagítja e sokat vitatott kérdéskört.

•

Az egyik Váci utcai könyvkereskedés 
nem a legszerencsésebben -, mint a Balaton
-vidék müemlékeinck albumát hirdette meg
Szelényi Károly fotómilvésznek, a Corvina ki
adó gondozásában megjelent míIvét.

A kötetben találhat6 színes fotók egy ré
szét előzetes tanulmányi tárlaton már az

esztergomi Keresztény Múzeum és a Magyar
Nemzeti Galéria ls 1)emutatta a könyv alcí
mén, Táj változó fényben. A müvész szeme
ugyanis a dunántúli táj ezernyi arcát fedezi
fel abban a változó fényben, amely közvet
lenségével vagy reflexeivel, izzásával vagy
megnyúlt árnyékaival változtatja meg a táj
hangulatát, közölnival6ját. A táj olyan, mint
az arc, nyitott, vagy zárk6zott, derűs, vagy
komor, a tény irányát6l vagy intenzitásától
függllen. Ismernünk kell, hogy vallatni tud
juk, szeretnünk kell, hogy megszölaltathassuk,
hiszen mást mond az évszakok 6rségváltásai
nak idején, mást a különböz6 napszakokban
és mást az időjárási zónák változásai között.
Szelényi képei nem müemlék-, mütárgv- vagy
tájfotók a sz6 "tárgyias" értelmében, hanem
szubjektív vallomások, életteli impresszi6k, az
ember és környezete összhangjának élmény
szeríI "újrafelfedezése1".

Szelényi, mínt a hazánk határain kívül is
nagyrabecsült miItárgyfot6s ebben a könyv
ben nem míIvészettörténeti tanulmányt, vagy
szakirodalmat Ulusztrált, hanem a fotómíIvé
szet költ6i erejével örökíti meg a dunántúli
tájat. A "TáJ változ6 fényben" annyit is
jelent, hogy a történelmi táj maga változik
"fényben és árnyékban". A múlt emlékeit
őrzi egy-egy rom, omladozö fal. A jelen
élethez csatlakozik a kastély és a templom,
mely színrat marad, vagy élettérré változik, at
t61 függően, hogy szervesen illeszkedik-e mín
dennapi életünkhöz, vagy elidegenedik tőlünk,

rnert mi is elidegenedtünk tőle. Gyorsan változó
korunk változó fényébe kerül a széthulló pa
raszti életforma, a badacsonyi hagyományos
szőlőművelés ugyanúgy, mínt az ösí nádvá
gás, vagy a társas halászat. Ma még van,
holnapra eltűnik, mint a nap a· Gulács és a
Tátika felett. Ezt a ma még meglevő, népi
emlékeit féltve őrző tájat rögzíti Szelényi
fényképezőgépének "erre a történelmi pilla
natra beállftott" Iencséje,

A könyv panorámáját Keresztúry Dezső

krtstátytíszta nyelvezettel irt bevezetője és
hangulatos versei teszik teljessé. A "Balaton
és vidélce" címü könyv ígéretes. hazánk táj
egységeit bemutató Szelényi-sorozat első kö
teteként jelent meg Murányi István tervezé
sében, Siv6 Mária és Keleti Mária szerkesz
tésében. Páratlan szép szines nyomatait a
Kossuth Nyomda készítette.

(F. A.)


