
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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vészi igazság felismeréséig. Brecht az éles társadalomkritika jegyében, de radikális 
nihilistaként kezdte pályáját, hajthatatlan bátorság, féktelen irónia és keserű ci
nizmus jellemzi írásait. Expresszionistaként indult, de az értelem nevében szembe
szállt az irányzat irracionalizmusával s jutott el a marxizmusig. Aragon anarchista 
lázadóból lett kommunistává, dadaista szürrealista költőből szocialista realista mű
vésszé. Az egzisztencializmus apostolaként fellépő Sartre pedig közismerten a szoci
alizmus hívének tekinti magát, sőt „A dialektikus ész kritikája” című művében 
arra tesz kisérletet, hogy az egzisztencializmust „összebékítse” a marxizmussal. Írói, 
politikai fejlődésükben nagy szerepet játszik háborúellenességük, Aragon és Sartre 
esetében pedig a francia ellenállási mozgalommal való kapcsolat. Antifasiszta írók 
valamennyien.

Érthető, hogy személyük és félreértésekre okot adó munkásságuk szenvedélyes 
polémiák kereszttüzében áll mind a mai napig. Elvitathatatlan művészi rangjuknak 
kijáró elismerés mellett a polgári és a marxista kritika oldaláról egyaránt éri őket 
bírálat. Frappánsan jellemzi a kettőséget Somlyó György az 1964-es Aragon-kötet 
utószavában: „Költészete . . . a szocialista realizmus hazai szűkös koncepciójának 
könnyű röppenésre szánt léggömbjében tele volt érthetetlen, akadályozó „szürrea
lista” és „modernista” ballasztokkal. A másik oldal számára viszont a legfőbb 
„ellenség” volt, a szocialista realizmust a kor legmagasabb művészi és intellektuális 
színvonalán képviselő mindenestül „elkötelezett” író megtestesülése . . .”

Ahhoz, hogy e vitákban állást tudjunk foglalni mindenekelőtt ismerni kell te
vékenységüket, műveiket. Esszéik, tanulmányaik — amelyekben az elmélet szintjén 
fogalmazzák meg világszemléletüket, a művészet és a művész társadalmi helyzetét 
és szerepét, a világhoz való viszonyukat kutatják — segítenek a hiteles arckép meg
rajzolásában, bár például Aragon — mint 1962-es prágai díszdoktori beszédében ki
fejti — érdemtelennek tartja, hogy ő teoretikusnak neveztessék, hiszen az emberek
nek ahhoz a csoportjához tartozik, akik gondolatukat és tettüket az elmélet és a 
gyakorlat egységére, elválaszthatatlanságára alapozzák.

Brecht tanulmányainak, esszéinek magyar kiadása tulajdonképpen az NDK-ban 
1966-ban — azonos címmel és tartalommal — megjelent kötet fordítása. E kötet — 
a színházi tanulmányok kivételével — Brecht valamennyi, a művészetekkel foglal
kozó elméleti írását, beszédét, levelét, feljegyzését tartalmazza. Más jellegű, hiszen 
jobbára vaskosabb tanulmányokat közöl a „Mi az irodalom?” illetve „A költő és a 
valóság”.

Az előbbi a „Szituációk” című cikk-, tanulmány- és esszégyűjteményből készült 
válogatás. A kötet címadó esszéjében Sartre lényegében az elkötelezettség fogalmát 
fejti ki. Az írás mibenlétét csak a próza a „jelek és jelentések birodalmára” vonat
koztatva elemzi, a költészetet a festészettel, szobrászattal, zenével rokonítja. Az írók 
különböző szándékai mögött egy mélyebb és közvetlenebb, közös indítékot keres, 
Írni annyit tesz — Sartre szerint —, mint felhívni az olvasót, hogy változtassa ob
jektív egzisztenciává azt a „feltárást”, amit a nyelv révén az író elkezdett. A műal
kotás azért érték, mert felhívás, az olvasó szabadságához való folyamodás acélból, 
hogy működjék közre az író művének megalkotásában. Az olvasó ugyanis saját ér
zelmeivel és gondolatvilágával élteti a műalkotást, azaz nem Raszkolnyikov érzelmei 
keltenek érzelmeket az olvasóban, hanem az olvasó félelme által léteznek Raszkol
nyikov érzelmei.

A további írások — egy kivételével: „Faulkner és az időbeliség” — tulajdon
képpen adalékok a „hírhedt” Sartre-Camus vitához.

Brecht illetve Aragon most — magyarul — közzétett írásainak magvát valójá
ban a realizmus problémáiról szóló fejtegetések alkotják. Brecht esetében az e kér
désekkel való intenzív foglalkozás indítóoka a német emigránsok „Das Wort” című 
folyóiratának az írásművészet realista módjáról folytatott vitája volt. Ennek során 
Brecht-et főképp a Lukács György által képviselt nézetek késztették számos bíráló 
megjegyzésre, tanulmányra. Mint Werner Hecht, a német kiadás szerkesztője meg
jegyzi, Brecht nyilván azért nem hozta nyilvánosságra a vitával kapcsolatos írásait, 
mert nem akarta az antifasiszta írók esetleges nézeteltéréseit olyan időpontban 
hangsúlyozni, amikor egységes kiállásra volt szükség a közös fasiszta ellenséggel 
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szemben. Brecht megsejtette Lukács nagyrealizmus koncepciójának gyengéit, deka
dencia felfogásának egyoldalúságát és rámutatott a művészet fejlődésének törvény- 
szerűségeire. „Alapjában véve el sem tudom hinni, — írja — hogy Lukács valóban 
csak egyetlen mintát, a múlt századi polgári realista regényt akarja példaképül állí
tani a realista írásmód elé, tehát azt, amellyel a harcos antifasiszta, kommunista 
írók közül nemcsak én nem értek egyet... Az egyes műveket aszerint kell meg
ítélni, hogy konkrét esetben mennyire ragadják meg a valóságot, s nem aszerint, 
hogy mennyire felelnek meg a formailag felállított történelmi mintaképnek.” A szo
cialista realizmusról az a véleménye, hogy csak akkor ésszerű, gyakorlatias és ter
mékeny, ha hely és idő szerint meghatározzuk. „Azt jelenti, hogy az író ott, ahol a 
szocializmust építik, támogatja az építést, és e célból kutatja és ábrázolja a való
ságot . . . Jelenti továbbá azt, hogy az író ott, ahol a szocializmus felépítéséért har
colnak, ezt a harcot támogatja, és ezért kutatja és ábrázolja a valóságot . . . Több
féle írásmódot tanulmányoztam, éppen én, de nem ismerek irgalmat egyetlen olyan 
írásmóddal szemben sem, amely nem veszi figyelembe a harc követelményeit.”

Aragon cikkeiben — „Szocialista realizmus és francia realizmus”; „Szürrealiz
mus és realizmus”; „A való világ utószava” — és beszédeiben — „Vissza a való
sághoz”; „Nevezzük nevükön a dolgokat”; „Prágai díszdoktori beszéd” — ugyancsak 
jól nyomon követhető realizmus-elmélete. Aragon a realizmust a valóság megismeré
sének módszereként és kifejezéseként funkcionáló esztétikai kategóriának tekinti. 
Különböző stílusú alkotókat — Apollinaire, Hugo, Majakovszkij, Rimbaud, Stendhal, 
Zola — minősít realistának. A szocialista realizmust történetiségében vizsgálja, ter
mészetesnek tartja, hogy a Szovjetúnióban született, de azt is, hogy a realizmus 
olyan világban is lehet szocialista, ahol a valóság nem az. Elemzi a szocialista rea
lizmus viszonyát a művészeti örökséghez, egyaránt ellenzi az apolitikus és a prolet- 
kultos szemléletet. A szocialista realizmus védelme ürügyén elméletileg is elismer
tetni kívánja a kisérletezés jogosságát: „És amikor polgárjogot kérek egy kisérleti 
realizmus számára, amely képes válaszolni az élet által feltett kérdésekre, amely 
lépést tart a nagy felfedezésekkel, az új tudományokkal, amely arányban áll az 
ember előtt sebes léptekkel kitárulkozó területekkel, olyan realizmusról van szó, 
amely nem elégedhet meg a tények puszta megállapításával, utólagos leírásával, 
felsorolásával. A művészetnek soha nem volt elég, ezután sem lesz elég annak meg
mutatása, amit nélküle is láthat az ember.”

Megkülönböztetett érdeklődésre tarthatnak számot továbbá Aragon különös va- 
rázsú irodalmi portréi és Brecht megjegyzései, észrevételei a képzőművészetről, az 
irodalmi munkáról és a forradalmak korának művészetéről.

Első olvasásra fel sem mérhető gazdag tartalmú könyvek magyarra fordítását 
üdvözölhetjük, s remélhető, — hiszen az azonos stílusú kötésterv és tipográfia már 
sejteti — hogy a Gondolat Kiadó Sartre és Aragon esszéinek közreadásával új so
rozatot bocsátott útjára.

Csongrády Béla

Költészet és grafika*

* Elhangzott Hann Ferenc és Hibó Tamás kiállításának megnyitóján

Mint Nógrád megye elszármazott fia, örömmel vállaltam a megtisztelő feladatot, 
hogy néhány mondattal bevezessem ezt a kiállítást, amely két fiatalember közös 
művészi vállalkozásának eredményét tükrözi. Egy grafikus, Hibó Tamás, és egy 
lírikus, Hann Ferenc műveit nyilván az a szándék kapcsolja össze, hogy mind
ketten a maguk műfaji eszközeivel azonos életérzés, a modern ember világképének 
kifejezésére törekszenek. Erre kötelezi őket nemzedékbeli hovatartozandóságuk, s nem 
utolsó sorban az a korízlés sugallta fölismerés, hogy a valóság — s ha úgy tetszik, 
a realitás — jóval több, mint amit a fényképezőgép lencséje rögzít vagy a meg
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