
Varga Domokos

ERDŐKERÜLŐBEN

„Árnyas erdőben szeretnék élni . . ." Ki nem ismeri ezt az Erkel zenéjére fab
rikált dalocskát? Ki ne vágyott volna tikkasztó júliusi hétköznapokon az izzó asz
falt, az áthevült kőrengetegek közül el valahová, ahol lomb van, forrás van, csend 
és béke van? Az erdő! Szarvasok, őzek, betyárok búvóhelye, népdalok kedves té
mája. Eleven tenyészet, amely színével az egészséges reményt, csalitjaival, susogó 
lombjaival a harmóniát idézi. Zöld, csend, hűvös, béke, idill?

Is — mondja Varga Domokos. Menhely, pihenés, szórakozás — a túristának. De 
élj csak az erdőben, az erdőből! — rögtön keserves lesz az egész. Ami már a könyv 
elején kijózanítólag hat: az erdő munkahely; az erdő „termelő üzem” amelyben, 
mint a népgazdaság más ágazataiban tervszerű, értéktermelő munka folyik. Kemény 
munka. Veszélyes, nehéz, hálátlan, gyengén fizetett. Igen, a fát is termelni kell: 
ültetni, gondozni, learatni. Az átlagember keveset tud erről a munkáról. Alföldi ki
ránduló csoport ámuldozik a Bükkben. A fában szegény Szolnok megyéből jöttek. 
„Mennyi fa! Ezt mind ültették?!” A sovány szikkel birkózó paraszt ösztönösen kér
dezett rá a lényegre. Mert a fát évszázadokon keresztül csak vágták. Taroltuk, 
pusztítottuk az erdős hegyoldalakat. Szerszámnak, épületnek, tüzelőnek. S az erdő 
pusztult, fogyott. Ültetni kell. Sokat, sok helyen. Hasznosítani az eróziótól szenvedő, 
kopárrá tarolódott sovány hegyoldalakat, megfogni a büntetlenül száguldozó sívó 
homokot, egészséges levegőt biztosítani a saját szennyükben fuldokló nagyvárosok
nak. Az erdőtelepítés igen nehéz munka. Szökik is előle, aki teheti. Nincs fiatal, 
az öregek kidőlnek. Egyre kevesebb ember hajlandó az erdőben élni, az erdőből 
élni.

Varga Domokos alapos szociográfiai felmérést végzett. (Alapul a Mátra-vidéki 
Erdőgazdálkodás kérdőíves felmérése szolgált, de ezt összevetette az ország más 
vidékeinek helyzetével is). A legjobban még a termelők, a favágók keresnek. Mél
tán. Télen, sárban-fagyban, rekkenő hőségben, a legközelebbi lakott helytől sokszor 
10—15 km-es távolságban döntik a fát ezek az erős emberek. Hideget esznek, gyom
ruk, izületeik, izomzatuk idő előtt romlik, ég el. Kevesen bírják itt ki. Szakértelem 
kell hozzá, edzett szervezet, baromi fizikai erő. És a fa, az erdő szeretete. Varga 
Domokos maga is szakember: erdőmérnök. Könyvének azok a legszebb oldalai, ahol 
az erdő szépségéről, poéziséről ír. Tolla átforrósodik, a prózát versre váltja fel. Az 
élő, ezerarcú természet lenyűgözi az embert. Nem tud betelni vele. A vadonok sű
rűje, a fauna: őzek, szarvasok, vaddisznók, a vadászat — mind-mind romantikát 
sugallnak. A könyv szépsége és hasznossága a szerzőnek ebből a tulajdonságából 
fakad: szakember és rajongó természetbarát. Írásainak is ez adja meg a ritmusát, a 
színeit. Líra, szakszerű leírás, szociográfia, fantázia és a tények tisztelete. A fa, a 
vadak; az ember harmóniája és díszharmóniája ez egyszerre. Nézzük csak köze
lebbről a romantikát! Vadászkürtök, lesek, kutyák, férfias szép játékok? Is. Mert 
a vaddal is gazdálkodás folyik. Az erdő devizát termel, amit „jól szituált” magyar 
és főleg nyugati vadászok „aratnak le”. A magyar vadállomány: a szarvas, az őz 
a vaddisznó, a nyúl, a fácán komoly pénzt hoz. Ám ennél a fejezetnél megint tetten 
érik az olvasót: keveset és csak felületesen tájékozott. Mert, ahogy az erdőt ültetni, 
a vadat is nevelni kell. Érdekes probléma pl. az erdeinket fenyegető demográfiai 
robbanás. Túl sok vadunk van! Ez megbonthatja a növény és az állat egészséges 
szimbiózisát, de veszélyeket rejt magában a mezőgazdaság számára is. Csak egy 
szót még erről: vadkár. Felvet még néhány problémát ezzel kapcsolatban Varga 
Domokos, de ezek már inkább az emberre: a vadászra vonatkoznak: ki vadászhat, 
hol, mennyit, mit? Sok a jogos sérelem: vadászoké, erdészeké, mezőgazdasági üze
meké.

Az erdő hazánk területének csak kis hányada. Gondjai azonban országos gondok. 
„Fában szegény ország vagyunk” — szoktuk mondani. Varga azonban itt is helyre
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igazít. Nem vagyunk szegények. Fánk is, vadunk is fölösen van. Az erdő túlter
melési válsággal küzd Több magyarázata van ennek is. A magyar erdők faállomá
nya, a fafajták valóban nem tudják kielégíteni az ipar igényeit pl. fenyőfából. Ezt 
drágán importáljuk. De az új energiahordozók (lásd Mocsár Gábor: Égő arany) 
tehermentesítik is az erdőgazdaságot: ma már nem tüzeljük a fát. Ebből adódik a 
felesleg — ha kitermeljük. A megoldást is ajánlja Varga. A fafeldolgozó ipart az 
erdeink fafajtáihoz, minőségéhez kell igazítani.

A könyv kicsengése optimista. Az erdőink nőnek, gyarapodni fognak területre 
is, köbméterre is. Gondjai ha nem is kicsik, de odafigyeléssel, az erdők okos fel- 
használásával megoldhatóak. Varga Domokos nem csak kerülgette az erdőt, a prob
lémát, de bele is ment a sűrűbe. Okos, szép elemzése valóban méltó a sorozat cí
méhez: segített megismerni, felfedezni Magyarországból egy kevéssé ismert darabot. 
(Szépirodalmi Kiadó: Bp. 1970.)

Művészet és politika

— Aragon, Brecht és Sartre esszéiről —

A magyar szellemi életnek természetes hagyománya, hogy a korszerű művelt
ség fogalma mindenkor feltételezte a világirodalom berkeiben való tájékozottságot, 
noha a magyar nyelven is olvasható művek köre sokáig jórészt a klasszikus latin, 
görög valamint az angol, francia és német irodalomra korlátozódott. Napjainkban 
könyvkiadóink — legyen ez dicséretükre mondva — valóban szinte az egész világra 
nyitnak ablakot — ezzel is — lehetővé téve, hogy tájékozottabban ítélkezzünk az 
emberiség dolgaiban.

A Palócföld 1970/3—4. számában az Európa Kiadó kelet-európai irodalomtörté
neti sorozatát mutattuk be, ezúttal a „Gondolat”-nál (Jean Paul Sartre: Mi az iro
dalom?; Louis Aragon: A költő és a valóság) illetve a Kossuth Kiadónál (Bertolt 
Brecht: Irodalomról és művészetről) gyors egymásutánban megjelent három, — szin
tén — azonos profilú könyvről — a huszadik századi francia és német irodalom 
kiemelkedő alakjainak tanulmány- és esszéköteteiről — szólunk.

*
„Minden politika!” — válaszolta Aragon az Eötvös Lóránd Tudományegyetem 

hallgatóinak, amikor — 1970. szeptember 24-i látogatása során — megkérdezték 
tőle: szabad-e feltenniök egy irodalompolitikai kérdést. (Vö.: Aragon az egyetemen; 
Új Írás 1970/12. 105. 1.) Brecht utolsó jegyzeteinek egyikében így fogalmazott: „A 
politikusokhoz intézett mondat: „El a kezekkel az irodalomtól!” nevetséges, de el 
nem lehet képzelni, hogy az irodalomnak azt mondják: „El a kezekkel a politi
kától!” (Vö.: Irodalomról és művészetről 408. 1.). Lényegében ugyanez az alapállás, — 
hogy tudniillik nincs politikamentes művészet — olvasható ki a Sartre által 1945-ben 
alapított Temps Modernes című folyóirat beköszöntő soraiból: „Az író szituációban 
van a korában: minden szó visszhangot kelt. A hallgatás is. Flaubert-t és Gon- 
court-t felelősnek tartom a Kommünt követő megtorlásért, mert egyetlen sorukkal 
sem próbálták megakadályozni.” (Vö.: Mi az irodalom? 9. 1.)

Kor-, (Aragon: 1897—; Brecht: 1898—1956; Sartre: 1905—;) és egy kicsit sors
társ írók mindhárman. Közös vonásuk, hogy — a művészet és a politikum terén 
egyaránt — nagy kitérőkkel tarkított pályán jutnak el a társadalmi valóság, a mű
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