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Huh István első verseskötetének
élén, mottószerűen egy kis hatsoros
vers áll: „A fényösvénytől Távol-
ra esve / Madártalan táj Sárga
nyarain át / Enyéim sorsát hozom
/ S enyéim igazát". Nemcsak a könyv-
borító hátán olvasható életrajzból,
de magából a kötetből is egyértel-
műen kiderül, hogy kiket nevez a
költő enyéimnek, kiknek a sorsát
osztotta és osztja még ma is, kik-
nek az igazát akarja versbe foglalni.
Egyértelmű ez akkor is, ha pontos,
szociológiai kategóriákkal nehéz len-
ne meghatározni. Mert nem — vagy
nem csak — a munkásokról, a mun-
kásosztályról van szó. Inkább azt
mondhatnánk, hogy a „fényösvény-
től" távolesőkre, a sorsukat nehezen
viselőkre, a „megalázottakra és meg-
szomorítottakra", a kétkezi munká-
jukat nehezen végzőkre gondol a
költő. Azokra, akik közül szülei is
— napszámos apja és cseléd anyja
— kikerültek, és akiknek utódai ma
is küszködnek egy visszahúzó örök-
séggel és újonnan keletkező trau-
mákkal. A kötet számos verse vall
erről az elkötelezettségről, és ez a
feladatvállalás akkor is jelen van,
hat Huh verseiben, amikor egyete-
mesebb, átfogóbb, bizonyos szem-
pontból korszerűbb problémákkal,
feladatokkal, elkötelezettségekkel
küszködik. Az igazi kérdés azonban
az, hogy hogyan tudja a költő „hoz-
ni" ezt a sorsot, ezeket a sorsokat,
ezt az igazságot. Pontosabban hozza-e
valóban, és azt hozza-e?

A tematika szintjén egyértelmű
igennel válaszolhatunk erre a kér-
désre. Huh verseiben rendre megje-

lennek a sorsnak, ennek a létformá-
nak képviselői: a frontra vitt apa
és apák, az otthon robotoló anyák,
a tragédiák előtt értetlenül álló gyer-
mekek, a vertfalú tanyák lakói, az
átkos robot áldozatai, a még putrik
között vergődve élők. a kuporgok,
akikkel nem fordul a föld stb. Ezek
az alakok vagy szereplői, vagy meg-
szólítottjai, vagy mondói a versek-
nek. A velük való azonosulás azon-
ban nem teljes és nem egyértelmű.
Szerepet kapnak ezekben a versek-
ben az elkülönítés, a distancírozás
költői eszközei, formái is: szeretet-
tel, szenvedéllyel, helyenként indu-
lattal szól róluk, beszél hozzájuk a
költő, mondandóikat, hanghordozá-
sukat önkifejező, vallomásos jellegű
verseiben is felhasználja, de nem
azonosítja magát naivul velük, hang-
jában helyenként még az irónia is
megtalálható. És talán ez a költői
attitűd a legértékesebb, legvonzóbb
Huh kötetében. Ez a tartás emeli
meg kevéssé sikerült verseit is, ez
ad nekik egzisztenciális hitelt és
belső egységet. Ez az elkötelezett-
ség rendezi egységbe a különben
oly sokféle, műfajban, hangvételben,
lírai jellegben, kompozícióban és ér-
tékszintben heterogén, egymással
különben kevés közösséget mutató
verseket. Mert bár Huh István fel-
adatvállalása egyértelmű és tiszta,
emberi, közéleti világképe, szemlé-
lete állandósult és végiggondolt, de
ugyanezt nem mondhatjuk el költői
alkatáról, poétikai attitűdjéről, ha-
bitusáról. Ezt elsősorban kompozí-
ciós készségének gyengesége mutat-
ja: versei nem egészek a szó eszté-
tikai értelmében. Hol kevesebbek,
hol többek annál. Kedvenc formá-
ja a rövid, pársoros költemény, és
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ezeknek szervező középpontja álta-
lában egy jól megfigyelt látvány,
gesztus, ötlet vagy tétel. Csakhogy
vagy nem bontja ki egészen azt,
amit a középpontban álló motívum
látensen magábafoglal, vagy nem
fejezi be a verset és szervetlenül
még valaminű függelékkel látja el.
A Makrancos föld című költeménye
például a kötet egyik legnagyobb
szabású, több jelentéssel is súlyosbí-
tott, szimbolikus sugárzású képével
indul: „Nagyapám kertjét ásom /
Nehéz örökségül maradt / Keskeny
rövid páskom / Kemény makrancos
föld / S átkozottul átkozott..." A
gazdag jelentésszerkezet azonban
nem bomlik ki a második versszak-
ban, a költő mintha elfelejtette vol-
na, hogy mit titkolt bele az örök-
ségül maradt makrancos föld képé-
be, és rövidre zárja a verset. Az el-
lentétező, poentírozó befejezés ön-
magában hatásos lehetne, de így
mindenképpen kiábrándító. A vers
nem azt adta, amit ígért, amit ad-
hatott volna. Illuh István ver-
seinek nem tartozik fő hatóele-
mei közé a verszene, a ritmus, de
néha mégis hatásos dallamvariáció-
kat talál (különösen igen szabad
jambusai és magyaros formái sike-
rültek). Ezekben a költeményekben
is gyakorta előfordul azonban, hogy
kiesik saját rendszeréből, verse meg-
döccen, ritmusa zavarossá, kevertté
válik, anélkül, hogy észrevehető
funkcióját az ilyen jelenségeknek fel
lehetne fedezni. Tulajdonképpen
technikai ügyetlenségek ezek, és
csak viszonylagos gyakoriságuk, tú-
lontúl (is értékcsökkentő jellegük
miatt érdemelnek említést. Miattuk
nehéz egyértelműen állást foglalni
Huh István kötetével szemben. Mert
kétségtelen, hogy a Jó reggelt fény...
című kötet igazi költő alkotása, né-
hány darabja biztosíték arra, hogy
szerzőjüktől még igen sokat lehet
várni.

Vannak azonban olyan jelenségek
is Huh költészetében, amelyek nem
a kiforratlanságra, a technikai ru-
tin hiányára, hanem egyéb veszély-
re hívják fel a figyelmet. Az egyik
ilyen jelenséget talán a műfajok te-
herbíró képessége félreismerésének
nevezhetnénk. Huh gyakorta emel
versei centrumába olyan tételt, ame-
lyet banálisnak, általánosnak, ke-
véssé eredetinek kell tartanunk. Jól-
lehet a nagy líra is felhasznál ilyen
jellegű nyersanyagot, de kivétel nél-
kül mindig átformálva, átértelmezve,
szó szerinti érteimétől eltávolítva.
Huh ezt a deformáló, átalakító mű-
veletet igen kevéssé vagy egyáltalán
nem végzi el. Ilyen sorokat találha-
tunk jobb verseiben is: „Életem
'romlottan / Mint a szajha / A halál
mellé / Vihogva feliszik" (A fény
felé); „A halál kutyái kergetik /
Meghajszolt életünket" (A föld süp-
ped); „A világon ami szép van / Az
engem / Mindig elkerült" (Elkerül)
stb. Ezek a sorok mintegy arra szá-
mítanak, hogy a vers megemeli
őket, átértelmezésüket a kontextus-
ra, a műegészre hárítja a költő. így
azonban inkább csak holt terhet,
visszahúzó elemet jelentenek, meg-
nehezítik, lehetetlenné teszik a mű-
vek egységes megformálását, kiala-
kítását. A másik veszélyes tenden-
cia az ötletek, csattanók erejébe ve-
tett túl nagy bizalom. Huh költé-
szetének kétségkívül nagy erénye az
ötletgazdagság. Különös ellentétei,
sajátos szóképei, metaforái, erőtel-
jes kötései sok versének színvonalát
emelik meg. Vannak „egysejtűnek"
nevezhető kis versei is, amelyek lé-
nyegében egyetlen ilyen ötletre épül-
nek (talán a legjobb közülük A
táska című, de csaknem ilyen jók a
Sors, a Variáció stb.), de gyakran
válik éppen az ötlet miatt egy-egy
verse modorossá, semmitmondóvá
(Hajrá, Sejtés, Kereső, Jajt zeng-
nek stb.).
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Egészében tehát azt mondhatjuk,
hogy érdekes, értékes kötetet bocsá-
tott közre Huh István. A kötet anya-
ga akkor is reményre jogosít, ha
egyelőre még nem annyira kész mű-
vekkel, mint inkább jól sikerült
megoldásokkal, találó megfigyelé-
sekkel, termékeny lehetőségekkel,
rokonszenves emberi tartással és
gazdag élménykinccsel, tapasztalat-
tal bizonyít. A hibákra, elégtelensé-
gekre, a talán túlontúl is kiélezett
problémákra éppen ezért érdemes
rámutatni. Segíthetnek talán meg-
jegyzéseink, gyorsabbá tehetik a ki-
bontakozást, az elmélyülést. Ezen az
úton — a kötet lezárása óta publi-
kált versek tanúsága szerint — el
is indult már a költő.

VAJDA KORNÉL

Egri Mária: Mednyánszky
Corvina, 1975

Mednyánszky Lászlóról, a század-
forduló úttörő jelentőségű mesteré-
ről — sajnálatos — alig tudunk vala-
mit. Némi túlzással azt mondhatni,
ma is elsősorban tájképfestőként él
a köztudatban, akárcsak saját korá-
ban. Pedig festészetének legmaga-
sabb csúcsait éppen figurális ábrá-
zolásai, a döbbenetes erejű csavargó
képek jelentik. Bizonyos mértékig
képzőművészeti könyvkiadásunk is
hozzájárult ehhez a helyzethez. Nem
mintha egyoldalúan publikálta vol-
na a művész alkotásait. Sokkal in-
kább azzal, hogy a felszabadulás
után megjelent egyetlen Mednyánsz-
ky albumot (dr. Bresnyánszky Ilona
munkáját) mindössze 4050 példány-
ban jelentette meg. Igaz, ezenkívül
egy lebilincselő, de nehezen átfogó
dokumentumgyűjteményhez, a mes-
ter naplójához is hozzájuthattak az
érdeklődők.

Ezekre a személyes és megbízható
feljegyzésekre épül Egri Mária szép

Mednyánszy kötete. Ügy akarja kö-
zelebb hozni, népszerűbbé tenni ezt
a szuggesztív művészetet a szerző,
hogy a szubjektum, a személyiség
felől világítja meg az alkotásokat.
Hiszen Mednyánszky élete, ma-
ga vállalta különös sorsa megköze-
líthetetlennek és érthetetlennek tű-
nik. Szenvedélyes, nyughatatlan
egyénisége, önmagával állandó harc-
ben álló lénye a felületes vizsgáló-
dót kétségtelenül holtpontra juttat-
ja." — olvashatjuk a tanulmány
elején. Különös módon összecsenge-
nek ezek a megállapítások egy-két
ismeretterjesztő könyvünkkel. A Ma-
gyar művészet történetének első kö-
tetében, például azt találhatjuk róla,
hogy „pszichológiai rejtély". Okkal
választotta tehát Egri Mária a mű-
vésze tpszichológi a i megközelítést.

A korszerű lélektan nem ismer ti-
tokzatos, megfejthetetlen embereket.
Minden személyiség megismerhető,
csak meg kell találni azt a néző-
szöget, ahonnan a legfontosabb vo-
nások áttekinthetők. Persze közel se
egyszerű dolog ez, mert egy külö-
nös egyéniségnél szinte kibogozha-
tatlanul egymásba fonódnak a szá-
lak. Egri Mária Mednyánszky elem-
zése voltaképpen nem kötődik egyet-
len pszichológiai sémához sem. Len-
dületes, nagyvonalú előadásából
mégis összeépül egy fájdalmas életű
nagy művész portréja. Noha elsődle-
gesen Mednyánszky egyénisége áll a
középpontban, ennek ellenére az
időnként fel-felvillanó életrajzi ele-
mekből az életút is kibontakozik.
S a tizennyolc oldalas tanulmányt
huszonnégy jó minőségű színes rep-
rodukció követi, örömmel találkoz-
hatunk itt olyan alkotásokkal, mint
a „Kis havas táj", a „Ködös táj út-
tal", az „öreg csavargó" vagy a
„Tetvészkedő katonák" — és a cí-
meket tovább is sorolhatnám —, mi-
vel ezek a művek a kevésbé ismer-
tek közül valók.
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Egri Mária munkája elsősorban
Mednyánszy világlátásának alapját
és festői módszerét veszi alaposab-
ban szemügyre. Mindenképpen indo-
koltnak látszik ez a kiemelés, hi-
szen döntő mértékben ezekből vá-
lik érthetővé a műalkotások tartal-
mi és formai arculata. A kötet szer-
zője érzékletesen igazolja, hogy
Mednyánszky szemléletében a han-
gulat játszotta a meghatározó sze-
repet. „A hangulat irányát, én csak
azt látom mindenben. Azt keresem
a színben úgy, mint a vonalban, a
levegő minőségében úgy, mint a nö-
vények illatában, a meleg lankasztó
hatásában úgy, mint a hideg hatá-
sában . . ." (10. lap.)

Ebből a hangulatkultuszból követ-
kezik aztán, hogy alig van festői
látomása, aminek ne lenne meg az
ellenpárja. S ha olvasás közben hátra-
hátralapoz az érdeklődő, akkor nem-
csak az ellentétes hangulatokból sar-
jadó képeket fedezheti fel, hanem
megfigyelheti a következetesen ala-
kuló festői nyelvezetet is. Főként a
csavargóképek egymásutánisága bi-
zonyítja a legkézenfekvőbben ezt a
gazdagodó — finomodó folytonos-
ságot.

De mi köze van Mednyánszkynak
ezekhez az elvadult külvárosi ala-
kokhoz? Hogyan lehet az, hogy fes-
tészetünkben éppen egy báróból lett
művész tudott a legmegrázóbban be-
szélni az alvilág emberi roncsairól?
Egri Mária könyvéből választ ka-
punk ezekre a kérdésekre is, ame-
lyek már a művész bonyolult egyé-
niségét érintik. Mert Mednyánszky
Lászlóban együtt van a szemlélődő,
merengő hajlam s a kórbolás ösz-
töne, az önzetlen jóság és a sza-
dista, mazochista vonás. Földi vét-
kektől mentes tiszta szellemiségre
vágyilk, közben maga is érzi, hogy
a test ördögének a rabja; közösség
után tapogatódzik, s mindvégig ma-
gányos ember marad. Mednyánszky

jellemének felvázolásánál is bőséges
tényanyaggal kalauzol a szerző, a
naplójegyzetek mellett Malonyai De-
zső és Kállai Ernő tanulmányát is
felhasználva.

Egri Mária kötetének legfontosabb
erényei és gyengéi egyazon tőről fa-
kadnak. Abból tudniillik, hogy a
hagyományos életmű feldolgozás he-
lyett egy meglehetősen ritkán alkal-
mázott nézőszöget választott. Az esz-
tétika és a pszichológia határára
merészkedni önmagában véve per-
sze nem érdem. Mednyánszky ese-
tében azonban indokolt és okos vál-
lalkozás. Ha viszont bizonytalan ren-
dező elvekkel fogunk neki egy ilyen
feladatnak, akkor az eredmény is
kétségeket hagyhat az olvasóban.

Nyilvánvalóan nem térhetek ki itt
részletesebben valamennyi észrevé-
telre, csupán egyetlen problémát em-
lítenék. A könyv szerzője tulajdon-
képpen egy „megközelíthetetlennek
és érthetetlennek" látszó nagy mű-
vész személyiségének a „kibontakoz-
tatását" ígéri kötete elején. Igaz,
hogy a tanulmány egészéből összeáll
Mednyánszky egyénisége — mint már
említettem is —, ezt az összeépítést
azonban az olvasónak kell elvégez-
ni. Mert a személyiségjegyek laza
kötésű felsorakoztatása legfeljebb a
jellemzést szolgálhatja. De valójá-
ban csak a sajátos vonások struktu-
rált együtteséből érthető meg egy
különös egyéniség. Sokat megtudunk
például a művész emberi kapcsoló-
dásairól, az egyszerűbb emberek
iránti vonzódásáról. S az is világossá
válik, milyen motívumok irányítják
e kötődéseket. „Túlfinomult szelle-
me — olvashatjuk — ezek között
az emberek között talált megnyug-
vásra" (13. lap). Csakhogy Med-
nyánszky bonyolultsága nehezen tűri
az ilyen leegyszerűsítést. Hiszen „A
Démosszal órákig tudok mulatni saz
érzés ott tökéletesen, biztosan vezet.
A középműveltségű emberrel nem,
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mert gondolatai nem érdekelnek, ér-
zésem pedig tökéletesen hideg ma-
rad. A művelt emberrel aztán esz-
mecsere, mely élvezetes úgy, mint
élvezetes a tisztán érzésre bazírozott
társalgás a Démosszal." (Mednyánsz-
ky naplója 38. lap.) Ez a részlet
nemcsak kiegészíti az előző megál-
lapítást, hanem Mednyánszky bo-
nyolultságát is érthetővé teszi. Hi-
szen a művész egyéni tragédiája
egyebek mellett éppen abból szár-
mazott, hogy egy-egy szálon majd
minden osztályhoz kapcsolódott, tel-
jességgel tehát sehová se tartozott.
S ez a hontalanság a műalkotások
szempontjából se közömbös. Nem
véletlen az, hogy többnyire magá-
nyos figurákba sűrítette Mednyánsz-
ky az emberi sorsról alkotott kép-
zeteit.

Ezek az észrevételek nem érintik
Egri Mária könyvének érdemeit.
Ez a kötet mindenképpen hozzjá-
rulhat ahhoz, hogy Mednyánszky
népszerűsége növekedjék.

SZUROMI PÁL

Vörösmartiné - Pál -
Veresegyházi: Szolnok,
a Közép-Tiszavidék
tájszervező centruma

A fenti címmel jelent meg a Szol-
nok megyei Verseghy Könyvtár és
a városi tanács egyik legfrissebb ki-
adványa. Szerzői: Vörösmartiné Taj-
ti Erzsébet, Pál Ágnes és Veresegy-
házi Béla. A terjedelmes munka
több szempontból is figyelemreméltó.

Az első fejezetek a Közép-Tisza-
vidék természeti adottságait jellem-
zik (Szolnok földrajzi, topográfiai
helyzetét, földtani jellemzőit, fel-
színi farmáit, geológiai múltját, ég-
hajlati viszonyait, a vízhálózat ki-

alakulását), érzékeltetve az ember
beavatkozásának nyomait is (a Ti-
sza szabályozása, vízellátás, csator-
názás, erdőirtás, a Zagyva medré-
nek megváltoztatása a várépítés so-
rán, az öntözéses földművelés elter-
jedése, vízlépcsők és öntöző beren-
dezések építése stb.). Néhány olda-
lon ennek a beavatkozásnak a ve-
szélyeiről is olvashatunk (másodla-
gos szikesedés, láposodás, a Tisza és
a Zagyva vizének szennyezése). Ta-
nulságos a város népesedésének tör-
ténetét áttekintő fejezet. (A hábo-
rúik következtében Szolnok több íz-
ben is elnéptelenedett, majd újra
és újra benépesült. Még a XVIII.
század végén is csak néhány ezer
lakost számláltak, a népesség 1949-
ben az 1930-as létszámot sem érte
el, míg az utóbbi néhány évtized-
ben gyors fejlődésnek indult, a het-
venes évek elejére az 1949-es lélek-
szám csaknem megduplázódott.)
Kettős szerepet játszott Szolnok az
országon belüli áttelepülésekben,
vándorlásokban: egyrészt elszívta a
megyei falvak lakosságának egy ré-
szét, fokozva a városiasodás folya-
matát, másrészt maga is ki volt téve
a főváros, Budapest szívó hatásá-
nak, ilymódon mintegy átmeneti lép-
csőjévé, „átszállóhelyévé'' vált a Bu-
dapestre vándorlásnak. Nem mellé-
kes, hogy ezt a vándorlást mennyire
képes — infrastrukturális beruházá-
saival, szolgáltatásaival, nagyvárosi-
as légkörével — szabályozni, meny-
nyire tudja „megkötni" letelepíteni
a tovább igyekvőket. A probléma
azért is elmélyült tanulmányozást
érdemel, mert a dinamikus elván-
dorlás az egészséges demográfiai ará-
nyokat is veszélyezteti (elöregedés,
az inaktív keresők számának növe-
kedése).

A város gazdasági életét, iparát és
mezőgazdaságát részletesen tárgyal-
ja a könyv, a XVIII. századi só-,
fa-, hal- és gabonakereskedelemtől,
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a malom- és a famegmunkáló ipar
kialakulásától a felszabadulás utáni
erőteljes iparosításon át a hatvanas
—hetvenes évek sokat ígérő beruhá-
zásaiig, gyárrekonstrukcióiig (kén-
savgyár, cellulózgyár, szuperfoszfát-
gyár, mosószergyár, épületelemgyár,
cukorgyári erőműbővítés, a MÁV
Diesel-bázis kialakítása stb.), a kő-
olajbányászat és kutatás meggyöke-
resedéséig. A termelés növekedése,
az ipar területi elhelyezkedésének
gondjai (a közutak forgalmának túl-
terhelése, a környezeti ártalmak sú-
lyosbodása, a bejáró munkások nagy
száma stb.) vetik fel az infrastruk-
túra tanulmányozásának, tervszerű
kifejlesztésének igényét. Az infra-
struktúrát elemző fejezet egyike a
1 egérdekesebbeknek.

Részletesen tárgyalja a közleke-
dés, az idegenforgalom, a kereske-
delmi ellátás helyzetét, a lakásállo-
mány alakulását, a lakásépítés üte-
mét, a villamosenergia-ellátás, a gáz-
vezetékhálózat bővülését, az út- és
járdahálózatot, az egészségügyi és
szociális intézmények (kórházak,
óvodák, iskolák, könyvtárak, film-
színházak, a Damjanich Múzeum, a
Szigligeti Színház) adatait, kitér a
sport helyzetére is. A záró fejezet
ugyancsak számíthat az olvasók ér-
deklődésére: dióhéjban vázolja a
város jövőjét, a megoldandó felada-
tokat (az ipari bázis korszerűsítése,
az öntözés és vízrendezés fejlesztése,
a mezőgazdasági szakembergárda
megerősítése, a közlekedési feltéte-
lek javítása stb.).

A kiadvány vitathatatlan értéke
az összegfoglaló, átfogó jelleg, az
eddig elszórtan található adatok ren-
dezése, hozzáférhetővé tétele, szisz-
tematikus feldolgozása. Adatgazdag-
sága a helyismereti kutatás fontos
forrásművévé teszi. (Kár, hogy a
legkülönfélébb táblázatokat, adatfel-
sorolásokat nem tárja fel tárgymu-
tató, vagy legalább egy ábrajegyzék.)

Jelentős kísérletnek érezzük a
művet a korszerű, komplex szemlé-
let érvényesítésére, a természeti és
az emberi tényezők összefüggéseinek
megragadására (bár e tekintetben
nem használt ki minden lehetőséget:
a történelmi tényezők gondos fel-
említése mellett kissé háttérbe szo-
rult a politikai érdekek bemutatása,
a világgazdasággal, a KGST-vel ösz-
szekötő szálak felfejtése, vagy akár
az ország közigazgatási átszervezé-
sének érzékeltetése; az egyes rész-
tanulmányok nem építenek eléggé
egymásra). A művet közérthető nyel-
vezete, az illusztrációk szemléletes-
sége széles olvasóközönség számára
teszi értékessé.

Hiányosságaként azt említhetjük,
hogy a tanulmánykötet az adatgyűj-
tésen és a komplex szemléletre való
törekvésen kívül viszonylag kevés
eredeti kutatási eredményre épít,
ezért inkább leíró jellegű.

A jeles eredményeket felmutató
munkában kár, hogy az adatok, raj-
zok nem mindig értelmezhetők pon-
tosan, a bibliográfia és a „források"
elkülönítése mesterkélt, utóbbiak vá-
logatása esetlegesnek tűnik, a hivat-
kozások jelentős része hiányos, s így
nem alkalmas a felhasznált adatok
visszakeresésére. Az anyag belső
szervezése kissé aránytalan, egyes
adatok, gondolatmenetek többször is
megismétlődnek. Az adatgyűjtés kor-
látozott lehetősége1 vei magyarázható,
hogy bizonyos területeket nem is
érintenek a szerzők (a tsz-ek területi
organizációja, a Repülő Műszaki Fő-
iskola kulturális szerepe, a személy-
gépkocsik vagy a telefonkészülékek
száma stb.).

Mindent összevetve a témában út-
törő jelentőségű művet — említett
hiányosságaival együtt — a hely-
ismereti irodalom jelentékeny pro-
duktumának, kétségtelen nyereségé-
nek tekinthetjük.

MÁNDY GÁBOR
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