
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

93



szokott stíluselemek ábrázolni képesek. Persze, az idő dönti majd el, hogy az új 
törekvésekből mi a múló divat és mi a maradandó érték.

A közös életérzés — mondottam. Igen. Becsülésre méltó a bátorságuk, hogy 
újat mernek keresni, szakítva a népszerűen hagyományossal, s vállalják ennek 
velejárójaként az esetleges értetlenséget, közöny és az olcsó tapsok hiányát is. Élet
érzésük lényegét egy mondatban úgy fejezném ki, hogy e rajzok, verssorok a lélek 
szomját, a harmónia igényét kiáltják.

Érzésem szerint e falakról reánk tekintő művek azt vallják, hogy a forradalom 
nem ért véget, hogy a forradalom, a prométheuszi forradalom szűntelen folyamat, 
és az ember addig és azzal ember, hogy a lét értelmét, az alfa és omega rejtélyét 
kívánta megfejteni. E nemes szándék szolgálatára indult el ez a két ifjú, mint a 
mesebeli tarisznyás vándorlegények, Salgótarján és Varsó között.

Példaként Hibó Tamásnak talán nem is a legjellemzőbb munkájára, a Tragikus 
utazás című linometszetére hivatkozom. Ha jól értelmezem, valaminő gépi világ 
katasztrófájának színhelyére érkezik egy emeberpár, ahol csupán egy aggastyán 
figyelmezetető arca fogadja őket. Drámai szimbólum, a fehér, fekete vonalak vonag- 
lásával? Ádám és Éva tért vissza a paradicsomba, ahol fák helyett, a vágyva vá
gyott idill helyett a vastraverzek mechanizált Édenét látják viszont? A képzelet 
szabadon csaponghat — s csupán annyi bizonyos, hogy a művész benső látomással 
üzent, s arra kényszerít, hogy ki-ki a maga életére vonatkoztatva fejtse meg a kód
jeleket.

E tusakodó művészettel kapcsolatban hadd idézzem az illetékes Kass János meg
állapítását: „Invenciója, a benne feszülő energia míves, gazdagon megmunkált grafi
kák sorozatát hozta létre. Keményen megütközött az anyaggal, kialakította egyéni 
hangját.”

Hann Ferenc Stációk című verse konkrétabb formában a Hibóéval rokoni 
hangulatot áraszt. Mindössze húsz robbanó töltetű, tömör sorban szintén az emberi
ség tragédiájáról vall ő is, az európai kultúra ősmultú mítoszán keresztül. Érzék
letes képeiről, nyelvsűrítő készségéről íme néhány kiragadott szemelvény:

Krisztus fölment a hegyre.
Nem ismerte a korálokat,
nem tudta mi a misebor, spanyolcsizma.

*
Szemében tavakkal ment hegyre. —
Ujjain meséket vitt. —
Gázkamrákról nem álmodott, 
nem tudta mi az: teuton, 
mi az: napalm.

Az elégedett ábrázatú Krisztus, aki nem jött le többé a hegyről, modern veretű 
versikon, megrendítő tiltakozás a háborúk ellen, a gyűlölet rettenete ellen, a művészi 
megfogalmazás szépségével. Nagyon szívesen mondom ki: ezt a költeményt elhiva
tott költő írta.

Miféle további esztétikai kérdéseket vet fel ez a kiállítás? Csak jelzésszerűen 
utalok például arra, hogy itt, a rajz és vers társulása során kétféle képábrázolással 
találkozunk: az egyik grafikai, a másik a nyelvi kép. Az előbbit, a pikturálisat, 
készen kapjuk, az utóbbit, a versbelit nekünk kell átalakítanunk vizuális látvánnyá, 
tehát alkotóbban, személyesebben részt veszünk benne. Mi az egyik és mi a másik 
funkciója? Ez a kiállítás — éppen sajátos jellege miatt — az efféle eltűnődésre is 
késztet. S még valamit, ugyancsak kurtán, napjaink művészeti törekvésének egyik 
főtörvényéről. Általában hajlamosak vagyunk csupán azt elfogadni valóságként, amit 
eber állapotunkban, a logika nappali világosságában észlelünk. A modern művészet 
azonban bensőnk mélyrétegeit, az éjszakai, álomi valóságot is fölvillantja. Azt, ami
kor a fák démonokká, a bokrok leselkedő rémekké vagy Chagall-i tündérekké vál
toznak, bensőnk tükrözéseként. Vajon torzított, hamis valóságot jelenít meg ez az 
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ábrázolási mód? Az igazság az, hogy álmainkban és emlékezéseinkben mindannyian 
éppen ilyen érzelmi telítettségben látjuk a dolgokat. E kiállítás nyelve, hangvétele — 
fény és zenei effektusaival — szintén ilyen jellegű.

Nos, erről ennyit. Végezetül szólni kívánok arról, hogy e város és megye műve
lődésügyének irányítói valamint az itt letelepedett művészkolónia milyen megértést 
tanúsít a fiatalok fejlődése és az új művészet iránt. Salgótarján e kiállítással is azt 
bizonyítja, hogy nemcsak hatalmas ipart, korszerű városnegyedeket képes létrehozni, 
hanem fogékony a szellemi megújulásra is.

„Aki nem tudja összerakni a maga világát, az egyik napról a másikra él. Még 
csak nem is sejti, hogy nem létezik.” Egy lengyel író — Tadeusz Rózewicz — e 
szavait olvassuk mottóként a katalógusban. Két ifjú művészbarátunk alkotásai 
ugyancsak a maguk világának megteremtésére, az öntudatos létezésre hívják fel a 
figyelmünket. Fogadjuk szeretettel e törekvésüket.

Vihar Béla

Kő Pál szobrai
Novemberben a balassagyarmati Horváth Endre Galériában Melocco 

Miklós, decemberben a salgótarjáni József Attila Megyei Művelődési Köz
pontban Lóránt János nyitotta meg Kő Pál, Budapesten élő szobrászmű
vész kiállítását.

A fiatal művész első önálló bemutatkozásán a látogatók a lapokból 
közismert szobrokat, néhány vázlatot, s az alkotó legfrissebb munkáit lát
hatták.

A szobrok, kisplasztikák jelentős része fából, Kő Pál kedvenc anyagá
ból készült.

A művésztől alapvetően idegen a látványosság. Munkái fontos tragé
diákat jelenítenek meg egyéni eszközökkel (Asszony késsel és madárral), 
életsorsot, művészi alapállást fejeznek ki (Van Gogh), a népélet jelentős 
mozdulatait, eseményeit állítják meg mozdíthatatlan kompozícióban (Meny
asszonyöltöztetés, Ünnep, Boronás), a városi ember látványtiból ragadnak 
ki (Kukás), a gyermek és az öregedni nem akaró felnőtt titkos, belső vá
gyait csillantják meg (Táltos).

A kevesebb közlést tartalmazó, csupán rögzítő szándékú szobrok az 
ábrázolandó jelenség lényegét, legkarakteresebb vonását emelik ki. Arról 
beszélnek, hogy a legköznapibb dolgok mellett is érdemes megállni. Azt a 
ritka pillanatot ragadják meg e művek, amikor egy nyújtózkodó kandúr, 
egy emberi arc, egy, a víz mellett csónakját tartó fiú a környezet leghang
súlyosabb elemévé válik, annyira erőteljessé, hogy körülötte minden más 
ellényegtelenedik.

A kiállításon szereplő szobrok zöme jelképi értékű. A parasztasszony 
kezében a levágott csirkével az esemény által kiváltott gyermeki szoron-
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